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Sammanfattning 
Abstract 
Två olika anspråksförhållanden uppkommer vid en skada som är täckt av en 
ansvarsförsäkring. Det ena anspråksförhållandet är naturligtvis det som 
uppkommer mellan skadelidanden och skadevållaren i form av ett 
skadeståndsanspråk. Det andra anspråksförhållandet uppkommer mellan 
skadevållaren, som i detta förhållande är den försäkrade, och dennes 
försäkringsgivare i form av ett anspråk på försäkringsersättning. 
 
Det föreligger ett mycket nära samband mellan dessa två anspråksförhållanden 



 2

eftersom det är den skadelidandes skadeståndsanspråk som ger upphov till 
skadevållarens anspråk på försäkringsersättning. Den försäkrades anspråk mot 
försäkringsgivaren är ju enbart fråga om ett anspråk på att få täckning för sin 
förpliktelse mot skadelidanden. På grund av det nära sambandet mellan 
anspråken ligger det nära till hands att anta att också ett tredje 
anspråksförhållande, nämligen mellan den skadelidande och 
ansvarsförsäkringsgivaren borde uppkomma. Frågan är om det inte vore lämpligt 
att skadelidanden skulle få rikta sitt skadeståndsanspråk direkt mot 
skadevållarens gäldenär, ansvarsförsäkringsgivaren. 
 
En sådan rätt kan kallas direktkravsrätt och innebär följaktligen en rätt för den 
skadelidande att rikta sitt skadeståndsanspråk, som uppstått på grund av skada 
som vållats av den försäkrade, direkt mot dennes ansvarsförsäkringsgivare. 
 
Det föreligger en del skillnader mellan rättsläget i Sverige och Finland beträffande 
en skadelidandes möjligheter att rikta skadeståndsanspråk direkt mot en 
skadevållares ansvarsförsäkringsgivare. Den svenska försäkringsavtalslagen ger 
inte skadelidanden en utrycklig rätt till direktkrav till skillnad från dess 
finländska motsvarighet. Emellertid har svenska skadelidande genom praxis 
givits möjlighet till direktkrav vid den försäkrades konkurs. Denna direktkravsrätt 
har genom ett antal domstolsavgöranden ansetts tvingande till förmån för 
skadelidanden, trots att den ifrågavarande bestämmelsen enligt lagtexten är 
dispositiv. Det har i Sverige förekommit en debatt om den rätt som skadelidanden 
har beviljats överhuvudtaget kan kallas för en direktkravsrätt. En väsentlig 
skillnad mellan rättslägena i de båda länderna är att marknadsföring av den 
försäkrades ansvarsförsäkring i Finland fungerar som förutsättning för en 
skadelidandes rätt till direktkrav, något som jag i uppsatsen har ifrågasatt 
lämpligheten av. Den finländska direktkravsrätten kan vid vissa försäkringstyper 
avtalas bort. 
 
Jag har i uppsatsen ifrågasatt lämpligheten av en oinskränkt direktkravsrätt på 
grund av att en sådan enligt min mening strider mot en ansvarsförsäkrings 
uppgift. Jag har som alternativ metod för att skänka skadelidanden skydd i stället 
föreslagit ett utökat införande av obligatoriska försäkringar för särskilt utsatta 
verksamheter kombinerad med direktkravsrätt. En sådan lösning framstår för mig 
som mer konventionell jämfört med att forcera in skadelidandes intressen i 
frivilliga avtalsförhållanden med negativa konsekvenser för avtalsparterna som 
följd. 
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Sammanfattning 
Abstract 
Two different claim relations arises with a damage covered by a liability 
insurance. The first claim relation is of course the one between the claimant and 
the liable as a claim for damages. The other claim relation arises between the liable 
in his capacity of insured and his insurer as a claim for compensation under the 
liability insurance. 
 
There is a tight connection between the two claim relations because of the fact that 
it is the claimant’s claim for damages that gives rise to the claim for insurance 
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compensation. The insured persons claim for insurance compensation is just a 
claim to be indemnified for his liability against the claimant. Because of this close 
connection between the two claim relations one might think that also a third claim 
relation, i.e. between the claimant and the insurer, should arise. Would it not be 
suitable to let the claimant direct his claim directly to the liability insurer? Such a 
right shall be called a direct action. 
 
There is a few differences between the applicable law in Sweden and Finland 
regarding a claimants rights to a direct action against the liable’s insurer. The 
Swedish Law of Insurance Contracts (FAL) does not give the claimant an explicit 
right to raise a claim directly against the liable’s insurer. However, the Swedish 
claimants have been given such a right by the courts when the liable is bankrupt. 
This right to direct action has in jurisprudence been considered an imperative 
right, despite the fact that the regulation itself is not imperative. There has been a 
debate in Sweden about whether the claimant’s right really should be called a 
direct action. An essential difference between the Swedish and the Finnish direct 
action is that the insured persons marketing can trigger a direct action in Finland, 
something that I have questioned the suitability of. 
 
I have questioned the suitability of an absolute direct action because it is, in my 
opinion, not corresponding with the purpose of liability insurance. As an 
alternative method for ensuring the claimant’s rights of compensation I have 
suggested an increased use of compulsory liability insurance, combined with a 
right to direct action. Such a solution seems more appropriate to me and it avoids 
the forcing of a claimant’s interest into free relations of contract.  
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1. Inledning 

1.1. Problembakgrund 

 

Enligt 91 § Lagen (1927:77) om försäkringsavtal (FAL) föreligger en ansvarsförsäkring när 

någon tecknat en försäkring mot det ansvar för skada som vid viss händelse, skadegörelse 

eller kontraktsbrott, kan komma att åligga denne mot tredje man.1 

 

I enlighet med definitionen har en försäkring tecknats mot det ansvar som kan åligga den 

försäkrade på grund av skada som har drabbat tredje man. Det är viktigt att redan här 

poängtera att försäkringen skall skydda mot ansvaret för skada och inte mot själva skadan. 

Försäkringen är således ämnad att skydda den försäkrade mot dennes ansvar och inte den 

skadelidande mot dennes skada. Eftersom en ansvarsförsäkring är ämnad till förmån för den 

försäkrade och inte till förmån för tredje man har ansvarsförsäkringsavtalet inte karaktären av 

ett tredjemansavtal.2 

 

Två olika anspråksförhållanden uppkommer vid en skada som är täckt av en 

ansvarsförsäkring. Det ena anspråksförhållandet är naturligtvis det som uppkommer mellan 

skadelidanden och skadevållaren i form av ett skadeståndsanspråk. Det andra 

anspråksförhållandet uppkommer mellan skadevållaren, som i detta förhållande är den 

försäkrade, och dennes försäkringsgivare i form av ett anspråk på försäkringsersättning.  

 

Det föreligger ett mycket nära samband mellan dessa två anspråksförhållanden eftersom det är 

den skadelidandes skadeståndsanspråk som ger upphov till skadevållarens anspråk på 

försäkringsersättning. Den försäkrades anspråk mot försäkringsgivaren är ju enbart fråga om 

ett anspråk på att få täckning för sin förpliktelse mot skadelidanden. På grund av det nära 

sambandet mellan anspråken ligger det nära till hands att anta att också ett tredje 

anspråksförhållande, nämligen mellan den skadelidande och ansvarsförsäkringsgivaren borde 

uppkomma. Frågan är om det inte vore lämpligt att skadelidanden skulle få rikta sitt 

skadeståndsanspråk direkt mot skadevållarens gäldenär, ansvarsförsäkringsgivaren.  

                                                 
1 Bengtsson, Bertil, Om ansvarsförsäkring i kontraktsförhållanden II, s. 232 f. 
2 Zackariasson, Laila, Direktkrav – om rätt att rikta anspråk mot gäldenärens gäldenär, s. 222 f. 
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En sådan rätt kan kallas direktkravsrätt och innebär följaktligen en rätt för den skadelidande 

att rikta sitt skadeståndsanspråk, som uppstått på grund av skada som vållats av den 

försäkrade, direkt mot dennes ansvarsförsäkringsgivare. 

 
Figuren nedan kan fungera som åskådliggörande av de olika anspråksförhållandena. 
 
Figur 1. 
 
Skadevållare/                                                             
Försäkringstagare              1.  Skadeståndskrav                                  
 
 
 
           2.  Försäkringskrav                                     3. Direktkrav 
 
 
 
                                                        Ansvarsförsäkringsgi 
 
 
I stället för att den skadelidande först skall rikta ett skadeståndkrav mot skadevållaren - för 
att denne sedan i sin egenskap av försäkrad skall rikta ett motsvarande försäkringskrav mot 
sin försäkringsgivare - kunde ett direktkrav riktas av den skadelidande mot 
ansvarsförsäkringsgivaren. 

 

 

I svensk rätt och den svenska försäkringsavtalslagen är grundregeln att direktkravsrätt inte är 

tillåtet. Det stadgas i 95 § 1 st. FAL att den försäkrade inte är berättigad till 

försäkringsersättning i vidare mån än han gottgjort den skadelidande. Detta skall tolkas som 

att den försäkrade är skyldig att ersätta den skadelidande själv innan han har rätt att utfå 

försäkringsersättning. Vissa undantag har emellertid införts på grund av att det ansetts vara ett 

viktigt samhällsintresse att en ansvarsförsäkring användes till att säkra den skadelidandes rätt 

till skadestånd och att den försäkrade inte genom tredje mans skada skulle beredas en 

”obehörig vinst”. Dessa undantag gäller situationer då försäkringsgivaren betalat ut ersättning 

till den försäkrade och denne inte fullgjort sitt ansvar mot den skadelidande samt då den 

försäkrade gått i konkurs och konkursboet har innestående anspråk mot försäkringsgivaren. 

Undantagen är stadgade i 95 § 2-3 st. FAL. 

 

I finländsk rätt tillåts direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring när vissa i lagen angivna 

förutsättningar är uppfyllda. De alternativa situationerna är då försäkringen är obligatorisk, 

Skadevållare/ 
Försäkrad 

Skadelidande 

Ansvarsförsäkringsgivare 
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alltså lagstadgad, då den försäkrade är insolvent, eller då ansvarsförsäkringen har nämnts i 

den försäkrades marknadsföring. 

 

I förslaget till ny försäkringsavtalslag i Sverige har direktkravsrätten utvidgats något. Kravet 

på överlåtelse av fordran från försäkringstagaren till skadelidande föreslås tas bort. Men även 

här är direktkravsrätten begränsad till vissa, i lagförslaget angivna, rekvisit. 

 

1.2. Problemformulering 

 

Vilka är skillnaderna mellan den svenska och den finländska lagstiftningen om direktkravsrätt 

vid ansvarsförsäkring? 

Vilka är fördelarna och nackdelarna med de olika lagstiftningarna? 

Är en oinskränkt direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring lämplig?  

 

1.3. Syfte 

 

Jag har för avsikt att beskriva rättsläget i Sverige och Finland beträffande möjligheterna för en 

skadelidande att rikta skadeståndsanspråk direkt mot skadevållarens ansvarsförsäkringsgivare, 

så kallat direktkrav. Jag vill jämföra och bedöma rättsläget i de båda länderna och kartlägga 

eventuella skillnader. Vid denna jämförelse skall jag också beakta de förändringar i 

direktkravsrätten som föreslås i förslaget till ny försäkringsavtalslag i Sverige från år 2005. 

Jag ämnar argumentera för och emot en oinskränkt direktkravsrätt och utifrån detta kunna dra 

slutsatser huruvida direktkrav är lämpligt eller inte.  

 

1.4. Avgränsningar 

 

Uppsatsen behandlar inte direktkravsproblematiken i allmänhet, utan endast med 

utgångspunkt från ansvarsförsäkring. Uppsatsen kommer att behandla ansvarsförsäkringar på 

ett generellt och principiellt plan, vilket innebär att alla olika typer av ansvarsförsäkringar, 
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många med speciella särdrag, inte kommer att kunna behandlas. Trafikförsäkringen utgör en 

typ av obligatorisk3 ansvarsförsäkring med speciella särdrag och behandlas inte i uppsatsen.  

 

1.5. Metod 

 

Jag ämnar klargöra rättsläget i de båda länderna beträffande direktkravsrätt vid 

ansvarsförsäkring genom att beakta relevanta rättskällor.  Jag vill med utgångspunkt i 

lagstiftningarnas syfte analysera direktkravskonstruktionens lämplighet och förenlighet med 

ansvarsförsäkringens uppgift. För att utreda lagstiftningarnas syfte kommer jag att analysera 

förarbetena till försäkringsavtalslagarna i de båda länderna samt förslaget till ny 

försäkringsavtalslag i Sverige. I analysen kommer jag att lägga tyngdpunkten på såväl 

praktiska som teoretiskt juridiska överväganden. 

 

1.6. Disposition  

 

1. Inledning 

2. Begrepp och ursprung 

3. Rättsläget i Sverige 

3.1 idag 

3.2 nya lagförslaget 

4. Rättsläget i Finland 

5. Jämförelse av rättsläget i Sverige och i Finland 

6. Spörsmål kring direktkravets lämplighet 

7. Slutord 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Obligatorisk försäkring är en försäkring som är lagstadgad och således inte frivillig.  
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2. Direktkrav – begrepp och ursprung 
 

2.1. Terminologi 

 

Direktkravsrätt innebär en rätt att rikta krav direkt mot en gäldenärs gäldenär. För att klargöra 

den terminologi som jag kommer att använda i uppsatsen vill jag anteckna följande. 

 

Ansvarsförsäkringsgivaren kommer att kallas just ansvarsförsäkringsgivare eller förkortas 

som försäkringsgivare.4 Försäkringsgivaren är beträffande ersättningsanspråk under 

försäkringsavtalet att beteckna som den försäkrades gäldenär. Den försäkrade skyddas under 

ansvarsförsäkringsavtalet för det skadeståndsansvar som denne kan ådra sig som skadevållare. 

I och med skadeståndsanspråket från skadelidanden blir skadevållaren den skadelidandes 

gäldenär. Således är skadelidanden borgenär gentemot skadevållaren och den sistnämnde är i 

sin egenskap av försäkrad borgenär gentemot försäkringsgivaren.  

  

Ur försäkringsavtalsparternas synpunkt är skadelidanden att beteckna som tredje man, 

eftersom denne inte är part i försäkringsavtalet.5 

 

Om vi slår ihop de tre personerna i en och samma modell som ovan i Figur 1. blir således 

försäkringsgivaren den skadelidandes gäldenärs gäldenär. I en sådan modell kan den 

försäkrade kallas för främre gäldenär eftersom denne så att säga står närmast borgenären, 

nämligen den skadelidande.6 Av samma resonemang följer att försäkringsgivaren kan kallas 

för den bakre gäldenären.7 

 

Figur 2. 
1. Skadelidande                               Skadevållare                          
2. Tredje man                                  Försäkrad                                               Försäkringsgivare
3. Borgenär                                      Främre gäldenär                                     Bakre gäldenär 
 
                                                       Direktkrav? 

                                                 
4 Att förkorta ansvarsförsäkringsgivare till försäkringsgivare torde inte vålla några tolkningsproblem eftersom 
uppsatsen  inte behandlar andra försäkringar än just ansvarsförsäkringar. 
5 Ansvarsförsäkringsavtalet kan, som nämnts ovan, inte betecknas som ett tredjemansavtal.  
6 Den försäkrade kan även kallas mellanliggande gäldenär. 
7 Zackariasson, Direktkrav, s. 30 
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Rad ett i modellen (1.) utgör skadeståndsförhållandet parterna emellan. Eftersom 

försäkringsgivaren inte är part i skadeståndsförhållandet är det tomt på den raden i 

försäkringsgivarens kolumn. I och med detta skulle försäkringsgivaren kunna kallas tredje 

man just med avseende på skadeståndsförhållandet. Rad två (2.) avser försäkringsförhållandet. 

