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Sammanfattning

Bakgrund: En försäkringstagare kan välja att antingen köpa en försäkring genom direkt 

kontakt med ett försäkringsföretag eller genom att anlita en försäkringsförmedlare som sköter 

upphandlingen av de försäkringar som försäkringstagaren önskar. Under det senaste decenniet 

har försäkringsförmedlarna kommit att utgöra en viktig del av försäkringsmarknaden och de 

omsätter stora ekonomiska värden i sin verksamhet. Mot denna bakgrund är det av stor 

betydelse att den lagstiftning som reglerar förmedlarnas verksamhet ger ett tillfredsställande 

kundskydd. Tidigare fanns endast lagregler beträffande försäkringsmäklare som var tvungna 

att agera oberoende av försäkringsgivarintressen. Den 1 juli 2005 trädde dock en ny lag i 

kraft, lagen om försäkringsförmedling (2005:405), som har ett vidare tillämpningsområde än 

den äldre lagstiftningen om försäkringsmäklare. Den nya lagen omfattar även bland annat 

sådana förmedlare som ingått avtal med försäkringsföretag att endast förmedla dessa företags 

försäkringar. 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att utreda om lagen om försäkringsförmedling erbjuder ett 

tillfredsställande kundskydd. För att undersöka denna fråga kommer en analys att göras av de 

skillnader som föreligger mellan det kundskydd som följde av lagen om försäkringsmäklare 

och det kundskydd som följer av den nya lagen om försäkringsförmedling. Förmedlarens roll 

som mellanman samt olika ersättningsmodeller för förmedlarens arbetsinsats kommer att 

granskas. Vidare är förmedlarens rådgivningsansvar, informationsplikt och skadeståndsansvar 

några av de ytterligare omständigheter som kommer att undersökas närmare.

Slutsatser: Det går att urskilja vissa helt nya bestämmelser i lagen om försäkringsförmedling 

som ökar kundens trygghet, exempelvis de nya reglerna angående förmedlarens 

informationsplikt och dokumentationsskyldighet. Även vissa andra regler som endast 

förtydligats eller förändrats i mindre grad ger ett förbättrat kundskydd. Tyvärr finns också 

förändringar i lagen som kan betyda en ökad osäkerhet och utsatthet för kunden, exempelvis 

förmedlarens möjlighet att alternera mellan olika förmedlingsroller. Att förmedlaren 

fortfarande kan ersättas genom provision kan också skada kundens förtroende för 

förmedlaren.

Nyckelord: försäkringsförmedling, försäkringsförmedlare, försäkringsmäklare, kundskydd, 

provision
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1. Inledning

1.1 Problembakgrund

En försäkringstagare kan antingen köpa försäkringar genom direkt kontakt med ett 

försäkringsbolag eller genom att anlita en förmedlare som sköter kontakten och ofta även 

upphandlingen av de försäkringar som försäkringstagaren önskar.

Genom lagen (1989:508) om försäkringsmäklare, som trädde i kraft den 1 januari 1990, slogs 

det fast att försäkringsmäklare ska få verka på den svenska marknaden. Före 

försäkringsmäklarlagens tillkomst sköttes försäkringsbolagens försäljning så gott som 

uteslutande av anställda hos bolagen eller av ombud för dessa. Lagen om försäkringsmäklare 

var endast tillämplig på personer som arbetade oberoende av försäkringsgivarintressen och 

som förmedlade direktförsäkringar.

Sedan dess har antagandet av ett nytt EG-direktiv angående försäkringsförmedling medfört att 

försäkringsmäklarlagen trätt ur kraft och ersatts med den sedan 1 juli 2005 gällande lagen 

(2005:405) om försäkringsförmedling. Den nya lagen omfattar i princip alla personer som 

förmedlar försäkring, alltså såväl sådana mäklare som omfattades av lagen om 

försäkringsmäklare, som försäkringsombud som arbetar på direkt uppdrag av 

försäkringsbolag.1 Ett av EG-direktivets huvudsakliga syften, och därmed också en 

målsättning med den nya lagen om försäkringsförmedling, är att förstärka kundskyddet när en 

försäkringstagare anlitar en försäkringsförmedlare.2

I den gamla försäkringsmäklarlagen fanns ett lagstadgat krav på oberoende från mäklarnas 

sida gentemot försäkringsbolagen. Detta krav på oberoende har dock försvunnit i den nya 

lagstiftningen, även om det fortfarande stadgas att försäkringsförmedlare kan erbjuda kunden 

rådgivning på grundval av en opartisk analys av olika försäkringsmöjligheter som finns 

tillgängliga. En fråga som uppkommer är vilken betydelse borttagandet av oberoendekravet

kommer att få när det gäller kundens förtroende för att en försäkringsförmedlare agerar med 

kundens bästa för ögonen och inte enbart styrs av försäkringsbolagens intressen.3

                                                
1 Prop. 2004/05:133, Försäkringsförmedling, s. 30 ff.
2 Ibid., s. 36
3 Ibid., s. 42 f.
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Något som kan innebära osäkerhet för kunden angående vilka intressen som styr förmedlaren 

i dennes arbete, är det sätt varpå förmedlaren erhåller betalning för sitt arbete. Det vanligaste 

tillvägagångssättet i Sverige för försäkringsmäklare har inneburit att de fått ersättning genom 

provision från försäkringsbolagen. Detta betalningssystem har kunnat leda till misstanken att 

förmedlaren styrs mot de alternativ som ger högsta möjliga provision, snarare än av kundens

intresse att få bästa möjliga försäkring till en så låg kostnad som möjligt. Frågan är om ett 

generellt arvodessystem, varigenom försäkringförmedlaren istället erhåller betalning direkt 

från kunden, är att föredra framför ett provisionsbaserat system.4

Försäkringsförmedlare har under det senaste decenniet kommit att utgöra en betydande del av 

den svenska försäkringsmarknaden och stora ekonomiska värden omsätts i deras verksamhet.

År 1997 gick exempelvis omkring 30 % av alla försäkringsköp via försäkringsmäklare5 och 

under de senaste åren har mellan 55-60 % av alla livförsäkringsaffärer förmedlats av

försäkringsmäklare.6 På grund av försäkringsförmedlarnas betydelse på marknaden är det 

därför av yttersta vikt att den lagstiftning som reglerar förmedlarnas verksamhet ger ett gott 

kundskydd och en fri konkurrens på lika villkor.7

1.2 Problemformulering

 Erbjuder den nya lagen (2005:405) om försäkringsförmedling ett tillfredsställande 

kundskydd?

