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Del I Bakgrund och metod 
 
1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under 1980- och 1990- talet har det genomförts utredningar med syfte att förnya den 

försäkringsrättsliga lagstiftningen. 1986 utgavs ett delbetänkande från 

försäkringsrättskommittén (SOU 1986:56) där kommittén föreslog att en 

personförsäkringslag skulle införas och därmed en kontraheringsplikt för 

personförsäkringar. Kontraheringsplikt innebär ett tvång för försäkringsbolag att ingå avtal 

med den som önskar en försäkring.1 I den nya personförsäkringslagen skulle det 

genomföras en motsvarighet till den kontraheringsplikt och det starkare konsumentskydd 

som präglade lagen (1980:38) om konsumentförsäkring (KFL). Det gjordes således en 

avvägning mellan försäkringsteknik2 och skyddsintresse, där skyddsintresset vägde tyngst.3 

Därefter remissbehandlades förslaget och bearbetades av justitiedepartementet vilket 

resulterade i en departementspromemoria (Ds 1993:39). Denna promemoria bygger till stor 

del på SOU 1986:56. Det återkommande temat i promemorian är internationaliseringen 

främst genom EES-avtalet. Det ansågs därför angeläget att arbeta om det äldre lagförslaget 

där även kontraheringsplikten förändrades. Promemorian remissbehandlades i sin tur. 

Detta arbete utmynnade i ett förslag till lag om ny försäkringsavtalslag (NFAL), prop. 

2003/04:150 vilken ersätter både FAL och KFL. Lagen träder i kraft den 1 januari 2006, 

lagens främsta syfte är att stärka konsumentskyddet. 

 

Via skattsedeln har vi valt att bygga ett socialt trygghetssystem, socialförsäkringen, vars 

grundtanke är att skapa trygghet och samma grundförutsättningar för alla. En del av 

tryggheten faller under vår solidariskt finansierade hälso- och sjukvård. Denna 

grundtrygghet behövs för att människor skall våga ta risker, pröva sina gränser och göra 

långsiktiga satsningar men också för att ge en bättre livskvalitet för mindre lyckligt lottade 

i livets hälsolotteri. Socialförsäkringen kan dock ge ett otillräckligt skydd varför behovet 

av olika personförsäkringar har ökat markant under senare år.4 Det anses därför viktigt att 

                                                 
1 Bengtsson, Försäkringsrätt, s. 35 ff. 
2 Det finns ingen vedertagen definition av begreppet försäkringsteknik. I det följande kommer uttrycket att 
beteckna de överväganden och åtgärder från försäkringsbolagets sida som avser förhållandet mellan risk 
och premie vid en viss försäkringsprodukt. Se vidare Bengtsson, Försäkringsteknik och Civilrätt, s. 9. 
3 Bengtsson, Försäkringsteknisk och civilrätt, s. 67. 
4 Prop. 2003/04:150 s. 245. 
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var och en skall kunna ha möjlighet att skaffa ett kompletterande skydd genom den 

frivilliga försäkringen. Lagstiftaren har därför valt att införa en kontraheringsplikt. 

 

Kontraheringsplikten har blivit ett kontroversiellt ämne och har kritiserats från många håll. 

En av invändningarna har varit att kontraheringsplikten kommer att fördyra för alla 

försäkringstagare, det har även ifrågasatts huruvida kontraheringsplikten i praktiken 

kommer att leda till att fler människor får möjlighet att teckna försäkring. Trots 

invändningarna har ingen konsekvensanalys av kontraheringsplikten tagits fram.5 

Lagstiftaren har fått söka ledning i allmänna antaganden om konsekvenser av olika regler 

utan att några beräkningar gjorts angående de ekonomiska följderna.6 

 

1.2 Frågeställning 

Jag avser att med min uppsats besvara följande frågeställningar: 

• Finns det behov av kontraheringsplikt på personförsäkringsområdet? 

• Vad kommer kontraheringsplikten på personförsäkringsområdet att ge för 

konsekvenser?  

• Vad innebär begreppet ”särskilda skäl” 11:1 NFAL? 

• Kommer det uppställda syftet i NFAL att uppfyllas i praktiken dvs. att stärka 

konsumentskyddet vilket leder till att fler människor får möjlighet att teckna 

försäkring? 

• Är kontraheringsplikt på försäkringsområdet en rimlig avtalsrättslig lösning? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med förevarande uppsats är att utreda begreppet kontraheringsplikt och undersöka 

om den utmynnar i en rimlig avtalsrättslig lösning. Jag skall söka klarhet i vilka 

konsekvenser en kontraheringsplikt ger de olika parterna dvs. försäkringstagaren och 

försäkringsbolaget. Jag kommer även att undersöka i vilka situationer ett försäkringsbolag 

har särskilda skäl att meddela avslag på sökt försäkring. Jag skall därutöver försöka 

definiera ”särskilda skäl”. Avslutningsvis lämnas förslag på en alternativ lösning. 

                                                 
5 Lagutskottets betänkande 2003/04: LU9, s. 16. 
6 Bengtsson, Försäkringsteknisk och Civilrätt, s. 76 f. 
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1.4 Avgränsningar 

Jag kommer i uppsatsen endast att behandla kontraheringsplikten vid tecknande av 

individuella personförsäkringar enligt 11:1 NFAL. Jag kommer inte i någon större 

omfattning beröra upplysningsplikten i samband med tecknande av försäkring. Det innebär 

att jag inte kommer att behandla oriktiga uppgifter som sviklig uppgift, god tro och 

oaktsamhet. Jag avgränsar min uppsats till att endast omfatta, livförsäkring, 

olycksfallsförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring samt sjukförsäkring. Jag tar inte 

hänsyn till några beräknings- eller ersättningsgrunder.  

 

1.5 Disposition 

I detta avsnitt avser jag att beskriva uppsatsens disposition vilken skall underlätta för 

läsaren att förstå mina tankegångar. Uppsatsen är uppdelad i två delar utöver 

inledningskapitlet. Dessa är referensramen samt min analys. I referensramen kommer jag 

att redogöra för det materiel jag använt mig av för att besvara den uppställda 

problemformuleringen. I den sista delen, analysdelen, kommer jag att föra en diskussion 

om kontraheringsplikten. Avslutningsvis redogör jag för mina slutsatser.  

 

Del I 

Kapitel 1 – Detta kapitel syftar till att ge läsaren en bakgrund till problemet samt 

ändamålet med uppsatsen.  

Kapitel 2 – Jag kommer i detta kapitel att redogöra för min valda metod. Avsikten är att 

läsaren med hjälp av metodavsnittet lättare skall förstå och tolka arbetet med uppsatsen. 

Del II 

Kapitel 3 – Jag ger en allmän bakgrund till ändamålet med kontraheringsplikten och dess 

motsats avtalsfriheten. 

Kapitel 4 – I detta kapitel redogör jag för de personförsäkringar som kommer att omfattas 

av kontraheringsplikten.  

Kapitel 5 – Kapitlet innehåller en redogörelse om kontraheringsplikten, idag, i framtiden 

samt vad den kan tänkas ge för konsekvenser.  

Del III 

Kapitel 6 – Kapitlet innehåller min analys, där jag försöker att lösa de av mig givna 

problemformuleringarna. 
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Kapitel 7 – Detta är det avslutande kapitlet där jag redogör för mina slutsatser som jag 

kommit fram till i kapitel 6. 

 

1.6 Terminologi 

I uppsatsen kommer jag omväxlande benämna försäkringsgivaren för försäkringsbolaget 

eller allenast bolaget, utan att göra någon skillnad mellan dem. När jag i uppsatsen nämner 

personförsäkringar som helhet avser jag individuell liv-, sjuk-, och olycksfallsförsäkring. 

 

2 Metod 

2.1 Praktisk metod 

För att besvara mina uppställda frågeställningar har jag först och främst använt mig av en 

traditionell rättsdogmatisk metod såsom lagtext och förarbeten, framförallt prop. 

2003/04:150 till NFAL. Kontraheringsplikten på personförsäkringsområdet finns inte 

behandlat i doktrin ännu. Jag har därför tagit del av den doktrin som finns att tillgå i 

allmänhet gällande kontraheringsplikt samt doktrin om KFL. KFL innehåller en liknande 

regel med rätt för konsument att teckna försäkring, med hjälp av den har jag försökt att dra 

vissa paralleller till kontraheringsplikten enligt NFAL. Jag har även använt mig av KFL:s 

förarbeten för att dra lärdom av hur nämnda regel utvecklades när KFL trädde i kraft.  

 

Kontraheringsplikten blir sällan föremål för process i tvistlösningsorgan på det sätt att den 

huvudsakliga frågan gäller huruvida käranden har rätt till avtal.7 Det innebär att en annars 

för rättsdogmatisk forskning betydande rättskälla, rättspraxis, inte har stått till förfogande i 

någon större omfattning. De övriga rättskällorna, författningstexter, förarbeten och 

närliggande doktrin har således fått en stor betydelse. För att få ett tillräckligt stort 

källmateriel till mitt förfogande har jag även nyttjat enstaka materiel från de övriga 

nordiska länderna.  

 

För att få ett bredare perspektiv på kontraheringsplikten har jag tagit fram relevanta frågor 

för att kunna genomföra intervjuer med sakkunniga personer på personförsäkringsområdet.  

I uppsatsens analysdel har jag jämfört och analyserat materialet i referensramen för att 

avslutningsvis kunna besvara min uppställda frågeställning. 

                                                 
7 Nybergh, Avtalsfrihet – rätt till avtal, s. 23. 
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2.2 Humanistisk forskningsmetod 

I den rättsdogmatiska metoden finns inget utrymme för värderingar, inte ens i de fall en 

fråga lämnas helt obesvarad av rättskällorna. Istället bör det försöka fastställas vad som är 

lagstiftarens vilja. Vid arbetet med förevarande uppsats har jag därför även avsikt att 

använda mig av den hermeneutiska metoden. Termen hermeneutik betyder ”att tolka”, ”att 

förtydliga”, ”att klargöra”, ”att förklara”.8 Hermeneutik innebär att forskaren skall ta reda 

på vad förståelse är och hur forskaren skall uppnå denna förståelse. Målet med forskningen 

är att tolka och förstå. I sammanhanget blir den hermeneutiska spiralen ett intressant 

begrepp. Förståelse av en mening sker alltid i ett sammanhang eller i en kontext. I varje 

tolkning eller förståelse är delar beroende av helheten. Varje förståelse bygger på en 

bestämd förförståelse. Förförståelsen kan bestå av olika former av kunskap som t ex. 

teorier och olika slags erfarenheter, insikt och färdighet. Denna utgör ”referensramen” utan 

vilken det inte går att tolka något.9 Ett växelspel mellan förförståelse och erfarenhet, 

mellan del och helhet, kallas den hermeneutiska spiralen.10  

 

Min förförståelse har varit mina tidigare studier inom juridiken. Denna förförståelse har jag 

haft när jag påbörjade arbetet med min uppsats. Ju längre jag kom med mitt arbete desto 

mer påverkades min förförståelse på grund av att jag erhållit mer kunskap genom att ta del 

av befintlig doktrin, förarbeten och intervjuer. Detta innebär att jag har fått en ny förståelse 

för ämnet. När jag sedan gick vidare med min analys, ledde det till att jag fick en ny 

förförståelse för ämnet. Jag har således reviderat min förförståelse efter de nya erfarenheter 

jag erhållit. 

 

2.3 Källkritik 

Det finns två olika typer av data vilka kallas primär- och sekundärdata. Primärdata är sådan 

data som utredaren själv samlar in och som sålunda inte är dokumenterat. Sekundärdata är 

redan insamlat materiel som finns dokumenterat.11 Jag har i min uppsats använt mig av 

primärdata då jag har sammanställt intervjufrågor. Jag har även använt mig av 

sekundärdata då jag har studerat, doktrin, lagtext samt förarbeten.  

 

                                                 
8 Starrin – Svensson, Kvalitativ metod och vetenskapsteori, s. 58. 
9 ibid s. 59. 
10 Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare, s. 60. 
11 Lundahl – Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, s.78. 
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Källornas kvalité är mycket viktig för hur slutsatserna kommer att bli, med andra ord hur 

säkra alternativt osäkra de kommer att bli.12 Jag anser det därför viktigt att avgöra hur 

pålitliga källorna är samt hur relevanta dessa är för mina uppställda frågeställningar. 

 

Doktrin gällande kontraheringsplikten på personförsäkringsområdet är till det närmaste 

obefintlig. Det gör att jag har använt mig av allmän doktrin gällande kontraheringsplikten. 

Även på detta område finns det relativt lite materiel att tillgå. Det som finns är i stor 

utsträckning skrivet av ett fåtal författare. Det innebär att jag i min utredning endast fått ta 

del av ett fåtal författares åsikter och tolkningar. Min åsikt är att doktrinen måste tillskrivas 

stor tillförlitlighet samt relevans för mitt ämnesval eftersom de få uppsatser som behandlar 

kontraheringsplikten i allmänhet hänvisar till dessa verk. 

 

Som jag tidigare nämnt har jag även använt mig av enstaka nordisk doktrin för att få ett 

bredare perspektiv. Det kan, enligt min uppfattning, tillåtas på grund av att ”de 

gemensamma sociala värderingar som den nordiska rättsgemenskapen bygger på bör anses 

innebära att de centrala rättsprinciperna är gemensamma.”13 

 

Jag har genomfört intervjuer med sakkunniga personer på personförsäkringsområdet. 

Dessa personer är rutinerade praktiker varför jag förväntar mig att den givna informationen 

är mycket betydelsefull. Under arbetets gång har de intervjuade personerna meddelat att de 

ännu ej kommit så långt i sin utredning angående kontraheringsplikten att de med säkerhet 

kan svara på mina frågor. Det är således inget officiellt ställningstagande från respektive 

försäkringsbolag som jag redogör för i uppsatsen utan snarare individuella svar från de 

intervjuade personerna.  

                                                 
12 Wiedersheim – Eriksson, Att utreda forska och rapportera, s. 55ff. 
13 Nybergh, Avtalsfrihet – rätt till avtal, s. 22. 
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Del II Referensram 
 

3 Allmänt om avtalsfrihet och kontraheringsplikt 

3.1 Avtalsrättens grundprincip – avtalsfrihet 

Avtalsrätten bygger på principerna om rätten för var och en att fritt ingå avtal (avtalsfrihet) 

och skyldigheten för avtalsparterna att infria avtalet (avtalsbundenhet). Dessa principer 

utgör även bakgrunden till avtalsrättens teorier och dogmer som påverkat lagbestämmelser, 

normer och metoder.14 Huvudregeln är att parterna själva skall kunna bestämma om de 

över huvudtaget vill avtala, med vem avtalet skall ingås och avtalsinnehållet.15 Den 

grundläggande principen om att avtal skall hållas kallas inom avtalsrätten för ”pacta sunt 

servanda”. Det är ett omtalat begrepp som innebär att den som givit ett löfte till någon har 

att följa och handla efter denna rättsliga och förpliktade löfteshandling.16 Avtalet är ett 

instrument i den ekonomiska omsättningens tjänst för utbyte av varor och tjänster mot 

vederlag. Avtal kan också reglera mellanhavanden av olika slag, exempelvis 

försäkringar.17  

 

Den modell för avtalsslut som regleras i avtalslagen ser i korthet ut så att två parter ensidigt 

binder sig vid varsin viljeförklaring och att båda dessa viljeförklaringar är 

överensstämmande. Något formkrav gällande ett försäkringsavtals ingående finns inte, 

parterna är istället hänvisade till allmänna principer.18 Först lämnar anbudsgivaren ett 

anbud. Därefter svarar anbudsmottagaren med en likalydande accept. På detta sätt har ett 

avtal kommit till stånd som är bindande för båda parter.19 Försäkringsavtal ingås i de flesta 

fall muntligen, genom telefonsamtal, hembesök eller besök på försäkringsbolagets kontor. 

I sådana situationer tillämpas 3 § 2 st. avtalslagen (AvtL). Det innebär att båda parter blir 

bundna samtidigt. Ett anbud som görs muntligen utan anstånd med svaret skall accepteras 

omedelbart, annars förfaller det.20 Fullt så formell är antagligen inte situationen i 

verkligheten. Om inte försäkringstagaren genast accepterar den försäkring som offererats 

bör även en senare avgiven accept i allmänhet godtas av försäkringsbolaget.21 

                                                 
14 J. Ramberg – C. Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 24. 
15 Taxell, Avtalsrättens normer, s. 32. 
16 J. Ramberg – C. Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 24 ff. 
17 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 15 f. 
18 Bengtsson, Försäkringsrätt, s. 35. 
19 J. Ramberg – C. Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 36. 
20 E. Nilsson – E. Strömbäck, Konsumentförsäkringslagen, s.24. 
21 ibid s.25 f. 
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Den grundläggande principen i svensk avtalsrätt bygger som nämnts ovan på en frivillig 

överenskommelse mellan parterna. Avtalsfrihet är ett uttryck för individens frihet i en 

demokrati samt ett måste för en fungerande marknadsekonomi. Avtalsfriheten omfattas 

dock av undantag och är sålunda inte fullständig utan begränsas av inskränkningar som har 

tillkommit genom samhällspolitiska målsättningar. Målsättningar vars syfte är att skydda 

den svagare parten i ett avtal. Avtalsfriheten gäller till dess att den ”stöter på någon 

begränsande omständighet”.22 En av dessa begränsade omständigheter är när ena parten 

kan bli bunden trots brist på frivillighet och egen vilja att ingå avtal.23 En sådan 

omständighet är kontraheringsplikt. Ett annat ord för kontraheringsplikt är avtalstvång, 

vilket innebär en skyldighet att ingå avtal.24 

 

3.2 Allmänt om kontraheringsplikten 

I Sverige bygger den välfärdsstatliga modellen på att alla medborgare skall ha rätt till ”den 

sociala basservicen”. Staten tillhandahåller ett skyddsnät av offentlig service till 

allmänheten.25 Socialförsäkringen är ett sådant skydd som samhället ger medborgarna. 