Här är skadelidanden att beteckna som tredje man eftersom denne inte är part i 

försäkringsavtalet. Rad tre (3.) avser situationen när skadeståndsförhållandet och 

försäkringsförhållandet ses i ett sammanhang.  

 

Försäkringstagare är den som tecknat försäkringen och därigenom ingått försäkringsavtal med 

försäkringsgivaren. Den försäkrade är, vid skadeförsäkring, den vars intresse är försäkrat mot 

skadan. Normalt är försäkringstagaren identisk med den försäkrade, men det finns situationer 

när en försäkring tecknas av en person till förmån för en annan persons intresse. Detta är inte 

helt ovanligt vid ansvarsförsäkring. I de fall då FAL, som ju är från år 1927, talar om 

försäkringshavare, kommer jag att använda begreppet försäkrad. Försäkringshavare är ett 

äldre begrepp för den vars intresse är försäkrat mot inträffande av skada.8 

 

2.2. Skadelidandens rätt enligt fransk rätt 

 

Som bakgrund till den svenska och finländska regleringen om en skadelidandes rätt till 

direktkrav mot skadevållarens ansvarsförsäkringsgivare kan det vara av intresse att undersöka 

den utveckling som ägde rum i fransk rätt i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Inom 

fransk rätt ifrågasattes det om inte den skadelidande borde ha rätt att rikta anspråk direkt mot 

försäkringsgivaren vid ansvarsförsäkring tecknad av hyresgäst eller granne för deras särskilda 

ansvar för brand. Förespråkarna av en fransk direktkravsrätt hävdade att avsaknaden av en 

sådan rätt skulle bereda ansvarförsäkringstagaren en vinst som måste betecknas som obehörig. 

Dessutom hävdades det att försäkringsersättningen borde utgå till den som i realiteten lidit en 

skada. Motståndarna till en sådan direktkravsrätt hävdade framför allt 

ansvarsförsäkringsavtalets relativa verkan samt borgenärernas lika rätt till betalning.9 

 

År 1889 infördes en lagregel som stadgade att den försäkrade inte hade rätt att erhålla 

försäkringsersättning förrän skadelidanden blivit ersatt. Detta ansågs emellertid inte ge 

                                                 
8 Hellner, Jan, Försäkringsrätt, s. 57 
9 Zackariasson, Direktkrav, s. 224 
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skadelidanden någon egen, självständig rätt till försäkringsersättning. En motsvarande regel 

finns numera i 121-13 Code des assurances.10 Enligt sin ordalydelse betyder regeln att 

försäkringsgivaren inte med befriande verkan kan betala till annan än skadelidanden så länge 

inte denne blivit gottgjord för sin skada. Denna reglering gäller emellertid som sagts endast 

ansvarsförsäkringar som granne eller hyresgäst tecknat för brandskada.11  

 

År 1913 infördes en generell regel för ansvarsförsäkringar i Code Civil. Denna regel innebar 

dels att skadelidanden erhöll en särskild förmånsrätt beträffande krav på försäkringsersättning 

ur ansvarsförsäkring, dels att försäkringsgivaren inte längre med befriande verkan kunde 

betala till den försäkrade innan skadelidanden blivit gottgjord. I ett rättsfall av år 1926 

konstaterades skadelidandes rätt att framställa en ”action directe” mot 

ansvarsförsäkringsgivaren.12 

 

Numera torde anförda direktkravsrätt, genom praxis, ha blivit allmänt erkänd i fransk rätt. 

Direktkravsrätten utgör numera en så pass grundläggande rättighet i den franska 

rättsordningen att den i ett rättsfall från 1936 har ansetts utgöra ordre public13 i fransk rätt.14 

Således finns det en generell direktkravsrätt (action directe) i fransk rätt och denna rätt 

utvecklas genom prejudicerande avgöranden från la Cour de cassation. Uttrycklig lagstiftning 

som bekräftar direktkravsrätten saknas dock fortfarande.15 

 

2.3. Skadelidandens rätt enligt engelsk rätt 

 

Den allmänna utgångspunkten i engelsk rätt har sedan länge varit att det inte föreligger något 

rättsförhållande (privity) mellan aktörer i olika ändar av kontraktskedjor. Detta betyder enligt 

”the doctrine of privity of contract” (privity-principen) att kontraktuella anspråk endast kan 

riktas mot medkontrahenten.16 Privity-principen omfattar självfallet endast kontraktuella 

anspråk.  

                                                 
10 Zackariasson, Direktkrav, s. 225 
11 Zackariasson, Direktkrav, s. 225 
12 Zackariasson, Direktkrav, s. 225 f. 
13 Ordre public innebär en rättighet som tillhör grunderna för rättsordningen och som i internationella 
sammanhang inte får kränkas av andra länders rättstillämpning. 
14 Zackariasson, Direktkrav, s. 226  
15 Zackariasson, Direktkrav, s. 226 
16 Zackariasson, Direktkrav, s. 116 
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Trots denna allmänt stränga princip finns en möjlighet för tredje man att framställa anspråk 

mot skadevållarens ansvarsförsäkringsgivare. Den enligt common law gällande praxisen var 

länge att försäkringsersättningen vid den försäkrades konkurs skulle fördelas mellan de olika 

borgenärerna, vilket ledde till att skadelidanden helt enkelt fick bevaka sitt 

skadeståndsanspråk i konkursen. Detta ansågs emellertid oskäligt och parlamentet införde en 

särskild rätt för skadelidanden genom ”the Third Parties Rights Against Insurers Act of 

1930”. I den stadgas att försäkringsersättningen bland annat vid konkurs skall bli överlåten till 

den tredje part till vilken den försäkrade ansvarade för skada. Av detta anses följa att 

skadelidanden i vissa fall träder i den försäkrades ställe, men någon teoribildning kring denna 

rätt torde inte finnas.17 Engelsk rätt godtar således i princip direktkrav vid ansvarsförsäkring. 

Däremot upprätthålls ett strikt synsätt på att en skadelidande inte skall erhålla en bättre rätt än 

den som överlåter rätten till ersättning.18    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Zackariasson, Direktkrav, s. 226 f. 
18 Johansson, S. O. i SvJT 1996 s. 747 
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3. Rättsläget i Sverige 
 

3.1. Gällande rätt - FAL av år 1927 och dess 95§ 

3.1.1. Lagstiftningen och begreppet direktkrav 
 
Den svenska försäkringsavtalslagen (FAL) är från år 1927. Lagen tillämpas inte på 

försäkringar som avses i Konsumentförsäkringslagen (1980:38) (KFL) . I förhållande till 

annan än försäkringstagaren tillämpas dock FAL även i fråga om konsumentförsäkringar, 

enligt 4 § KFL. Reglerna som behandlar den skadelidandes rätt gentemot försäkringsgivaren i 

FAL (95-96 §§) är således tillämpliga även vid konsumentförsäkring. 

 

Utgångspunkten för FAL är att den inte ger några tvingande bestämmelser för 

försäkringsavtalets innehåll.19 I 3 § FAL sägs att det inte föreligger några hinder mot att 

tillämpa försäkringsvillkor som strider mot lagen så länge inte något annat uttryckligen anges 

i stadgandet. Härutöver gäller naturligtvis avtalslagens ogiltighetsregler om oskäliga 

avtalsvillkor.20 I FAL 95-96 §§ finns ingen föreskrift om att reglerna skulle vara tvingande 

mellan parterna vid ansvarsförsäkring. Utgångspunkten är således att det står parterna fritt att 

avtala bort, eller avvika ifrån, bestämmelserna i FAL 95-96 §§.  

 

I förarbetena till FAL anfördes inledningsvis att en ansvarsförsäkring inte tecknas för att 

försäkringstagaren vill skydda den skadelidandes intresse. Den som tecknar en 

ansvarsförsäkring gör det i stället för att skydda sig själv eller en annan person för den 

minskning i deras förmögenhet som betalning av ett skadestånd skulle innebära.21 Sålunda 

sades det att det skulle strida mot ansvarsförsäkringens uppgift och innebörd att på grund av 

försäkringsavtalet tillerkänna den skadelidande en självständig och generell rätt att rikta 

anspråk mot försäkringsgivaren. Till utgångspunkt för FAL gjordes därför regeln att endast 

den försäkrade har rätt att utkräva ersättning av försäkringsgivaren.22 

                                                 
19 Ett undantag rörande sjöförsäkring är 60 § och för övrig transportförsäkring 77 §. 
20 Exempelvis reglerna om jämkning av avtal i 36 § avtalslagen. 
21 NJA II 1927 s. 504f. 
22 NJA II 1927 s. 505. 
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Vidare anfördes emellertid att det, inom ramen för ansvarsförsäkringens uppgift, bör tillses att 

största möjliga hänsyn tas till samhällets intresse av att det belopp som försäkringsgivaren 

utbetalar i sista hand kommer den skadelidande till godo samt att den försäkrade inte genom 

tredje mans skada skall beredas en (obehörig) vinst.23 För att se till att största möjliga hänsyn 

tas till dessa intressen stadgades därför särskilda undantag från huvudregeln. Bestämmelserna 

finns i FAL 95 § och är tillämpliga än idag.  

 

Det bör sägas att regleringen i 95 § torde gälla samtliga fall av försäkring avseende ansvar för 

skada, oavsett hur försäkringen rubriceras.24 Således omfattas även den särskilda 

ansvarsförsäkring för skeppsredare som kallas Protection and Indemnity – försäkring        

(P&I – försäkring)25 av regleringen. 

 

Direktkravsrätt finns uttryckligt lagreglerat avseende vissa obligatoriska ansvarsförsäkringar. 

Exempel på sådana är talan mot försäkringsmäklare, enligt 6 § 2 st. 2 i förordningen 

(1989:854) om försäkringsmäklare, och fastighetsmäklare, enligt 11 § 2 st. 3p. förordningen 

(1995:1028) om fastighetsmäklare. I förordningarna föreskrivs att den skadelidande får rikta 

krav på ersättning direkt mot försäkringsgivaren och således betalas försäkringsersättningen 

ut direkt till skadelidanden, dessutom utan avdrag för eventuell självrisk. Också vid 

trafikförsäkring, vilken inte är en ansvarsförsäkring i egentlig bemärkelse, har en 

skadelidande rätt till ersättning direkt av försäkringsgivaren.26 En liknande reglering finns 

även i 10 kap. 14 § sjölagen beträffande obligatorisk försäkring för fartyg som transporterar 

olja över en viss kvantitet, där en skadelidande ges rätt att rikta sitt ersättningskrav direkt 

gentemot försäkringsgivaren, enligt 10 kap. 12-13 §§ sjölagen.  

                                                 
23 NJA II 1927 s. 504f. 
24 Bull, Tredjemansdekninger i forsikringsforhold s. 84ff. 
25 Protection and Indemnity (skydd och skadelöshet) är en skeppsredares ansvarsförsäkring och benämns 
vanligtvis med förkortningen P&I-försäkring. 
26 Karnov, s. 1196 
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I FAL 95 § 1 st. stadgas: 

 

Försäkringshavaren vare icke berättigad att på grund av försäkringen uppbära ersättning i 

vidare mån än han gottgjort den, som lidit skada, eller denne lämnat sitt samtycke. 

 

En förutsättning för den försäkrades rätt att erhålla ersättning av försäkringsgivaren anses 

genom regeln vara att den försäkrade själv först fullgör sitt skadeståndsansvar. Detta kan inte 

anses vara ett undantag från huvudregeln om att endast den försäkrade har rätt att utkräva 

försäkringsersättning, men regeln begränsar den försäkrades rättigheter och utgör ett  

skydd för den skadelidande. Regleringen förhindrar att den försäkrade gör en vinst på ett 

försäkringsfall, en vinst som enligt motiven till FAL skall betecknas som obehörig.27 

 

 95 § 2 st. FAL stadgar: 

 

Har ersättning utbetalats utan att den, som lidit skada, erhållit gottgörelse eller lämnat sitt 

samtycke till utbetalningen, och kan denne sedermera icke utfå det honom tillkommande 

skadestånd av försäkringshavaren, äge han av försäkringsgivaren utbekomma vad som 

brister, dock ej högre belopp än denne utbetalat till försäkringshavaren. 

 

Med andra ord har den skadelidande rätt att kräva ersättning av försäkringsgivaren, ifall 

ersättning utbetalats till den försäkrade trots att den skadelidande inte erhållit skadestånd eller 

lämnat sitt samtycke till betalningen. Kravet är begränsat till vad som brister i den försäkrades 

betalning och till det belopp försäkringsgivaren utbetalat till den försäkrade. 

 

Innebörden av 95 § 2 st. blir följaktligen att om försäkringsersättning har betalats ut i strid 

med 95 § 1 st. skall försäkringsgivaren intill samma belopp ersätta den skadelidande för den 

förlust som denne annars skulle lida genom den rättstridiga utbetalningen. Härigenom får 

bestämmelsen i 95 § 1 st. tyngd eftersom försäkringsgivaren inte med befriande verkan kan 

betala till den försäkrade innan uppgörelse har träffats med skadelidanden.28 

                                                 
27 NJA II 1927, s. 505 
28 Zackariasson, Direktkrav, s. 228 
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Frågan är om regeln i 95 § 2 st. innebär en rätt för skadelidanden att rikta ett direktkrav mot 

ansvarsförsäkringsgivaren. Den allmänna uppfattningen i doktrinen på området torde vara att 

så inte är fallet.29 Exempelvis Hellner har hävdat att skadelidanden i svensk rätt saknar rätt att 

anställa talan om utfående av försäkringsbeloppet direkt av försäkringsgivaren.30  

 

Zackariasson motsätter sig detta synsätt i sin doktorsavhandling om direktkrav och hävdar att 

95 § 2 st. visst ger skadelidanden en direktkravsrätt mot försäkringsgivaren. Detta grundar 

Zackariasson på att försäkringsgivaren inte med befriande verkan kan betala till den 

försäkrade, annat än om denne redan ersatt den skadelidande eller fått skadelidandens 

medgivande att uppbära beloppet, samtidigt som den skadelidande vid felaktig betalning (från 

försäkringsgivaren) kan rikta anspråk mot försäkringsgivaren. Detta måste enligt 

Zackariasson leda till att innebörden hos regleringen i själva verket blir att rätt till anspråk på 

grund av ansvarsförsäkringen faktiskt tillkommer skadelidanden, även om denna rätt 

förutsätter uppfyllelse av särskilda villkor - betalning i strid med 95 § 1 st. FAL.31 

 

I 95 § 3 st. FAL ges skadelidanden en rätt att vid den försäkrades konkurs under vissa 

förutsättningar få dennes anspråk mot försäkringsgivaren överlåtet på sig. 

 

Har försäkringshavare, som försättes i konkurs, hos försäkringsgivaren innestående 

ersättningsbelopp, som försäkringshavaren icke äger lyfta utan samtycke av den, som lidit 

skada, äge denne, där ej konkursboet till honom utbetalar beloppet, rätt att få 

försäkringshavarens anspråk mot försäkringsgivaren på sig överlåtet; och åligger i ty fall 

konkursförvaltaren att hålla honom till handa alla i konkursboets ägo befintliga handlingar 

rörande försäkringen, i den mån det erfordras för beloppets utbekommande. 