1. 3 Syfte

Syftet med uppsatsen är att genom en analys av de skillnader som föreligger mellan lagen om 

försäkringsförmedling och den tidigare lagen om försäkringsmäklare, utreda huruvida 

kundskyddet har förbättrats genom den nya lagstiftningen, samt om detta skydd bör stärkas 

ytterligare. Tyngdpunkten vid jämförelsen mellan lagarna kommer att ligga på de mest 

centrala bestämmelserna, vilka bland annat behandlar försäkringsförmedlarens ställning 

gentemot de båda parterna i försäkringsavtalet, förmedlarens rådgivnings- och 

informationsplikt och det skadeståndsansvar som åvilar förmedlaren om denne åsidosätter 

sina skyldigheter. 

                                                
4 Prop. 2004/05:133, s. 85 f.
5 SOU 1997:79, Försäkringsmäklare – En lagöversyn av Försäkringsmäklarutredningen, s.11
6 Finansinspektionen, Livbolagens provisioner till försäkringsmäklare, rapport 2005:2, Dnr 05-1187-308, 2005-
03-01, s. 2
7 Prop.2004/05:133, s. 40



6

1.4 Avgränsningar

Denna uppsats kommer huvudsakligen att fokusera på sådana försäkringsförmedlare som inte 

har avtalat med försäkringsbolag om att förmedla deras produkter. I den nya lagstiftningen 

finns, som ovan nämnts, en möjlighet för försäkringsförmedlare att erbjuda kunder en opartisk 

analys av aktuella försäkringsmöjligheter. Denna kategori förmedlare i den nya lagen torde 

huvudsakligen kunna motsvara den definition av försäkringsmäklare som gällde enligt den nu 

upphävda lagen om försäkringsmäklare. Dock måste observeras att skillnader mellan dessa 

båda kategorier av försäkringsförmedlare kan förekomma, exempelvis på grund av att det inte 

längre föreligger något lagstadgat oberoendekrav för någon typ av försäkringsförmedlare 

enligt den nya lagstiftningen. Även de kategorier av försäkringsförmedlare som förmedlar 

återförsäkringar och tilläggsförsäkringar kommer endast att behandlas flyktigt i det följande.

Genom att den nya lagen om försäkringsförmedling bygger på ett EG-direktiv som syftar till 

harmonisering av alla medlemsländers lagar på området, kan antagas att rättsläget inte skiljer 

sig nämnvärt åt i de länder som omvandlat detta direktiv till lagtext. Rättsläget, åtminstone på 

det EG-rättsliga planet, torde alltså till stor del motsvara den svenska lagstiftningen, och 

därmed blir inte en utredning av det internationella rättsläget angående försäkringsförmedling 

av särskild betydelse. Uppsatsen kommer därför att hänföra sig till den nationella lagreglering 

som gäller för försäkringsförmedlare, dock med beaktande av att den utformats på grundval 

av ett EG-direktiv. Frågor angående utländska försäkringsförmedlare som verkar i Sverige, 

samt svenska försäkringsförmedlares verksamhet utomlands, kommer inte heller att beröras. 

En ytterligare avgränsning gäller de lagar som kommer att ligga till underlag för uppsatsen. 

Den 1 juli 2004 infördes lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter, vilket 

har betydelse huvudsakligen för sådana förmedlare som förmedlar livförsäkringar med 

sparmoment. Dessa förmedlare kan alltså komma att omfattas av såväl lagen om 

försäkringsförmedling som av lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Den senare

lagen kommer dock att behandlas relativt översiktligt, eftersom uppsatsen syftar till att i första 

hand utreda rättsläget kring den mer specifikt inriktade lagen om försäkringsförmedling. 

Ytterligare en grund till denna begränsning är att lagen om försäkringsförmedling har 

utformats i nära relation till lagen om finansiell rådgivning, och trots att bestämmelserna i 

dessa lagar skiljer sig åt till viss del, framstår ändå det skydd som uppkommer för kunden som 
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relativt likartat. En ingående behandling av lagen om finansiell rådgivning skulle därför 

mestadels te sig som en upprepning av redan behandlade frågor.

Inom ramen för arbetet med uppsatsen kommer även vissa intervjuer att genomföras. På 

grund av tidsbrist kan dock inte en omfattande undersökning äga rum som ger en heltäckande 

bild av vilka effekter den nya lagstiftningen kan medföra i praktiken för 

försäkringsförmedlare och deras kunder. Intervjusvaren bidrar endast till att ge en viss inblick 

i hur ett antal parter, som berörs av den nya lagen, upplever lagändringarna.

1.5 Metod och disposition

Uppsatsens andra kapitel utgörs av en beskrivning av äldre och nuvarande lagstiftning 

angående försäkringsförmedling. Beskrivningen grundar sig på de rättskällor jurister 

traditionellt sett är bundna att använda sig av för en beskrivning av gällande rätt. 

Redogörelsen kommer därför huvudsakligen att baseras på nuvarande samt tidigare 

lagstiftning angående försäkringsförmedling och på de föreskrifter som utformats för 

branschen av Finansinspektionen (FI). Även viss doktrin kommer att användas i det inledande 

kapitlet, men såväl doktrin som rättspraxis kommer mestadels att refereras till i kommande 

avsnitt.