Under 1990-talet blev socialförsäkringen föremål för omstruktureringar på grund av den 

lågkonjunktur som rådde. Staten blev tvungen att skära ned på de offentliga utgifterna, 

vilket förverkligades genom att man gick in för att privatisera delar av det sociala 

skyddsnätet. Det innebar också att socialförsäkringen blev föremål för betydande 

nedmontering.26 Det ansågs att servicen var nödgad att bli effektivare vilket ledde till att 

det introducerades en prismekanism27 för att påverka tillgången och efterfrågan av 

densamma. I en sådan situation då den offentliga sektorn alltmer privatiserades, ansågs det 

nödvändigt att hitta ett sätt att inte förlora kontrollen av det sociala skyddsnätet. Genom att 

lagstifta om hur verksamhet som tidigare varit ombesörjd av den offentliga sektorn skall 

bedrivas i privat regi kom lagstiftaren runt problemet. Kontraheringsplikten möjliggjorde 

således bevarandet av det sociala skyddsnätet.28 Genom att en kontraheringsplikt infördes 

säkerställde lagstiftaren att konsumenter kunde erhålla nödvändigt skydd trots att det 

bedrevs i privat regi. Ingen valmöjlighet lämnades åt de privata aktörerna. Gemensamt för 

                                                 
22 Taxell, Avtalsrätt, s. 36. 
23 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 72. 
24 Nybergh, Avtalsfrihet – rätt till avtal, s. 10. 
25 ibid s. 47. 
26 Radetzki, Att nyttja genetisk information, s. 69. 
27 Det ansågs nödvändigt att skära ner på välfärdsstatliga arrangemang genom att införa sparplaner angående 
ex. understöd och offentlig service. Beloppen sänktes samtidigt som antalet personer som kan erhålla dem 
minskades. 
28 Nybergh, Avtalsfrihet – rätt till avtal, s. 47 ff. 
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regler om kontraheringsplikt är att de utgör inskränkningar i avtalsfriheten.29 Den som vill 

kontrahera behöver inte invänta en viljeförklaring av anbudsgivaren. Kontraheringsplikt 

innebär ur den förpliktade partens synvinkel att dennes handlande och frihet begränsas och 

ur den berättigade partens synvinkel att det ges en rätt att få ett avtal till stånd.30 

 

3.2.1 Kontraheringspliktens syfte 

Huvudmotivet till stadganden om kontraheringsplikt i svensk rätt är att stödja den beroende 

parten i ett beroendeförhållande,31 vilket innebär en skyldighet för näringsidkare att 

tillhandahålla sina varor eller tjänster på normala villkor till var och en som efterfrågar 

dem. Kontraheringsplikt föreligger normalt när ett företag har rättsligt monopol32 på ett 

visst område eller annan dominerande ställning.33 Aktörerna på försäkringsmarkanden är 

idag få och de blir färre. De fem största försäkringsbolagen har tillsammans drygt 90 % av 

marknaden, trots det ökar konkurrensen på försäkringsmarknaden.34 Anledningen till att 

konkurrensen idag ökar är internationaliseringen.35 Med en kontraheringsplikt säkerställer 

lagstiftaren att vissa grupper av individer inte, på alltför lättvindiga grunder, nekas att få 

tillgång till nödvändiga varor och tjänster. Ofta gäller det sådana varor och tjänster som 

anses nödvändiga för det dagliga uppehället, s. k. nödvändiga nyttigheter.36 Varorna är 

nödvändiga i den bemärkelsen att om en näringsidkare nekar en konsument att köpa 

varorna skulle det i ytterlighetsfall kunna leda till hälso- och livsfara.37 Den obligatoriska 

trafikförsäkringen är ett bra exempel på att en konsument är beroende av vissa varor. Alla 

bilägare måste teckna en trafikförsäkring varför det skulle vara praktisk orimligt om en 

bilägare inte fick göra det.38 Ett annat syfte med kontraheringsplikten är att verka för 

medborgarnas och samhällets bästa, en social skyddspunkt främst i den formen att en part 

kan kräva förnyelse eller fortsättning av ett avtalsförhållande.39 Genom att använda sig av 

kontraheringsplikt för att reglera konkurrensen inom affärslivet skapas förutsättningar för 

                                                 
29 Adlercreutz, Avtalsrätt, s. 107. 
30 Nybergh, Avtalsfrihet – rätt till avtal, s. 11. 
31 Pehrson, Kontraheringsplikt, s. 70. 
32 Ett rättsligt monopol föreligger när ett företag eller förvaltningsorgan har ensamrätt att driva viss 
verksamhet. Om ett annat företag gör intrång på ett område som är reglerat av rättsligt monopol medför 
normalt detta straffsanktioner och skadestånd. Etableringsfriheten finns således ej. Till skillnad från det 
faktiska monopolet som innebär att ett företag har monopolställning inom sin bransch men inte något 
juridiskt skydd mot andra företag som etablerar sig. 
33 Bernitz, Svensk marknadsrätt, s. 80. 
34 www.forsakringsforbundet.com 
35 Börjesson, NFT s. 210 f. 
36 Pehrson, Kontraheringsplikt, s. 70 f. 
37 Nybergh, Avtalsfrihet – rätt till avtal, s. 256. 
38 Bengtsson, Försäkringsrätt, s. 14. Trafikförsäkringen omfattas sålunda av en absolut kontraheringsplikt. 
39 Adlercreutz, Avtalsrätt, s. 107. 
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ekonomisk expansion och lägre priser för konsumenterna.40 Skälen till kontraheringsplikt 

kan vidare delas in i tre grupper: 

1 Vårt beroende av att marknaden fungerar på ett tillfredsställande sätt och att varor 

kommer ut på marknaden till det gemensamt bästa. 

2 Vårt beroende av andra som individer. 

3 Ett kollektivistiskt synsätt på samhället som grundar sig i gamla traditioner.41 

 

4 Personförsäkring och kontraheringsplikt 

4.1 Personförsäkring 

I stort finns det två olika typer av försäkringar, offentlig och privat försäkring. Den 

offentliga försäkringen består framförallt av socialförsäkringen, som utgör en av allmänna 

medel administrerad försäkring. Socialförsäkringen ersätter inkomstbortfall vid sjukdom, 

arbetsskada, ålderdom, handikapp och funktionshinder etc. Socialförsäkringen etablerades 

på 1950- talet för att undvika bristerna på den privata försäkringsmarknaden.42 Med privata 

personförsäkringar avses liv-, olycksfalls- och sjukförsäkringar. De tecknas på en persons 

(den försäkrades) liv och hälsa. Sådana försäkringar behöver inte nödvändigtvis avse 

försäkringstagaren utan kan gälla dennes make/maka eller barn. De privata 

personförsäkringarna ses som ett komplement till social- och avtalsförsäkringarna.43 

 

4.1.1 Risker och riskbedömning 

Vid tecknande av en privatförsäkring görs det, till skillnad från vad som gäller för de 

allmänna försäkringarna en riskbedömning beträffande den individ eller det kollektiv som 

skall försäkras. Detta innebär att olika individer kan behandlas olika ur 

försäkringssynpunkt.44 

 
 

För att kunna driva en affärsmässig försäkringsrörelse bedömer ett försäkringsbolag 

riskerna hos dem som ansöker om en försäkring. Bolaget gör den bedömningen för att 

kunna ta ut premier som är tillräckliga eftersom bolaget skall kunna utbetala ersättning i 

                                                 
40 Denna uppfattning stöds av ett flertal författare. Bl. a. Pehrson, Kontraheringsplikt, s. 72. J. Ramberg – C. 
Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 29. 
41 Denna indelning har gjorts av Victorin, SvJT 1976 s. 436. 
42 Radetzki, Att nyttja genetisk information, s. 68. Mer läsning om socialförsäkringens uppkomst och 
nedmontering finns i nämnda bok. 
43 Bengtsson, Försäkringsrätt, s. 14 f. 
44 Jansson m fl. Personförsäkring, s. 60 
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den omfattning de åtagit sig. Vid en riskbedömning följer bolaget riktlinjer och en inom 

varje bolag utvecklad praxis.45 Storleken på de premier som medlemmarna betalar för 

individuell försäkring fördelas inte lika utan står i proportion till den ersättningsnivå 

försäkringstagarna valt och till den risk som försäkringstagarna löper. Den som löper större 

risk för sjukdom eller dödsfall får som regel betala mer i premie än den som löper normal 

risk för sjukdom eller dödsfall.46 Premierna anpassas således till önskad ersättningsnivå 

och individuell risk. Tanken är att varje riskklass kollektivt skall bära sina kostnader vilket 

innebär att de övriga försäkrade med likartad riskbild tillsammans genom sina 

premieinbetalningar står för skadekostnaderna. Om riskbedömning ej skulle tillämpas vid 

frivillig försäkring skulle fler sjuka personer vara mer benägna att teckna försäkring. En 

försäkringssökande skulle i en sådan situation kunna teckna försäkring till vilket 

försäkringsbelopp som helst och till en normal premie. Om en sådan liberalisering skulle 

införas skulle försäkringsbeståndet omfatta en ökad mängd ”dåliga” risker. 

Premiesättningarna skulle då visa sig vara för låg varför premierna måste höjas för 

nytecknade försäkringar. Kollektivet skulle få en s.k. moturvalseffekt som uppstår då 

kollektivet består av allt fler dåliga risker än goda risker.47 

 

Enligt 1 kap. 1 a § försäkringsrörelselagen (FRL) skall en försäkringsrörelse bedrivas med 

en för rörelsens omfattning och beskaffenhet tillfredsställande soliditet, likviditet och 

kontroll över försäkringsrisker, placeringsrisker och rörelserisker så att åtagandena mot 

försäkringstagarna och andra ersättningsberättigade kan fullgöras.48 I 7 kap 4 § FRL 

framgår det vidare att den premie ett försäkringsbolag tar ut skall vara betryggande. En 

förutsättning för en korrekt premiesättning är att försäkringsbolaget känner till de risker 

som skall försäkras. Premiesättningen baseras på händelser som kan beräknas med viss 

säkerhet för en grupp av personer men som är osäkra för den enskilde. Det är osäkert om 

en skada någonsin kommer att inträffa i det enskilda fallet, men sannolikheten för skada 

kan med viss säkerhet beräknas för en grupp av personer.49 Alla former av 

försäkringsverksamhet bygger på att bolaget och försäkringstagaren har samma 

information när en försäkring tecknas. 

 

                                                 
45 SOU 1986:56 s. 271 ff. 
46 Fagerberg – Schenholm, Funktionshinder Försäkringshinder, s. 30. 
47 Lomfelt, Riskbedömning, s. 7. 
48 Försäkringsrörelselag (1982:713) 
49 Fagerbergh-Schenholm, funktionshinder försäkringshinder, 20 ff. 
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För att ett försäkringsbolag skall kunna göra en så bra riskanalys som möjligt begär bolaget 

ett antal uppgifter av den försäkringssökande. När den försäkringssökande fyller i en 

hälsodeklaration får bolaget ett underlag för sin riskanalys. Normalt krävs god hälsa för att 

få teckna en försäkring till normala villkor.50 Den försäkringssökande har en s. k. 

upplysningsplikt och är skyldig att lämna uppgifter som är av betydelse för 

riskbedömningen. Om oriktiga uppgifter lämnas medvetet eller av vårdslöshet kan det leda 

till att försäkringstagaren, om ett försäkringsfall inträffar, inte har någon rätt till 

försäkringsersättning eller endast rätt till en reducerad ersättning.51 Om de uppgifter som 

lämnats i hälsodeklarationen inte räcker för att försäkringsbolaget skall kunna göra sin 

riskbedömning kan försäkringsbolaget komplettera med uppgifter genom att inhämta 

journaler från sjukhus och försäkringskassa.52 Det förekommer även att försäkringsbolaget 

begär läkarundersökning.53  

 

4.1.1.1 Särskilt om upplysningsplikten enligt NFAL 
En skyldighet att meddela försäkring kommer enligt NFAL att uppstå först när 

försäkringsbolaget fått de uppgifter som behövs för en riskbedömning.54 Den blivande 

försäkringstagaren måste således underkasta sig de krav på utredning som bolaget ställer 

upp för att få underlag till prövningen av ansökan.55 Utöver att sökanden måste lämna 

uppgifter om sin hälsa måste denne även ge uppgifter om andra förhållande som yrke, 

fritidssysselsättning och bostadsort.56 Försäkringsbolaget får dock endast begära sådana 

upplysningar som är försäkringstekniskt motiverade.57 Om bolaget skulle begära uppgifter 

som anses omotiverade måste det antas att de har till syfte att avskräcka kunden från att 

teckna försäkring och blir därmed en vägran att meddela försäkring.58 Om sökanden 

underlåter att svara på bolagets frågor som är av betydelse för bedömningen, har bolaget en 

rätt att avslå ansökan. Detsamma gäller om sökanden inte inställer sig till ett läkarbesök.59 

 

                                                 
50 ibid s. 22. 
51 Bengtsson, Försäkringsrätt, s. 26 samt s. 53. 
52 Prop. 2003/04:150 s. 498. 
53 ibid s. 498. 
54 ibid s. 246. 
55 ibid s. 498. 
56 ibid s. 498. Försäkringen kan även gälla till förmån för tredje man och dennes liv och hälsa. I ett sådant 
läge är det denne som måste uppfylla de kraven för att sökanden skall ha rätt till försäkring. 
57 Se 12 kap. 1 § NFAL. 
58 Prop. 2003/04:150 s. 498. 
59 ibid s. 498. 



 17

4.1.1.2 Särskilt om riskbedömningen enligt NFAL 
Ett särskilt problem som omtalas i förarbetet till NFAL är möjligheten för 

funktionshindrade och personer som varaktigt lider av dålig hälsa att teckna 

personförsäkring till en överkomlig premie och på normala villkor. Det anses högt 

angeläget att dessa grupper kan få ett fullgott försäkringsskydd på rimliga villkor.60 Även 

diabetiker skall ha en rätt att teckna personförsäkring på samma villkor som andra grupper 

i samhället och bör därför inte diskrimineras i fråga om försäkringsskyddet.61 

Kontraheringsplikten skall sålunda fylla detta syfte. Premien och försäkringsvillkor skall 

dock utformas med utgångspunkt i den risk som försäkringen skall täcka och premien för 

varje försäkring skall täcka de väntade skador som drabbar de försäkrade kollektivet. 

Riskprövningen skall enligt NFAL ske på individuell grund, inte schablonmässigt.62 I den 

mån försäkringsbolagens praxis skiljer sig åt har det enskilda bolaget rätt att hålla sig till 

sin egen praxis. Om ett bolag lämnar ett avslagsbeslut som avviker från vad som är 

försäkringstekniskt eller medicinskt motiverat kan bolaget bli tvunget att bevilja 

försäkring.63  

 

Nedan redogörs det för olika typer av personförsäkring som kommer att omfattas av 

kontraheringsplikten i NFAL. 

 
4.1.2 Livförsäkring  

En livförsäkring kompenserar de anhöriga vid den försäkrades dödsfall. Ett 

försäkringsbolag skiljer från de normala riskernas grupp sådana risker som måste få en 

förhöjning eller som inte alls kan beviljas försäkring.64 En person som känner sig fullt 

frisk, inte har några tecken på sjukdom, inte haft några svårare sjukdomar eller fått några 

allvarliga kroppsskador utgör en normal risk. Vid sjukdomar då dödligheten antas vara 

varaktigt högre än den normala dödligheten, exempelvis diabetes och vissa 

hjärtsjukdomar, används en förhöjning av premien som är bestående under hela 

försäkringstiden. Utöver förhöjningssatser lämnar försäkringsbolaget, när det bedöms att 

                                                 
60 ibid s. 246. 
61 ibid s. 246. 
62 ibid s. 246. 
63 ibid s. 499. 
64 Jansson m.fl. Personförsäkring, s. 61. 
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risken för skada är för stor, avslag på ansökan om försäkring.65 Även uppskov kan 

förekomma, exempelvis på grund av en pågående utredning.66 

 

4.1.3 Olycksfallsförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring 

Olycksfallsförsäkrings, sjuk- och olycksfallsförsäkring ger huvudsakligen ersättning för 

kostnader vid olycksfall samt för lidande vid bestående invaliditet (medicinsk invaliditet). 

Skulle en skada visa sig vara så svår att arbetsförmåga förloras (förvärvsmässig invaliditet) 

uppstår framtida inkomstförluster. Förlusterna beror mycket på yrkes- och 

inkomstförhållanden.67 Vid olycksfalls- samt sjuk- och olycksfallsförsäkring tillämpar ett 

försäkringsbolag förhöjningssatser och klausuler (undantagsvillkor). Med klausul menas 

att en försäkringstagare berövas det skydd denne skulle erhållit om försäkringen hade 

normala villkor. 

 

Om en person som redan har en åkomma ansöker om olycksfallsförsäkring tar bolaget 

hänsyn till dels om den befintliga åkomman ökar risken för att den försäkrade ska drabbas 

av ett olycksfall, dels om den befintliga åkomman kommer att medföra svårare 

konsekvenser av ett inträffat olycksfall. Detta kallas kombinationseffekt. Risken för att en 

person med funktionshinder skall drabbas av olycksfall är antagligen mindre än för flertalet 

andra människor. Om ett försäkringsbolag avböjer eller begär högre premie beror det 

ytterst sällan på att risken för ett olycksfall skall inträffa bedöms vara förhöjd. Däremot 

kan kombinationen av ny skada samt det tidigare handikappet leda till att följderna av ett 

olycksfall blir väsentligt svårare än om samma olycksfall drabbat en person utan 

funktionshinder. Det är därför vanligt att försäkringsbolaget avböjer en 

olycksfallsförsäkring på grund av de ökade riskerna i samband med kombinationseffekten.  