 

Om den försäkrade försätts i konkurs och har innestående försäkringsersättning hos sin 

ansvarsförsäkringsgivare som han inte har rätt att lyfta utan samtycke av den skadelidande, 

har skadelidanden således rätt att få den försäkrades anspråk överlåtet på sig, om konkursboet 

inte betalar ut försäkringsersättningen.32   

 

                                                 
29 Zackariasson, Direktkrav, s. 229 
30 Hellner, Försäkringsrätt, s. 424 
31 Zackariasson, Direktkrav, s. 229 
32 Hellner, Försäkringsrätt, s. 426 
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95 § 3 st. anger tre rekvisit som måste vara uppfyllda för att paragrafen skall vara tillämplig. 

Dessa är för det första att den försäkrade skall vara försatt i konkurs. Den andra 

förutsättningen är att den försäkrade, som är försatt i konkurs, skall ha ett innestående 

försäkringsbelopp hos försäkringsgivaren. För det tredje skall konkursboet inte utbetala 

beloppet till den skadelidande. När dessa tre rekvisit är uppfyllda inträder rättsföljden enligt 

95 § 3 st. vilken ger skadelidanden rätt att få den försäkrades anspråk överlåtet på sig.33 Först 

när denna överlåtelse är uppfylld kan den skadelidande rikta talan direkt mot 

försäkringsgivaren.34  

 

Precis som vid 95 § 2 st. blir frågan här om regeln i 95 § 3 st. innebär en rätt för 

skadelidanden att rikta direktkrav mot ansvarsförsäkringsgivaren. Eftersom kravrätten 

förutsätter en överlåtelse av fordran framstår det som att svaret på frågan bör bli nekande. 

Zackariasson hävdar emellertid att bestämmelsen visst innebär en direktkravsrätt eftersom 

kravet på överlåtelse enbart är en formsak och skillnaden mot fallet då skadelidanden 

omedelbart kan rikta ett anspråk mot försäkringsgivaren är mycket liten. Detta grundar 

Zackariasson på att den skadelidande har rätt att påfordra en sådan överlåtelse, att överlåtelsen 

skall ske utan vederlag, samt att överlåtelsen enligt Zackariasson är sakrättsligt skyddad.35 

Zackariasson hänvisar emellertid till Hellner som även beträffande denna bestämmelse har 

uttryckt en annan uppfattning och således ansett att inte heller 95 § 3 st. ger en skadelidande 

en rätt som kan kallas direktkravsrätt. 

 

Enligt min mening har doktrinen varit förhållandevis enig om att svensk rätt genom                 

FAL 95 § 2 st. och 3 st. inte ger den skadelidande en självständig rätt att vända sig med ett 

krav direkt mot försäkringsgivaren. Detta grundas främst på kravet på överlåtelse från den 

försäkrade.  Här har Hellner företrätt den restriktiva linjen och hävdat att svensk rätt saknar 

något som kan kallas direktkravsrätt.36 I detta avseende jämför Hellner med fransk rätt där 

domstolarna har gett skadelidanden rätt att anställa talan direkt mot försäkringsgivaren. 

Hellner kallar inte den rätt som skadelidanden har getts genom 95 § FAL för en 

direktkravsrätt utan ser det enbart som ett sätt att genom ett antal detaljregler försöka 

säkerställa att försäkringsersättning som försäkringsgivaren är skyldig att utge faktiskt 

                                                 
33 Johansson, S.O. i SvJT 1996, s. 728 
34 Johansson, S.O. i SvJT 1996, s. 728 
35 Zackariasson, Direktkrav, s. 230 
36 Hellner, Försäkringsrätt, s. 424 
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kommer den skadelidande till godo.37  Zackariasson å andra sidan hävdar att både 95 § 2 st. 

och 95 § 3 st. ger skadelidanden en direktkravsrätt.38 Med undantag från Zackariasson har 

doktrinen varit enig om att 95 § 2 st. inte ger den skadelidande något som kan kallas 

direktkravsrätt, medan frågan om vilken rätt som skadelidanden egentligen erhåller genom 

bestämmelsen i 95 § 3 st. har debatterats relativt intensivt. Frågan har dock besvarats senare 

av ett antal domstolsavgöranden, något som jag har anledning att behandla i följande avsnitt. 

Jag skall här för tydlighetens skull peka på två fakta som det tycks ha förelegat enighet om 

även innan de ifrågavarande domstolsavgörandena: 

  

1. Skadelidanden har ingen självständig rätt att föra talan mot försäkringsgivaren och  

2. skadelidanden har genom 95 § 3 st. rätt att föra talan mot försäkringsgivaren, om de tre 

rekvisiten i bestämmelsen är uppfyllda och efter att överlåtelse av den försäkrades anspråk 

har genomförts.  

 

3.1.2. Doktrinen på senare tid - rättsläget idag 
 

3.1.2.1. Inledning 
 
Hovrättsassessor Svante O. Johansson har i sin artikel, i Svensk Juristtidning 1996 s. 725 

”Direktkrav, sjöförsäkring och en ny försäkringsavtalslag”, gått igenom rekvisiten för 

direktkrav enligt 95 § 3 st. och mot bakgrund av den praxis som har utbildats i Sverige sett 

hur domstolarna har bedömt rekvisiten. Jag skall i det följande sammanfatta Johanssons 

analys av rättsläget. Orsaken till att jag utgår från Johanssons genomgång av rättsläget är dels 

på grund av dess fördelaktiga systematik och dels för att den i debatten har vunnit erkännande 

såsom klargörande, också från motståndare i sakfrågan.39 Förutom dessa skäl kan nämnas att 

det överlag har skrivits lite om saken i doktrinen. 

                                                 
37 Hellner, Försäkringsrätt, s. 424 f. 
38 Zackariasson, Direktkrav, s. 228 f. 
39 Johan Wetter och Birger Nydrén har i artiklar i SvJT 1998 s.44 respektive SvJT 1997 s. 173 berömt 
Johanssons utredning av rättsläget, trots kraftiga meningsskiljaktigheter beträffande lämpligheten av 
domstolsavgörandena. 
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3.1.2.2. Den försäkrade i konkurs40  
 

Rekvisitet att den försäkrade skall vara försatt i konkurs torde inte föranleda några 

tolkningsproblem. Eftersom den försäkrades insolvens skall ta sig uttryck i ett konkursbeslut 

måste det ses som klart huruvida den skadelidande kan agera för att få försäkringsersättningen 

överlåten till sig. Ett problem kan emellertid uppkomma om den försäkrades konkurs redan 

har avslutats när den skadelidande får vetskap om att en ansvarsförsäkring som täcker skadan 

förelåg. Om den försäkrade är en juridisk person har den i en sådan situation upphört att 

existera och ingen kan således överlåta rätten till försäkringsersättningen. Dessutom torde det 

saknas stöd i konkurslagen för att återuppta förvaltningen av ett konkursbo endast för att 

överlåta försäkringsersättningen.41  

3.1.2.3. Innestående belopp42 
 
Att ett belopp skall vara innestående hos ett försäkringsbolag ger intrycket av att 

ersättningsbeloppet måste vara fastslaget och skaderegleringen avslutad. Det minsta som 

måste till för att ett belopp skall kunna ses som innestående är att en händelse som täcks av 

försäkringen har inträffat. En ersättningsgill skada måste således ha uppstått. Innan skadan har 

inträffat kan naturligtvis inget innestående belopp vara för handen. När den skadebringande 

händelsen inträffar uppstår frågan om när det innestående beloppet uppstår. 

 

Denna fråga har i svensk rätt bedömts i fallet NJA 1993 s. 222 Fullwoodcessionen. Fallet 

gällde en mjölkningsanläggning som orsakade sjukdom bland kor som mjölkades med den. 

Köparen vände sig, efter det att säljaren gått i konkurs och fordran överlåtits till köparen, mot 

säljarens ansvarsförsäkringsgivare med yrkandet att det skulle fastställas att han hade rätt till 

ersättning ur säljarens ansvarsförsäkring i samma utsträckning som säljaren hade enligt 

försäkringsavtalet. Det fanns således ingen dom om säljarens ansvar vid tillfället för kravet 

och frågan uppstod om ett innestående belopp ändå kunde anses föreligga. Högsta domstolen 

ansåg att köparens talan grundades på en överlåtelse av ersättningsrätten, det vill säga en 

överlåtelse av en enkel fordran. Yrkandet bifölls därför trots att ansvaret inte var utrett. Någon 

dom beträffande den försäkrades skadeståndsansvar eller bevis över att skadelidanden hade 

gottgjorts behövde således inte föreligga. I och med att den försäkrade hade överlåtit sin 

                                                 
40 Johansson, S. O. i SvJT 1996 s. 732 f. (avser hela underavsnittet) 
41 Johansson, S. O. i SvJT 1996 s. 732, där hänvisning ges till 10 och 11 kapitlet konkurslagen. 
42 Johansson, S. O. i SvJT 1996 s. 733 f. (avser hela underavsnittet) 
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fordran på försäkringsersättning till skadelidanden fick således skadelidanden rätt att få frågan 

om den försäkrades ansvar utrett i en process mot försäkringsgivaren.  

 

Enligt Johansson skall kravet på innestående belopp tolkas såsom det vore villkorat av den 

skadeutredning som skall ske. Johansson hänvisar till ovanstående rättsfall och poängterar att 

någon dom beträffande skadeståndsansvaret för den försäkrade inte är nödvändig och hävdar 

att en sådan utredning lika väl kan ske i en process mot försäkringsgivaren som i en process 

mot den försäkrade, något som måste ses som ett praktiskt övervägande av Johansson.  

 

3.1.2.4. Konkursboet betalar inte till den skadelidande43  
 

Att konkursboet inte kan betala är i fråga om större skadeståndkrav uppenbart. Ofta är det just 

det ifrågavarande skadeståndsansvaret som har lett till insolvensen. Skulle konkursboet ha 

möjlighet, och vilja, att betala skadeståndet uppkommer ju inget behov för den skadelidande 

att vända sig mot ansvarsförsäkringsgivaren.   

                                                 
43 Johansson, S. O. i SvJT 1996 s. 734 f. (avser hela underavsnittet) 
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3.1.2.5. Överlåtelse av rätten till försäkringsersättningen44 
 
När de tre rekvisiten i 95 § 3 st. FAL är uppfyllda inträder, som ovan nämnts, rättsföljden att 

den skadelidande har rätt att få rätten till försäkringsersättningen överlåten till sig. En sådan 

överlåtelse skall följa reglerna om överlåtelse av enkel fordran i skuldebrevslagen.45 I 27 § 

SkBL finns huvudregeln som säger att den som får en enkel fordran överlåten på sig inte skall 

njuta bättre rätt gentemot gäldenären jämfört med vad den ”gamle” borgenären gjorde. 

Eftersom det är vanligt vid vissa typer av ansvarsförsäkringar, bland annat vid P&I-

försäkringar46, att försäkringsvillkoren förbjuder den försäkrade att överlåta sina rättigheter 

enligt försäkringsavtalet uppkommer här komplikationer. Frågan är om reglerna i 95 § 3 st. 

FAL som ger skadelidanden en rätt att få anspråket överlåtet till sig skall tillämpas trots att 

försäkringsavtalet förbjuder den försäkrade att överlåta sina rättigheter enligt 

försäkringsavtalet. Detta blir ytterst en fråga om huruvida den ifrågavarande bestämmelsen är 

tvingande eller dispositiv. Jag har tidigare nämnt att FAL i grunden är dispositiv om inte den 

särskilda bestämmelsen uttryckligt stadgar annorlunda samt att den ifrågavarande 

bestämmelsen inte ger någon föreskrift om att den skulle vara tvingande. Detta leder till att 

utgångspunkten måste vara att ett överlåtelseförbud i försäkringsvillkoren skall anses vara 

giltigt. Det skulle således vara omöjligt för den försäkrade att överlåta ett anspråk på 

försäkringsgivaren till den skadelidande och 95 § 3 st. skulle därigenom tappa sin verkan.   

 

Enligt Johansson är emellertid bestämmelsen dispositiv endast beträffande förhållandet 

mellan parterna i försäkringsavtalsförhållandet. Han menar att om en regel är till för att 

skydda tredje man i form av en borgenär så måste regeln anses vara tvingande.  

                                                 
44 Johansson, S. O. i SvJT 1996 s. 735 ff. (avser hela underavsnittet) 
45 Hellner, Försäkringsrätt, s. 334. 
46 Protection and indemnity (skydd och skadelöshet), se ovan 3.1.1. 
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Hur har de svenska domstolarna ställt sig till denna fråga? De domar som avgjorts i Sverige 

har samtliga hänvisat till ett fall från Norges Hoyesterett som kallas Skogholm  (ND 1954 s. 

445). Domen föll under en period då de nordiska försäkringsavtalslagarna i stort sett var 

identiska. Fallet rörde direktkravsrätt angående en P&I-försäkring. Slutsatsen av domen var 

att den norska motsvarigheten till 95 § 3 st. FAL var tvingande samt att ett villkor i 

försäkringsavtalet som strider mot lagregeln inte kunde göras gällande om det kunde påverka 

den skadelidandes rätt så att den endast blir skenbar. Enligt Johansson har det norska fallet 

styrt den senare utvecklingen för svensk rätt.  

 

I fallet ND 1988 s. 47 Sydfjord prövades frågan uttryckligt i svensk domstol. Både Tingsrätt 

och Hovrätt följde det avgörande som dispaschören kom till i frågan. Dispaschören tog 

ställningstagandet att 95 § 3 st. FAL skulle anses vara tvingande i förhållande till 

skadelidande tredje man och således sätta försäkringsvillkorens överlåtelseförbud ur spel. I 

fallet ND 1991 s. 20 Degerö behandlades frågan utförligt i samtliga instanser. Slutsatsen blev 

samma som i tidigare nämnda fall, nämligen att 95 § 3 st. FAL är tvingande till förmån för 

tredje man. Ett överlåtelseförbud i försäkringsvillkoren strider mot den tvingande lagregeln 

och godtas inte av domstolen.  

 

Slutsatsen som kan dras av de svenska domarna är att 95 § 3 st. FAL endast är dispositiv 

beträffande förhållandet mellan parterna i försäkringsavtalet. Den skadelidande är inte part i 

försäkringsavtalet och eftersom regeln är till för att skydda tredje man skall den betraktas som 

tvingande just till förmån för denne.  

 

Johansson har sammanfattat detta på ett klargörande sätt: 

 

”Ett försäkringsavtal som stadgar att försäkringen inte får överlåtas, ett villkor som 

förekommer i snart sagt samtliga P&I-villkor, gäller således inte när borgenären enligt 95 § 

tredje stycket försäkringsavtalslagen, begär att få rätten enligt försäkringen överlåten till sig. 

Detta är grundbulten i skadelidandens möjlighet att utöva direktkrav mot försäkringsgivaren.” 