I kapitel tre behandlas försäkringsförmedlarens rättsliga ställning som mellanman utifrån 

allmänna avtalsrättsliga och mellanmansrättsliga regler. Kapitel fyra tar upp den oberoende 

ställning som försäkringsmäklare tidigare var tvungna att inta på grund av uttryckligt lagstöd i

FML, samt hur förmedlarens roll ser ut enligt den nya lagstiftningen. Vidare följer i kapitel 

fem en redogörelse för det provisionssystem som traditionellt använts mellan 

försäkringsförmedlare och försäkringsgivare samt en behandling av de förslag på att överge 

detta system som under senaste tiden lagts fram. De krav som ställs för att en person eller ett 

företag ska få registrera sig som försäkringsförmedlare behandlas sedan i kapitel sex. I de 

därpå följande kapitlen, sju och åtta, följer en redogörelse för, samt en behandling av de 

skyldigheter som åvilar förmedlaren på grund av dennes uppdrag. Kapitel nio berör klagomål 

och skadeståndsanspråk som kan riktas mot en försäkringsförmedlare och även de sanktioner

som FI kan använda sig av vid sin tillsynsutövning. Vart och ett av dessa kapitel kommer 

även att innehålla analysavsnitt angående det material som tagits upp till behandling.
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Det material som utgör grunden för kapitel tre till och med kapitel åtta baseras till stor del på 

lagar, förarbeten, doktrin och rättsfall angående försäkringsförmedling. I kapitel tre kommer, 

som ovan nämnts, även viss avtalsrätt och mellanmansrätt att behandlas. Dessutom kommer 

Finansinspektionens allmänna råd om försäkringsförmedling att beaktas. Dessa allmänna råd 

är inte en bindande rättskälla då de endast talar om hur aktörer bör agera, men de har ändå stor 

praktisk betydelse. Anledningen till att råden beaktas är att de antagligen kan utgöra en 

vägledning för vad som inbegrips i de skyldigheter som åligger en försäkringsförmedlare.

En annan del av materialet består av intervjusvar från fem försäkringsmäklare som är 

verksamma i Linköping och Norrköping. För att inte bara få en inblick i 

försäkringsförmedlares åsikter, utan även veta vilka uppfattningar branschorganisationen för 

Sveriges försäkringsbolag företräder, kommer även en förbundsjurist hos Sveriges 

Försäkringsförbund att intervjuas. Syftet med dessa intervjuer är att få en inblick i hur den nya 

lagstiftningen uppfattas av olika parter på försäkringsmarknaden. Intervjuerna kommer att 

genomföras personligen vid ett möte eller via e-post, beroende på intervjuobjektets 

lokalisering och möjligheter att delta vid ett möte. Man kan ifrågasätta om dessa olika 

kommunikationssätt kommer att påverka utfallet av undersökningen, men i de fall då 

möjligheterna till ett möte är begränsade, finns tyvärr inga alternativ. 

Uppsatsens avslutande kapitel tio består av en sammanfattning av de slutsatser som dragits i 

föregående analysavsnitt, samt av ett besvarande av uppsatsens problemformulering.

1.6 Terminologi

Försäkringsmäklare är inte längre en skyddad yrkesbeteckning enligt lag, och benämningen 

finns inte ens omnämnd i den nya lagen om försäkringsförmedling.  Härav uppkommer frågan 

hur de olika benämningarna på skilda typer av försäkringsförmedlare kommer att användas i 

denna uppsats. Vid åsyftande av en försäkringsförmedlare som arbetar på direkt uppdrag av 

ett eller flera försäkringsbolag kommer antingen beteckningen försäkringsombud eller 

anknuten försäkringsförmedlare att användas. Den yrkesmässiga beteckningen 

försäkringsmäklare kommer troligen att fortsätta användas av försäkringsbranschen även i 

framtiden. När denna benämning används i uppsatsen åsyftas en sådan försäkringsförmedlare 

som, enligt den nya lagens terminologi, i en konkret avtalssituation, erbjuder en kund 

rådgivning på basis av en opartisk analys. Enligt förarbetena till lagen om 
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försäkringsförmedling torde nämligen de försäkringsförmedlare som erbjuder en opartisk 

analys, i princip motsvara den roll som försäkringsmäklaren ansetts inneha enligt svensk rätt.
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2. Lagstiftning angående försäkringsförmedlare

2.1 Lagstiftningens utveckling

Genom olika överenskommelser mellan försäkringsbolagen i Sverige hindrades 

försäkringsmäklare till stor del från att agera på den svenska marknaden innan lagen om 

försäkringsmäklare trädde i kraft 1990. Genom lagen undanröjdes dock de hinder som funnits 

för mäklarna att konkurrera med försäkringsbolagens egna anställda säljare eller ombud för 

bolagen, samtidigt som kundskyddet för de försäkringstagare som bestämde sig för att anlita 

försäkringsmäklare lagreglerades. Försäkringsmäklarlagen trädde alltså i kraft i Sverige den 1 

januari 1990 och upphävdes sedan genom ikraftträdandet av lagen om försäkringsförmedling 

den 1 juli 2005. Såväl fysiska som juridiska personer, som förmedlade direktförsäkring, kunde 

enligt lagen registreras hos FI som försäkringsmäklare. Ett grundläggande krav var att 

mäklaren skulle agera oberoende från försäkringsgivarintressen.8

På EG-rättslig nivå gjordes under ett antal år flera försök att harmonisera reglerna om 

försäkringsförmedlare. Ett direktiv från 1976 (77/92/EEG) och en rekommendation från 1992 

(92/48/EEG) misslyckades dock med denna målsättning. För att förbättra 

försäkringsförmedlares möjligheter att arbeta inom hela EU, samt för att stärka kundskyddet, 

har därför ytterligare ett EG-direktiv (2002/92/EG) angående försäkringsförmedling sett 

dagens ljus. Direktivet uppställer bland annat vissa minimikrav angående 

försäkringsförmedlares registrering och informationsansvar. På grund av direktivet infördes 

lagen om försäkringsförmedling i Sverige den 1 juli 2005.9

Den nya lagen om försäkringsförmedling har ett vidare tillämpningsområde än den äldre 

lagstiftningen som enbart gällde oberoende försäkringsmäklare. Som utgångspunkt har man i 

den nya lagen inte skilt på olika typer av försäkringsförmedlare, utan såväl 

försäkringsmäklare som försäkringsombud och även andra typer av förmedlare omfattas av 

reglerna. Istället för att införa skilda regler för olika typer av förmedlare har man valt att 

införa regler som i vissa avseenden uppställer skilda krav baserade på själva 

försäkringsförmedlingens karaktär.10

                                                
8 Prop. 1988/89:136, Försäkringsmäklare, s. 1
9 Prop. 2004/05:133, s. 31 ff.
10 Ibid., s. 42 ff.
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Försäkringsförmedling kan omfatta allt ifrån att lägga fram och föreslå försäkringsavtal eller 

utföra annat förberedande arbete innan ett sådant avtal ingås, till att också ingå ett 

försäkringsavtal för försäkringstagarens räkning eller att sköta olika åtaganden under 