 

Då det gäller sjuk- och olycksfallsförsäkring görs det, i fall där den sökande redan har en 

åkomma, undantag för den aktuella sjukdomen. I flera fall görs också en premieförhöjning. 

Om den sökande har en svårare sjukdom finns risk för att den sökta försäkringen avslås. 

Denna stränga riskbedömning har sin förklaring i den ökade risken för andra sjukdomar, 

förvärrade följder av andra åkommor samt den ökade risken för arbetsoförmåga.68  

                                                 
65 Fagerberg – Schenholm, Funktionshinder Försäkringshinder, s. 29. 
66 Jansson m fl. Personförsäkring, s. 60. 
67 ibid s. 21. 
68 Hela stycket är sammanfattat från Fagerbergh - Schenholm, Funktionshinder försäkringshinder, s. 30. 
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 4.1.4 Sjukförsäkring 

En sjukförsäkring kompenserar en viss del av inkomstförlusten vid arbetsoförmåga. Vid 

sjukförsäkring skiljer ett försäkringsbolag mellan normalrisker, mindre goda risker och 

oförsäkringsbara risker. De personer som har normal risk får teckna försäkring med 

normala premier och villkor medan de personer med mindre goda risker får 

premieförhöjningar och/ eller undantagsvillkor. Genom att långvarig arbetsoförmåga 

tenderar att bli allt vanligare har många försäkringsbolag redovisat ett försämrat resultat 

vid sjukförsäkring vilket har fått till följd att försäkringsbolag i större utsträckning än 

tidigare avböjer ansökningar om sjukförsäkring. Människor med funktionshinder har därför 

generellt sett svårt att få teckna sjukförsäkring.69   

 

4.1.5 Barnförsäkring 

Med barnförsäkring avses de privata sjuk- och olycksfallsförsäkringarna som främst ger 

ersättning för invaliditet. En barnförsäkring sträcker sig oftast fram till 25 års ålder. För att 

få teckna en barnförsäkring krävs det att den försäkringssökande fyller i en 

hälsodeklaration. Fram tills dess att barnet fyllt arton år är det vårdnadshavaren, utan 

barnets inblandning, som ansvarar för uppgifterna till hälsodeklarationen.70 Behovet av 

barnförsäkring kan ses främst mot bakgrund av att samhällets skydd ger en svag ekonomi 

till det barn som på grund av en skada aldrig kommer ut i arbetslivet.71 Av Fagerbergs-

Schenholms undersökning framkommer det att alla bolag som ingick i studien nekar ansökt 

barnförsäkring om barnet har en utvecklingsstörning. 72  

 

4.1.5.1 Statistik- funktionshinder 
I boken Funktionshinder – försäkringshinder görs en undersökning av hur många vuxna 

med funktionshinder som ges avslag på sökt personförsäkring.73 De fall som undersökts rör 

vuxna människor med reumatism, diabetes, bröstcancer, dövhet och hjärtinfarkt. 

Livförsäkring är den försäkringstyp där bolagen i fler fall än vad avser andra försäkringar 

kunnat bevilja försäkringen. Hela 91 % av ansökningarna har resulterat i att försäkring 

kunnat erbjudas dock har 54 % drabbats av premieförhöjning. När det gäller sjuk- och 

olycksfallsförsäkring har inget av de riskbedömda typfallen beviljats till normal premie.  

                                                 
69 ibid s. 31. 
70 Intervju med Bo-Göran Jansson, Skandia. 
71 Fagerbergh - Schenholm, Funktionshinder försäkringshinder, s. 54. 
72 ibid s. 82. 
73 ibid s. 102-111. Hela detta avsnittet baseras på dessa sidor. Undersökningen omfattade sju bolag. 
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Olycksfallsförsäkring beviljades i 80 % av fallen, dock drabbades 67 % av 

premieförhöjning/klausul. Undersökningen visade att 72 % som ansökt om sjukförsäkring 

beviljades en sådan dock försedd med begränsningar och förhöjd premie. När det gäller 

barnförsäkring fick hela 25 % avslag.74 

 

5 Kontraheringsplikt idag och i framtiden 

5.1 Kontraheringsplikt enligt KFL 9 § 

Kontraheringsplikt infördes i KFL 9 § redan på 1980- talet. Sverige var landet i Norden 

som var först med att reformera försäkringsavtalslagstiftningen genom att för de frivilliga 

försäkringarnas del, separat reglera konsumentskadeförsäkringar.75 En försäkring som 

tecknas av en konsument har en stor social betydelse, hem– och villaförsäkring skall ge 

skydd mot förluster och utgifter som många gånger är oöverstigliga vid brand, stöld eller 

skadeståndsansvar. Ersättningen kan därför ur konsumentens synvinkel, sägas vara nästan 

lika angelängen som socialförsäkringens grundskydd vid sjuk- och dödsfall.76 

Konsumentskyddet vägde starkt vid KFL:s tillkomst, det försäkringstekniska resonemanget 

kom därför i skymundan.77 Kontraheringsplikten infördes i KFL utan några egentliga 

invändningar. Orsaken kan ses mot den bakgrund att det förutspåddes att regeln inte skulle 

ha någon stor praktisk betydelse med tanke på att det i olika sammanhang framfördes att 

försäkringsbolagen mycket sällan vägrade meddela försäkring.78 På 1980- talet när 

kontraheringsplikten infördes förelåg en diskussion huruvida en sådan plikt skulle fördyra 

för alla försäkringstagare i form av förhöjda premier. Under tiden kontraheringsplikten i 

KFL har tillämpats har den dock inte vållat några problem vare sig för försäkringsbolagen 

eller försäkringstagarna.79 Det blev således ingen premiehöjning, inte heller uppstod andra 

konsekvenser.80 Regleringen motsvarar i stort sett vad som förekom i praxis på området 

innan KFL tillkom.81 Redan innan KFL infördes hörde det till undantagen att 

försäkringsbolag vägrade meddela försäkring.82 

 

                                                 
74 När det gäller barnförsäkringar gjordes undersökningen på följande funktionshinder: astma, diabetes, 
downs syndrom och prematur barn. 
75 Nybergh, Avtalsfrihet – Rätt till avtal, s. 194. 
76 Börjesson, NFT 3/1994 s. 210. 
77 Bengtsson, Försäkringsteknik och Civilrätt, s. 113 f. 
78 Nybergh, Avtalsfrihet – rätt till avtal, s. 195. 
79 Intervju, Björn Sporrong, Trygg- Hansa. Se även Prop. 2003/04:150, s. 157. 
80 Bengtsson, Försäkringsteknik och civilrätt, s. 67. 
81 Prop. 2003/04:150, s. 157. 
82 Nilsson – Strömbäck, Konsumentförsäkringslagen, s. 60. 
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Paragrafen i KFL (1980:38) lyder: 

9 § Ett försäkringsbolag får inte vägra en konsument att teckna en  

försäkring som bolaget normalt tillhandahåller allmänheten. 

 Första stycket gäller ej, om försäkringsbolaget med hänsyn till  

risken för försäkringsfall, den sannolika skadans omfattning eller 

annan omständighet har särskilda skäl att inte meddela försäkringen. 

 

Inskränkningarna i rätten att teckna försäkring är allmänt hållna i 9 § 2 st. De indelas i en 

allmän risk för försäkringsfall och omfattande skador samt i försäkringstagarens personliga 

förhållanden.83 I propositionen anges som skäl att vägra försäkring den s. k. 

konflagrationsrisken dvs. att försäkringsobjektet vid skadeförsäkring exempelvis befinner 

sig på ett brandfarligt område eller att en lokal är särskilt utsatt för inbrott. Det nämns 

också omständigheter som inte berättigar till att vägra att meddela försäkring dvs. oaktat att 

de föreligger har konsumenten rätt till försäkring.84 Om en skada inträffar efter det att 

försäkringen begärts men innan bolaget hunnit meddela sitt beslut, får ansökningen inte 

vägras enbart på grund av den inträffade skadan.85 Som exempel på omständigheter 

gällande försäkringstagarens personliga förhållanden, som utgör en grund att vägra 

försäkring, nämns att försäkringstagaren gjort sig skyldig till sådana brott som har särskild 

betydelse ur försäkringssynpunkt såsom bedrägeribrott eller allmänfarlig vårdslöshet.86 Om 

bolaget skulle vägra meddela försäkring är det i sista hand domstol som skall pröva om 

bolagets vägran är hållbar. I KFL stadgas att talan måste väckas inom en månad från det att 

beslut givits.87 En tvist om rätt till försäkring har dock inte varit föremål för rättslig 

prövning. 

 

KFL kommer nu att ingå som en del i NFAL. KFLs  9 § kommer att få sin motsvarighet i 3 

kap. 1 § NFAL. Kontraheringsplikten gällande personförsäkringar i NFAL bygger till stor 

del på KFL 9 §. Det är anledningen till varför jag endast redogör utförligt för 

kontraheringsplikten på personförsäkringsområdet. 

 

                                                 
83 Nilsson – Strömbäck, Konsumetförsäkringslagen, s. 62. 
84 Prop. 1979/80 s. 112. 
85 ibid s. 112. 
86 Nilsson – Strömbäck, Konsumetförsäkringslagen, s. 63 ff. 
87 ibid s. 62. 
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5.2  Kontraheringsplikt för personförsäkringar enligt NFAL 

De principer som bär upp den svenska ersättningsrätten och synen på förhållandet mellan 

skadestånd och försäkring är grundläggande. Regelsystemet för fördelning av de 

ekonomiska förlusterna vid skador skall tillgodose allmänt erkända krav på social rättvisa, 

trygghet och samtidigt leda till det mest effektiva nyttjandet av de allmännas och enskildas 

resurser. Försäkringar tycks vara en bättre lösning att fördela riskerna på än traditionellt 

skadestånd varför försäkringslösningar har satts i förgrunden. När försäkringar ges en så 

stor betydelse finns det särskild anledning att säkerställa att den enskilde också kan få en 

försäkring.88 Försäkringstagarna skall inte heller behöva vara beroende av 

försäkringsbolagens godtycke när det gäller något så viktigt som möjligheter till 

försäkring.89  

 

Socialförsäkringen kan ge ett otillräckligt skydd varför behovet av personförsäkring har 

ökat markant under senare år. Det är av stor vikt att en försäkringssökande kan få ett 

kompletterande skydd och även få den försäkring som är anpassad efter hans behov för att 

kunna behålla en rimlig ekonomisk standard när exempelvis arbetsförmågan nedsätts eller 

ens partner avlider.90 Den nya bestämmelsen kan sägas innefatta förbud mot olikformig 

behandling av försäkringstagarna.91 En grundläggande utgångspunkt måste visserligen vara 

att man inte kan begära att försäkringsbolagen skall gå ifrån den försäkringstekniska 

bedömningen av risken. I sådant fall skulle 1 kap. 1a § FRL åsidosättas. I första hand skall 

premien och andra villkor anpassas och i sista hand skall bolagen kunna ge avslag. 

Samtidigt får inte en ansökan avslås på osakliga grunder.92  

 

En lagstiftning av detta slag är avsedd att gälla under lång tid. I propositionen till NFAL 

framgår att försäkringsbolag idag inte missbrukar sin ställning till att vägra en konsument 

försäkring. Det kan dock inte ses som en garanti mot att bolagen i framtiden under andra 

samhällsförhållanden och andra ekonomiska villkor kan komma att vägra meddela 

försäkring.93  Genom NFAL vill lagstiftaren stärka konsumentskyddet eftersom det anses 

naturligt att ge konsumenten en rätt att teckna liv-, olycksfall- och sjukförsäkring. 

                                                 
88 Prop. 2003/04:150, s. 245. 
89 Bengtsson, Försäkringsrätt, s. 35 f. 
90 Prop. 2003/04:150, s. 245. 
91 ibid s. 246. 
92 2004/05 LU4 s. 16. 
93 Prop. 2003/04:150, s. 245. 
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Försäkringsbehovet anses dessutom starkare på personförsäkringsområdet än när det gäller 

skadeförsäkring.94 Mot denna bakgrund uppkom nedanstående paragraf i NFAL. 

 

11 kap. Rätten till försäkring 
 
1 § Ett försäkringsbolag får inte vägra någon att teckna en sådan personförsäkring som bolaget normalt 
tillhandahåller allmänheten när det har fått de uppgifter som behövs, om det inte finns särskilda skäl för 
vägran med hänsyn till risken för framtida försäkringsfall, den avsedda försäkringens art eller någon annan 
omständighet. Ett avslag får inte grundas på att ett försäkringsfall har inträffat eller den försäkrades 
hälsotillstånd har försämrats efter det att en ansökan har avsänts eller lämnats till försäkringsbolaget. Sådana 
försäkringsvillkor som beror av den försäkrades hälsotillstånd skall bestämmas på grundval av 
hälsotillståndet vid ansökan.  
 
Första stycket gäller inte i fråga om en försäkring som någon tecknar i egenskap av näringsidkare till förmån 
för sitt företag.  
 

Då det kan vara svårt att dra en tydlig gräns mellan olika personförsäkringar skall 

kontraheringsplikten avse all personförsäkring.95 Ett försäkringsbolag får således inte 

vägra en konsument att teckna en försäkring som bolaget normalt tillhandahåller 

allmänheten, utom i de fall då bolaget har särskilda skäl för sin vägran.96  

 

5.2.1 Försäkring som normalt tillhandahålls 

Det finns en skyldighet att meddela försäkringar som försäkringsbolaget normalt 

tillhandahåller allmänheten. Detta kriterium har anknytning såväl till bolagets utbud av 

försäkringar som till bolagets lokala verksamhet. Prövningen av om en försäkring hör till 

nämnda kategori får i första hand avgöras utifrån försäkringsbolagets produktsortiment, 

försäkringsvillkor och praxis.97 Utbudet av försäkringar innebär inte att bolaget, för att 

tillgodose en konsuments önskemål, behöver tillskapa en försäkringsform som bolaget 

annars inte tillhandahåller, även om försäkringsformen finns i andra bolag än det som 

konsumenten vänt sig till.98 Bolaget behöver heller inte utvidga sin verksamhet utöver det 

geografiska område eller den kundkrets verksamheten är avsedd för.99 Den omständighet 

att en viss typ av försäkring omfattas av bolagets koncession kan inte anses tillräcklig för 

att konsumenten skall ha rätt att teckna försäkringen eftersom det förekommer att ett bolag 

har koncession för viss försäkringsform utan att utnyttja den.100 Frågan bör istället prövas 

                                                 
94 ibid s. 245. 
95 ibid s. 247. 
96 Bengtsson, Försäkringsrätt, s. 35 f. 
97 Prop. 2003/04:150, s. 497.  
98 E. Nilsson – E. Strömbäck, Konsumentförsäkringslagen, s. 60. Prop. 2003/04:150, s. 497. 
99 Prop. 2003/04:150, s. 497 f. 
100 ibid s. 498. Se även prop. 1979/80:9 s. 112. 
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med hänsyn till vilka försäkringsformer som bolaget faktiskt marknadsför.101 Om bolaget 

riktar sitt utbud till en viss kategori av personer, t.ex. helnyktra eller medlemmar i en 

intresseorganisation, kan endast den som uppfyller dessa förutsättningar begära att få 

försäkring i bolaget.102 Att ett visst försäkringsbolag meddelar sjuk- och 

olycksfallsförsäkring för barn medför inte att andra försäkringsbolag måste meddela 

samma typ av försäkring. Inte heller är ett försäkringsbolag som meddelar en viss 

försäkring i enstaka fall skyldigt att bevilja sådan försäkring till andra som begär den.103  

 

Att det skall gälla en försäkring som bolaget normalt tillhandahåller medför även att 

försäkringstagaren måste vara beredd att acceptera de försäkringsvillkor som 

försäkringsbolaget tillämpar för den aktuella typen av försäkring. Den försäkringssökande 

har rätt att få försäkringen meddelad mot sådan premie och på sådana villkor i övrigt som 

bör tillämpas för den riskkategori som sökanden tillhör.104 

 

5.2.2 Särskilda skäl att vägra försäkring 

Även om den begärda försäkringen är av en typ som ett bolag normalt tillhandahåller 

allmänheten kan bolaget vägra en konsument att teckna försäkringen om det finns 

särskilda skäl med hänsyn till risken för framtida försäkringsfall, den avsedda 

försäkringens art eller någon annan omständighet. Det innebär i praktiken att 

försäkringsbolaget har rätt att begära en högre premie än normalt eller förse försäkringen 

med förbehåll som inte görs med försäkringar av samma typ. Försäkringsbolaget kan också 

vägra meddela försäkring, bolaget måste då kunna styrka att det föreligger omständigheter 

som är av det slag att det finns särskilda skäl att avslå en ansökan eller att försäkringen 

erbjudes till sämre villkor. Ett styrkande av det slaget är hänvisningen till ”risken för 

försäkringsfall”. Vid liv- och sjukförsäkring är det synonymt med ett icke fullgott 

hälsotillstånd hos den försäkringssökande.105 Lagstiftaren menar att det måste accepteras 

att ett bolags beslut tas med hänsyn till företagsekonmiska kalkyler med tanke på 

försäkringskollektivet.106 Avslag och premiehöjning är tillåtna när de i det enskilda fallet  

 

                                                 
101 E. Nilsson – E. Strömbäck, Konsumentförsäkringslagen, s. 61. 
102 Prop. 1979/80:9 s. 112. (Jämför med Prop. 2003/04:150 s. 498.) 
103 Prop. 2003/04:150 s. 498. 
104 ibid s. 498. 
105 ibid s. 499. (Identiskt med KFL prop. 1979/80:9 s. 112.) 
106 ibid s. 499. 
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har klart stöd av en försäkringsteknisk bedömning av hälsotillståndet och en 

sammanhängande risk för försäkringsfall.  