 

Vad som emellertid kan och bör diskuteras är vilken rättsgrund som ligger till grund för 

domstolarnas ställningstagande i och med att dessa har ansett regeln tvingande trots att den 

enligt lagen skall vara dispositiv. Detta har jag anledning att komma tillbaka nedan i       

avsnitt 5.1.     
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I fallet ND 1954 s. 445 Skogholm har den norska HD underkänt en så kallad                      

”pay to be paid”- klausul, som är vanliga i P&I-försäkringsvillkor, vid tillämpning av den 

norska motsvarigheten till 95 § 3 st. FAL. En sådan klausul ålägger den försäkrade en 

skyldighet att erlägga ersättning till skadelidanden innan försäkringsersättning kan utkrävas 

av försäkringsgivaren. I Sverige har ingen uttrycklig ”pay to be paid”- klausul prövats mot   

95 § 3 st. FAL. Däremot har frågan om en generell ”pay to be paid”-princip avgjorts i svenska 

domar. Ett fall där invändning om en generell ”pay to be paid”-princip vid P&I-försäkringar 

underkändes var ND 1991 s. 20, Degerö där hovrätten yttrade följande (egna parenteser): 

 

”Det torde vara en huvudprincip i svensk rätt att en oförmåga att betala inte innebär att kontraktsförpliktelserna 

ändras. Thules (försäkringstagarens) insolvens förändrar således inte förhållandet mellan Skuld 

(försäkringsgivaren) och Thule. Om en betala först-princip (pay-to-be-paid) skulle godtas generellt för P&I-

försäkringar skulle det emellertid innebära att det skydd som 95 § tredje stycket försäkringsavtalslagen ger 

borgenären i försäkringshavarens (den försäkrades) konkurs rycks undan. Det är just i situationer som den 

förevarande, med manifesterad insolvens, som skyddet för skadelidande är som viktigast. Det förefaller därför 

ologiskt att först tillåta överlåtelse av en eventuell rätt till återersättning trots förbud enligt de aktuella villkoren, 

för att sedan sätta stopp för skadelidanden genom att upprätthålla en betala först-klausul.”   

 

Det kan konstateras att rättsläget har klarlagts i och med ovan nämnda rättsfall och enighet har 

uppnåtts om vilken rätt skadelidanden har till ersättning direkt av en skadevållares 

försäkringsgivare. Enighet har således uppnåtts om själva innebörden av den skadelidandes 

rätt enligt bestämmelsen i 95 § 3 st. Det föreligger emellertid fortfarande en viss oenighet om 

denna rätt skall kallas direktkrav eller inte. Oenigheten rör alltså inte längre tolkningen av 

bestämmelsen utan etiketten på den rätt som skadelidanden erhåller i och med densamma. 

Oenigheten föreligger, enligt min mening, med anledning av att det krävs en överlåtelse av 

ersättningsrätten från den försäkrade innan skadelidanden kan framställa kravet.  

 

Som tidigare nämnts bör det emellertid diskuteras på vilka grunder domstolarna har kommit 

fram till sina avgöranden och då framförallt ställningstagandet om att 95 § 3 st. skall anses 

vara tvingande gentemot tredje man. Jag har för avsikt att föra en sådan diskussion nedan i 

avsnitt 5.1 
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3.2. .Ny försäkringsavtalslag – rättsläget ”i morgon” 

3.2.1. Inledning 
 
Försäkringsrättskommittén har sett över den svenska försäkringslagstiftningen och kommit 

med två betänkanden som innebär förslag till att 1927 års försäkringsavtalslag och 1980 års 

konsumentförsäkringslag skall ersättas med en ny försäkringsavtalslag utformad efter samma 

mönster som den norska lagen.47 Med utgångspunkt från försäkringsrättskommitténs förslag 

till ny lag har Justitiedepartementet givit ut en departementspromemoria.48 Beträffande 

skadelidandens rätt vid ansvarsförsäkring följer promemorian väsentligen 

försäkringsrättskommitténs förslag.49 Den 22 maj 2003 har regeringen remitterat ett förslag 

till ny försäkringsavtalslag till lagrådet.50 Lagrådsremissen bygger vidare på 

försäkringsrättskommitténs förslag samt departementspromemorian och lagen föreslås träda 

ikraft 1 juli 2005. 

 

3.2.2. Försäkringsrättskommitténs förslag av 1989 och                                      
departementspromemorian av 1993 

 
Försäkringsrättskommittén har i sitt betänkande av 198951 hävdat att det skydd som den 

skadelidande har enligt nuvarande FAL:s regler om ansvarsförsäkring i de flesta fall är 

tillräckligt för att denne skall kunna få ut det skadestånd som han är berättigad till av 

försäkringen. Kommittén understryker emellertid att det kan inträffa situationer då en 

försäkrad varken betalar skadeståndet eller anmäler skadan till försäkringsgivaren samtidigt 

som han inte ger den skadelidande upplysning om att en ansvarförsäkring finns som kan täcka 

den aktuella skadan. En annan situation som nämns av kommittén är att försäkringsgivaren 

gör gällande att en skada inte är ersättningsgill under ansvarsförsäkringen med följden att den 

skadelidande inte själv kan föra talan om saken mot försäkringsgivaren.52 Det kan påpekas att 

dessa situationer även har identifierats av Hellner, i boken Försäkringsrätt av år 1965.53 

 

                                                 
47 Betänkande om Personförsäkringslag (SOU 1986:56) och betänkande om Skadeförsäkringslag (SOU 
1989:88). 
48 Ny Försäkringsavtalslag (Ds. 1993:39) 
49 Ds. 1993:39, s. 263 
50 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag, 22 maj 2003 
51 Betänkande om Skadeförsäkringslag (SOU 1989:88). 
52 Ds. 1993:39, s. 263 ff. 
53 Hellner, Försäkringsrätt, s.424ff. 
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Kommittén har på grund av ovan nämnda problem för skadelidanden ansett att denne bör 

berättigas att framställa sitt skadeståndskrav direkt mot försäkringsgivaren. Kommittén har 

bland annat hänvisat till den allmänt sett ökande betydelsen som ansvarsförsäkringen fått i 

tvister om skadestånd enligt modern skadeståndsrätt.54 Eftersom det från 

försäkringsbranschen och företagarhåll har anförts både praktiska och principiella 

invändningar mot en sådan direktkravsrätt har kommittén som en kompromiss föreslagit en 

reglering som är tvingande endast vid konsumentförsäkring, då den skadelidande i särskilt 

hög grad torde vara beroende av ansvarsförsäkringen för att få ut sitt skadestånd. Vid 

företagsförsäkring, där försäkringstagarens intresse av vilka uppgörelser som görs mellan 

försäkringsgivaren och skadelidanden ansetts större än vid konsumentförsäkring, skulle 

parterna ges möjlighet att avtala bort direktkravsrätten i försäkringsavtalet. Emellertid skulle 

kommitténs förslag till regler om direktkravsrätt vara tvingande även vid företagsförsäkring 

när ansvarsförsäkringen är obligatorisk, när den försäkrade är försatt i konkurs eller offentligt 

ackord har fastställts samt när den försäkrade är en juridisk person som blivit upplöst.55 

 

3.2.3. Lagrådsremissen av 2003 
 
Som nämnts ovan har regeringen remitterat ett förslag till ny försäkringsavtalslag till lagrådet 

den 22 maj 2003. Regeringen har haft försäkringsrättskommitténs betänkande och 

departementets promemoria som utgångspunkt, men väsentliga förändringar beträffande 

direktkravsrätten har föreslagits. Orsaken till att det tagit så lång tid mellan 

departementspromemorian och lagrådsremissen uppges från Justitiedepartementet vara att 

löpande samtal med representanter för berörda parter har förts samt att lagen är så pass 

omfattande.56  

   

Enligt motiven till lagrådsremissen kan de komplikationer som kommittén framhållit inte helt 

bortses ifrån. Regeringen vitsordar kommitténs påstående om att det stämmer väl med 

tendenserna i modern ersättningsrätt att se frågan om ersättningsskyldighet i nära samband 

med frågan om föreliggande försäkringar.57  

 

                                                 
54 Ds. 1993:39 s. 181 
55 SOU 1989:88, s. 121 
56 Samtal med Jonas Högström på Justitiedepartementet.  
57 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag, Stockholm, 22 maj 2003 
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Vidare framhålls det i motiven till lagrådsremissen att det är tydligt att en direktkravsrätt kan 

ha stort praktiskt värde för en skadelidande. Regeringen hävdar att kommitténs gränsdragning 

mellan konsumentförsäkring och företagsförsäkring inte är helt rimlig eftersom den 

skadelidandes behov av ersättning då inte görs avgörande. Vidare poängteras att det skulle 

komplicera rättsystemet väsentligt om rätten till direktkrav avgjordes av vem skadelidanden är 

(t.ex. konsument) eller vilken typ av skada det handlar om (t.ex. personskada). Ett sådant 

system kunde, enligt regeringen, leda till att olika anspråk i anledning av samma 

skadehändelse kunde komma att behandlas på skilda sätt. Motiven till lagrådsremissen 

nämner att alternativet är att låta den tvingande regeln gälla generellt, ”över hela linjen”. 

Samtidigt påpekas att det nuvarande systemet i de allra flesta fall fungerar väl och utan risk 

för att den skadelidandes intressen skall bli lidande samt att den av kommittén föreslagna 

ordningen kan väntas få betydelse endast i sällsynta fall. Det nämns även att det skulle 

medföra särskilda komplikationer vid företagsförsäkring om direktkravsrätten skulle vara 

generell och tvingande.58 

 

På basen av det sagda har regeringen dragit slutsatsen att det får anses tillräckligt att trygga 

den skadelidandes rätt genom att föreskriva rätt till direktkrav i de speciella situationer där 

försäkringsrättskommittén föreslagit införandet av tvingande bestämmelser generellt, det vill 

säga vid obligatorisk försäkring samt vid vissa fall då det står klart att den försäkrade inte kan 

betala skadeståndet. Regeringen har även utvidgat regeln något och föreslår att även fall när 

den skadelidande annars gör gällande försäkringsbolagets subsidiära ansvar (4 kap. 9 § 2 st. i 

lagrådsremissen) skall omfattas av direktkravsrätten.59 Det subsidiära ansvaret enligt  

4 kap. 9 § 2 st. lagrådsremissen kommer att förklaras nedan. 

 

I motiven sägs vidare att när det gäller skyddsregler som är till förmån för tredje man så är det 

naturligt att bestämmelserna är tvingande inte bara vid konsumentförsäkring utan också vid 

företagsförsäkring.60  

                                                 
58 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag, s. 228 
59 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag, s. 228 
60 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag, s. 228 
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Regeringens förslag till bestämmelse om direktkrav vid ansvarsförsäkring finns i 9 kap 7 § i 

förslaget till ny försäkringsavtalslag (lagrådsremissen). 

 

Vid ansvarsförsäkring får den skadelidande rikta krav direkt mot försäkringsbolaget på 

ersättning enligt försäkringsavtalet, om 

1. den försäkrade enligt lag eller annan författning är skyldig att ha ansvarsförsäkring som 

omfattar skadan, 

2. konkurs har beslutats eller offentligt ackord har fastställts beträffande den försäkrade, 

eller 

3. den försäkrade är en juridisk person som numera är upplöst. 

 

I fall som avses i 4 kap. 9 § andra stycket andra meningen får den skadelidande rikta krav 

mot försäkringsbolaget i den utsträckning ersättning inte kan utges av den försäkrade.  

 

Framställs krav enligt första stycket, skall försäkringsbolaget om möjligt snarast meddela den 

försäkrade om kravet. Dom mot försäkringsbolaget eller överenskommelse med bolaget 

inverkar inte på skadeståndsskyldighet som inte omfattas av försäkringsavtalet. 

  

Den försäkrade och försäkringsbolaget är skyldiga att på den skadelidandes begäran lämna 

honom upplysning om försäkringen.  
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4 kap. 9 § är en bestämmelse med undantag från försäkringsbolags rätt till begränsning av 

ansvar.61 I paragrafens andra stycke stadgas att vissa bestämmelser om nedsättning av 

ersättning, bland annat vid den försäkrades grova oaktsamhet eller överträdelse av 

säkerhetsföreskrift, inte får tillämpas i förhållande till den skadelidande. Andra meningen i 

samma stycke stadgar emellertid att försäkringsbolaget vid frivillig ansvarsförsäkring är 

skyldigt att lämna ersättning till den skadelidande endast i den utsträckning ersättning inte kan 

utges av den försäkrade. Försäkringsbolagets ansvar mot den skadelidande är i dessa 

situationer alltså subsidiärt. I sådana fall där den skadelidande har en subsidiär rätt till 

ersättning får denne i och med 9 kap. 7 § andra stycket föra talan om ersättningen direkt mot 

försäkringsbolaget.62 4 kapitlet i lagrådsremissen är endast tillämpligt på 

konsumentförsäkring, varför utvidgningen beträffande det subsidiära ansvaret endast rör 

direktkravsrätt vid konsumentförsäkring.63 Regeln om subsidiärt ansvar förutsätter sålunda att 

en rad rekvisit är uppfyllda, såsom den försäkrades åsidosättande av förpliktelser enligt 

försäkringsavtalet, betalningsoförmåga hos den försäkrade samt den försäkrades egenskap av 

konsument. I och med detta kan det antas att regeln inte kommer att få särskilt stor praktisk 

betydelse, varför jag inte har för avsikt att behandla den vidare. 

 

I förslagets 1 kap. 5 § stadgas att försäkringsvillkor som avviker från 9 kap. till nackdel för en 

ersättningsberättigad tredje man i andra fall än där anges är utan verkan mot denne. 

Bestämmelsen om direktkrav i 9 kap. 7 § är således tvingande till förmån för tredje man, 

liksom ovan nämnts. Detta gäller generellt för alla försäkringstyper och till förmån för såväl 

skadelidande konsument som näringsidkare. Observera dock att regeln om subsidiärt ansvar i 

9 kap. 7 § 2 st. endast är tillämplig på konsumentförsäkring.  

 

Regeringen har ansett att regleringen i FAL 95 § 2 st., som gör att försäkringsgivaren inte 

med befriande verkan kan betala till försäkringstagaren innan uppgörelse har träffats med 

skadelidanden, bör finnas kvar i den nya försäkringsavtalslagen (9 kap 8 § förslaget). 

Bestämmelsen i förslaget har emellertid anpassats till dagens språkbruk. 

 

                                                 
61 I 4 kapitlet ges nämligen försäkringsbolag rätt att neka eller nedsätta försäkringsersättning vid en rad 
situationer, exempelvis då en försäkrad kan anses ha framkallat försäkringsfallet genom försummelse.  
62 Se Lagrådsremissen, s. 417 
63 Andra avdelningen i lagrådsremissen, det vill säga kapitel 2-7, är enbart tillämplig på konsumentförsäkring. 
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Lagrådsremissen har föredragits för lagrådet under hösten och skall under en snar framtid 

behandlas i lagrådet.64 En ny försäkringsavtalslag enligt förslaget som remitterats till lagrådet 

föreslås av regeringen träda i kraft 1 juli 2005. 

                                                 
64 Samtal med Jonas Högström på Justitiedepartementet. 
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4. Rättsläget i Finland 
 
Den finländska lagen om försäkringsavtal (543/1994) är från år 1994 och är således avsevärt 

yngre än dess svenska motsvarighet. Den tidigare försäkringsavtalslagen var från 1934 och 

var ett resultat av samnordisk lagstiftning.65  Den gamla försäkringsavtalslagen var därför till 

innehållet mycket lik dess svenska motsvarighet från 1927. Den nya finländska 

försäkringsavtalslagen är även tillämplig på konsumentförsäkringar.  

 

Nionde kapitlet i lagen behandlar tredje mans rätt vid skadeförsäkring. I 9 kap. 67 §66 bestäms 

den skadelidandes rätt till ersättning vid ansvarsförsäkring. 