försäkringstiden. Förmedlingen ska även vara yrkesmässig, och ske mot någon form av 

ersättning.11 En fysisk eller juridisk person kan erhålla tillstånd att bedriva 

försäkringsförmedling från FI och därefter sker registrering hos Bolagsverket.12

Lagstiftaren har infört regler som undantar vissa verksamheter och förfaranden från lagens 

tillämpningsområde. Att lämna allmän information om försäkringsprodukter eller att enbart 

hänvisa någon till ett försäkringsföretag eller en försäkringsförmedlare omfattas inte av lagen

eftersom syftet då inte är att någon skall ingå ett visst försäkringsavtal. Att i enstaka fall 

rådgiva någon om försäkringar, när detta sker inom ramen för en annan yrkesverksamhet, 

omfattas inte heller av lagen. Detta undantag syftar på exempelvis revisorer och 

skatterådgivare, som aldrig deltar aktivt i själva försäkringsförmedlingen. Lagen omfattar inte 

heller förmedling av försäkringar som sker av ett försäkringsbolags egna personal. Ytterligare 

ett undantag gäller för personer som huvudsakligen inte arbetar som försäkringsförmedlare, 

utan endast förmedlar försäkringar som komplettering till en vara eller tjänst. Vissa övriga 

förutsättningar angående bland annat försäkringstidens längd och omfattning måste dock vara 

uppfyllda för att undantaget ska bli tillämpligt.13

2.2 Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter

Försäkringsförmedlare har även under vissa förutsättningar ansetts kunna omfattas av lagen 

om finansiell rådgivning till konsumenter (2003:862), eftersom reglerna gäller alla som ger 

individuella råd till konsumenter om finansiella instrument och livförsäkringar. Lagen innebär 

att rådgivare måste iaktta god rådgivningssed och ta tillvara konsumentens intressen. Vad som 

utgör god rådgivningssed har inte preciserats i lagens förarbeten, utan får, precis som vad 

gäller god försäkringsförmedlingssed, bestämmas med hänsyn till branschpraxis, rättspraxis 

och allmänna råd från myndigheter. Överhuvudtaget har bestämmelserna i lagen om 

försäkringsförmedling utformats på ett sådant sätt att reglerna i så hög grad som möjligt ska 

motsvara reglerna i lagen om finansiell rådgivning till konsumenter.14 Reglerna i den 

                                                
11 Lagen om försäkringsförmedling 1 kap. 1 §
12 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd
om försäkringsförmedling, FFFS 2005:112 kap. 6 §
13 Betänkande 2004/05 FiU:26, Försäkringsförmedling, s. 7 f.
14 Prop. 2004/05:133, s. 100
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sistnämnda lagen har därför vanligtvis en direkt motsvarighet i lagen om 

försäkringsförmedling.
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3. Försäkringsförmedlarens roll som mellanman

3.1 Inledning

I detta kapitel följer en undersökning av försäkringsförmedlarens roll och uppdrag utifrån 

allmän avtalsrätt och mellanmansrätt. Denna granskning är till för att ge läsaren en bakgrund 

till, en utfyllnad av, och en djupare förståelse för den roll en förmedlare har som mellanman 

och för det ansvar som åvilar en försäkringsförmedlare.   

3.2 Huvudavtalets ingående

Det försäkringsavtal som förmedlaren ska försöka få till stånd sluts i princip enligt allmänna 

avtalsrättsliga regler. Efter att ha granskat och utvärderat kundens behov av försäkring brukar 

förmedlaren infordra offerter från försäkringsgivare. Ett sådant infordrande av offerter är inte 

att se som ett anbud i avtalsrättslig mening, utan snarare som ett utbud. Ett vanligt exempel på 

utbud är reklamannonser, men även ett mer specifikt erbjudande till en bestämd adressat kan 

utgöra ett utbud. Utbudet är ett sätt att skapa en första kontakt och att inbjuda parter till att 

sluta ett avtal, och är därmed inte bindande.15 Infordrande av anbud är således att betrakta som 

ett särskilt slag av utbud. I 9 § AvtL finns en bestämmelse om så kallad uppfordran att avge 

anbud, som kan leda till ett bindande avtal utan en uttrycklig accept. Denna bestämmelse 

reglerar dock exempelvis försäljning av samma slags varor till flera kunder, och kan leda till 

flera ingångna avtal. Vid infordrande av anbud är emellertid tanken att det endast är ett avtal 

som ska upprättas, och då krävs accept. I försäkringsgivarnas offerter kan de uppge om de vill 

att anbudet endast ska vara gällande en viss tid, annars inleds en skälig acceptfrist.16

Vid vissa försäkringsavtal gäller en så kallad kontraheringsplikt för försäkringsgivare. Denna 

plikt innebär att någon som vill teckna en konsumentförsäkring eller en personförsäkring, med 

några få undantag, inte får nekas detta av försäkringsgivaren.17 Frågan är om denna plikt även 

gäller i förhållande till en mäklare som är ombud för kunden. Som utgångspunkt brukar 

försäkringsgivarna godta att kontraheringsplikten gäller även gentemot mäklare, men inte alla 

har följt denna linje. Vissa bolag har alltså vägrat att teckna försäkring av en eller annan 

anledning på grund av mäklaren. I lag och förarbeten finns dock inget som kan ge svar på 

                                                
15 Adlercreutz. Axel. Avtalsrätt I, tolfteupplagan, Lund, Juristförlaget i Lund, 2002, s. 69
16 Ibid., s. 95-96
17 Försäkringsavtalslagen (2005:134), 3 kap 1 § samt 11 kap. 1 §
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frågan, utan för att kunderna med säkerhet ska kunna veta vad som gäller krävs ett avgörande 

i rättspraxis eller att frågan behandlas i lag eller förarbeten.18

3.3 Förhållandet till parterna i huvudavtalet

Förmedlare använder sig oftast av skriftliga uppdragsavtal, och det är viktigt att skilja detta 

förmedlingsavtal från det huvudavtal som förmedlaren ska försöka få till stånd. När det gäller 

försäkringsmäklare har mäklaren i normalfallet endast haft en avtalspart som

uppdragsgivare19; det är här försäkringstagaren som avses. Den praxis som gällt för 

försäkringsmäklare har inneburit att de inte har fått riskera sin oberoende ställning genom att 

sluta annat än rena provisionsavtal med försäkringsgivare.20 Den nya lagen om 

försäkringsförmedling omfattar också sådana förmedlare som brukat kallas försäkringsombud. 