 

Försäkringsförbundet anser att ett försäkringsbolag måste få avslå en försäkringsansökan 

med påtagligt högt försäkringsbelopp av närmast ”försiktighetsskäl” även om beslutet inte 

alltid kan anses ligga inom ramen för vad som är ”särskilda skäl”. En sådan 

försiktighetsbedömning motiveras med hänsyn till försäkringskollektivets intressen.107 

 

En stor risk för försäkringsfall kan ha ett samband med den försäkringssökandes 

hälsotillstånd men det kan även vara så att personen i fråga är mer utsatt för olycksfall än 

andra. För ett avslag på den grunden måste det finnas en utredning som visar på att 

sökanden är mer utsatt än andra.108 Det är en omständighet som ett försäkringsbolag sällan 

känner till när en person ansöker om försäkring varför det bör ha större betydelse vid 

förnyelse av försäkring.109 I begreppet ”risken för framtida försäkringsfall” ingår även den 

omständighet att det kan befaras att försäkringsfall får allvarligare konsekvenser än 

normalt. Det tillämpas främst vid sjuk- och olycksfallsförsäkring när den som skall 

försäkras lider av någon sjukdom eller annan kroppslig svaghet som kan medföra att ett 

olycksfall eller annan sjukdom får allvarligare följder för hans hälsotillstånd än normalt. 

Försäkringsbolaget kan då avslå ansökan, höja premien eller begränsa skyddet genom 

villkor. Det kan också vara så att den som skall försäkras lever i en hälsovådlig miljö eller 

ägnar sig åt farlig verksamhet som innebär att risken för försäkringsfall ökar och på den 

grunden ger försäkringsbolaget rätt ge avslag.110   

 

Som skäl för vägran skall hänsyn också tas till den avsedda försäkringens art. Med det 

menas en försäkring som har mindre social betydelse än andra, exempelvis en försäkring 

som har ett litet riskinnehåll, närmare bestämt en sparprodukt. En person som fått avslag på 

ansökan har i ett sådant läge inte svårighet att teckna försäkring hos ett annat bolag eller 

placera sin pengar i en annan sparform exempelvis obligationer.111 En sådan sparförsäkring 

                                                 
107 Utkast till lagrådsremiss Ny försäkringsavtalslag (Ju1993/2420/L2) s. 42. 
108 Prop. 2003/04:150 s. 499. Samma gäller för KFL prop. 1979/80:9 s. 113 samt ”nya KFL” 2003/04:150 s. 
391. 
109 Se 11 kap. 3-4 §§ NFAL. 
110 Prop. 2003/04:150 s. 500. 
111 ibid s. 500. 
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utgör dock inget hinder för funktionshindrade och varaktigt sjuka eftersom en sådan 

försäkring endast styrs av ålder och kön.112  

 

Ett särskilt skäl för avslag kan vara annan omständighet. En sådan omständighet är när det 

föreligger en moralisk risk vilket innebär en risk att försäkringstagaren kan utnyttja 

försäkringen på ett ohederligt sätt. Ett exempel på detta är att en person som vill ha en 

försäkring lämnar oriktiga uppgifter vid tecknandet eller att försäkringstagaren mer eller 

mindre framkallar försäkringsfall.113 Om det finns stöd för sådana misstankar kan 

försäkringsbolaget vägra meddela försäkring. Detta gäller fall när den försäkringssökande 

tidigare ertappats med ett sådant beteende och det finns skäl att misstänka att det kan 

komma att upprepas. Försäkringsbolaget bör kunna undanröja den moraliska risken genom 

att noga kontrollera sökandens uppgifter. När det gäller sjukförsäkring kan det bolaget 

förebygga risken för oriktigheter genom att begära att sökanden skall genomgå en 

läkarundersökning.114 

 

Ett försäkringsbolag är förhindrat att avslå en ansökan på grund av att ett försäkringsfall 

inträffat efter ansökningstidpunkten.115 Om en person som ansökt om en livförsäkring 

avlider efter han gjort vad som ankommer på honom men innan försäkringsbolaget fattat 

sitt beslut, skall avtalet anses slutet med dödsboet.116 Däremot om personen avlider utan att 

ha svarat på frågor som bolaget ställt brister det i förutsättningarna för försäkringen 

eftersom någon riskbedömning inte har gjorts. Bolaget har då rätt att vägra försäkring.117 

Prövning skall göras utifrån det hälsotillstånd den försäkringssökande befann sig i vid 

ansökningstidpunkten. Om den försäkrade råkar ut för en hälsoförsämring innan 

undersökningarna är klara får hänsyn inte tas till hälsoförsämringen. Risken för 

hälsoförsämring går således över på försäkringsbolaget i och med ansökan.118 

 

Det framkommer, av intervjuer med sakkunniga personer på försäkringsbolag, att ingen  

                                                 
112 Fagerbergh – Schenholm, Funktionshinder – Försäkringshinder, s. 8. 
113 Prop. 2003/04:150 s. 500. 
114 ibid s. 500. Om sökanden tidigare uppträtt svikligt eller i strid mot tro och heder eller på annat sätt grovt 
åsidosatt sina skyldigheter gentemot bolaget bör det kunna föranleda ett avslag. 
115 ibid s. 245. 
116 Gäller även sjuk- och olycksfallförsäkring. 
117 Prop. 2003/04:150 s. 501. 
118 ibid s. 501. Om en skada gällande konsumentförsäkringar inträffar efter det att  försäkring har begärts men 
innan den beviljas av bolaget får försäkring inte vägras enbart med hänvisning till skadan. Se Prop. 1979/80:9 
s. 112. Även prop. 2003/04:150 s. 392. 
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vare sig försäkringsjurist eller annan, kan svara på vad som kan anses som särskilda skäl 

innan detta har avgjorts i domstol.119 Principiellt beror det på det enskilda bolagets 

riskbedömningsregler. Bo-Göran Jansson på försäkringsbolaget Skandia menar att så länge 

det finns en objektiv godtagbar grund att peka på, vilket i praktiken bör vara risken för 

skadeutfall, rubbar bolaget ej den försäkringstekniska grunden vilket innebär att det är 

förenligt med kontraheringsplikten att göra avslag. Vad som menas med ”risken för 

försäkringsfall” är svår definierat. För att kunna utreda det begreppet använde jag mig av 

ett exempel i min intervju med personer på tre bolag. Exemplet inbegriper följande: Person 

med reumatism och måttliga besvär som kräver behandling och som inte varit regelbundet 

sjukskriven. I övrigt fullt frisk. Kommer en person med sådana besvär att kunna erhålla en 

olycksfallsförsäkring? Bolag A meddelar i en sådan situation avslag. Bolag B beviljar 

försäkring. Det sista bolaget C, beviljar försäkring med klausul och förhöjd premie. Jag 

frågade även om en sjukförsäkring kunde beviljas mot bakgrund av mitt anförda exempel. 

Det visade sig att alla bolag ger avslag i en sådan situation. Efter det att 

kontraheringsplikten införs menar de tre intervjuade personerna att de kommer att kunna 

meddela samma beslut.120  

 

Ett bolag måste kunna styrka att omständigheterna är sådana att de har skäl att ge ett 

avslagsbeslut eller att meddela försäkring på sämre villkor, på det sättet kan bolagets 

riskbedömning kontrolleras. I sista hand är det en domstol som har att pröva om vägran att 

teckna försäkring är motiverad.121 Domstolen skall kunna meddela försäkring mot bolagets 

vilja. Talefristen i NFAL är förlängd till sex månader jämfört med KFL där den endast är 

en månad. I propositionen nämns att det är dyrt att driva en process, det hänvisas dock i 

propositionen till rättsskyddsförsäkringen och rättshjälpen som kan minska risktagandet.122 

I första hand skall om möjligt kostnaderna täckas av rättsskyddsförsäkring. Rättsskydd 

ingår automatiskt i nästan alla svenska hemförsäkringar. Hur rättsskyddet är utformat 

framgår av konsumentens försäkringsbrev eller försäkringsvillkor. 

                                                 
119 Jag har försökt att få tag på bolagens riktlinjer/praxis för att se hur bolagen gör sitt riskurval och på så sätt 
försöka avgöra mer konkret i analysen nedan vad som menas med särskilda skäl. Det var dock inte möjligt att 
erhålla. Det framkom vid en intervju att domstol har prövat om det förelåg ett editionsföreläggande för 
bolagens riktlinjer. Det slogs då fast att riktlinjer var att se som företagshemlighet, framförallt ur 
konkurrenshänseende. 
120 Ett bolag menar att även om avslag ges på mitt typexempel kan de erbjuda kunden en annan försäkring 
som inte baseras på riskbedömning. En sådan försäkring ger inte ett lika omfattande skydd som individuell 
personförsäkring. 
121 Se 16 kap. 7 § NFAL. 
122 Prop. 2003/04:150 s. 247. 
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Rättsskyddsförsäkringen skall täcka kostnader för juridiskt ombud, kostnaderna kan dock 

överstiga hjälpen. Om en person inte har någon försäkring med rättsskydd men borde ha 

haft det, kan personen som regel inte heller få rättshjälp av staten.123 Staten svarar bara för 

en del av kostnaderna vilket innebär att en stor del får personen stå för själv. Möjligheter 

till rättshjälp beror även på personens ekonomiska förhållanden, en person som söker om 

rättshjälp får inte ha för höga inkomster.124 Rättshjälpen står inte heller för kostnader om 

konsumenten förlorar en process.125 Att få ett avslagsbeslut prövat av domstol anses ha ett 

betydande värde för försäkringstagaren varför lagstiftaren valt att följa mönstret i KFL.126  

 

Försäkringsförbundet anför att specialmotiveringen i propositionen anger några situationer 

där avsteg från försäkring är möjlig men att lagstiftningstekniken medför en oacceptabel 

osäkerhet om hur stora avvikelser som bör accepteras. Detta kommer att få en hämmande 

inverkan på utvecklingen av försäkringsprodukter vilket leder till att konkurrensen kommer 

att begränsas på personförsäkringsområdet.127   

 

5.3 Konsekvenser av ny en kontraheringsplikt 

I propositionen till NFAL anges att en principiell utgångspunkt för försäkringsavtalslagen 

är att man inte bör ingripa i försäkringsbolagens produktutveckling genom tvingande 

civilrättsliga regler. Den privata försäkringsverksamheten bedrivs inte efter liknande linjer 

som socialförsäkring.128 Försäkringsförbundet menar att en kontraheringsplikt på 

personförsäkringsområdet sannolikt kommer att begränsa utbudet av vissa 

försäkringsprodukter.129 Ur försäkringstagarnas synvinkel bör det viktigaste vara att ha 

tillgång till ett brett utbud av försäkringsprodukter till rimliga premier. 

Försäkringsförbundet menar att den aktuella regleringen motverkar just detta.130 Utbudet 

kommer att kraftigt minska eller i vart fall förenas med betydligt högre premier.131 Ett 

försäkringsbolag kan alltid utforma försäkringsprodukten så att försäkringstekniska hänsyn 

                                                 
123 Under vissa förutsättningar kan du få rättshjälp av staten om tvisten inte omfattas av rättsskyddet i dina 
försäkringar. För mer information rekommenderas läsning på www.dom.se 
124 En konsument kan även vända sig till PFN, Personförsäkringsnämnden, deras yttrande är dock endast 
rådgivande och på försäkringsförbundets hemsida hänvisas konsumenter till domstol i vart fall. 
125 http://www.dom.se/dom/DVhemsida/Informationsmaterial/Rattshjalp/rattsskydd.htm#Rättsskydd 
126 Prop. 2003/04:150 s. 247. 
127 Utkast till lagrådsremiss Ny försäkringsavtalslag (Ju1993/2420/L2) s. 41. 
128 Prop. 2003/04:150 s. 246. 
129 Utkast till lagrådsremiss Ny försäkringsavtalslag (Ju1993/2420/L2) s. 42. 
130 2004/05:150 LU4, s. 30. 
131 Utkast till lagrådsremiss Ny försäkringsavtalslag (Ju1993/2420/L2) s. 10. 
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tillgodoses. Det uppstår således en problematik när lagstiftning sker om tvingande 

avtalsrättsliga regler.132 

 

Yvonne Andersson (kd) hävdar i en riksdagsdebatt att med en rätt till försäkring får 

Sverige slutligen en försäkringsavtalslag som erkänner alla människors lika värde. Med 

uttalandet avser Andersson framförallt den svaga gruppen barn med utvecklingsstörning 

eller annat handikapp. ”Det är cyniskt att människor kan teckna försäkringar för tavlor, 

hundar och hästar. Men de föräldrar som har sökt en försäkring för sitt utvecklingsstörda 

barn har fått nej. Statistiken visar att en liten tös med utvecklingsstörning inte innebär en 

lika stor risk som en tolvårig helt frisk kille.” Hon argumenterar vidare att ambitionen är att 

alla människor har samma höga värde, alldeles oavsett om vi föds med eller har olika 

förutsättningar. När det nu får genomslag i lagtexten är Sverige på rätt väg mot ett mer 

jämlikt samhälle.133 

 

Uttalandet ifrågasätts strakt av Mia Franzén (fp) som menar att de svaga kan bli stärkta av 

att erbjudas försäkringar men att försäkringarna kommer att motsvara den risk bolagen 

bedömer att det innebär vilket leder till försäkringar med en tilltagen premie. Är det bättre 

att bli erbjuden en försäkring till en väldigt hög premie än att inte få teckna en försäkring 

överhuvudtaget? Franzén anser att människovärdet inte kan mätas materiellt.134 

 

Det framgår av propositionen att premierna inte kommer att öka. Om premierna ökar 

kommer det ske i en sådan begränsad omfattning som är acceptabel från 

försäkringstagarens synpunkt.135 Att premierna inte kommer att öka ifrågasätts starkt i 

motionerna till NFAL där det sägs att om lagen påtvingar bolagen ett ansvarstagande 

kommer premierna att öka eftersom personer med dåliga risker kommer tas in i 

försäkringskollektivet. Det ifrågasätts vidare huruvida en kontraheringsplikt kommer att 

medföra att fler personer faktiskt kommer att få teckna försäkring.136 Det framgår även av 

flertalet motioner att det är oansvarigt av regeringen att vidga kontraheringsplikten till att 

omfatta personförsäkring utan att ha utrett vilka konsekvenser, i form av ökade kostnader 

                                                 
132 Bengtsson, Försäkringsrätt och Civilrätt, s. 69. 
133 Protokoll 2004/05:77 http://rixlex.riksdagen.se/htbin/thw 
134 ibid. 
135 Prop. 2003/04:150, s. 130 f. 
136 Att premierna inte kommer att öka nämner regeringen endast kort i propositionen. Detta kritiseras i 
flertalet motioner se bl. a. 2004/05:L1, 2004/05:L2, 2004/05:L3, 2004/05:L4 i lagutskottets betänkande 
2004/05:150 LU4, s. 21 ff. 
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och annat, detta får för övriga försäkringstagare. Försäkringsförbundets uppfattning är att 

en kontraheringsplikt gällande personförsäkringar inte bör införas överhuvudtaget. Om den 

trots allt skall införas bör den begränsas till att omfatta vad som är att se som ett, för den 

enskilde, grundläggande skydd.137 Reglerna om personförsäkring tar i hög utsträckning sin 

utgångspunkt i vad som idag gäller beträffande skadeförsäkring för konsumenter. De nya 

reglerna om personförsäkringar borde ta större hänsyn till de specifika förhållandena vid 

dessa försäkringar.138 I propositionen anges det dock att ”de invändningar branschen gjort 

mot en kontraheringsplikt till stor del bygger på farhågor och måste anses omotiverade.”139 

 

I propositionen till NFAL nämns att en personförsäkring har en grundläggande social 

betydelse varför det allmänt sett krävs starkare skäl att vägra en sådan försäkring än en 

konsumentförsäkring.140 Kommitténs åsikt i SOU 1986:56 är att i den utsträckning ett 

begärt skydd inte kan förenas med försäkringsteknikens krav, går det inte att passa in i det 

traditionella systemet för enskild försäkring. Humanitära skäl talar för att även de 

personkategorier som inte kan erhålla privat personförsäkring skall få ett fullgott skydd, 

men att det bör åstadkommas genom ett utvidgat ansvar från det allmännas sida 

exempelvis genom att socialförsäkringen byggs ut.141 

 

5.3.1 Kontraheringsplikt i Norden och övriga Europa  

Den omfattande kontraheringsplikt som nu skall träda ikraft i Sverige gällande 

personförsäkringar saknar uttrycklig motsvarighet i övriga Norden trots att dessa länder på 

många andra områden är juridiskt lika. Anledningen tycks vara att länderna i övriga 

Norden värdesätter avtalsfriheten högre för privata bolag och att de inte skall åläggas ett 

socialt ansvar.142 

 

Det anförs i propositionen till NFAL att det inte kommer att bli några konsekvenser ur 

konkurrenssynpunkt såtillvida att ett försäkringsbolag blir tvunget att meddela försäkring 

som bolaget skulle vilja avstå ifrån.143 Försäkringsförbundet å sin sida menar att 

konkurrensen på den svenska marknaden kommer att påverkas negativt då reglerna mycket 

                                                 
137 Utkast till lagrådsremiss Ny försäkringsavtalslag (Ju1993/2420/L2) s. 43. 
138 ibid s. 12. 
139 Prop. 2003/04:150, s. 245. 
140 KFL enligt NFAL. 
141 SOU 1986:56 s. 229. 
142 Nybergh, Avtalsfrihet – Rätt till avtal, s. 185. 
143 Prop. 2003/04:150, s. 245. 
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väl skulle kunna bidra till att utländska försäkringsbolag väljer att inte etablera sig i 

Sverige. Ur ett längre perspektiv kan skillnaden mellan svenska och utländska 

försäkringsbolags möjligheter att meddela försäkring i Sverige bli helt olika, vilket inte är 

acceptabelt. Ett utländskt bolag som marknadsför sig och säljer försäkringar i Sverige 

kommer att kunna erbjuda försäkringar till mer förmånliga villkor vilket innebär att 

konkurrensen snedvrids. Det innebär således en konkurrensnackdel för svenska 

försäkringsbolag eftersom utländska aktörer inte påförs motsvarande restriktioner. Bertil 

Bengtsson menar att i praktiken kan ett bolags prispolitik och efterfrågan väsentligt 

påverka premien. Bengtsson menar att konkurrensen kan medföra att ett bolag bestämmer 

en premie till ett lägre belopp än vad som egentligen är lämpligt och ger frikostiga rabatter 

på premien. Premien kan i enskilda fall otvivelaktig ligga under vad risken motiverar.144  

Detta kan åsidosättas med kontraheringsplikten. Även i Ds 1993:39 påtalas att rätten till 

försäkring kan medföra vissa svårigheter i den internationella konkurrensen.145 Det 

föreslogs därför i promemorian att konsumentskydd genom en rätt till försäkring borde 

finnas kvar men att försäkringsskyddet skulle kunna vägras redan när det fanns sakliga 

skäl. Det hade inneburit att ett bolag skulle ha möjlighet att vägra försäkring redan av ett 

sådant skäl som att försäkringstagaren tillhör en kategori som det möter stora problem att 

försäkra med hänsyn till bolagets förhållanden. Ordvalet ”sakliga skäl” skulle medfört att 

bolaget endast behövt visa objektivt sett, vägande skäl för att vägra försäkring.146 

Lagstiftaren till NFAL ansåg att det inte fanns skäl att frångå kommitténs förslag från 1986 

med särskilda skäl. 