 

Den skadelidande har vid ansvarsförsäkring rätt att kräva ersättning enligt försäkringsavtalet 

direkt av försäkringsgivaren, om 

1. tecknandet av försäkringen har grundat sig på lag eller myndighets föreskrift, 

2. den försäkrade har försatts i konkurs eller annars är insolvent, eller om 

3. ansvarsförsäkringen har nämnts i samband med marknadsföringen av den försäkrades 

näringsverksamhet. 

Om ett ersättningskrav riktas till försäkringsgivaren skall denne utan obefogat dröjsmål 

underrätta den försäkrade om saken samt ge honom tillfälle att lägga fram utredning om 

försäkringsfallet. Den försäkrade skall också informeras om ärendets senare 

handläggningsskeden. 

Om försäkringsgivaren godkänner den skadelidandes ersättningskrav, är godkännandet inte 

bindande för den försäkrade.  

 

I förarbetena till lagen poängteras, liksom i dess svenska motsvarighet, att en 

ansvarsförsäkring är till för att täcka den försäkrades eventuella skadeståndsskyldighet och 

inte den skadelidandes skada. Enligt den gamla lagen hade den skadelidande inte rätt att rikta 

något ersättningsanspråk direkt mot försäkringsgivaren.67  

 

Vidare pekas det i förarbetena på ansvarsförsäkringens ökade betydelse i skadeståndsrätten 

och inom näringslivet. Vid beredningen av lagförslaget har det övervägts att den skadelidande 

                                                 
65 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om försäkringsavtal: 1993 rd – RP 114, s. 4 
66 Paragrafnumreringen i den finländska lagen om försäkringsavtal löper så att säga över kapitelgränserna och 
nollställs således inte vid byte av kapitel.  
67 1993 rd – RP 114, s. 18 
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skulle få en generell rätt att kräva ersättning direkt av försäkringsgivaren oberoende av om 

den försäkrade vill utnyttja försäkringen eller inte. Ett sådant arrangemang har emellertid 

förkastas eftersom det var förknippat med en rad svårlösliga problem. Ett sådant praktiskt 

problem är att om den försäkrade inte vill utnyttja sin ansvarsförsäkring är det osannolikt att 

denne kommer att upplysa den skadelidande om förekomsten av försäkringen. En sådan 

passivitet från den försäkrade kommer dessutom i hög grad att försvåra skaderegleringen hos 

försäkringsgivaren och kan leda till att den skadelidande inte erhåller någon ersättning på 

grund av de bristfälliga utredningarna.68   

 

Av ovan nämnda skäl föreslogs i stället att den skadelidande skall ges en självständig rätt till 

ersättning endast i tre undantagsfall.69 I dessa situationer har det ansetts särskilt motiverat att 

ge skadelidanden det extra skydd som en direktkravsrätt för med sig. Om försäkringstagaren 

vid ett sådant fall redan har ersatt den skadelidande själv övergår rätten till 

försäkringsersättning (tillbaka) till denne.70  

 

Enligt första punkten i 9 kap. 67 § har den skadelidande självständig rätt att utfå 

försäkringsersättning om försäkringen har tecknats på grund av lag eller myndighets 

föreskrift. Sådant är fallet bland annat vid ansvarsförsäkring som enligt 17 § (den finländska) 

lagen om offentliga nöjestillställningar (492/1968) utgör villkor för att få ordna 

nöjestillställning.71 Även i trafikförsäkringslagen (279/1959) och patientskadelagen 

(585/1986) stadgas särskilt om skadelidandes direktkravsrätt. Enligt 1 § 2 mom.72 

försäkringsavtalslagen gäller lagen inte för övriga lagstadgade försäkringar. 

 

Den skadelidande har, enligt andra punkten, direktkravsrätt även när den försäkrade har 

försatts i konkurs eller annars är insolvent. Insolvent anses en försäkrad vara om ett 

ackordsförfarande är för handen eller om han vid utsökning har konstaterats meddelös. 

Utsökningen måste inte angå försäkringen utan kan gälla vilken fordran som helst. Det får 

dock inte ha gått så lång tid från utsökningen att det finns skäl att anta att den försäkrades 

ekonomiska situation har förändrats.73 

 

                                                 
68 1993 rd – RP 114, s. 18  
69 1993 rd – RP 114, s. 19 
70 1993 rd – RP 114, s. 65 
71 1993 rd – RP 114, s. 66 
72 Det som i svensk lagstiftning kallas stycke kallas i Finland moment och förkortas mom. 
73 1993 rd – RP 114, s. 66 
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Enligt tredje punkten får den skadelidande kräva ersättning direkt av försäkringsgivaren om 

ansvarsförsäkringen har nämnts i marknadsföringen av den försäkrades näringsverksamhet. 

Vad som i lagen menas med begreppet marknadsföring utreds i motiven till 2 kap. 9 § (om 

ansvar för bristfällig eller oriktig information). Där sägs att med begreppet marknadsföring 

avses samma som i 1 kap. 1 § konsumentskyddslagen och att begreppet måste uppfattas i 

vidsträckt bemärkelse. I 1 kap. 1 § konsumentskyddslagen föreskrivs att marknadsföring 

innebär erbjudande och försäljning samt reklam och andra säljfrämjande åtgärder. I motiven 

till 2 kap. 9 § försäkringsavtalslagen sägs att även muntlig information, till exempel vid 

avtalsförhandlingar inryms i marknadsföringsbegreppet.74  

 

I motiven till 9 kap. 67 § 3 punkten ges som exempel på bestämmelsens tillämpningsområde 

att om det vid marknadsföringen av en produkt har nämnts att tillverkaren eller importören 

har en ansvarsförsäkring för produkten får den som lidit ”produktskada” kräva ersättning 

direkt av försäkringsgivaren. Bestämmelsen gäller dels den försäkrades egna marknadsföring, 

dels marknadsföring som är beställd eller förverkligad av någon annan, men som har samband 

med den försäkrades näringsverksamhet. Bestämmelsen tillämpas följaktligen också om till 

exempel försäkringsgivaren till publiken under ett idrottsevenemang delar ut broschyrer där 

det nämns att arrangören har en ansvarsförsäkring.  

 

I enlighet med 9 kap. 67 § 2 mom. skall försäkringsgivaren utan obefogat dröjsmål underrätta 

den försäkrade om att han fått ett ersättningskrav och samtidigt ge den försäkrade möjlighet 

att redogöra för försäkringsfallet. Den försäkrade skall även informeras om ärendets fortsatta 

handläggningsskeden. Sådan information inbegriper bland annat ett ersättningsbeslut.75 Det 

sägs i motiven till bestämmelsen att det är av betydelse för den försäkrade att bli informerad 

om kravet samt ges tillfälle att redogöra för fallet som föranledde kravet, eftersom det vid ett 

ansvarsförsäkringsfall rör den försäkrades skadeståndsskyldighet. Detta särskilt eftersom 

ansvarsförsäkringar normalt är förenade med en självrisk, vilket innebär att den försäkrade 

själv kan tvingas att ersätta en del av skadan. Det är även möjligt att ansvarsförsäkringens 

försäkringsbelopp inte täcker hela skadan, vilket även det innebär en risk att den försäkrade 

drabbas ekonomiskt. 76  

 

                                                 
74 1993 rd – RP 114, s. 29 
75 1993 rd – RP 114, s. 66 
76 1993 rd – RP 114, s. 66 
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Försäkringsgivarens ersättningsskyldighet bestäms i enlighet med villkoren för 

försäkringsersättning i försäkringsavtalet. Ett avtal om ersättning mellan den skadelidande och 

den försäkrade är utan betydelse för försäkringsgivarens ersättningsskyldighet. På 

motsvarande sätt är inte heller försäkringsgivarens avtal med skadelidanden beträffande 

ersättningskravet bindande för den försäkrade. I motiven har nämnts att ett praktiskt problem 

som kan uppstå är frågan om huruvida en försäkringsgivarens godkännande av ett 

ersättningskrav från en skadelidande tvingar den försäkrade att ersätta skadelidanden med 

självriskandelen.77 I 67 § 3 mom. stadgas att ett sådant godkännande från försäkringsgivaren 

inte är bindande för den försäkrade. 

 

Stadgandena i försäkringsavtalslagen är tvingande till sin karaktär i fråga om andra försäkrade 

eller ersättningsberättigade än försäkringstagaren. Andra ersättningsberättigade kan vara en 

sådan skadelidande som avses i 67 §.78 Enligt 3 § 1 mom. är sålunda ett avtalsvillkor ogiltigt 

om det till nackdel för någon annan försäkrad eller ersättningsberättigad än försäkringstagaren 

avviker från vad lagen stadgar. Med avtalsvillkor avses varje föreskrift i ett försäkringsavtal, 

oberoende i vilken form eller i vilket sammanhang det har meddelats.79 Villkor som innebär 

att en försäkrad eller annan ersättningsberättigad än försäkringstagaren försätts i en 

oförmånligare ställning än lagen stadgar är alltså ogiltiga. Enligt motiven innebär ogiltigheten 

att avtalsvillkoret blir utan verkan i försäkringsförhållandet.80 Ett lagstridigt villkor kan inte 

göras giltigt ens om det godkänns uttryckligen.81  

 

Enligt andra momentet i 3 § är lagen tvingande i förhållande till försäkringstagare som är 

konsument eller sådan näringsidkare som, med beaktande av arten och omfattningen av sin 

näringsverksamhet samt förhållandena i övrigt, i sin egenskap av försäkringsgivarens motpart 

kan jämställas med en konsument. I motiven till momentet sägs att företag som kan 

klassificeras som stora och medelstora intar en så stark ställning i avtalsförhållanden att de 

inte heller i egenskap av försäkringstagare behöver skydd av tvingande lagregler.82 

 

I tredje momentet i 3 § utvidgas lagens dispositiva karaktär beträffande vissa 

försäkringsformer. Momentet föreskriver att vad som sägs i 1 och 2 mom. inte gäller 

                                                 
77 1993 rd – RP 114, s. 66 
78 1993 rd – RP 114, s. 23 
79 1993 rd – RP 114, s. 23 
80 1993 rd – RP 114, s. 23  
81 1993 rd – RP 114, s. 23 
82 1993 rd – RP 114, s. 24 
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kreditförsäkring, sådan sjöförsäkring eller annan transportförsäkring som tecknats av 

näringsidkare och inte heller sådan försäkring av luftfartyg som tecknats av en näringsidkare. 

Lagen är följaktligen dispositiv beträffande kreditförsäkring. Kreditförsäkring är en speciell 

försäkring för att till exempel trygga en försäkrads försäljningsfordringar mot kreditförluster 

eller en försäkrads avtalsförpliktelser i ett kreditavtal och kommer inte att behandlas närmare i 

denna uppsats.83 

 

Om försäkringstagaren är en näringsidkare är lagen även dispositiv i fråga om sjöförsäkring, 

övrig transportförsäkring samt försäkring av luftfartyg. Med sjöförsäkring avses försäkring 

mot risk som ett försäkrat intresse utsätts för under en sjötransport.84 Övrig 

transportförsäkring avser sålunda försäkring mot risk som ett försäkrat intresse utsätts för 

under en transport som inte sker på sjön. Luftfartyg är motor- och segelflygplan, helikoptrar 

samt övriga luftfarkoster.85 Att dessa grupper av försäkringar är undantagna från lagens 

tvingande karaktär har, enligt min mening, stor betydelse för skadelidandens rätt till 

direktkrav vid ansvarsförsäkring. Samtliga dessa försäkringstyper har betydande inslag av 

ansvarsförsäkring. Följden blir att en försäkringsgivare i försäkringsavtalet kan begränsa den 

skadelidandes rätt till direktkrav vid ansvarsförsäkring så länge försäkringen kan betecknas 

som sjö, transport eller luftförsäkring och försäkringstagaren är en näringsidkare.  

 

Motiven till momentet pekar på att det framförallt i internationella transportsammanhang 

används enhetliga försäkringsvillkor som inte stämmer överens med lagen i alla avseenden. 

Vidare poängteras att undantaget från den tvingande karaktären gör det möjligt att alltjämt 

använda internationella försäkringsvillkor i näringsverksamhet samt att det fortfarande inte är 

möjligt att avvika från lagens bestämmelser till nackdel för en konsument.86  

 
Eftersom den finländska regleringen om direktkrav är så pass tydlig har inga direkta 

tolkningsproblem som lett till rättsfall uppkommit. Det faktum att lagen är relativt ny gör 

också att motiven till regleringen behandlar den ifrågavarande problematiken uttryckligt.87 

Rättsläget är med andra ord klart redan i och med lagstiftningen och dess motiv.  

 

 

                                                 
83 1993 rd – RP 114, s. 24 
84 1993 rd – RP 114, s. 25 
85 1993 rd – RP 114, s. 25 
86 1993 rd – RP 114, s. 25 
87 Se 1993 rd – RP 114, s. 24f och s. 65ff. 
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5. Jämförelse av rättsläget i Sverige och i Finland 

5.1. Sammanfattning och diskussion av det svenska rättsläget 
 

I enlighet med FAL 95 § har en skadelidande rätt att få ut ersättning av skadevållarens 

ansvarsförsäkringsgivare om:  

•  Ansvarsförsäkringsgivaren har ersatt den försäkrade trots att denne inte har ersatt den 

skadelidande i motsvarande mån.  

•  Den försäkrade går i konkurs när denne har innestående försäkringsersättning hos sin 

ansvarsförsäkringsgivare som konkursboet inte betalar ut till den skadelidande. 

 

Den rätt som skadelidanden erhåller enligt första punkten ovan (95 § 2 st. FAL) har i 

doktrinen inte setts som en egentlig direktkravsrätt, utan som en undantagssituation där 

skadelidanden skall skyddas mot försäkringsgivarens felaktiga betalning. Jag har förståelse 

för ett sådant synsätt i och med att bestämmelsen egentligen enbart är en skyddsbestämmelse 

och ger en sanktion för den situation då ersättning har utbetalats i strid med gällande regler 

(95 § 1 st. FAL). Emellertid ger bestämmelsen den skadelidande en rätt, om än begränsad, att 

kräva ersättning direkt av sin skadevållares ansvarsförsäkringsgivare, och då torde ju även 

denna rätt vara en direktkravsrätt. En sådan här diskussion rör egentligen enbart vilket namn, 

vilken etikett, som bör sättas på den skadelidandes rätt. En liknande diskussion har förts också 

beträffande 95 § 3 st. FAL, vilken jag kommer att beröra nedan.   

 

Beträffande den senare punkten består den skadelidandes rätt formellt sett av en rätt att få den 

försäkrades anspråk mot försäkringsgivaren överlåtet till sig. Eftersom bestämmelsen genom 

rättspraxis har blivit tvingande och den skadelidande har givits en rätt att påfordra en 

överlåtelse har skillnaden mot en rätt att rikta anspråk utan krav på överlåtelse av fordran 

blivit liten.  

 

Bestämmelserna gäller generellt för alla typer av ansvarsförsäkringar och avseende både 

ansvarsförsäkring för näringsidkare och konsumenter. Det finns emellertid speciallagstiftning 

för vissa obligatoriska ansvarsförsäkringar. 

 

Direktkravsrätten enligt 95 § 3 st. har genom ett antal domstolsavgöranden (se ovan under 

avsnitt 3.1.2.) bedömts som tvingande till förmån för tredje man. Domstolarna har när de 
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kommit fram till den ståndpunkten argumenterat väl kring rimligheten av detta, eller snarare 

kring orimligheten av det motsatta, nämligen att parterna i försäkringsavtalet skall ges en 

möjlighet att avtala bort den skadelidandes rättigheter till direktkrav, men någon tydlig 

rättsgrund har inte hänvisats till. Domstolarna har ansett det orimligt att den rätt som den 

skadelidande erhåller av 95 § 3 st. FAL kan göras illusorisk genom försäkringsavtalet.          