Dessa ombud har ingått avtal med försäkringsbolag att förmedla deras försäkringar och har 

således försäkringsföretag som uppdragsgivare.21

Förmedlare kan inneha flera olika roller under sitt uppdrag. De kan fungera som kontaktman 

mellan parterna, som rådgivare och förmedlare, men det förekommer också ofta att de bistår 

vid själva avtalsslutet och vid de ekonomiska transaktioner och vidare göromål som följer på 

huvudavtalet. Ibland befullmäktigas förmedlaren också att ingå själva huvudavtalet.22 I 

doktrin framgår att förmedlare, däribland mäklare, ofta kan få en fullmakt att sluta avtal för 

kundens räkning. Ibland gäller fullmakten dock endast att förhandla och vidta andra åtgärder 

inför avtalsslutet.23 Praxis för försäkringsmäklare har varit att använda skriftliga fullmakter 

som förevisas för försäkringsgivaren, men det förekommer även fall då inga fullmakter 

utfärdas. I en lagöversyn av försäkringsmäklarlagen visade det sig att de flesta 

försäkringsmäklare använde sig av fullmakter, men av 199 tillfrågade försäkringsmäklare 

hade ändå 95 stycken i vissa fall förmedlat försäkringar utan fullmakt.24  

När det gäller försäkringsombuden har deras möjligheter att ingå avtal för 

försäkringsföretagens räkning varierat beroende på vilken typ av försäkringsombud de har 

utgjort. Eftersom uppsatsen främst syftar till att behandla sådana försäkringsförmedlare som 

                                                
18 Finansinspektionen, Försäkringsmäklare på Internet, skrivelse, 2000-07-07, s. 4
19 Ramberg, s. 138 ff.
20 Finansinspektionen, Försäkringsmäklare på Internet, s. 1
21 Prop. 2004/2005, s. 30
22 Ibid., s. 136
23 Tiberg & Dotevall, s. 141
24 SOU 1997:79, s. 177 f.
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inte har avtalat med försäkringsbolag om att förmedla deras produkter, vilket framförallt torde 

inbegripa sådana förmedlare som tidigare kallats försäkringsmäklare, kommer följande avsnitt 

främst att behandla dessa förmedlares roll som mellanmän.

3.4 Fullmakt

I många fall utfärdar kunden alltså en fullmakt till den anlitade förmedlaren, som tillåter 

denne att vidta vissa åtgärder och kanske även att ingå avtal för uppdragsgivarens räkning. 

För att uppdragsgivaren ska kunna bli bunden av förmedlarens handlande och förmedlaren 

själv ska stå utanför avtalet, fordras att förmedlaren tydligt framställer sig själv som 

representant för någon annan. Fullmakter förkommer i flera olika former. En skriftlig 

fullmakts syfte är vanligtvis att kunna uppvisas för tredje man, och på så sätt stärka tilltron till 

att den som uppvisat fullmakten verkligen agerar för huvudmannens räkning. Genom att en 

huvudman låter någon inta en position, som inger tredje man föreställningen att personen 

innehar vissa befogenheter, kan även en s.k. ställningsfullmakt uppstå. Denna typ av fullmakt 

regleras i avtalslagens 10 § st.2 som säger att någon som på grund av anställning eller på 

grund av ett avtal intar en ställning, varmed viss behörighet följer enligt lag eller sedvänja, ska 

anses agera som fullmäktig inom gränserna för denna behörighet. En typ av fullmakt som 

kallas uppdragsfullmakt regleras i 18 § avtalslagen och innebär att det endast är fullmäktigen 

själv som erhåller ett meddelande om att han får agera som fullmäktig. Denna fullmakt är ofta 

muntlig, men det finns inget som hindrar att den meddelas även skriftligen, i ett meddelande 

som inte är avsett att uppvisas för tredje man.25

För att uppdragsgivaren ska vara bunden av en fullmäktigs handlande krävs att en giltig 

fullmakt föreligger, att fullmäktigen inte gått utöver sin behörighet och att fullmakten inte 

upphört. Skillnaden mellan behörighet och befogenhet kan enkelt uttryckt sägas vara att 

behörigheten innebär vad fullmäktigen kan göra, medan befogenheten reglerar vad han fått 

lov att göra inom ramen för sin behörighet. Befogenheten kan alltså vara mer inskränkt än 

behörigheten. Att en fullmäktig överskrider sin befogenhet, d.v.s. de instruktioner han fått 

från huvudmannen, medför inte att huvudmannen inte blir bunden av avtalet. Har 

huvudmannen lidit förlust på grund av befogenhetsöverskridandet, och fullmäktigen agerat 

culpöst, torde dock huvudmannen kunna kräva ersättning enligt de sysslomannaregler som 

finns i 18 kapitlet HB och som behandlas vidare i 7.3. En begränsning i hur långt 

                                                
25 Ibid., s. 44 ff.
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behörigheten sträcker sig är att huvudmannen aldrig blir bunden om tredje man varit i ond tro. 

Om tredje man förstod eller bort förstå att fullmäktigen gick utöver sin behörighet gäller inte 

avtalet. För uppdragsfullmakten följer ytterligare begränsningar. Här blir huvudmannen inte 

bunden om fullmäktigen överskrider sitt uppdrag, och det har ingen betydelse ens om tredje 

man varit i god tro. För uppdragsfullmakter sammanfaller alltid behörighet och befogenhet 

och huvudmannen blir därmed bunden bara om fullmäktigen håller sig inom de instruktioner 

som meddelats honom. Eftersom tredje man vid uppdragsfullmakter inte får något bevis som 

gör att han har anledning att förlita sig på fullmäktigen, anses tredje man här själv få skylla 

sig själv om denne godtar fullmäktigens meddelande att han representerar huvudmannen och 

sedan inte kan rikta några anspråk mot denne.26

En fullmäktig anses bära ett s.k. garantiansvar enligt 25 § avtalslagen. Garantiansvaret innebär 

att fullmäktigen garanterar att en erforderlig fullmakt föreligger. Finns inte en giltig fullmakt 

eller om fullmäktigen överskrider sin behörighet enligt en giltig fullmakt blir han 

ersättningsskyldig gentemot tredje man upp till det positiva kontraktsintresset. 