 

Varor, tjänster, personer och kapital skall kunna röra sig fritt över gränserna inom EU. 

Kontraheringsplikten strider således mot utvecklingen inom EU där avreglering inom 

försäkringsverksamhet är tydlig.147 Utvecklingen inom EU tenderar att uppnå en europeisk 

marknad för försäkringstjänster innan årsskiftet 2006.148 

 

Det förväntas även en viss harmonisering på gemenskapsrättslig nivå avseende 

försäkringsavtalsrätten varför det kan anses olämpligt att införa ett regelsystem som 

                                                 
144 Bengtsson, Försäkringsteknisk och civilrätt, s. 50. 
145 Ds 1993:39 s. 148 och s. 150. 
146 ibid s. 147 ff. och s. 228 ff. 
147 Börjesson, NFT 3/1994 s. 211 ff. Ds 1993:39 s. 126 f. Se även Utkast till lagrådsremiss Ny 
försäkringsavtalslag (Ju1993/2420/L2) s. 10. 
148 http://www.forsakringsforbundet.com/common/browse.asp?id=2854 
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avviker från vad som gäller i andra länder.149 Det skulle således kunna vara oförenligt med 

EU:s principer att bibehålla och stärka det redan unikt starka konsumentskyddet. 

Utgångspunkten inom försäkringsområdet borde vara att parterna själva bestämmer om 

avtal skall ingås eller ej.150 För att belysa avsaknaden av kontraheringsplikt i övriga Europa 

kan det nämnas att det i de flesta europeiska länder inte ens förekommer en 

kontraheringsplikt vid obligatorisk försäkring.151 

 

5.4 Försäkringsbolagens inställning till kontraheringsplikten 

Jag har intervjuat fyra personer på de största försäkringsbolagen i Sverige för att få en 

uppfattning om vad de anser om kontraheringsplikten.152 De fyra personerna är Lars-Åke 

Geijron (Folksam), Björn Sporrong (Trygg-Hansa), Inger Jigskog (Länsförsäkringar) och 

Bo- Göran Jansson (Skandia). Även Thomas Utterström på Justitiedepartementen har givit 

vissa upplysningar. 

 

Trots att de intervjuade personerna arbetar på personförsäkringsområdet, ställde jag frågan 

om kontraheringsplikten i KFL orsakat några problem. På denna fråga svarar alla 

intervjuade att de, alternativt deras kollegor som arbetar med rena sakförsäkringar, inte haft 

några praktiska problem med anledning av den. 

 

Sporrong på Trygg Hansa menar att anledningen till att lagstiftaren väljer att införa en 

kontraheringsplikt gällande personförsäkringar är att de vill undvika vad allmänheten  

uppfattar som godtycke från bolagens sida. Han menar att det är en vanföreställning att 

försäkringsbolag är onödigt försiktiga i sitt riskurval. Han framför vidare att den 

kommande lagstiftningen är obehövlig och att ingen premieökning kommer att ske. 

Sporrong betonar att lagstiftaren har en övertro på den nya kontraheringsplikten. Geijron 

på Folksam anser att det rör sig om social omtanke till konsumenter och att de redan idag 

uppför sig som om det fanns en kontraheringsplikt varför det inte kommer att bli någon 

större skillnad för dem. Inte heller väntas det några premiehöjningar.  

 

 

                                                 
149 Utkast till lagrådsremiss Ny försäkringsavtalslag (Ju1993/2420/L2) s. 42. 
150 ibid s. 41. 
151 Börjesson, NFT, s. 212. 
152 Se bilaga A. 
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Geijron tror sig inte behöva ändra bolagets praxis, möjligen måste de utförligare 

dokumentera sina riskbedömningsregler. Både Geijron och Sporrong menar att 

kontraheringsplikten inte kommer leda till att fler får teckna försäkring eftersom de 

fortfarande kan tacka nej till oönskade försäkringstagare. Likaså Jansson på Skandia och 

Jigskog på Länsförsäkringar anger att skälet till kontraheringsplikten är att skydda 

konsumenterna. Enligt Jansson har kontraheringsplikten ett gott syfte och kan vara bra. 

Han anser dock inte att det kommer att bli lättare för försäkringstagare att erhålla 

nödvändig försäkring då bolagen inte kommer att gå ifrån den försäkringstekniska 

bedömningen av risken. Jansson är dock positiv till den kommande lagen och anser den 

motiverad eftersom många bolag för närvarande använder sig av schablonartade 

motiveringar vid ett avslag. Jansson framför vidare att det är svårt att uttala sig huruvida 

premierna kommer att öka, men att det är mycket möjligt. Jigskog menar att pris och 

villkor är viktigt för konsumenterna för att det skall finnas ett attraktionsvärde och för att 

försäkringen skall bära sig. Hon anser det dock mycket tveksamt att det kommer att bli 

lättare att teckna försäkring. Jigskog anför vidare att försäkringsbolag i allmänhet är 

intresserade av att så långt det är möjligt erbjuda försäkring. Hon anser att det är för tidigt 

att uttala sig om det kommer att bli någon premiehöjning. Riskresultat som bygger på utfall 

av de skador som de försäkrade drabbas av följs alltid upp vilket resulterar i att nödvändiga 

åtgärder vidtas när det är motiverat. Premiehöjning kan vara en sådan åtgärd.  

 

Alla tillfrågade menar att de redan idag lämnar en saklig motivering till sina avslag och att 

kontraheringsplikten inte medför en förändring ur det perspektivet.  

 

Kommer då kontraheringsplikten att tillämpas olika på olika försäkringar? Sporrong tror 

inte att kontraheringsplikten kommer att tillämpas olika beroende på typ av 

personförsäkring. Geijron anser att kontraheringsplikten kan tillämpas restriktivare på 

försäkringar med hälsoprövning (sjuk- olycksfall). Janssons anser likt Geijron att 

kontraheringsplikten blir av större social betydelse ju större riskinnehåll en försäkring har. 

Jigskog menar att det är svårare för en sökande att beviljas en sjuk- olycksfallsförsäkring 

till normala villkor eller med förhöjd premie/undantag än att få en livförsäkring bevilja, 

varje risk de kan åta sig måste dock kunna värderas utifrån en prissättning med förhöjd 

premie eller med undantag. 
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I nuläget kan ingen av de intervjuade se att produktutvecklingen kommer att påverkas. 

Geijron och Sporrong finner inte att avslagsbeslut kommer att leda till fler rättsliga 

prövningar. Jansson menar att kontraheringsplikten antagligen kommer att prövas i olika 

principiella fall men att det förmodligen leder till att bolaget vinner en sådan tvist. Likaså 

Jigskog antar att det kommer att bli vissa ytterligare domstolsprövningar. Hon poängterar 

dock att en sådan prövning är resurskrävande och betingar en hög kostnad. Thomas 

Utterström menar att fler kommer att få teckna försäkring på grund av 

kontraheringsplikten, försäkringen kan dock vara villkorad och/eller med en förhöjd 

premie. Om en person haft en viss sjukdom kan det leda till att den personen inte blir 

försäkrad för den aktuella sjukdomen.  

 

Del III Analys 
6 Allmänt 

6.1 Avtalsfrihet och kontraheringsplikt 

Existensen av kontraheringsplikten förefaller oförenlig med avtalsfriheten som uppfattas 

som den rättsliga grundprincipen för marknaden. I doktrinen anförs avtalsfrihet och 

avtalets bindande verkan som de avtalsrättsliga huvudprinciperna i ett samhälle med 

marknadsekonomi. Samtidigt kan det anses cyniskt att utestänga människor från rätt till 

personförsäkring vilket också kan innebära att personer kan känna sig särbehandlade. 

Propositionen tar upp denna problematik och där framgår det att varje människa skall ha 

möjlighet att teckna försäkring. En sådan rätt till försäkring tillgodoser det allmänna 

rättvisekravet. Varje människa är en person, vilket innebär att varje människa är en unik 

och oersättlig individ och har samma absoluta och okränkbara värde oavsett kön, ålder, 

social position, begåvning, etnisk och religiös tillhörighet etc. Människovärdet är knutet till 

existensen, inte till olika stadier eller situationer i den enskilda människans livscykel eller 

till hennes förmågor eller egenskaper. Kontraheringsplikten gällande personförsäkring kan 

härigenom fungera som ett bra styrsystem för att stärka konsumentens ställning gentemot 

ett fösäkringsbolag och på så vis undgå bolagets godtycke för att erhålla en 

personförsäkring. Det kan även anses motiverat att lagstifta om konsumentens rätt till 

försäkring om bolaget gör subjektiva riskbedömningar. Det kan föreligga sådana 

värderingar som gör att bolaget inte ser en försäkringstagare som önskvärd, vilket gör att 

fler kan nekas försäkring än vad annars skulle vara fallet. Ur det perspektivet finns det fog 

för NFAL:s restriktiva hållning och därmed lagstiftningens uttalande skyddsintresse för 
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konsumenten. Konsumentens sociala behov tillfredsställs sålunda genom en 

kontraheringsplikt.  

 

Ett försäkringsbolag är dock en affärsmässig verksamhet och bolaget bör för egen del 

kunna avgöra vilka risker de vill ansvara för med hänsyn till kollektivet. Beviljandet av 

frivilliga försäkringar hör till näringsfriheten som hör ihop med avtalsfriheten och ett bolag 

bör därför inte vara skyldigt att ingå avtal med en försäkringstagare som utgör en stor risk. 

Här åskådliggörs de motstående intressen uppsatsen kommer att behandla - 

konsumentskyddet och avtalsfriheten. Det skall i det följande utredas om en privatperson 

har ett behov av ett utökat försäkringsskydd i form av en privat personförsäkring. 

 

6.1.1 En privatpersons försäkringsbehov 

Med nödvändiga nyttigheter avses sådana varor eller tjänster som en privatperson behöver 

i sitt dagliga liv. Frågan är om en personförsäkring är en sådan nödvändig nyttighet att 

varje individ skall ha en rätt till försäkring? Det första som måste fastställas är om den 

tjänst eller vara som är aktuell är nödvändig för konsumenten. Därefter bör det undersökas 

vad försäkringsbolaget har för ställning på marknaden, har bolaget monopol eller annan 

dominerande ställning på en marknad som är betydelsefull ur allmän synpunkt? Behovet av 

personförsäkring kan jämföras med skadeförsäkring vilken regleras i KFL. En 

konsumentförsäkring har stor social betydelse och bör kunna sägas vara lika angelägen 

som socialförsäkringens grundskydd. För skadeförsäkring finns ingen motsvarighet till 

socialförsäkringen. Om en persons hus skulle brinna ner skulle det kunna rasera den 

ekonomiska grunden för konsumentens privatliv. Därmed kan den drabbade personen bli 

mer beroende av andra och samhället. Det nämns i avsnitt 3.2.1 att ett skäl till 

kontraheringsplikt är vårt beroende som individer. En konsumentförsäkring är således 

viktig för den enskilde varför det kan anses motiverat med en kontraheringsplikt.  

 

Intresset av en privat personförsäkring kan ligga i personlig och ekonomisk trygghet. 

Behovet av en personförsäkring är olika beroende på individen. Den allmänna 

socialförsäkringen är ett grundläggande skydd oberoende av hälsotillstånd. En person 

skulle således inte, tack vare socialförsäkringen, stå helt lämnad utan skydd i händelse av 

ett olycksfall eller en sjukdom. På senare år har dock socialförsäkringen varit föremål för 

betydande nedmontering. Det skydd som socialförsäkringen ger varje enskild individ är 

inte alltid tillräckligt. Det innebär att en person kan hamna i ett mycket utsatt ekonomiskt 
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läge om en olycka skulle inträffa eller om personen skulle drabbas av en sjukdom.  Enligt 

min mening är ett utvidgat skydd nödvändigt, frågan infinner sig dock huruvida 

kontraheringsplikten är en bra lösning. För att kunna besvara det bör det utredas vilka 

konsekvenser en kontraheringsplikt kan tänkas ge. 

 

6.1.1.1 Dominerande ställning 

Om ett försäkringsbolag har en dominerande ställning på marknaden skulle det anses 

motiverat med en kontraheringsplikt. Aktörerna på försäkringsmarknaden blir färre och 

färre vilket kan liknas vid en oligopolmarknad. Inom vissa marknader går det att jämställa 

med monopol.153 Det skulle i ett sådant läge kunna innebära att missbruk av dominerande 

ställning kan bli aktuellt. Då ett bolag har en dominerande ställning ställer 

konkurrenslagstiftningen upp undantag från den annars fria huvudregeln om avtalsfrihet 

vars syfte är att främja konkurrensfriheten och hindra skadliga konkurrensbegränsningar. 

Sådana undantag skall reglera säljvägran och prisdiskriminering vilket medför att 

marknadsdomstolen kan ålägga ett bolag att sälja varan eller tjänsten på liknande villkor 

som motsvarar vad det erbjuder andra eftersom det finns ett krav på likabehandling. 

Konkurrensbegränsande samarbete är som bekant förbjudet mellan bolag. En ur 

konkurrenssynpunkt intressant frågeställning kopplad till försäkringsbranschen är huruvida 

bolag samarbetar genom att vägra vissa personer en försäkring. Om det skulle finnas ett 

samarbete mellan bolagen eller att någon aktör har dominerande ställning kan det anses 

föreligga missbruk av dominerande ställning. Konkurrenslagen kan således tillämpas för 

att lösa ett försäkringsbolags vägran att tillhandahålla försäkring. I dagsläget är 

konkurrensen hård mellan aktörerna på marknaden. Konkurrensen kommer med stor 

sannolikhet att öka eftersom allt fler länder går med i EU. Det går därför inte att likställa 

försäkringsmarknaden med någon oligopolmarknad trots få aktörer. Ur detta perspektivet 

är det, enligt min mening, inte motiverat med en kontraheringsplikt. 

 

6.2 Argument för och emot kontraheringsplikt 

I detta avsnitt redogör jag för tänkbara konsekvenser med anledning av 

kontraheringsplikten. Jag kommer därefter undersöka vad som kan vara en rimlig 

avtalsrättslig lösning till gagn för båda parter.  

 

                                                 
153 Bernitz, svensk marknadsrätt, s. 29.  



 37

6.2.1 Premier, undantag och moturval 

Kontraheringsplikten infördes som bekant i försäkringssammanhang på 1980-talet när KFL 

trädde i kraft. Kontraheringsplikten medförde inte några stora invändningar när paragrafen 

infördes och den har inte vållat några större problem. Anledningen kan vara att det inte var 

många konsumenter som nekades försäkring innan paragrafen infördes och att det därför 

inte blev någon stor skillnad för försäkringsbolagen när KFL trädde i kraft. Vid 

tillämpningen av KFL nekar säkerligen ett bolag försäkring endast i undantagsfall, 

exempelvis som när en fastighet är särskilt utsatt för brand. Vid en jämförelse av 

kontraheringsplikten i förarbetena till KFL och den på personförsäkringsområdet till NFAL 

är de nästintill identiska. Det kan ses som ett skäl som talar för att det inte kommer att bli 

några märkbara konsekvenser med en kontraheringsplikt på personförsäkringsområdet. 

Håller verkligen detta argument? Vad talar för att det kan bli oanade konsekvenser på 

personförsäkringsområdet? En personförsäkring är inte ett sådant grundskydd som KFL är. 

På personförsäkringsområdet nekas fler personer försäkring på grund av att de sökande 

anses vara alltför stora risker. Ett exempel är barnförsäkring där hela 25 % nekas ansökt 

försäkring. Vad leder det till om personer som idag nekas försäkring skall inkluderas i 

kollektivet i och med kontraheringsplikten?  

 

Det framgår i propositionen till NFAL att premierna inte kommer att öka vid införandet av 

en kontraheringsplikt vilket även de intervjuade personerna anser. Det har dock starkt 

ifrågasatts i motionerna. Samtidigt menar Utterström att fler personer kommer att få teckna 

försäkring.  