95 § 3 st. FAL har tillkommit som en skyddsregel för tredje man, den skadelidande. Att göra 

en sådan bestämmelse dispositiv mellan försäkringsavtalsparterna kan knappast föra med sig 

det skydd som lagstiftaren ansett önskvärt när regeln stiftades. Det är antagligen en sådan 

utveckling som domstolarna har ansett orimlig och velat undvika. Det som emellertid bör 

ifrågasättas är på vilken grund domstolarna går emot den uttryckliga avtalsfriheten som den 

ifrågavarande lagen stadgar. Om svaret på den frågan söks i Sveriges författningar så är 

sökandet enligt min mening förgäves. Det finns inget lagstöd för domstolarnas bedömning. 

Domstolarna har i de aktuella rättsfallen dömt på grund av något annat än de aktuella 

lagrummen. Mitt antagande är att domstolarna i de aktuella fallen har dömt på grundval av en 

allmän rättsprincip. I och med att domstolarna inte uttryckligt givit någon grund för sin 

bedömning, men däremot argumenterat för orimligheten att den skadelidande skall fråntas den 

rätt som denne beviljats genom bestämmelsen, antar jag att en princip om att den svagare 

skall skyddas har varit vägledande. En indikering på att lagstiftaren nuförtiden delar 

domstolens bedömning är att det i lagrådsremissen med förslag till ny försäkringsavtalslag 

finns en bestämmelse intagen som stadgar att försäkringsvillkor till nackdel för 

ersättningsberättigad tredje man är utan verkan mot denne (se avsnitt 3.2. ovan). Sålunda kan 

domstolarnas bedömning snart få avtryck i skriven lag.   

 

Det har, och kan fortfarande, diskuteras huruvida ovan nämnda bestämmelser kan sägas ge 

den skadelidande en direktkravsrätt i ordets rätta bemärkelse. Företrädare för en restriktiv 

linje hävdar att svensk försäkringsrätt saknar en generell direktkravsrätt eftersom den rätt som 

skadelidanden erhåller av 95 § FAL alltid förutsätter att vissa rekvisit skall vara uppfyllda 

innan ett berättigat krav kan riktas mot försäkringsgivaren. Enligt den restriktiva linjen ges 

således begreppet direktkrav betydelsen av en rätt att direkt, och utan krav på att vissa 

förutsättningar måste vara uppfyllda, rikta krav mot en gäldenärs gäldenär. Företrädare för det 

andra synsättet hävdar att svensk försäkringsrätt visst har en direktkravrätt i 95 § FAL 

eftersom en skadelidande, vid vissa situationer och efter att vissa förutsättningar är uppfyllda, 

har rätt att rikta talan direkt mot skadevållarens ansvarsförsäkringsgivare. Jag anser att 

begreppet direktkravsrätt bör tolkas enligt det senare synsättet. Enligt min mening skall 



 39

begreppet direktkravrätt tolkas som en rätt att rikta ett krav direkt mot sin gäldenärs gäldenär. 

Annorlunda uttryckt en rätt att hoppa över ett led i kedjan, att rikta ett krav mot en person som 

egentligen inte är ansvarig direkt mot skadelidanden. Att kräva att direktkravsrätten skall vara 

helt oberoende av rekvisit och kunna påkallas av en skadelidande generellt och när som helst 

är, enligt mig, att lägga in för mycket i begreppet direktkrav. Jag anser således att 95 § 3 st. 

FAL ger en skadelidande rätt till direktkrav, men naturligtvis endast efter att de 

förutsättningar som bestämmelsen stadgar är uppfyllda. I och med att kravet på överlåtelse 

endast är av formell karaktär är inte den förutsättningen, enligt min mening, ett hinder för att 

benämna den rätt som skadelidanden erhåller för en direktkravsrätt.88 Jag vill emellertid 

understryka att om 95 § 3 st. hade bokstavstolkats av domstolarna med följden att regeln är 

dispositiv samt ett reellt krav på överlåtelse så är det betydligt mer tveksamt om regeln kan 

sägas ge den skadelidande en direktkravsrätt. I och med att flera av förespråkarna för det 

restriktiva synsättet inte har behandlat frågan sedan de ifrågavarande, rättskapande, rättsfallen 

kom är det möjligt att även de nuförtiden skulle anse att 95 § 3 st. FAL utgör en 

direktkravsrätt. 

5.2. Sammanfattning och diskussion av det finländska             
rättsläget  

 
I enlighet med 67 § i den finländska FAL har skadelidanden rätt att kräva ersättning direkt av 

försäkringsgivaren om:   

•  Ansvarsförsäkringen är obligatorisk. 

•  Den försäkrade är insolvent. 

•  Ansvarsförsäkringen har nämnts i samband med marknadsföring av den försäkrades 

näringsverksamhet.  

 

Den finländska försäkringsavtalslagen är tvingande till sin karaktär till förmån för andra 

ersättningsberättigade än försäkringstagaren. Utgångspunkten är således att 

försäkringsavtalsparterna inte kan avtala bort den skadelidandes direktkravsrätt. 

Försäkringsgivaren kan inskränka den skadelidandes rätt till direktkrav genom 

försäkringsavtalet om försäkringen är en kreditförsäkring.  Försäkringsgivaren har samma 

möjlighet beträffande sjö-, transport-, eller luftfartygsförsäkring om försäkringstagaren är en 

näringsidkare. 

                                                 
88 Se även Zackariasson, Direktkrav, s. 230  
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I den finländska försäkringsavtalslagen finns ingen direkt motsvarighet till den svenska                 

95 § 2 st. FAL. Det innebär att om en försäkrad har mottagit ersättning utan att först ha ersatt 

den skadelidande själv saknar den skadelidande en generell rätt att rikta krav direkt mot 

ansvarsförsäkringsgivaren. Den finländska FAL saknar även en uttrycklig bestämmelse som 

stadgar att den försäkrade inte är berättigad att uppbära ersättning ur sin ansvarsförsäkring 

innan han ersatt den skadelidande i motsvarande mån (jämför 95 § 1 st. svenska FAL). 

Skillnaden mellan de olika rättslägena torde emellertid vara mycket liten på denna punkt. Det 

sägs, som ovan nämnts, uttryckligt i lagens motiv att en ansvarsförsäkring är till för att täcka 

den försäkrades skadeståndsansvar. Det måste, enligt mig, leda till att den rätta gången i 

normalfallet är att den försäkrade först skall ersätta den skadelidande innan ersättning kan 

sökas ur ansvarsförsäkringen. En försäkringsgivare kan naturligtvis neka ersättning ur en 

ansvarsförsäkring om inte den försäkrade kan visa att skadeståndet är betalt, eller i varje fall 

garantera att skadeståndet skall betalas. Ersättningssökande har en utredningsplikt enligt 69 § 

FAL som stadgar att ersättningssökande skall lämna de uppgifter och utredningar till 

försäkringsgivaren som behövs för utredning av försäkringsgivarens ansvar. Ett exempel på 

en sådan uppgift och utredning måste vid ansvarsförsäkring rimligen vara bevis på 

skadeståndets storlek och att det ersatts, alternativt lämnande av garanti för att det skall 

ersättas. I annat fall är försäkringsgivaren inte skyldig att lämna ersättning enligt 

försäkringsavtalet. Emellertid står det naturligtvis avtalsparterna fritt att avtala annorlunda, för 

det fall försäkringsgivaren vill utvidga sitt ansvar. En sådan möjlighet torde emellertid även 

försäkringsgivare i Sverige ha. 

 

Men, för det fall försäkringsgivaren betalar ut försäkringsersättningen till den försäkrade trots 

att denne inte garanterat ersättning till skadelidanden, saknar alltså skadelidanden en generell 

rätt till ersättning av försäkringsgivaren. Detta gäller inte när förutsättningarna för direktkrav 

enligt 67 § FAL är uppfyllda, eftersom den skadelidande då själv direkt är 

ersättningsberättigad enligt försäkringsavtalet. Försäkringsgivaren måste ju i det fallet 

naturligtvis ersätta den skadelidande och ingen annan.89 Emellertid finns ett undantag även 

från det. Det finns en regel i 71 § finländska FAL som stadgar att om försäkringsgivaren 

betalar ut ersättning till någon annan än den som har rätt till försäkringsersättning så har 

försäkringsgivaren ändå fullgjort sin förpliktelse, alltså betalat med befriande verkan, om han 

vid betalningen har iakttagit den omsorg som förhållandena kräver. 

                                                 
89 En annan sak är att försäkringsgivaren skall underrätta den försäkrade när ett ersättningskrav från 
skadelidanden riktas mot försäkringsgivaren. Se ovan under avsnitt 4. 
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5.3.    Skillnader – för- och nackdelar 
 

5.3.1. Inledning 
 
Jag kommer i detta avsnitt att behandla skillnader mellan den svenska regeln om direktkrav i 

95 § 3 st. FAL och den finländska i 67 § FAL och peka på för- och nackdelar med respektive 

bestämmelse. 95 § 2 st. i svenska FAL är, som ovan nämnts, i första hand en undantagsregel 

för försäkringsgivarens felbetalning vars innebörd redan behandlas. Jag väljer att inte ta 

ställning till frågan om direktkravets generella lämplighet i detta avsnitt då jag har för avsikt 

att behandla det i kapitel 6 nedan. 

 

5.3.2. Reglernas utgångspunkt 
 
Den finländska bestämmelsen har en annan utgångspunkt än den svenska. Bestämmelsen ger 

den skadelidande uttryckligt en rätt att kräva ersättning, enligt försäkringsavtalet, direkt av 

försäkringsgivaren. Det ställs sålunda inget krav på överlåtelse av försäkringsersättningen från 

den försäkrade, som fallet är i Sverige. Detta gör att en diskussion om huruvida det finländska 

direktkravet verkligen kan benämnas som ett direktkrav är överflödig. Emellertid är den 

egentliga skillnaden mot den svenska regeln i detta avseende, som ovan nämnts, liten, i och 

med att det svenska kravet på överlåtelsen endast är av formell karaktär. I lagrådsremissen 

med förslaget till ny försäkringsavtalslag för Sverige har utgångspunkten för den svenska 

regleringen om direktkrav vid ansvarsförsäkring ändrats till att bli likadan som den 

finländska. Sålunda är kravet på överlåtelse borttaget. 

 

Den svenska regeln i 95 § 3 st. har, som tidigare poängterats, i praxis givits en liknande 

innebörd som en rätt för skadelidanden att rikta ett direkt direktkrav vid den försäkrades 

konkurs. Regeln har ansetts tvingande mot tredje man, trots att inget direkt lagstöd för det 

föreligger i FAL, och kravet på överlåtelse har reducerats till ett formellt rekvisit.90 Detta 

rättsläge har klarlagts genom ett antal domar på senare tid, men trots detta är rättsläget enligt 

min mening otydligt, i den bemärkelsen att man inte genom den lagtext som skall reglera 

rättsläget kan utläsa vad som gäller utan i stället kan missledas av denna. Detta är enligt min 

                                                 
90 Detta trots att överlåtelse formellt sett är rättsföljden av bestämmelsen, se ovan under 3.1.2. samt  
Johansson, S. O. i SvJT 1996 s. 735 ff. 
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mening en nackdel med den nuvarande svenska regleringen om direktkrav vid 

ansvarsförsäkring.   

5.3.3. Förutsättningarna för direktkrav 
 
En stor skillnad mellan reglerna är naturligtvis att den finländska regeln ger den skadelidande 

rätt till direktkrav vid fler situationer än den svenska. 

 

Obligatorisk ansvarsförsäkring 

Den finländska FAL tar upp obligatorisk försäkring som en av de situationer då skadelidanden 

ges direktkravsrätt. Någon sådan bestämmelse finns inte i den svenska FAL. Detta kan vid 

första anblicken ses som en betydande skillnad. Så är dock inte fallet, enligt mig. Detta på 

grund av att flera speciallagstiftningar som föreskriver obligatorisk försäkring i Sverige också 

innehåller bestämmelser om direktkravsrätt (se ovan avsnitt 3.1.1). Den väsentliga skillnaden 

mellan länderna på denna punkt är således endast av lagstiftningsteknisk karaktär. 

Lagrådsremissen med förslag till ny försäkringsavtalslag i Sverige har infört obligatorisk 

försäkring som en generell förutsättning för direktkrav, på samma sätt som den finländska 

lagen. 

 

Det kan naturligtvis vara en fördel att ha med obligatorisk försäkring som en förutsättning för 

generell direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring. Detta särskilt med tanke på att det på det 

internationella planet ligger i tiden att införa krav på ansvarsförsäkring vid flera typer av 

riskfylld verksamhet och kombinera detta med en direktkravsrätt för skadelidanden.91 

 

Insolvenskravet 

Den svenska FAL 95 § 3 st. stadgar att den försäkrade måste vara försatt i konkurs för att 

direktkrav skall vara för handen medan den finländska regeln nämner att den försäkrade skall 

vara i konkurs eller annars insolvent. För att uppfylla förutsättningen för direktkrav enligt 

svensk rätt måste den försäkrades insolvens manifesteras av ett konkursbeslut (se ovan avsnitt 

3.1.2.2). Den finländska regeln omfattar även övrig insolvens och går således utöver de 

svenska förutsättningarna. Enligt motiven till den finländska bestämmelsen skall en försäkrad 

anses insolvent om ett ackordsförfarande inletts eller om han vid utsökning har konstaterats 

meddelös. Lagrådsremissen med förslag till ny försäkringsavtalslag i Sverige har utvidgat 

                                                 
91 T.ex. Atenprotokollet som reglerar passagerarbefordran till sjöss.  
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förutsättningen till att förutom konkurs även omfatta det fall att offentligt ackord har 

fastställts beträffande den försäkrade. 

 

Det måste från en skadelidandes perspektiv ses som en fördel att de svenska förutsättningarna 

för direktkrav kan komma att utvidgas till att omfatta även försäkrade som beträffas av 

ackordsförfarande. Detta därför att ett formellt krav på konkursbeslut som bevis på den 

försäkrades insolvens kan vålla praktiska bekymmer. Dessa bekymmer torde emellertid inte 

vara oöverstigliga då en skadelidande som inte ersätts av en försäkrad naturligtvis själv kan 

försöka försätta den försäkrade i konkurs.  

 

Ansvarsförsäkringen har nämnts i samband med marknadsföring av den försäkrades 

verksamhet 

 

En tredje situation då en skadelidande får kräva ersättning direkt av försäkringsgivaren enligt 

den finländska regeln är då ansvarsförsäkringen har nämnts i samband med den försäkrades 

näringsverksamhet.  Stadgandet gäller, som nämnts ovan i avsnitt 4, dels för den försäkrades 

marknadsföring, dels för sådan av någon annan beställd eller förverkligad marknadsföring 

som har samband med den försäkrades näringsverksamhet. Det avgörande är följaktligen 

endast att ansvarsförsäkringen skall ha nämnts i samband med den försäkrades 

näringsverksamhet. En motsvarighet till detta stadgande finns varken i den nu gällande 

svenska försäkringsavtalslagen eller i förslaget till en ny sådan.  