Garantiansvaret är mycket viktigt vid uppdragsfullmakter, eftersom tredje man då kan våga 

lita på en fullmäktigs uppgifter, även i avsaknad av något iakttagbart meddelande från 

huvudmannen. Om tredje man finner att fullmäktigen är solvent, vet han att han i alla fall 

kommer att kunna vända sig med anspråk mot denne fullmäktige. 27

Som regel tillräknas fullmäktigens vetskap huvudmannen vid alla former av fullmakt. Det är 

ju antagligen fullmäktigens kunskaper som har legat till grund för de bud och svar som 

utformats under avtalsförhandlingarna, och avtalet bör då tolkas med anledning av dessa 

förutsättningar. Huvudmannens eventuella onda tro kan dock bli aktuell vid åberopande av 

ogiltighetsanledningar som innebär att tredje man utsatts för obehörig påverkan, t.ex. svek och 

ocker.28

3.5 Bud

Det är viktigt att kunna skilja på ett bud och en fullmäktig. Budet agerar osjälvständigt och 

saknar möjlighet att påverka de viljeförklaringar som transporteras mellan parterna. Ett 

eventuellt avtal ingås mellan huvudparterna själva enligt avtalslagens regler. Enligt 32 § st.2 

                                                
26 Ibid., s. 53 ff.
27 Ibid., s. 74 ff.
28 Tiberg och Dotevall, s. 66 ff.
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avtalslagen blir en avsändare i princip inte bunden när ett bud framför ett meddelande 

felaktigt. Det är alltså mottagaren som får stå risken när han förlitar sig på ett meddelande från 

ett bud. Att mottagaren inte innehar något skydd beror på att lagstiftaren anser att budet enbart

meddelat att han representerar en viss person när han framför sitt meddelande, och att 

mottagaren får stå sitt kast om denne förlitar sig på budet. Mottagaren kan inte rikta några 

skadeståndsanspråk mot avsändaren av ett meddelande, framfört via bud. Ett bud kan i princip 

endast göras skadeståndsansvarigt i sin roll av uppdragstagare för visad culpa.29

3.6 Bud eller fullmäktig

Det kan vara komplicerat att avgöra när en förmedlare endast agerar som bud. Har en 

förmedlare utrustats med en fullmakt som endast omfattar avtalsingående sträcker sig 

antagligen det garantiansvar som följer på fullmakten längre än till att endast omfatta själva 

ingåendet av avtalet. Vid förhandlingar kan det verka som att förmedlaren endast uppfyller en 

roll som bud när han framför anbud och accepter mellan parterna innan ett avtal slutligen 

ingås. Emellertid får förmedlaren anses agera som fullmäktig och inneha ett garantiansvar, när 

det gäller befordran av sådana uppgifter som kommer att ingå i det slutliga avtal som sluts av 

förmedlaren.30

I juridisk litteratur görs en distinktion mellan en fullmäktig med aktiv behörighet, och en 

fullmäktig med passiv behörighet. Att inneha en passiv behörighet innebär att vara behörig att 

motta en viljeförklaring eller liknande, men att inget utrymme finns för att själv utföra en 

aktiv rättshandling. Det kan ibland vara svårt att skilja mellan ett bud och en fullmäktig med 

passiv behörighet, men denna distinktion är viktig att göra eftersom en passiv behörighet 

medför samma slags rättsverkningar som en fullmakt med aktiv behörighet. Bedömningen av 

vilken roll en förmedlare innehar, får göras i beaktande av de yttre omständigheterna. Dock 

torde en förmedlare som innehar en viss självständighet vid sitt uppträdande gentemot den 

andra avtalsparten och som aktivt deltar i förhandling och avtalsslut, få anses inneha en 

fullmakt med passiv behörighet.31

                                                
29Ibid., s. 37 ff.
30 Tiberg & Dotevall, s. 143
31 Ibid., s. 178
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3.7 Analys

3.7.1 Förmedlare med fullmakt

Vanligast för försäkringsmäklare har alltså varit att de befullmäktigats av kunden genom en 

skriftlig fullmakt, som kunnat presenteras för försäkringsgivaren. Det verkar inte föreligga 

någon anledning att tro att denna praxis kommer att förändras nämnvärt på grund av den nya 

lagen. Försäkringsförmedlare, med kunden som uppdragsgivare, kommer alltså troligen att 

fortsätta med användandet av skriftliga fullmakter. En intressant fråga är vad som gäller vid 

en eventuell tvist om ingen skriftlig fullmakt existerar. Skulle man till exempel kunna tänka 

sig att förmedlaren innehar en behörighet genom ställningsfullmakt att ingå avtal för kundens 

räkning? Ställningsfullmakt kan ju följa på grund av uppdrag, där viss behörighet följer med 

lag eller sedvänja. Enligt den gamla lagen om försäkringsmäklare verkar detta i alla fall 

uteslutet. Där fanns ingen tydlig definition av mäklarens uppdrag, förutom att han skulle 

klarlägga kundens behov av försäkring och föreslå lämpliga försäkringsalternativ. Ingenting 

nämndes dock angående rätten att sluta avtal. Någon sådan behörighet kan inte heller ha 

ansetts följa av sedvänja inom försäkringsmäklarbranschen, eftersom mäklarens uppdrag 

skiljde sig från gång till annan. I vissa fall gällde uppdraget enbart framläggande av lämpliga 

alternativ, medan mäklaren i andra fall även fick ingå avtal för kundens räkning. I den nya 

lagen om försäkringsförmedling finns däremot en mer detaljerad definition av vad 

förmedlarens uppdrag innebär. I denna definition finns bland annat ingående av avtal för 

försäkringstagarens räkning uppräknat. Även om denna möjlighet nu finns medtagen i lagen 

tror jag dock inte att lagstiftaren avsett att denna behörighet följer med varje förmedlingsavtal, 

utan att det tillåts variera från fall till fall. Nu omfattar lagen också ännu fler typer av 

förmedling, vilket gör att förmedlaruppdraget torde skifta ännu mer beroende på 

förmedlingsuppdragets karaktär. Enbart uppdraget som försäkringsförmedlare torde därför 

inte kunna inge tredje man uppfattningen att förmedlaren har en viss behörighet. Man får 

vidare undersöka om någonting i förehavandet mellan kunden och förmedlaren kan ha gett 

upphov till en uppdragsfullmakt. Konstateras det att förmedlaren har en skriftlig fullmakt blir 

försäkringstagaren inte bunden om förmedlaren gått utöver sin behörighet, och tredje man var 

i ond tro. När det gäller uppdragsfullmakt är principen att försäkringstagaren inte blir bunden 

om fullmäktigen överskrider sitt uppdrag, och här har det alltså ingen betydelse ens om tredje 

man varit i god tro. Lider försäkringsgivaren skada på grund av att avtalet med 

försäkringstagaren inte kan göras gällande, har förmedlaren alltså här ett garantiansvar som 

fullmäktige gentemot försäkringsgivaren. Ett eventuellt skadestånd kan uppgå till det positiva 