 

Ett försäkringsbolag är en privat affärsmässig rörelse och måste därför alltid kunna betala 

för de risker som bolaget åtagit sig vilket även framgår av FRL 1:1. Ett privat 

försäkringsbolag skall värna om tryggheten för sina försäkringstagare i kollektivet och 

måste anses skyldigt att inte ta på sig större risker än vad som kan täckas av det samlade 

premiebeloppet. Det innebär att premien sätts efter risken. Ju hårdare riskurval ett bolag 

gör desto billigare premier får försäkringstagarna. Det kan tyckas orimligt att utestänga 

människor från rätt till personförsäkring för att premierna ska bli förmånligare. Om 

kontraheringsplikten får genomslag kan det leda till att de personer som idag nekas 

personförsäkring kommer att få möjlighet att teckna försäkring. Det i sin tur kan leda till 

moturval. Fler personer med dåliga risker tas in i försäkringskollektivet vilket med stor 

sannolikhet ökar risken för fler försäkringsfall. För att försäkringsbolaget skall klara av att 
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betala ut de ökade ersättningarna kommer det antagligen leda till att premierna höjs vilket 

till slut drabbar hela försäkringskollektivet som får betala dessa premier. 

 

Premiesättningen kommer inte att regleras i den nya lagen. En kontraheringsplikt kan 

medföra att försäkringsbolaget beviljar en försäkring med en så hög premie att den 

försäkringssökande inte klarar av att betala premien eller väljer att avstå från försäkringen. 

Det skulle kunna ses som ett avslag från försäkringsbolagets sida. Samtidigt kan det inte 

anses orimligt att enskilda får betala premier som motsvarar den övertagna risken (jmf 

FRL). En tilltagen premiehöjning skulle drabba de personer hårt som redan befinner sig i 

ett utsatt läge och som idag har svårt att få försäkring. Om fler avstår från att teckna 

försäkring med anledning av för dyra premier blir de personer som skall stå för de höjda 

premierna färre på grund av det ökade och påtvingade risktagandet. Premierna tvingas då 

upp ytterligare, vilket kan leda till att ännu fler inte har råd att teckna försäkring. En 

lösning på det problemet kan vara att staten går in med subventioner till det enskilda 

försäkringsbolaget för att premierna skall kunna hållas på en skälig nivå. Ett annat 

alternativ kan vara att försäkringsbolaget sänker sin vinstmarginal något vilket bidrar till 

att premierna kan pressas till förmån för försäkringstagarna. Ytterligare en lösning på 

problemet kan vara att vid varje försäkringsfall utge ett lägre antal kronor till den 

drabbade. Någon möjlighet att ta större sociala och solidariska hänsyn än 

försäkringskollektivet kan bära via högre premier finns inte. 

 

Om fler personer får teckna försäkring utan premiehöjning skulle fler personer med dåliga 

risker tas in i kollektivet vilket skulle kunna leda till att försäkringsbolaget får svårt att 

betala ut ersättning för de ökade försäkringsfallen. I en sådan situation skulle 

försäkringsbolaget kunna bli underbudgeterat och ett sådant bolag kan på sikt gå i konkurs.  

 

Vad händer om premierna inte ökar? Kommer då fler ges möjlighet att teckna försäkring? 

Bl. a. Sporrong och Geijron menar att de, trots en kontraheringsplikt, fortfarande kan tacka 

nej till sådana risker som de inte vill bevilja. Det kan även vara anledningen till att de inte 

tror att premierna kommer att öka. Det kan innebära att de personer lagstiftaren vill skydda 

med kontraheringsplikten kommer att nekas försäkring. Det är då givet att premien inte 

höjs eftersom fler dåliga risker inte tas in i kollektivet då dessa personer likt idag inte 

kommer att beviljas försäkring. 
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Istället för premiehöjning/avslag kan som bekant en försäkring även bli försedd med 

villkor. Om en sjuk- eller olycksfallsförsäkring blir villkorad och den försäkringssökande 

råkar ut för ett försäkringsfall vilket är undantaget i försäkringen, får denne inget skydd 

eftersom ersättning inte utgår. Frågan är om det är att anse som om fler får teckna 

försäkring när försäkringen blir försedd med fler undantag? Problemet med att 

funktionshindrade känner sig särbehandlade lär kvarstå. Ett försäkringsbolag är en 

affärsmässig verksamhet och bör vara intresserat av att i största möjliga mån erbjuda 

försäkring till den som söker varför bolaget säkerligen erbjuder de försäkringar som de 

idag har möjlighet att erbjuda. Bolaget nekar säkerligen endast de risker som är 

oförsäkringsbara. Det är ett argument mot Utterström då han menar att fler kommer att 

erhålla försäkring med en kontraheringsplikt men att försäkringen kan bli villkorad. 

Villkoren skulle kunna bli så omfattande att det inte lönar sig att teckna försäkring 

eftersom den försäkringssökande inte erhåller det önskvärda skyddet. Ur 

försäkringskollektivets perspektiv är det positivt med villkor eftersom premien med stor 

sannolikhet hålls på en normal nivå. 

 

Om kontraheringsplikten får effekt och skall bibehållas kommer det att leda till att 

premierna ökar till skada för hela kollektivet. För att paragrafen även skall omfatta de 

personer som inte har möjlighet att betala de förhöjda premierna borde lagtexten, enlig min 

mening, varit utformad på det sättet att det förelåg en skyldighet för varje enskilt bolag att 

undantagsvillkor och premiehöjningar måste vara skäliga. En skyldighet att meddela 

försäkring blir i praktiken betydelselös om premierna skulle bli så tilltagna att de är att 

likna med avslagsbeslut. Om ett bolag skall kunna betala ut ersättning för det ökade antalet 

försäkringsfall kommer premierna med stor sannolikhet att öka. I annat fall skulle det 

krävas åtgärder från bolaget eller statens sida för att hålla premierna på en skälig nivå. Om 

premierna däremot inte ökar, kommer troligtvis inte fler personer få större möjlighet att 

erhålla önskad försäkring. 

 

6.2.2 Internationellt perspektiv  

I propositionen anges att införandet av en kontraheringsplikt inte kommer att påverka 

konkurrensen. Vad är det som det inte står? Det står inte varför konkurrensen inte kommer 

att påverkas. Som jag nämnt ovan finns ingen liknande regel om kontraheringsplikt i något 

annat övrigt europeiskt land, inte ens i de Nordiska grannländerna. I de flesta länder finns 
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ingen kontraheringsplikt gällande obligatoriska försäkringar vilket tyder på att 

avregleringen på den internationella marknaden är stark.  

 

Intressant att notera i sammanhanget är att i promemorian Ds 1993:39 beaktades 

internationaliseringen samt konkurrensen vilket lagstiftaren i propositionen till NFAL helt 

bortser ifrån. I promemorian beaktades dessutom konsumentskyddet varför utformningen 

till kontraheringsplikten mildrades till ”sakliga skäl”. Konkurrensen på marknaden ökar 

idag, mer än för drygt 10 år sedan då promemorian författades. Det bör därför vara 

viktigare att beakta internationaliseringen idag men i NFAL tas endast hänsyn till 

konsumentskyddet. 

 

Från konkurrenssynpunkt kan det finnas fördelar med att inte införa regler som i alltför stor 

utsträckning avviker från vad som är jämförbart med övriga europeiska länder. Om det är 

jämförbart mellan länder skapas bättre förutsättningar för en fungerande internationell 

konkurrens eftersom försäkringsbolagen då vill konkurrera på varandras marknader. En 

sådan konkurrens kan företagsetablering, priser, marknadsföring, produkter och 

avtalsvillkor.154 Frågan är emellertid om en lagstiftning med sådan stark nationell särprägel 

som den nu föreslagna ligger i konsumentens intresse. Då kontraheringsplikten har sådan 

särprägel skulle den kunna riskera att avskräcka utländska försäkringsbolag från att 

etablera sig på den svenska försäkringsmarknaden. Det framhåller även 

försäkringsförbundet. Följden av detta skulle kunna bli lidande konkurrens, högre priser 

och sämre produktutbud än vad som annars skulle kunna vara fallet. En väl fungerande 

marknad med hälsosam konkurrens är det som bäst ger konsumenten vad denne behöver 

och önskar, nämligen ett brett utbud av bra försäkringsprodukter till en rimlig premie. Den 

föreslagna regleringen motverkar till viss del detta. Om Sverige önskar värna om den 

svenska försäkringsbranschen, bör svenska och utländska försäkringsbolag konkurrera med 

likvärdiga förutsättningar.  

 

Det framhålls i promemorian att internationaliseringen innebär att behovet av rätt till 

försäkring minskar. En skärpt konkurrenssituation kan således innebära att 

kontraheringsplikten förlorar betydelse. När försäkringsmarknaden internationaliseras  

 

                                                 
154 ibid s. 3. 
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öppnar sig fler valmöjligheter för försäkringstagaren till att finna en bra och billig 

försäkring. Mycket detaljregleringar och tvingande regler kan få den oförutsedda effekten 

att privatpersoner väljer att köpa en personförsäkring utomlands för att få lägre premier. 

Om kontraheringsplikten får genomslag och premierna därmed ökar kan svenska 

försäkringsbolag få mycket svårt att stå emot i konkurrensen eftersom det finns andra 

bolag på den utländska marknaden som kan erbjuda liknande försäkringsprodukter till en 

lägre premie. Det skulle kunna innebära att försäkringsmarknaden i Sverige råkar ut för att 

färre väljer att teckna försäkring här och att marknaden blir så lidande att den på sikt kan 

äventyra försäkringsbolagens överlevnad. Svenska bolag kan i ett sådant läge välja att 

etablera sig utomlands för bättre lönsamhet.  

 

Kontraheringsplikten kommer antagligen inte att kunna åberopas mot utländska 

försäkringsbolag eftersom de med stöd av reglerna om fri tjänstehandel kan sälja 

försäkringar och marknadsföra sig på den svenska marknaden. Försäkringsförbundet har 

således en poäng i uttalandet att det kan bli en skillnad mellan svenska och utländska 

försäkringsbolags möjligheter att meddela försäkring i Sverige.  

 

Det som talar för att konkurrensen inte kommer att påverkas är att den inte påverkats under 

tiden KFL varit tillämpbar och att dessa skulle gå att likställa. Detta argument faller dock. 

Som bekant var det inte många försäkringssökande som nekades försäkring innan 9 § KFL 

trädde i kraft. Dessutom är den internationella konkurrensen mycket hårdare idag än när 9 

§ KFL infördes och handeln ökar kraftigt över gränserna samtidigt som utvecklingen inom 

EU går mot en avreglering. Internationaliseringen är också en anledning till att 

promemorian skapades 1993.  

 

Sveriges förmodligen enda möjlighet att hävda en nationell särregel av 

kontraheringspliktens natur och att den återigen införs i NFAL efter en ”lindring” i 

promemorian, är att hänvisa till behovet av allmänna hänsyn, konsumentskyddet. Det kan 

erinras om den förhållandevis stora sociala och ekonomiska vikt privata försäkringar har i 

Sverige. 

 

Enligt min mening kommer utländska bolag att erhålla en viss konkurrensfördel när 

kontraheringsplikten införs i NFAL. Effekten skulle kunna mildras något genom att 

begränsa kontraheringspliktens område gällande personförsäkringar. Även 
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försäkringsförbundet framför att kontraheringsplikten bör begränsas till att omfatta endast 

grundläggande riskskydd. Plikten kan som bekant, generellt inte göras mer omfattande än 

som följer av starka social skäl. Den borde därför inte sträcka sig längre än vad som kan 

anses som grundläggande försäkringsskydd utöver socialförsäkringen. Om 

kontraheringsplikten skall bibehållas bör den inskränkas till att endast gälla grundläggande 

livförsäkring eller grundläggande sjuk/olycksfallsförsäkring till ett visst belopp för att den 

inte skall uppfattas som alltför hårddragen för utländska försäkringsbolag.  

 

6.2.3 Försäkringsprodukter 

Försäkringsförbundet befarar att regeln om kontraheringsplikt kan komma att motverka ett 

försäkringsbolags produktutveckling. Om kontraheringsplikten ger effekt och leder till att 

fler får teckna försäkring måste bolaget vidta åtgärder för att inte lida förlust. Fler 

försäkringsfall medför fler skadeutbetalningar. Om bolaget enligt kontraheringsplikten blir 

tvunget att tillhandahålla exempelvis barnförsäkring till de personer som de idag tackar nej 

till, kommer bolaget sannolikt inte att utveckla mer produkter av den typen eller alternativt 

minska ned på utbudet på grund av ekonomiska skäl. Kravet på kontraheringsplikten är då 

uppfyllt eftersom bolaget endast behöver erbjuda de försäkringar som de normalt 

tillhandahåller allmänheten. Bolaget kan även övergå till att endast erbjuda kortvariga 

barnförsäkringar exempelvis ett år i taget eftersom det kan vara svårt att göra långsiktiga 

bedömningar.155 Det stämmer överens med vad Bengtsson uttalar sig om; ”ett 

försäkringsbolag kan alltid utforma produkten på annat sätt så att försäkringstekniska 

hänsyn tillgodoses”.  

 

Inte någon av de intervjuade personerna anser att produktutvecklingen kommer att 

påverkas negativt. Det som talar för detta resonemang är att de inte tror sig beröras i någon 

större omfattning av kontraheringsplikten. De anser inte att kontraheringsplikten leder till 

moturval, vilket i sin tur, inte heller leder till att produktutvecklingen (likaså premien) 

påverkas. Det tyder på att fler personer inte kommer att få större möjligheter till att teckna 

försäkring. Min mening är dock att om kontraheringsplikten får genomslag, kommer 

detaljrikedomen i den nu föreslagna lagstiftningen att förhindra utvecklingen av nya 

försäkringslösningar. För att ett bolag skall uppfylla kravet på kontraheringsplikten kan 

                                                 
155 SOU 1986:56 s. 284. 
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följden bli att försäkringsbolaget minskar sitt produktutbud för att undgå att tillhandahålla 

de produkter bolaget inte vill erbjuda. 

 

6.2.4 Särskilda skäl 

”Ett försäkringsbolag får inte vägra någon att teckna personförsäkring […] om det inte 

finns särskilda skäl för vägran med hänsyn till risken för framtida försäkringsfall, den 

avsedda försäkringens art eller någon annan omständighet”. ”Försäkringens art” 

behandlas nedan i avsnitt 6.2.4.1. Det står relativt klart från bolagens sida vad som menas 

med ”annan omständighet”. För att få åberopa det som skäl för avslag bör det finnas stöd 

för sådana misstankar. Det räcker troligtvis inte med att ett bolag visar att personen tidigare 

uppgett oriktiga uppgifter eller tidigare framkallat ett försäkringsfall. Ett skäligt avslag är, 

enligt min mening, att det finns en uppenbar risk att den försäkringssökande kommer att 

upprepa sitt beteende. För att undvika tvister, bör bolaget göra en skriftlig utredning som 

visar på att det finns en tydlig moralisk risk annars kan det bli det svårt att ge avslag på den 

grunden. Som nämns i propositionen kan bolaget undanröja den risken relativt lätt genom 

att noga kontrollera journaler eller begära en läkarundersökning som tydligt visar på att 

den försäkringssökande far med osanning.  

 

Ett avslag, ett undantag och en premiehöjning är tillåtet när det, i det enskilda fallet, har 

stöd av en försäkringsteknisk bedömning156 av hälsotillståndet och därmed den 

sammanhängande risken för försäkringsfall. De intervjuade personerna på respektive bolag 

menar att det begrepp som är svårast att definiera är ”risken för försäkringsfall”.  

 

De personer jag intervjuat framför att kontraheringsplikten inte kommer att innebära några 

större bekymmer för dem och att de kommer att kunna ge avslag i samma utsträckning som 

tidigare. I propositionen nämns att om den som skall försäkras lider av någon sjukdom eller 

kroppslig svaghet och ett försäkringsfall befaras få allvarligare konsekvenser än normalt 

har ett bolag rätt att avslå ansökan alternativt höja premien och/eller förse försäkringen 

med villkor. Kroppslig svaghet och allvarligare konsekvenser än normalt är begrepp som 

lagstiftaren inte definierat. Det innebär att ett bolag kan tolka begreppen till sin fördel för 

att neka försäkring vilket i sin tur blir till konsumentens nackdel. Om bolaget väljer att 

                                                 
156 Om paragrafen varit utformad så att ett bolag skulle kunna frångå den försäkringstekniska bedömningen 
av risken skulle man bli tvungen att ändra försäkringsrörelselagen eftersom ett bolag skall bedrivas med en 
för rörelsens omfattning och beskaffenhet tillfredsställande soliditet, likviditet och kontroll över 
försäkringsrisker. 
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tolka dessa begrepp brett skulle syftet med lagen komma att falla. Bolaget kan tolka 

sjukdom och kroppslig svaghet att det skulle kunna innefatta hela gruppen med 

funktionshinder eftersom de kan anses ha en sjukdom/kroppslig svaghet. Allvarligare 

konsekvenser än normalt kan tolkas på det sättet att om en person endast har en lindrig 

åkomma skulle avslag kunna ges eftersom den åkomman kan ge allvarliga konsekvenser 

vid ett försäkringsfall. Avsaknaden av tydliga definitioner innebär att de personer lagen 

framförallt vill skydda, de funktionshindrade, kan falla bort vilket innebär att lagen inte 

kommer att uppfylla det uppställda syftet. Jag åskådliggör min tankegång med ett exempel. 

Till grund för exemplet ligger min fråga till de tre bolagen om en person med reumatism 

kan erhålla en olycksfallsförsäkring hos respektive bolag.157 Exemplet visar tydligt på att 

det är försäkringstekniskt möjligt att bevilja en sådan försäkring trots reumatism då ett av 

bolagen beviljar försäkringen till normala villkor. Det kan då anses att de övriga två 

bolagen till följd av kontraheringsplikten måste bevilja en sådan försäkring vilket de facto 

skulle innebära att fler får teckna försäkring. Bolag A som meddelar avslag och bolag C 

som beviljar försäkring med villkor/premiehöjning, har meddelat beslut i enlighet med 

respektive bolags praxis. I propositionen nämns att ett bolag skall följa sin praxis vid 

riskbedömning varför det inte blir någon skillnad på riskurvalet i denna situation trots 

kontraheringsplikten. I mitt angivna exempel kan kombinationseffekten158 anses hög varför 

det kan vara skäligt och försäkringstekniskt motiverat att ge avslag i detta fall. Ett 

avslag/villkor/premiehöjning borde vara förenligt med kontraheringsplikten om det kan 

anses skäligt och bolaget kan motivera det. Om det således inte anses skäligt bör bolaget 

kunna åläggas en skyldighet att bevilja en försäkring.  