 

Regeln innebär att försäkringsgivarens ansvar genom marknadsföring av ansvarsförsäkringen 

kan utvidgas till att omfatta ett ersättningsansvar också gentemot en skadelidande. Detta kan 

enligt min mening möjligtvis ses som rimligt i de fall marknadsföringen sker på initiativ av 

försäkringsgivaren själv, eller i alla fall med dennes vetskap. Att däremot den försäkrade 

själv, eller någon annan för den delen, kan utvidga försäkringsgivarens ansvar genom att 

nämna försäkringen i samband med marknadsföringen av den försäkrades näringsverksamhet, 

kan enligt min mening inte anses vara rimligt. Jag kan förstå lagstiftarens tanke med regeln. 

Om en ansvarsförsäkring har marknadsförts mot den försäkrades potentiella kunder eller 

samarbetspartners så skall också dessa garanteras ersättning ur försäkringen om de lider skada 

av den försäkrades marknadsförda produkt eller verksamhet. Det finns alltså en tanke om 

skydd och skälighet för skadelidanden bakom bestämmelsen. Jag anser emellertid att regeln 

för med sig olägenheter för försäkringsgivaren i form av osäkerhet om gränserna för sitt 
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ansvar som överväger de fördelar som skadelidanden erhåller. Detta mycket på grund av att 

jag anser att skadelidanden skydd ändå är tillräckligt. Förutsatt att den försäkrade är ansvarig 

för skadan som drabbar den skadelidande är denne garanterad ersättning även utan 

”marknadsföringsbestämmelsen”. Den försäkrade är ansvarig enligt allmänna 

skadeståndsregler och om denne inte kan betala på grund av insolvens så har ju den 

skadelidande rätt till direktkrav.   

 

Det måste sägas att det inte i praktiken kan vara särskilt vanligt förekommande att någon 

utomstående skulle marknadsföra en ansvarsförsäkring utan försäkringsgivarens vetskap. 

Detta gör att risken för att någon utvidgar försäkringsgivarens ansvar utanför dennes vetskap 

minskar. Det är emellertid inte otroligt att en försäkringstagare eller en annan försäkrad 

marknadsför sin ansvarsförsäkring gentemot befintliga eller potentiella samarbetspartners för 

att på det sättet visa sig som en seriös samarbetspartner och ge medkontrahenten trygghet för 

en potentiell skada. 

 

Sammanfattningsvis har jag svårt att se att denna finländska regel skulle ge den skadelidande  

fördelar som överväger de nackdelar i form av osäkerhet om gränserna för sitt ansvar som 

försäkringsgivaren drabbas av genom regeln. Jag ser därför inga problem med att den svenska 

lagstiftaren har valt att lämna bort en dylik regel i förslaget till ny FAL från 2005.    

 

5.3.4. Stadgandenas tvingande karaktär 
 
Den finländska FAL är tvingande till förmån för annan ersättningsberättigad än 

försäkringstagaren. Den svenska lagen är dispositiv förutom när annat stadgas för en specifik 

bestämmelse i lagen. Här har emellertid den svenska bestämmelsen genom praxis blivit 

tvingande till förmån för skadelidande tredje man. Även förslaget till ny försäkringsavtalslag i 

Sverige föreslås vara tvingande till förmån för ersättningsberättigad tredje man. Den 

finländska lagen innehåller emellertid ett undantag från det tvingande inslaget vid vissa typer 

av försäkringar som har tecknats av en näringsidkare, samt ett generellt undantag vid 

kreditförsäkring.   

 

Beträffande det svenska rättsläget har jag redan varit inne på att praxis på denna punkt har 

avvikit från lagstiftningen och att detta ger en nackdel avseende tydligheten och 

tillgängligheten. Jag har även nämnt ovan att jag anser det rimligt att en bestämmelse som är 
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ägnad som skydd för en skadelidande tredje man inte skall kunnas sättas åt sidan av en 

överenskommelse mellan avtalsparterna. Detta skall inte ses som ett ställningstagande för 

lämpligheten av direktkravet i sig. Det jag menar är att om direktkravsrätten är ett faktum och 

det är lagstiftarens avsikt att skänka ett extra skydd till skadelidanden genom en 

direktkravsrätt så kan det inte vara ändamålsenligt att låta försäkringsavtalsparterna bestämma 

huruvida ett sådant skydd skall ges effekt eller inte. Att inte den svenska 

försäkringsavtalslagen från 1927 tillgodoser att skadelidanden erhåller en rätt som lagstiftaren 

velat ge denne måste ses som en brist och nackdel. Att sedan domstolarna ändå, trots detta, 

tillerkänner en tvingande reglering till förmån för skadelidanden, har jag redan konstaterat och 

har inte för avsikt att närmare behandla lämpligheten av.  

 

Jag anser således att både den finländska lagstiftaren och den svenska regeringen i och med 

förslaget till ny lag i Sverige – åter igen med tanke på att direktkravsrätten i det skedet redan 

är ett faktum och utan att ta ställning till lämpligheten av direktkravet – har gjort rätt som låtit 

direktkravsrätten som utgångspunkt vara tvingande till förmån för ersättningsberättigad tredje 

man. Beträffande förslaget till ny FAL i Sverige finns heller inga undantag från den tvingande 

karaktären till förmån för ersättningsberättigad tredje man. Undantag finns beträffande vissa 

typer av försäkringar, till exempel sjö-, transport-, kredit-, och gruppskadeförsäkring, men det 

undantaget gäller endast gentemot försäkrade. Direktkravsrätten i förslaget till ny 

försäkringsavtalslag i Sverige är således alltid tvingande till förmån för skadelidande tredje 

man.  

 

I Finland undantas, som ovan nämnts, lagens tvingande karaktär till förmån för 

ersättningsberättigad tredje man vid sjöförsäkring, annan transportförsäkring eller 

luftfartygsförsäkring, om försäkringstagaren är näringsidkare. Eftersom sjöförsäkring och 

övrig transportförsäkring innehåller betydande inslag av ansvarsförsäkring är det naturligtvis 

intressant att fråga sig varför avtalsparterna (en försäkringsgivare och en försäkringstagare 

som är näringsidkare) skall ha rätt att avtala bort den skadelidandes direktkravsrätt vid sådana 

försäkringar. I motiven anges att undantaget är ämnat att göra det möjligt för näringsidkare att 

fortsätta använda internationella försäkringsvillkor i näringsverksamhet.92 Det hör till saken 

att framförallt i internationella transportsammanhang används vedertagna och enhetliga 

försäkringsvillkor som inte tillerkänner skadelidanden en direktkravsrätt. Ett exempel är    

                                                 
92 1993 rd – RP 114, s. 25 
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P&I – försäkring93, där ”pay to be paid” – klausuler är mycket vanliga. Att lagstiftaren väljer 

att undanta sjö- och transportförsäkringar från lagens allmänt tvingande karaktär avseende 

förhållandet till ersättningsberättigad tredje man är viktigt framförallt för att försäkringsgivare 

och försäkringstagare i Finland skall kunna fortsätta att använda internationella 

försäkringsvillkor. Undantaget leder naturligtvis till nackdelar för de som lider skada. En tröst 

för dessa kan vara att näringsidkare som har tecknat sjö- och transportförsäkring ofta är 

solventa nog för att kunna betala skadeståndet. Dessutom bör nämnas att de som lider skada 

som täcks av en ansvarsförsäkring för sjötransporter och övriga transporter oftast är 

professionella varuförsäkrare och faller således en aning utanför den typen av skadelidande 

som lagstiftaren haft för avsikt att skydda med en direktkravsrätt.94 Lagstiftaren har med 

andra ord tagit hänsyn till en branschs speciella förutsättningar och valt att undanta den från 

skyddsbestämmelsen för skadelidande.    

 

En intressant aspekt som tagits upp bland annat i lagrådsremissen med förslag till ny 

försäkringsavtalslag i Sverige är huruvida det är lämpligt att frågan om tvingande 

bestämmelser till förmån för en skadelidande tredje man görs beroende av om 

försäkringstagaren är konsument eller näringsidkare. Beträffande det finländska undantaget 

för sjö-, transport- och luftfartygsförsäkring har skadelidandens skydd gjorts starkare i de fall 

den skadevållande försäkringstagaren är konsument i och med att reglerna då är tvingande. 

Det kan ses som skevt att skadevållarens egenskap som konsument skall leda till ett bättre 

skydd för skadelidanden, oavsett om skadelidanden själv är konsument eller näringsidkare. 

Denna aspekt har tagits upp i motiven till lagrådsremissen om ny försäkringsavtalslag i 

Sverige och därigenom har reglernas tvingande verkan till förmån för ersättningsberättigad 

tredje man gjorts oberoende av om försäkringstagaren är konsument eller näringsidkare.95  

 

Jag anser att det är intressant att ovanstående resonemang tas upp i lagrådsremissen och jag 

håller med om att det kan vara skevt att tillerkänna en skadelidande ett varierande skydd 

beroende på en försäkrads egenskap av antingen konsument eller näringsidkare. Emellertid 

anser jag att resultatet av diskussionen i lagrådsremissen blir olyckligt. Detta på grund av att 

det kan leda till konkurrensnackdelar för försäkringsgivare i internationella branscher som          

                                                 
93 Se ovan stycke 3.1.1. Protection and Indemnity (skydd och skadelöshet) är en skeppsredares ansvarsförsäkring 
och benämns vanligtvis med förkortningen P&I-försäkring. 
94 Wetter J., i SvJT 1998 s. 44  
95 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag, s. 228 
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till exempel sjöförsäkringsbranschen. Regeringen har, som ovan nämnts, tagit hänsyn till 

denna problematik vad gäller förhållandet mellan försäkringsgivare och försäkrad, men 

undantaget gäller inte mot ersättningsberättigad tredje man. Då de internationella 

försäkringsvillkor som används och som regeringen vill att svenska försäkringsbolag skall ha 

möjlighet att fortsätta använda – genom att undanta till exempel sjöförsäkring från 

lagförslagets tvingande karaktär–  också berör förhållandet med tredje man kommer de 

internationella villkoren att strida mot lagförslaget, i och med att undantaget inte gäller 

förhållandet mellan försäkringsgivare och tredje man.   

 

Även om jag anser att skyddsbestämmelser till förmån för tredje man i grunden bör skyddas 

från att åsidosättas av avtalsparterna så måste hänsyn tas till de konsekvenser som dylika 

bestämmelser kan få för dessa avtalsparter, särskilt om skyddsbestämmelserna avviker från 

praxis i branscher med stark internationell konkurrens. 

5.3.5. Lagstiftningarnas ålder 
 
En annan tydlig skillnad mellan de båda ländernas lagstiftning beträffande direktkrav vid 

ansvarsförsäkring är åldern på lagstiftningarna. Denna skillnad för med sig att det är betydligt 

lättare att ta till sig den finländska lagstiftningen och den är tydligare utformad. Denna aspekt 

har anknytning till ovannämnda problematik med tydlighet på det sättet att innebörden av den 

svenska bestämmelsen har utvecklats genom rättspraxis till exempel beträffande dess 

tvingande karaktär till förmån för tredje man, medan en sådan regel finns införd i den 

finländska lagen. Även om det svenska rättsläget har blivit klarlagt genom rättstillämpningen 

och i debatten i doktrinen så är förutsägbarheten och tillgängligheten inte den bästa. Detta 

problem kommer med högsta sannolikhet att avhjälpas i och med att en ny svensk 

försäkringsavtalslag träder i kraft. 
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6. Spörsmål kring direktkravets lämplighet 

6.1. Inledning 
 
Jag har i föregående kapitel jämfört rättsläget i de båda länderna och kartlagt skillnader. Jag 

har även redogjort för mina tankar om lagstiftningarna och pekat på fördelar och nackdelar 

med de båda regleringarna. Det jag inte har gjort hittills är att diskutera lämpligheten av 

direktkravsrätten i sig. Det ämnar jag göra i detta kapitel. Utgångspunkten för 

lämplighetsanalysen kommer att vara en oinskränkt direktkravsrätt vilket innebär att jag inte 

tar hänsyn till de begränsningar i direktkravsrätten som idag är ett faktum i Sverige och 

Finland. 

 

6.2. Direktkravets förenlighet med ansvarsförsäkringens uppgift 
 
För att kunna argumentera för och emot lämpligheten av en direktkravsrätt vid 

ansvarsförsäkring finner jag det naturligt att börja med att diskutera ansvarsförsäkringens 

uppgift. Jag har redan i inledningen av uppsatsen konstaterat att en ansvarsförsäkring är till 

för att skydda försäkringstagare och andra försäkrade mot skadeståndsansvar. Den 

skadelidande är inte försäkrad och bör med utgångspunkt enbart från detta således sakna rätt 

att erhålla ersättning direkt ur ansvarsförsäkringen. Denna utgångspunkt kan tydligt utläsas av 

motiven till såväl de nu gällande försäkringsavtalslagarna i Sverige och Finland som i 

lagrådsremissen med förslag till ny försäkringsavtalslag i Sverige.96 Emellertid kan det inte 

bortses från att en skadelidande har stort intresse av en skadevållares ansvarsförsäkring då 

denna ofta utgör en förutsättning för att skadevållaren alls skall kunna betala ersättning enligt 

skadeståndrättsliga regler. Men, den skadelidande är inte part i försäkringsavtalet och 

ansvarsförsäkringen ses inte som en försäkring av dennes intresse. Det har redan tidigare i 

uppsatsen konstaterats att ansvarsförsäkringsavtalet inte kan ses som ett tredjemansavtal. Jag 

kan inte se att parterna i ett ansvarsförsäkringsavtal har för avsikt att tillföra tredje man en 

självständig kravrätt. Sålunda saknas relevant partsavsikt97 och försäkringsavtalet kan 

därigenom inte ses som ett tredjemansavtal. Det ovanstående är en utgångspunkt för 

problematiken med direktkrav. Det ovanstående är även ett första argument emot 

lämpligheten av en direktkravsrätt. Skadelidanden är inte part i försäkringsavtalet och det är 

                                                 
96 Se NJA II 1927 s. 504f., 1993 rd – RP 114, s.18, Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag, s. 227f. 
97 Jämför Zackariasson, Direktkrav, s. 185ff. 
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inte ansvarsförsäkringens uppgift att skydda skadelidandens intresse i och med att 

ansvarsförsäkringsavtalet inte är något tredjemansavtal. 

 

Ovanstående synsätt har länge varit det vedertagna. På senare tid har emellertid ett annat 

synsätt diskuterats i doktrinen.98 Jag nämnde i ovanstående stycke att det inte kan bortses från 

att en skadelidande har stort intresse av en skadevållares ansvarsförsäkring då denna ofta 

utgör en förutsättning för att skadevållaren alls skall kunna betala ersättning enligt 

skadeståndrättsliga regler. I motiven till lagrådsremissen med förslag till ny FAL i Sverige 

sägs att det stämmer väl med tendenserna i modern ersättningsrätt att se frågan om 

skadeståndsansvar i nära samband med frågan om föreliggande försäkringar och låta den 

skadelidande på en gång få prövat både frågan om skadeståndsansvar och frågan i vilken mån 

ansvaret omfattas av en ansvarsförsäkring.99 Att den skadelidande skall ha rätt att få frågan 

om skadeståndsansvar prövat är naturligtvis en självklarhet och en absolut grundläggande 

förutsättning för all skadeståndsrätt. Men enligt modern ersättningsrätt skall alltså en 

skadelidande även ha rätt att få frågan i vilken mån skadeståndsansvaret täcks av 

skadevållarens ansvarsförsäkring prövad. Just denna fråga är enligt mig principiellt mycket 

intressant. Samma synsätt finns även på det internationella planet, men då oftast i samband 

med förslag till obligatoriska försäkringar.100 Det ses således som modern försäkringsrätt att ta 

hänsyn till att försäkringsersättning vid ansvarsförsäkring verkligen kommer den skadelidande 

tillgodo. Det vedertagna synsättet med att ansvarsförsäkringen är ett frivilligt avtal där 

försäkringsgivaren, enligt avtalsvillkoren, garanterar ersättning till den försäkrade för dennes 

skadeståndsansvar kan således kompletteras med ett annat synsätt där en skadelidandens 

intresse av ersättning vägs in.  