19

kontraktsintresset. En förmedlare som endast innehar en begränsad fullmakt att sluta avtal 

torde ändå i vissa fall delta så aktivt i förhandlingar och vid utformningen av avtalet, att de 

uppgifter han vidarebefordrar under förhandlingarna och som blir avtalsvillkor, torde omfattas 

av förmedlarens ansvar såsom fullmäktig.

3.7.2 Gränsdragning mellan fullmäktig och bud

Vilken roll har då förmedlaren om han inte innehar en behörighet genom fullmakt? 

Gränsdragningen mellan bud och fullmäktige kan vara svår att göra. I de fall förmedlaren helt 

osjälvständigt överför anbud och accept utan någon som helst möjlighet att påverka 

innehållet, kan han sägas agera som bud. Det är de yttre omständigheterna som får ligga till 

grund för en bedömning, men det borde dock många gånger vara svårt att se en 

försäkringsförmedlare som enbart ett bud. Förmedlaren deltar ju ofta aktivt vid förhandlingar 

och påverkar med sin egen kunskap det slutliga avtalet. I detta fall kan förmedlaren inte sägas 

agera så osjälvständigt som ett bud anses göra. Det verkar också vara svårt att skilja på bud 

och en fullmäktig med passiv behörighet. Förmedlarens arbete fordrar dock ofta en aktiv 

insats i någon form vid förhandlingar och avtalsslut, vilket många gånger åtminstone borde 

kunna ses som en fullmakt med passiv behörighet.

3.7.3 Förmedlarens förhållande till försäkringsgivaren

Tidigare branschpraxis för försäkringsmäklare var att de endast fick ingå provisionsavtal med 

försäkringsbolag, vilket förklarades av kravet på oberoende. Även i fortsättningen finns ingen 

anledning att tro att inte många förmedlare kommer att fortsätta förmedla försäkringar utan

avtal med försäkringsgivare. I en sådan situation torde förmedlaren inta rollen som bud 

gentemot försäkringsgivaren, eftersom han vanligtvis endast osjälvständigt vidarebefordrar de 

offerter som försäkringsbolagen tillställer honom till kunden. Med denna roll som bud följer 

alltså enbart ett culpaansvar.



20

4. Det avlägsnade kravet på oberoende

4.1 Oberoendekravet enligt FML

Enligt den gamla lagen om försäkringsmäklare fanns ett krav på att mäklaren var tvungen att 

förmedla försäkringar oberoende från försäkringsgivarintressen. En fysisk person fick därför 

inte vara anställd eller inneha ett uppdrag hos något försäkringsföretag, medan en juridisk 

person inte fick vara bundet till ett försäkringsföretag genom ägarförhållanden. Inte heller på 

något annat sätt fick en ofrihet gentemot försäkringsgivare föreligga. Kravet på oberoende 

sågs av lagstiftaren som ett av de absolut viktigaste kännetecknen för en försäkringsmäklare 

och en av anledningarna till att mäklarna skulle kunna bli en viktig länk mellan 

försäkringsgivare och försäkringstagare. Kravet på oberoende ansågs skapa ett förtroende för 

att mäklaren arbetade helt i kundens intresse och inte styrdes av andra hänsyn.32

4.2 Nya regler i lagen om försäkringsförmedling

4.2.1 Ingen fullständig kategorisering av förmedlarna

I den nya lagen om försäkringsförmedling används inte beteckningen försäkringsmäklare och 

något lagstadgat krav på oberoende, motsvarande det som gällde enligt FML, existerar inte 

heller. Överhuvudtaget görs i princip ingen åtskillnad mellan olika kategorier av 

försäkringsförmedlare i lagen, annat än rörande informationsplikten.33 Den enda 

särregleringen som gäller redan vid ansökan om tillstånd är att det finns en speciell ordning 

för en viss typ av förmedlare, som kallas anknutna försäkringsförmedlare. En anknuten 

försäkringsförmedlare är en svensk fysisk eller juridisk person som har träffat avtal med ett 

eller flera försäkringsföretag om att förmedla dessa företags produkter. Något som är viktigt 

är att dessa produkter inte får konkurrera med varandra och att försäkringsföretaget måste 

vara ansvarigt för rena förmögenhetsskador som förmedlaren orsakar en kund, en 

försäkringsgivare eller någon som härleder sin rätt från kunden. Det finns även en andra 

kategori av anknutna försäkringsförmedlare. Dessa är svenska fysiska eller juridiska personer 

som har slutit avtal med försäkringsföretag, om produkterna de förmedlar kompletterar de 

varor eller tjänster som förmedlaren säljer i sin huvudsakliga yrkesverksamhet, och 

försäkringsföretagen ansvarar för ren förmögenhetsskada som förmedlaren orsakar.34 Den 

särskilda ordningen för anknutna försäkringsförmedlare innebär att de själva inte behöver 

ansöka om tillstånd att bedriva verksamhet, utan det är det eller de försäkringsbolag som 

                                                
32 Prop. 1988/89:136, s. 15 f.
33 Prop. 2004/05:133, s. 44
34 Lag om försäkringsförmedling, 1 kap. 10 § p.1
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förmedlaren är anknuten till som ska ordna med registrering för förmedlaren. Det är också 

försäkringsbolaget som ska kontrollera att förmedlaren uppfyller alla yrkeskrav. Att man 

infört denna särreglering beror på att FI får en klart minskad arbetsbörda när det åvilar 

försäkringsföretaget, istället för FI, att se till att förmedlaren uppfyller alla krav som ställs. En 

annan orsak är den tydliga förbindelse till försäkringsföretagen som dessa förmedlare har, 

eftersom försäkringsföretagen tar på sig ett stort ansvar för förmedlarens arbete.35 Enligt 

Svenska försäkringsmäklares förening (Sfm) ska man vara noga med att inte blanda ihop 

begreppen anknutna förmedlare med beroende förmedlare. En förmedlare kan vara beroende 

och ha avtal med olika försäkringsbolag utan att vara registrerad som anknuten förmedlare. 