 

Om en person istället söker livförsäkring (samma typexempel som ovan, reumatism) och 

ett bolag ger avslag skulle avslaget kunna anses oskäligt eftersom när det gäller 

livförsäkring finns det naturligt ingen kombinationseffekt som följer av ett försäkringsfall 

och risken för att gå bort i reumatism är troligen inte så stor.159 Ett avslag kan i den 

situationen inte anses som försäkringstekniskt motiverad. I ett sådant läge skulle bolaget 

således kunna bli skyldigt att bevilja försäkring då ett avslagsbeslut kan anses baserat på en 

lättvindig grund trots att bolaget följt sin praxis. Vid tecknandet av en livförsäkring måste 

aktuell sjukdom vägas mot riskerna för att gå bort i framtiden. En person som är döv får 

                                                 
157 Se avsnitt 5.1.2 
158 Kombinationseffekt; Tidigare sjukdom och ny skada kan ge allvarliga konsekvenser efter befarat 
försäkringsfall. 
159 Ett försäkringsbolag har dock säkerligen inget intresse att neka en sådan försäkring för den delen heller. 
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utan tvekan en försäkring till normala villkor/premie. En relativt ung person som haft 

hjärtinfarkt skulle antagligen kunna erhålla försäkring, dock till förhöjd premie och/eller 

förses med villkor.  

 

När det gäller barnförsäkring menar riksdagsledamoten Andersson160 att statistiken visar på 

att ett utvecklingsstört barn utsätts för mindre olycksfall än ett friskt barn. Hon anser det 

cyniskt att utvecklingsstörda barn inte erhåller försäkring idag. Andersson menar dock att 

dessa barn kommer att erhålla försäkring med kontraheringsplikten. Avgörande för om en 

person beviljas försäkring eller ej bör inte vara att vissa personer utsätts för färre olycksfall 

än andra. Det som ligger till grund för bedömningen bör snarare vara att kombinationen av 

ny skada och det tidigare handikappet kan leda till att följderna av ett olycksfall blir 

allvarligare än om samma olycksfall drabbat en person utan funktionshinder. Risken för 

allvarliga konsekvenser efter ett olycksfall ökar då ytterligare och medför att barnen kan 

nekas försäkring i större utsträckning. Ett barn som således har en kroppslig svaghet kan 

anses som en alltför stor risk. Konsekvenserna av exempelvis ett olycksfall, kan bli 

allvarligare vilket kan skada kollektivet. Ett avslag är därför förenligt med 

kontraheringsplikten. Fagerbergh-Schenholms undersökning visar att det är praxis hos 

bolag att neka försäkring för barn med Downs syndrom och att bolagen inte meddelar 

försäkringar åt personer som har medfödda sjukdomar. I dessa fall bör det vara förenligt 

med kontraheringsplikten att göra ett avslag.161 Anderssons tanke att alla får ett lika 

människovärde med en kontraheringsplikt är god, dessvärre leder den antagligen inte till 

att denna svaga grupp kommer att erhålla det önskvärda skyddet. 

 

Många personer nekas idag sjukförsäkring eftersom många bolag har redovisat ett 

försämrat resultat när det gäller denna typ av försäkring. Anledningen till bolagens 

försämrade resultat är att det idag är många som blir långtidssjukskrivna (kap 4.1.4). Är det 

i mitt exempel med reumatism godtagbart att ge avslag när det gäller sjukförsäkring? 

Försäkringstekniskt möjligt att bevilja försäkringen är det säkert, alla bolag ger 

förmodligen inte avslag på en sådan försäkring. Ett bolag kan vara alltför försiktigt i 

riskurvalet, det skulle kunna vara ”en frisk person” som får avslag/villkor/premiehöjning 

eftersom denne exempelvis har varit sjukskriven förr. En schabloniserad bedömning kan 

följaktligen orsaka problem. Kontraheringsplikten skulle kunna leda till, då varje enskilt 

                                                 
160 Riksdagsledamot Yvonne Andersson, se mer om uttalandet i avsnitt 5.3. 
161 Enligt bl.a. Länsförsäkringars och Trygg-Hansas villkor. 
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fall skall prövas individuellt med saklig motivering, att fler personer slipper undantagen 

och kanske lägre premier än annars, eftersom bolaget vid riskbedömningen kan upptäcka 

att personer med exempelvis diabetes inte är att anse som en alltför hög risk. Det innebär i 

praktiken att fler personer kan få teckna försäkring till mer normala villkor. Det är även 

syftet i propositionen att personer med sådana besvär skall kunna teckna försäkring på 

liknande villkor som de utan funktionshinder.  

 

Begreppen ”person som är mer utsatt för olycksfall än andra” och den som skall försäkras 

” lever i en hälsovådlig miljö eller ägnar sig åt farlig verksamhet” är inte definierade i 

propositionen. Även dessa begrepp faller under ”risken för försäkringsfall”. Det kan 

uppfattas som att lagstiftaren överlämnat tolkningsproblemen till domstol för att avgöra 

vad som skall anses som en skälig gränsdragning. Vad är ett skäligt avslag när det gäller 

”mer utsatt för olycksfall”? Avgörande bör vara i vilket sammanhang en olycka händer och 

att det inte är en tillfällighet som avgör utan att det är den enskilde som varit oaktsam. 

Hälsovådlig miljö kan innebära att en person lever nära ett industriområde som skulle 

kunna orsaka andningsbesvär och som på sikt kan medföra komplikationer. Farlig 

verksamhet borde innebära att personen som söker försäkring utövar exempelvis en 

högrisksport. Begreppen är inte definierade av lagstiftaren vilket innebär att ett bolag kan 

tolka dessa själva utifrån det enskilda bolagets praxis. Det betyder att alla bolag inte har 

samma förutsättningar när det gäller att neka/bevilja en försäkring. 

 

Det finns uppenbara kryphål i lagens utformning vilket gör att ett bolag kan neka en 

sökande försäkring. Det enda kriteriet för att ge ett avslagsbeslut är att bolaget har en väl 

underbyggd motivering till beslutet och att det är förenligt med bolagets enskilda praxis.  

 

Kontraheringsplikten skulle kunna få vissa positiva följder för handikappade och svårt 

sjuka eftersom ett försäkringsbolag, enligt det nya lagförslaget, tydligt skall motivera sina 

premiesättningar och sitt besked även till dessa grupper. Samtidigt kan det finnas risk för 

”diagnostänkande”. I motiveringen till ett avslagsbeslut skulle bolaget kunna fastna på den 

enskildes diagnos utan att se till de individuella riskerna och förutsättningarna för den 

enskilde. Därutöver kvarstår dock en stor del av problematiken. Problemen med att vissa 

grupper idag upplever otrygghet på grund av små möjligheter till försäkringar kommer inte 

att lösas.  
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Det är svårt att konkret kunna redogöra för vad som kommer anses vara särskilda skäl och 

oskäliga avslag eftersom jag inte vet hur bolagens riskurval går till i praktiken. Det finns 

många olika typfall men det finns inte tillräckligt utrymme att redogöra för dem i detalj 

inom ramen för denna uppsats. Det kommer troligen att kunna utläsas av domstolarnas 

praxis om tillräckligt många avslagsbeslut blir föremål för rättslig prövning. För att 

säkerställa kontraheringspliktens skyddsintresse och för att undersöka om plikten får den 

avsedda effekten, bör det följas upp av ett granskningsorgan var gång ett avslagsbeslut ges 

och om detta är skäligt. 

 

Bolagen kommer troligtvis att fortsätta med sitt riskurval i enlighet med dess 

praxis/riktlinjer på samma sätt som idag. Om det visar sig efter domstolsprövningar att det 

är nödvändigt att göra ändringar kommer bolagen att vidta åtgärder först då. Enligt min 

mening bör försäkringsbolagen redan nu gå igenom sina riktlinjer och praxis för att se vad 

avslagsbesluten grundar sig på, bolagen kan vara onödigt försiktiga i vissa riskurval. Om 

ett beslut ges på alltför lättvindiga grunder bör det ske en ändring i bolagens 

praxis/riktlinjer. Det som även följer av en sådan genomgång är att bolagen tydligt bör visa 

vad som för dem menas med kroppslig svaghet, allvarligare konsekvenser, mer olycksfall, 

farlig verksamhet och hälsovådlig miljö. Det blir då en del av bolagens praxis och tydliga 

tolkningar kan undvika framtida tvister. Lagstiftaren borde dock ha definierat begreppen 

för att de skulle bli mer enhetliga för bolagen. Det skulle då inte finnas utrymme för en 

egen tolkning, vilket skulle kunna leda till att fler får möjlighet till försäkring. 

 

Om det då finns utrymme för bolagen att neka försäkring och kontraheringsplikten därför 

inte ger önskad effekt uppkommer frågan vad paragrafen tjänar till? Enligt min mening 

kommer kontraheringsplikten i praktiken framförallt leda till att bolagen måste undersöka 

vad de i realiteten grundar avslagen på, alla presumtiva försäkringstagare kanske inte 

ligger i det riskområde som de klassas in i. Detta upptäcks lättare med noggrannare 

individuella prövningar. Om det upptäcks att bedömningarna varit alltför schabloniserade 

bör fler än tidigare kunna erhålla försäkring. Det innebär att fler personer får teckna 

försäkring men inte i den bemärkelsen lagstiftaren syftar på. Även om individuella 

prövningar görs vilket medför att fler erhåller försäkring kan plikten i vart fall bli 

betydelselös eftersom bolagen kan reglera premierna och villkoren.  
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De särskilda skälen ligger således i det enskilda bolagets praxis och riktlinjer. Min 

definition på begreppet ”risken för försäkringsfall” lyder: Den försäkringssökandes 

nuvarande hälsotillstånd och hur det tidigare har sett ut bör ingå i underlaget för 

bedömningen tillsammans med erfarenheter av riskutfall. Om det går att sätta ett pris på 

en risk bör det vara ett skäl att meddela försäkring. Orimligt höga belopp eller alltför 

omfattande undantag skall dock anses som ett avslag. Om ett bolag ger avslag på en för 

lättvindig grund kan det inte anses försäkringstekniskt motiverat att avslå en ansökan eller 

förse de med undantag och/eller premiehöjning.  

 

För att ge avslag, premiehöjning eller en försäkring med villkor måste beslutet vila på en 

objektiv godtagbar grund. En objektiv grund bör innefatta följande: Ett försäkringsbolag 

bör tydligt peka på de individuella riskerna med varje person. Varje person är unik varför 

det inte går att säga säkert om en person råkar ut för försäkringsfall eller ej. För att det 

skall anses vara en objektiv godtagbar grund borde bolaget följaktligen endast behöva visa 

med hjälp av statistik och tidigare erfarenheter av samma typfall att det finns risk för 

försäkringsfall i det enskilda fallet. Att hänsyn tas till detta yttrande garanterar dock inte att 

ett bolag kan komma att bli skyldiga att meddela försäkring. 

 

Paragrafen om kontraheringsplikten i NFAL är inte utformad på ett sådant sätt att det 

hjälper alla personer att få försäkring. Om det var tanken borde paragrafen ha varit 

utformad som följer: ”Ett försäkringsbolag får inte vägra någon att teckna en 

personförsäkring.” Det hade gett alla människor en möjlighet till att teckna försäkring 

vilket innebär ett stort skydd samtidigt som det för varje bolag hade inneburit något av en 

”absolut kontraheringsplikt”. Det är dock inte en positiv lösning eftersom den troligtvis 

skulle medföra negativa konsekvenser för båda parter (jmf ovan, avsnitt 6.2.1, 6.2.2 och 

6.2.3). 

 

6.2.4.1 Olika personförsäkringar 

Alla typer av personförsäkringar kommer att omfattas av kontraheringsplikten. Om alla 

uppställda krav, vilka anges i paragrafen, är uppfyllda bör ett bolag inte kunna vägra någon 

försäkring. Det gäller således rena riskprodukter såväl som sparprodukter.162 En diskussion 

bör handla om formuleringen som anges i propositionen. ”Som skäl för bolagets vägran 

                                                 
162 Med en ren riskprodukt menas i detta sammanhang en individuell personförsäkring. Med sparprodukt 
menas en försäkring som innebär en liten risk. En försäkring med sparmoment. 
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kan vara den avsedda försäkringens art, vilket innebär försäkringar som har mindre social 

betydelse än andra.” Med det menas försäkringar som rena sparprodukter vilka har ett litet 

riskinnehåll. Det är mycket egendomligt att lagstiftaren nämner en sådan försäkring till 

anledning som skäl för vägran. En sådan försäkring bygger nämligen inte på 

hälsoprövningar. Ett försäkringsbolag inte står risken på samma sätt om ett försäkringsfall 

skulle inträffa eftersom den försäkrade har sparat ihop sina egna pengar till sin utbetalning. 

Det bör således finnas ett mindre behov av kontraheringsplikt för rena sparprodukter då det 

finns andra möjligheter för sparande. Det är märkligt om ett bolag skulle neka försäkringar 

som inte innebär nämnvärt stor risk för dem, särskilt när många marknadsför och utmärker 

sig med rena sparprodukter.  

 

Det skulle då kunna anses att det är lättare att erhålla försäkringar med stort riskinnehåll 

eftersom om ett bolag ger avslag kan det vara svårt att erhålla liknande försäkring i ett 

annat bolag. En ansökan hos ett bolag bör därför prövas och hänsyn bör tas till individens 

individuella behov och försäkringens sociala betydelse för den enskilde. Det bör således 

ske en avvägning mot försäkringstagarens intresse. Det talar för att kontraheringsplikten 

kan anses ha en större social betydelse och tillämpas än mer restriktivt på de försäkringar 

som har ett stort riskinnehåll. Detta resonemang stöds av Janssons163 yttrande, att ju större 

riskinnehåll en försäkring har desto större social betydelse bör kontraheringsplikten få. Ett 

försäkringsbolag bör därför vara försiktigare att ge avslag på stora risker s. k. rena 

riskförsäkringar exempelvis sjuk- och olycksfall. Det nämns i propositionen att som skäl 

för avslag är sådana försäkringar med litet riskinnehåll, det står således inte att 

kontraheringsplikten skall tillämpas på det sättet att rena riskförsäkringar skall vara svårare 

att neka. Även detta är en tolkning som lämnas åt bolaget att tolka varför bolaget med 

fördel troligtvis inte tolkar det som resonemanget ovan.  

 

Jigskog164 skiljer på liv- och sjuk/olycksfallsförsäkring och menar att det är svårare att 

erhålla en sjuk- eller olycksfallsförsäkring till normala villkor än en livförsäkring varför 

kontraheringsplikten kan komma att tillämpas mer restriktivt när det gäller livförsäkring. 

En person som exempelvis har en förslitningsskada i ryggen kan förväntas få sin 

livförsäkring eftersom ryggbesvär troligtvis inte leder till en förtidig död. Försäkringen 

skulle kunna förses med villkor beroende på hur omfattande besvären har varit. Den person 

                                                 
163 Bo-Göran Jansson (Skandia). Avsnitt 5.4. 
164 Inger Jigskog (Länsförsäkringar). Avsnitt 5.4. 
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som söker sjukförsäkring kan få avslag direkt eftersom denne mycket lätt kan bli 

arbetsoförmögen på grund av ryggbesvär. Sannolikheten för att gruppen personer med 

likartade besvär ska bli arbetsoförmögen för ryggbesvär är en bedömning som skiljer sig 

mot sannolikheten för att ryggbesvären ska leda till en förtidig död. I praktiken bör det bli 

lättare att erhålla livförsäkring än sjuk- och olycksfallsförsäkring eftersom ett bolag vet att 

den som söker en livförsäkring någon gång kommer att gå bort. Ersättningen kommer att 

betalas ut, frågan är när. En sjuk- eller olycksfallsförsäkring går mer att likställa med en 

sakförsäkring då det föreligger ett ovisshetsmoment om och när ett försäkringsfall kommer 

inträffa.  

 

En slutsats som kan dras är att ett bolag tackar säkerligen inte nej till rena sparprodukter 

eftersom de utgör en liten risk. När det gäller rena riskförsäkringar tackar ett bolag endast 

nej till de personer som de anser vara en för stor risk i enlighet med bolagets praxis och om 

bolaget inte gjort ett onödigt försiktigt riskurval kan det inte anses som ett oskäligt avslag 

vilket sålunda är förenligt med kontraheringsplikten. Mot bakgrund av det ovan anförda 

kommer försäkringsbolag, enligt min mening, troligtvis inte att behöva ta hänsyn till 

”försäkringens art”.  

 

6.2.4.2 Domstolsprövning – möjlighet till försäkring trots avslag 

Som jag nämnt ovan kan en försäkringstagare begära domstolsprövning om ett avslag ges. 

Att en tvist om rätten till försäkring kan prövas av domstol kan få den effekten att ett bolag 

blir mycket noggrann i avslagsbesluten. Om en tvist skulle prövas i domstol och bolaget 

förlorar på grund av att ett avslagsbeslut anses som oskäligt blir det prejudicerande vilket 

kan leda till att bolaget då måste bevilja liknade fall som de annars hade velat neka. 

Möjlighet att ta ett ärende till domstol finns även i KFL, den paragrafen har dock aldrig 

blivit föremål för domstolsprövning. Jansson på Skandia och Jigskog på Länsförsäkringar 

anser att avslagsbeslut kommer att leda till rättsliga prövningar för att slå fast principiella 

fall.  