 

Vi har tidigare i uppsatsen sett att detta redan är ett faktum vid vissa situationer i både Sverige 

och Finland, men jag vill ändå understryka det okonventionella i att från lagstiftarhåll, och för 

den delen domstolshåll, ge en utomstående rättigheter som i grunden är av inomobligatorisk 

art. Det kan innebära en begränsning av avtalsfriheten såtillvida att villkor i försäkringsavtalet 

såsom överlåtelseförbud eller ”pay to be paid” – klausuler sätts ur spel i de fall där 

direktkravsrätten har gjorts tvingande. På det sättet gör lagstiftaren att                                 

                                                 
98 Se bl.a. Hellner, Skadeståndsrätt s. 186 f. och Johansson, S. O. i SvJT 1996 s. 725ff, Johansson, S. O. i SvJT 
1998 s. 701ff. 
99 Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag, s. 227f 
100 Johansson, S. O. i SvJT 1998 s. 705f.  
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ansvarsförsäkringsavtalet som till en början var avsett endast till förmån för de försäkrade inte 

längre fullt ut är det utan kommer också att vara till förmån för en skadelidande. Det har med 

andra ord skett en ändamålsförskjutning från det att lagstiftaren varit tydlig med att 

ansvarsförsäkringen är till för att skydda den försäkrades ansvar för skada101 till att även, 

åtminstone till viss del, ha till uppgift att tillgodose att den skadelidande erhåller sitt 

skadestånd. En följd av detta är att en skadelidande som drabbas av en välförsäkrad 

skadevållare kommer att få ett bättre utgångsläge för att få ut skadestånd jämfört med en 

skadelidande som drabbas av en oförsäkrad skadevållare. Det kan enligt min mening 

diskuteras hur lämplig en sådan favorisering av skadelidande är. En sådan favorisering av 

skadelidande har, avseende konkurssituationen i 95 § 3 st. FAL, i doktrinen ifrågasatts av 

advokat Johan Wetter och chefsjurist Birger Nydrén.102 Jag kan förstå att sociala hänsyn talar 

för att skadelidanden skall tillförsäkras sitt skadestånd, särkilt i anknytning till speciellt utsatta 

och farliga verksamheter. Men att skydda skadelidanden genom att införa direktkravsrätt mot 

försäkringsgivare som genom frivilliga avtal knutits till skådevållaren är enligt mig fel väg att 

gå.  

 

Jag anser följaktligen att det inte är ändamålsenligt att införa en generell och oinskränkt 

direktkravsrätt för frivilliga ansvarsförsäkringar. Då är det enligt min mening en bättre lösning 

att införa obligatoriska ansvarsförsäkringar för de verksamhetsgrenar som lagstiftaren anser 

vara så utsatta att skadelidande är i behov av ett extra skydd och tillförsäkra de skadelidande 

en generell direktkravsrätt vid dessa obligatoriska försäkringar. Sådana konstruktioner finns 

redan beträffande till exempel oljetransporter över en viss kvantitet till sjöss, som ovan 

nämnts i avsnitt 3.1.1. Detta leder till en mer konventionell uppdelning mellan å ena sidan 

frivilliga ansvarsförsäkringar som uteslutande har som syfte att skydda en försäkrad och där 

försäkringsvillkoren inte kan åsidosättas av krav från tredje man och å andra sidan 

obligatoriska ansvarsförsäkringar som är tillägnade att bereda ett skydd för skadelidande.  

 

 

 

 

 

                                                 
101 NJA II 1927 s. 504f., se ovan avsnitt 3.1.1. 
102 Wetter, J., i SvJT 1998, s.50, Nydrén, B., i SvJT 1997, s.175. 
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6.3. Konsekvenser av direktkravsrätten 
 

6.3.1. Allmänt 
 
Som utgångspunkt anser jag således att en generell och oinskränkt direktkravsrätt bör 

ifrågasättas redan på den grunden att det skulle strida mot ansvarsförsäkringens syfte att tillåta 

en sådan. Det finns dock skäl som talar för direktkravsrätt. Jag har för avsikt att nedan 

kommentera några av de viktigaste skälen för en direktkravsrätt som angetts i debatten i 

doktrinen. Huvudargumentet för en direktkravsrätt är enligt min mening givet, nämligen att 

tillförsäkra att en skadelidande erhåller den ersättning som denne är berättigad till enligt 

skadeståndsrättsliga regler på grund av skada vållad av en försäkrad. Som ovan nämnts anser 

jag att ett sådant argument kan ifrågasättas redan i och med att det inte är en 

ansvarsförsäkrings uppgift att tillgodose en skadelidandes skydd.  

 

6.3.2. Rättsekonomi och praktisk lämplighet 
 
I praktiken handläggs ett ansvarsförsäkringsärende på ett försäkringsbolag i samråd med både 

den försäkrade och den skadelidande. Efter att det har konstaterats att en skada är 

ersättningsgill enligt försäkringsavtalet är det praktiskt vanligt förekommande att 

försäkringsbolaget sköter förhandlingarna med den skadelidande.103 Även om den försäkrade i 

sin egenskap av skadeståndsskyldig fortfarande formellt är den skadelidandes motpart så 

övertar försäkringsgivaren, i och med sitt erkännande av att skadan omfattas av försäkringen 

och därigenom är ersättningsgill, reellt rollen som den skadelidandes motpart. Det har på 

grund av detta anförts som praktiskt lämpligt att den skadelidande även formellt skall kunna 

ha försäkringsgivaren som motpart och erhålla en självständig kravrätt mot denne. Johansson 

har anfört att transaktionskostnaderna då skulle minska på grund av färre processer om 

ersättning.104 Det skulle således finnas processekonomiska, och övriga rättsekonomiska, 

fördelar med en direktkravsrätt. 

                                                 
 
103 Jämför Lagrådsremiss, Ny försäkringsavtalslag, s. 226ff. och Johansson i SvJT 1998 s. 702f. 
104 Johansson i SvJT 1998 s. 702f. 
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Det är säkert så att någon process sparas in genom en skadelidandes självständiga kravrätt. De 

processer som sparas in är emellertid endast de mellan en försäkrad och dess 

försäkringsgivare som rör frågan huruvida anspråket omfattas av försäkringsvillkoren. 

Dessutom har en försäkringsgivare självfallet rätt att – i en process mot en skadelidande som 

har riktat ett skadeståndskrav direkt mot försäkringsgivaren – åberopa att skadan inte omfattas 

av försäkringsvillkoren. En sådan fråga hade annars, om inte direktkrav varit aktuellt, 

behandlats i en skild process mot den försäkrade. Den rättsekonomiska vinsten torde således 

bestå av skillnaden mellan två processer med ett anspråksförhållande jämfört med en process 

innehållande två anspråksförhållanden. På grund härav anser jag att den rättsekonomiska 

vinsten är förhållandevis liten.  

6.3.3. Argumentet om avsaknad av väsentliga nackdelar för de 
inblandade parterna 

 
Ytterligare ett skäl som i doktrinen anförts som argument för direktkravsrätt är att denna inte 

för med sig väsentliga nackdelar för de inblandade parterna.105 Detta kan låta som ett 

lättvindigt argument, men det är faktiskt intressant. Det är naturligt att direktkravet för med 

sig fördelar för den skadelidande. Konsekvenserna för den försäkrade blir inte betydande. En 

konsekvens för den försäkrade är att denne tvingas betala in självrisken till 

försäkringsbolaget, men den hade den försäkrade ju varit skyldig att erlägga även utan ett 

direktkrav. Undantaget är situationen när den försäkrade är försatt i konkurs då denne 

naturligtvis inte har möjlighet att erlägga någon självrisk. I den situationen erhåller 

skadelidanden naturligtvis en stor fördel av direktkravet. 

 

En direktkravrätt behöver inte föra med sig betydande konsekvenser för en försäkringsgivare. 

Oavsett om skadelidanden riktar sitt krav mot denne direkt eller gentemot den försäkrade först 

så måste ju försäkringsgivaren i slutändan stå för skadeståndet, förutsatt att det faller inom 

villkoren för försäkringen. Emellertid måste här nämnas att en direktkravsrätt ofta inte faller 

inom villkoren på det sättet att till exempel överlåtelseförbud eller ”pay to be paid” – 

klausuler  ogiltigförklaras av en tvingande direktkravsrätt. Direktkravet innebär således en typ 

av utvidgning av försäkringsvillkoren, vilket kan vara till nackdel för försäkringsgivaren.  

 

                                                 
105 Johansson i SvJT 1998 s. 704 
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Två motargument gör att argumentet om att en direktkravsrätt inte för med sig väsentliga 

nackdelar för de inblandade inte är helt hållbart. Det första argumentet är att 

försäkringsgivaren visst förlorar på en direktkravsrätt. Ett skäl för detta är att  

försäkringsvillkoren inte är anpassade för en situation då direktkrav från skadelidanden är 

tillåtet. Detta för med sig, som nämnts tidigare, att försäkringsbolagen tillförs 

konkurrensnackdelar i internationella branscher. Det för också i ett inledningsskede med sig 

en ekonomisk skada eftersom försäkringsbolagens premier som tagits ut av de försäkrade inte 

är anpassade för att krav också från skadelidanden kan komma in. Detta har framförallt 

betydelse i konkurssituationer då försäkringsbolagen utan en direktkravsrätt kan neka en 

skadelidande ersättning på grund av att den försäkrade inte betalat skadeståndet och hänvisa 

skadelidanden till konkursboet. En sådan ekonomisk förlust kommer sannolikt ett 

försäkringsbolag i slutändan att överföra på den försäkrade i form av höjda 

försäkringspremier. Det är på grund härav enligt mig mycket tveksamt om det är rimligt att en 

försäkrad skall tvingas betala högre premier för sin frivilliga ansvarsförsäkring på grund av att 

lagstiftaren har infört tvingande bestämmelser som ger en från avtalet utomstående part rätt 

till ersättning ur försäkringen.  

 

Det andra argumentet har även det anknytning till direktkravsrätt vid en försäkrads konkurs. I 

och med direktkravsrätten tillåts ju nämligen den skadelidande en exklusiv rätt till anspråket 

på försäkringsersättning som konkursboet har hos försäkringsgivaren. Detta kan ses som fullt 

normalt och ändamålsenligt i och med att det är den skadelidandes skada som gjort att 

anspråket uppkommit, men det bör understrykas att resultatet blir en inskränkning av 

utrymmet för utdelning till den försäkrades övriga borgenärer. Således kan en direktkravsrätt 

innebära en inskränkning av övriga borgenärers rätt till ersättning i en försäkrads konkurs. 

Den skadelidande får genom direktkravsrätten så att säga gå före i kön av borgenärer i den 

försäkrades konkurs. 
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6.4. Slutsatser om lämpligheten av direktkravsrätt 
 
Enligt min mening passar inte en oinskränkt direktkravsrätt på frivilliga ansvarsförsäkringar 

på grund av dessa försäkringars frivilliga och inomobligatoriska karaktär samt det faktum att 

avtalsparternas syfte inte är att bereda en skadelidande fördelar. Om lagstiftaren vill tillgodose 

skadelidandes intresse är det enligt min mening bättre att införa utökade krav på obligatoriska 

försäkringar för de situationer då lagstiftaren anser det nödvändigt med ett ekonomiskt skydd 

för en skadelidande och kombinera de försäkringarna med en direktkravsrätt för skadelidande. 

Processekonomiska skäl för direktkravsrätt finns, men vinsterna är enligt min mening alltför 

små för att överväga de nackdelar som en direktkravsrätt innebär för försäkringsavtalsparterna 

samt för den försäkrades övriga borgenärer. 

 

Det bör emellertid understrykas att det inom ramen för ansvarsförsäkringens uppgift 

naturligtvis bör tillses att det belopp som en försäkringsgivare betalar ut verkligen kommer 

den skadelidande tillgodo och att den försäkrade inte skall beredas möjlighet till en obehörig 

vinst på grund av att han ges en möjlighet att behålla ersättningen själv utan att fullgöra sitt 

skadeståndsansvar gentemot skadelidanden. Således är regler som tillgodoser att 

försäkringsersättningen – när denna betalats ut i enlighet med försäkringsavtalet – till sist 

kommer den skadelidande tillgodo naturligtvis ändamålsenliga och strider inte mot 

ansvarsförsäkringens uppgift. Just detta nyckelbegrepp inom ramen för ansvarsförsäkringens 

uppgift nämns redan i motiven till FAL av 1927106 och är enligt mig belysande för detta ämne. 

Ansvarsförsäkringens uppgift är att bereda den försäkrade skydd mot ekonomisk skada på 

grund av skadeståndsansvar och det strider således mot ansvarsförsäkringens uppgift att 

tillerkänna en skadelidande en självständig kravrätt mot ansvarsförsäkringsgivaren. Däremot 

skall det tillgodoses att den skadelidande till sist kan erhålla det skadestånd som denne är 

berättigad till, när väl ersättningsfrågan är reglerad enligt försäkringsavtalet. Sålunda anser jag 

att de två olika anspråksförhållandena som i inledningen av uppsatsen presenterades i figur 1 

fortsättningsvis bör hållas isär.  

 

 

 

 

                                                 
106 NJA II 1927, s. 505 
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7. Slutord 
 
Det föreligger en del skillnader mellan rättsläget i Sverige och Finland beträffande en 

skadelidandes möjligheter att rikta skadeståndsanspråk direkt mot en skadevållares 

ansvarsförsäkringsgivare. Den svenska försäkringsavtalslagen ger inte skadelidanden en 

utrycklig rätt till direktkrav till skillnad från dess finländska motsvarighet. Emellertid har 

svenska skadelidande genom praxis givits möjlighet till direktkrav vid den försäkrades 

konkurs. Denna direktkravsrätt har genom ett antal domstolsavgöranden ansetts tvingande till 

förmån för skadelidanden, trots att den ifrågavarande bestämmelsen enligt lagtexten är 

dispositiv. Det har i Sverige förekommit en debatt om den rätt som skadelidanden har 

beviljats överhuvudtaget kan kallas för en direktkravsrätt. En väsentlig skillnad mellan 

rättslägena i de båda länderna är att marknadsföring av den försäkrades ansvarsförsäkring i 

Finland fungerar som förutsättning för en skadelidandes rätt till direktkrav, något som jag i 

uppsatsen har ifrågasatt lämpligheten av. Den finländska direktkravsrätten kan vid vissa 

försäkringstyper avtalas bort.    

 

Jag har i uppsatsen ifrågasatt lämpligheten av en oinskränkt direktkravsrätt på grund av att en 

sådan enligt min mening strider mot en ansvarsförsäkrings uppgift. Jag har som alternativ 

metod för att skänka skadelidanden skydd i stället föreslagit ett utökat införande av 

obligatoriska försäkringar för särskilt utsatta verksamheter kombinerad med direktkravsrätt. 

En sådan lösning framstår för mig som mer konventionell jämfört med att forcera in 

skadelidandes intressen i frivilliga avtalsförhållanden med negativa konsekvenser för 

avtalsparterna som följd.   
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