 

Vad talar för att plikten inte blir föremål för domstol? Enligt KFL:s linje kommer inte 

heller domstolsprövningen bli aktuell i detta fall. Det kan tyckas märkligt att det i 

propositionen nämns att möjlighet till domstolsprövning har ett betydande värde för 

konsumenten varför den möjligheten även infördes i NFAL. Paragrafen med möjlighet till 

domstolsprövning har nämligen aldrig varit praktisk tillämpad. Att en rätt till försäkring 
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skall kunna prövas i domstol kan bli ett slag i luften. Det är dyrt att driva en process trots 

att konsumenten kan ha rättsskydd eller få rättshjälp, beloppen och möjligheterna är 

begränsade. Likaså är advokatarvoden dyra vilket skulle göra det praktiskt taget omöjligt 

för många att ta ärendet till domstol mot försäkringsbolaget. Om den försäkringssökande 

skulle förlora målet får denne även stå för kostnaden. Det är avskräckande, eftersom 

bolaget endast behöver motivera sig väl för att avslagsbeslutet skall anses skäligt. Den 

försäkringssökande står då som den tappande parten.  

 

Det som talar för att det kommer att bli prövningar i domstol är att talefristen kommer att 

vara sex månader. Konsumenten har således längre tid på sig att väcka talan och undersöka 

alternativa kostnadsmöjligheter. Redan när KFL trädde i kraft fördes kritik mot att 

talefristen endast var en månad.165 Frågan är hur många personer som i praktiken tar fallet 

till domstol? ”Rätten till försäkring” kan ha stött uppfattningen hos många att de tror att de 

har en uteslutande rätt till försäkring. Försäkringsbolagen bör därför vänta sig 

resurskrävande kunder som anser att de har en rätt till försäkring då ”det står i lagen”. Som 

uppsatsen visat är det inte helt sant. Det kan vara arbetsamt för en privatperson att driva 

frågan om rätt till försäkring själv. De personer som har ”bestämt sig” för att de skall 

teckna en försäkring kan säkerligen få hjälp av någon intresseorganisation som driver på 

frågan och där organisationen ser att det finns möjlighet för principiella avgöranden. Som 

jag nämnt ovan skall premien sättas i förhållande till risken och någon beloppsgräns finns 

inte. Enligt min mening kommer konsumenten sannolikt få möjlighet att via domstol 

framtvinga en välgrundad premiesättning vilken skulle kunna bli så högt tilltagen att det 

för den private uppfattas som ett avslag grundat på individuella förutsättningar och inte 

som ett reellt försäkringserbjudande. 

 

Merparten som fått avslag på sökt försäkring väljer troligtvis att inte gå till domstol. 

Anledningen är att det är dyrt att driva en process trots rättsskyddsförsäkring alternativt 

rättshjälp. Kontraheringsplikten kan i realiteten ses som en möjlighet för ett 

försäkringsbolag att ge avslag på sökt försäkring bara bolaget kan motivera sig väl.  

 

6.2.5 Alternativ lösning 

Som framgått ovan behöver många, utöver socialförsäkringen, privat försäkring eftersom  

                                                 
165 Prop. 1979/80:9 s. 40. 
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skyddet socialförsäkringen tidigare gav inte är lika omfattande. Det som följer med en 

kontraheringsplikt på personförsäkringsområdet är att de privata försäkringsbolagen får ta 

över en del av samhällets ansvar, bolagen påtvingas således ett omfattande socialt 

ansvarstagande. 

 

NFAL kommer förmodligen inte att betyda någon påtaglig förbättring för de människor 

lagstiftaren avser att ge bättre skydd åt. Antingen blir det en avsevärd förhöjd premie 

och/eller undantagsvillkor samt andra medföljande konsekvenser, eller så blir 

kontraheringsplikten betydelselös. En verklig lösning kan vara ett gemensamt och socialt 

ansvarstagande inom ramen för de offentliga trygghetssystemen, en återuppbyggnad av 

den tidigare nedmonterade socialförsäkringen vilket även nämns i SOU 1986:56. Personer 

som inte går att förena med försäkringsteknikens ansvar bör få ett skydd genom att 

socialförsäkringen byggs ut. Människor med utvecklingsstörning eller handikapp har 

nekats att teckna försäkringar. Dessa personer upplever sig diskriminerade eller 

särbehandlade.166 Om socialförsäkringen byggs ut skulle dessa personer inte längre vara 

särbehandlade i fråga om försäkringsskyddet. Alla skulle vara likabehandlade. Som 

alternativ till att påtvinga försäkringsbolagen något som kan ge negativa konsekvenser bör 

socialförsäkringen byggas ut till alla de som regeringen anser skall omfattas av 

kontraheringsplikten. Istället för att staten övervältrar ansvaret på privata försäkringsbolag 

bör staten ta ansvar för det som det en gång tidigare hade. Det skulle dock krävas åtgärder 

från statens sida eller en omstrukturering av statens budget för att utöka 

socialförsäkringen.167 Enligt min mening skulle en utvidgning av socialförsäkringen gynna 

såväl de drabbade försäkringstagarna i form av större trygghet och likabehandling. 

Försäkringsbolagen skulle gynnas i form av bättre ekonomi och den del av 

försäkringskollektivet som inte drabbas av försäkringsfall, genom att premierna troligtvis 

skulle hållas på en rimlig nivå.  

 

Det som talar mot en utvidgning av socialförsäkringen är att den ekonomiska effektiviteten 

kan komma att påverkas negativt. Ekonomisk effektivitet uppnås främst genom den fria 

konkurrensutsatta marknaden.168 Med ett offentligt socialförsäkringssystem kan ekonomin 

                                                 
166 Fagerbergh, Scenholm, Funktionshinder – Försäkringshinder, s. 15. 
167 En fullständig analys om socialförsäkringens uppbyggnad och nedmontering samt hur mycket den täcker i 
dagsläget ryms inte inom ramen för denna uppsats. Det är anledningen till att jag nöjer mig med att 
konstatera att åtgärder behövs för en utvidgning av socialförsäkringen utan att redogöra för det närmare.  
168 Bernitz, svensk marknadsrätt, s. 38. 
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således bli ineffektiv. Det borde vara mer ekonomiskt effektivt att låta de privata aktörerna 

svara för försäkringarna. Av den anledningen bör socialförsäkringssystemet endast utökas 

till ett mer fullgott grundläggande skydd. 

 

Enligt min mening är det skydd regeringen utlovar med kontraheringsplikten endast 

illusoriskt såtillvida att kontraheringsplikten, efter denna genomgång, tycks bli ett slag i 

luften. Istället för detta illusoriska skydd borde regeringen ge tydliga regler när det gäller 

vad försäkringstagarna har för rätt att förvänta sig av socialförsäkringen och i vilka 

situationer de har behov av att teckna en privat försäkring. Det bör sålunda finnas en tydlig 

gränsdragning mellan den skattefinansierade socialförsäkringen och den 

premiefinansierade personförsäkringen som allmänheten skall känna till. Utvecklingen går 

i dagsläget från att prioritera försäkringsbolagens handlingsfrihet till att främja 

konsumenternas trygghet. Jag kan konstatera att romaren Titus Livius hade rätt när han 

myntade uttrycket: ”Nulle lex satis commoda omnibus est” – Ingen lag passar alla.169 

 

6.3 Diskussion 

Jag har visat med denna uppsats att det finns motstående intressen som konkurrerar i och 

med kontraheringsplikten. Rättighet och skydd kontra socialt ansvarstagande samt ökade 

kostnader.  

 

Anledningen till att lagstiftaren har valt att säkerställa att gemene man skall kunna erhålla 

en försäkring tycks vara bolagens ovilja att bevilja var och en försäkring samt att de privata 

bolagen nu skall ta över ansvaret för något staten tidigare ansvarat för. Dessvärre kommer 

kontraheringsplikten antagligen inte att leda till större möjligheter till försäkring eftersom 

det finns uppenbara kryphål i lagen till att neka försäkring. Det enda en sådan plikt tjänar 

till borde vara att prövningarna skall göras individuellt samt att den försäkringssökande får 

en tydlig motivering till sitt beslut. Kan regeln om kontraheringsplikt helt slopas? Den 

utformningen lagtexten har idag bör, enligt min mening, inte finnas kvar. Som nämnts 

ovan kan en kontraheringsplikt leda till att bolagen inser, att vissa risker inte är att anse 

som sådana höga risker som skulle kunna vara fallet med en schablonbedömning. Av den 

anledningen borde det finnas en regel som istället säkerställer att bolagen gör individuella 

prövningar och ser till den enskildes risker samt ger en tydlig motivering till varje beslut 

                                                 
169 Uttalande från Titus Livius. Johansson, Kontraheringsplikt och uppsägningsrätt, s. 217. 
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samtidigt som socialförsäkringen säkerställer ett utökat grundskydd. Gemene skall ha 

kunskap om socialförsäkringens omfattning och i vilka situationer denne behöver teckna 

en privat försäkring. En sådan utformning är mer rättvis än vad som faktiskt kommer att 

ske i praktiken och ger inga falska förhoppningar om en uteslutande rätt till försäkring. 

 

7 Slutkommentarer och sammanfattning 

Finns det behov av kontraheringsplikt på personförsäkringsområdet? 

Ett utvidgat försäkringsskydd är nödvändigt eftersom socialförsäkringen inte ger ett 

tillräckligt grundskydd. Konkurrensen på försäkringsmarknaden är hård trots få aktörer 

varför det inte går att likställa marknaden med en oligopolmarknad. Det kan således inte ur 

ett konkurrens perspektiv anses motiverat med en kontraheringsplikt. Om 

kontraheringsplikten ger effekt tillgodoses utan tvekan det allmänna rättvisekravet. Frågan 

infinner sig dock huruvida en kontraheringsplikt är en bra lösning. 

 

Vad kommer kontraheringsplikten på personförsäkringsområdet att ge för konsekvenser?  

Premierna. Kontentan är att om individer som på grund av en riskbedömning idag nekas 

försäkring i framtiden skall inkluderas i försäkringstagarkollektivet leder detta, allt annat 

lika, till att premierna höjs för att täcka den ökade risken för att försäkringen faller ut. En 

lösning på premiehöjningar kan vara att staten bidrar med subventioner. Om premierna 

däremot inte ökar kommer inte fler personer kunna teckna försäkring trots en rätt till 

försäkring. En skyldighet att meddela försäkring blir i praktiken betydelselös om bolagen 

kan reglera premien och därmed sätta premien till höga belopp och utforma omfattande 

undantag utan ett krav på skälighet. 

 

Konkurrensen. Ur ett internationellt perspektiv har regeln en särprägel. Med all säkerhet 

erhåller utländska bolag en viss konkurrensfördel. Effekterna skulle kunna mildras något 

genom att begränsa kontraheringspliktens område gällande personförsäkringar. Om 

kontraheringsplikten skall bibehållas bör den inskränkas till att endast gälla grundläggande 

livförsäkring eller grundläggande sjuk- olycksfallsförsäkring till ett visst belopp.  

 

Försäkringsprodukterna. Om personer får större möjligheter att teckna önskad försäkring 

kan det leda till att bolagen minskar sitt produktutbud för att inte behöva erbjuda vissa 

försäkringar till allmänheten. För att vara förenlig med lagtexten kan bolagen anpassa sina 
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produkter vilket motverkar bolagens produktutveckling. Det blir i sin tur till nackdel för 

försäkringstagarna eftersom de inte får tillgång till ett brett utbud av försäkringsprodukter.  

 

Vad innebär begreppet ”särskilda skäl” 11:1 NFAL? 

Det finns uppenbara brister i propositionen till NFAL. Lagstiftaren har inte definierat alla 

begrepp vilket kan få följden att bolagen ges utrymme till egen tolkning och därmed neka 

försäkring. Lagstiftaren borde således definierat begreppen för att bli mer enhetliga för 

bolagen.  En enhetlig definition skulle kunna leda till att fler fick möjlighet att teckna 

försäkring. Bolagen bör gå igenom sina riktlinjer och praxis för att undersöka vad de 

grundar sina beslut på. Min definition på begreppet ”risken för försäkringsfall” lyder: Den 

försäkringssökandes nuvarande hälsotillstånd och hur det tidigare har sett ut bör ingå i underlaget för 

bedömningen tillsammans med erfarenheter av riskutfall. Om det går att sätta ett pris på en risk bör det vara 

ett skäl att meddela försäkring. Orimligt höga belopp eller alltför omfattande undantag skall dock anses som 

ett avslag. Om ett bolag ger avslag på en för lättvindig grund kan det inte anses försäkringstekniskt motiverat 

att avslå en ansökan eller förse de med undantag och/eller premiehöjning.  

 

Ett avslagsbeslut skall ges med en saklig motivering och som grundar sig på en objektiv 

godtagbar grund. En objektiv grund bör innefatta följande: Ett försäkringsbolag bör tydligt peka 

på de individuella riskerna med varje person. Varje person är unik varför det inte går att säga säkert om en 

person råkar ut för försäkringsfall eller ej. För att det skall anses vara en objektiv godtagbar grund borde 

bolaget följaktligen endast behöva visa med hjälp av statistik och tidigare erfarenheter av samma typfall att 

det finns risk för försäkringsfall i det enskilda fallet.  

 

Bolagen behöver antagligen inte ta hänsyn till ”försäkringens art”. Rena sparprodukter 

nekas säkerligen inte och rena riskförsäkringar kan nekas när den försäkringssökande anses 

utgöra en för stor risk i enlighet med bolagens praxis. När det gäller ”annan omständighet” 

som skäl för avslag, bör avgörande vara om det finns risk att den försäkringssökande 

kommer att upprepa ett beteende som inte är acceptabelt. 

 

Kommer det uppställda syftet i NFAL att uppfyllas i praktiken dvs. att stärka 

konsumentskyddet vilket leder till att fler människor får möjlighet att teckna försäkring? 

Syftet med kontraheringsplikten är god men kommer med största sannolikhet inte leda till 

att fler får möjlighet att teckna försäkring eftersom det finns kryphål i lagen som gör att 

bolagen kan neka försäkring. Lagtexten har fått en för vid utformning för att nå sitt 

uppställda syfte. Vissa individer skulle, tack vare noggranna individuella prövningar, 
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kunna erhålla försäkring eftersom bolagen inte längre skall göra schablonmässiga 

bedömningar. Om lagstiftaren hade för avsikt att ge skydd åt de individer som idag har 

svåra möjligheter att erhålla försäkring har paragrafen fått en olycklig utformning. 

Paragrafen hade kunnat utformas så att alla hade en uteslutande rätt till försäkring vilket 

hade inneburit något av en ”absolut kontraheringsplikt”. Det är som vi sett dock inte en 

positiv lösning eftersom den skulle medföra negativa konsekvenser för båda parter. Så 

länge det finns ett undantag för särskilda skäl och så länge bolagen kan sätta premien så att 

den motsvarar risken, vilket kan liknas vid ett avslag, hjälper det inte med en bestämmelse 

om kontraheringsplikt. 

 

Det finns en möjlighet för den som fått avslag att ta ärendet till domstol. Det kan dock 

innebära höga kostnader trots möjlighet till hjälp varför få människor kommer att ta 

ärendet till domstol. Det en process i realiteten kan leda till är att konsumenten kan 

framtvinga en välgrundad premiesättning. 

 

Är kontraheringsplikt på försäkringsområdet en rimlig avtalsrättslig lösning? 

Om det visar sig att kontraheringsplikten trots allt får genomslag medför den inte några 

positiva konsekvenser. En kontraheringsplikt är således ingen rimlig lösning. En lösning 

som skulle gynna alla parter är en utvidgning av socialförsäkringen. Försäkringstagarna 

skulle få större trygghet och likabehandling, försäkringsbolagen skulle gynnas i form av 

bättre ekonomi samt den del av försäkringskollektivet som inte drabbas av försäkringsfall 

skulle gynnas genom att premierna troligtvis skulle bevaras på en rimlig nivå. 

 

Lagtexten om kontraheringsplikten bör revideras samtidigt som staten garanterar ett utökat 

grundskydd genom socialförsäkringen. Det bör införas en regel som säkerställer att 

bolagen gör individuella prövningar och ser till den enskildes risker samt att en tydlig 

motivering ges till varje beslut. Det bör också göras en distinkt gränsdragning mellan 

socialförsäkringen och den privata personförsäkringen. 
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Bilaga A 

Frågor till försäkringsbolag gällande kontraheringsplikt för personförsäkringar. 
 
1) Har Ni någon erfarenhet av kontraheringsplikten enligt 9 § KFL? Bra/Dåligt? 
 
2) Varför tror Ni att lagstiftaren väljer att föra in en kontraheringsplikt gällande 
personförsäkringar? 
 
3) Vad anser Ni om en kontraheringsplikt på personförsäkringsområdet? Hur väl stämmer 
det med Er praxis? Kommer försäkringstagarna få det lättare att teckna försäkring med 
andra ord kommer den att fungera i praktiken? 
 
4) Vad ger en kontraheringsplikt för konsekvenser för Ert försäkringsbolag? Tror Ni att 
premierna kommer att påverkas?  
 
5) Vad kommer en ”saklig motivering” att innebära för Er? Exempelvis kostnader, 
arbetsbörda etc. 
 
6) Kommer kontraheringsplikten ”slå” olika på olika typer av personförsäkringar? I så fall 
varför?  
 
7) Påverkar kontraheringsplikten Ert försäkringsbolags produktutveckling? 
 
8) Tror Ni att det blir stor andel av avslagsbesluten som leder till rättslig prövning?  
 
9) Kan Ni definiera särskilda skäl? Om det inte går att sätta ord på det, vad tror Ni då kan 
vara särskilda skäl i framtiden? 
 
10) Vart går gränsen för ”hög risk” för att någon skall nekas försäkring?  
 
11) Skulle Ni, med beaktande av kontraheringsplikten, låta en person som är döv eller har 
reumatism få teckna en olycksfallsförsäkring? 
 
 
 
 
 