En anknuten förmedlare får nämligen, som tidigare nämnts, endast förmedla icke 

konkurrerande produkter. Detta medför att de ombud som på grund av avtal med olika 

försäkringsföretag förmedlar konkurrerande produkter inte går in under beteckningen 

anknuten förmedlare.36 Staffan Moberg, förbundsjurist på Sveriges Försäkringsförbund, anser 

dock att det i lagen ändå finns en klar uppdelning mellan beroende och fristående förmedlare, 

eftersom nästan alla som har avtal med försäkringsföretag kommer att bli anknutna 

förmedlare. Anledningen är att det är relativt få på marknaden som har avtal med 

försäkringsföretag och förmedlar konkurrerande produkter. Således faller de flesta inom 

ramen för att kunna registreras som en anknuten förmedlare.37

4.2.2 Frihet att välja förmedlingsroll

Enligt den nya lagen tillåts nu en förmedlare att i en avtalssituation agera oberoende av 

försäkringsgivarintressen, medan han i nästa avtalssituation kan agera som ”ombud” för 

försäkringsföretag. Lagstiftaren anser att en klar fördel med de nya bestämmelserna är att det 

blir mycket enklare och tydligare när samma regler gäller för alla typer av förmedlare. En 

annan fördel med lagen anses vara att flexibiliteten ökar, och därmed förhoppningsvis också 

konkurrensen, när förmedlare kan välja att agera i olika roller beroende på avtalssituation. 

Ytterligare en fördel är att man genom den nya lagstiftningen följer de bedömningar som 

gjorts i EG-direktivet och därmed inte inför några särregleringar för den svenska marknaden. 

En ytterligare anledning till att det inte uttryckligen sker en uppdelning av exempelvis 

försäkringsmäklare och försäkringsombud i lagen, och att inget krav på oberoende har införts, 

                                                
35 Prop. 2004/05:133, s. 60 f.
36 Svenska försäkringsmäklares förening, Försäkringsförmedlarrollen, kursmaterial, Bromma, Sfm Service AB. 
2005, s. 3 f.
37 Moberg, Staffan. Förbundsjurist hos Sveriges Försäkringsförbund, 2006-04-27
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är att FI har haft problem med att lyckas kontrollera att kravet verkligen efterlevts.38 Det har 

varit svårt för FI att kunna upptäcka och föra bevisning om att en försäkringsmäklare inte 

agerat fristående från en försäkringsgivare.39 Att kravet på oberoende tas bort anses också 

vara en fördel för försäkringsmäklarna, eftersom de då inte behöver skicka in lika mycket 

uppgifter om verksamheten till FI, vilket gör att deras arbetsbörda lättar.40

4.2.3 Nya informationsregler ökar kundens eget ansvar

Den enda uppdelning som är aktuell i samband med ansökan om tillstånd är alltså, enligt den

nya lagen, den särskilda registreringsordningen för anknutna förmedlare. Annars finns det 

inget krav på att en försäkringsförmedlare, redan vid registreringstillfället, ska uppge i vilken 

roll han tänker uppträda gentemot sina kunder. Eftersom kunderna inte längre i alla lägen 

upplyses om vilken roll en förmedlare innehar, enbart genom dennes registrering, har man 

därför istället valt att införa informationsregler som ska ge kunden sådan kunskap att denne 

själv kan bilda sig en uppfattning om förmedlarens eventuella bindningar till andra aktörer.41

En försäkringsförmedlare måste, inom rimlig tid innan ett avtal ingås, upplysa kunden om 

förmedlarens rådgivning sker på grundval av en opartisk analys, eller om han har slutit avtal 

att förmedla försäkringar för ett eller flera försäkringsbolag. Lagstiftaren menar att den första 

kategorin i princip motsvarar den yrkesgrupp som föll in under lagen om försäkringsmäklare 

och att den andra kategorin motsvarar de personer som tidigare kallats försäkringsombud. 

Förutom dessa vanligaste kategorier kan en förmedlare också informera om att han förmedlar 

försäkringar från en eller flera försäkringsgivare och att rådgivningen inte sker på grundval av 

en opartisk analys, men att han inte heller genom avtal har förbundit sig att förmedla 

försäkringar från några specifika företag. Detta kan vara fallet om en förmedlare utan några 

särskilda avtal ändå förmedlar försäkringar från enbart några utvalda försäkringsgivare.42 I de 

fall en förmedlare upplyser kunden om att han tillhör kategori två eller tre föreligger också en 

skyldighet att ge kunden namnen på de företag han förmedlar försäkringar för. När det gäller 

kategori ett infinner sig frågan vad som egentligen menas med en opartisk analys. I lagtexten 

och propositionen ges ingen utförligare beskrivning av vad en sådan analys innebär, annat än 

att förmedlaren måste ha analyserat ett tillräckligt stort antal av de försäkringsavtal som finns 

                                                
38 Prop. 2004/05:133, s. 43 f.
39 ”FI klarar inte jobbet”, Dagens Industri, 2003-08-23
40 NUTEK, En kartläggning av företagens administrativa börda, rapport, Info-nr. 060-2004, Stockholm, 2004, s.   

   47
41 Svenska försäkringsmäklares förening, Försäkringsförmedlarrollen, s. 15
42 Prop. 2004/05:133, s. 44
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tillgängliga på marknaden. Någon fingervisning om hur stort detta antal avtal bör vara finns 

inte, utan det kan variera från fall till fall beroende på de enskilda omständigheterna.43

Ytterligare något som en försäkringsförmedlare måste upplysa kunden om är vissa 

ägarförhållanden. Innehar förmedlaren ett kvalificerat innehav i ett försäkringsföretag eller 

om ett försäkringsföretag eller dess moderbolag har ett kvalificerat innehav i förmedlaren, är 

detta något kunden ska informeras om. Enligt EG-direktivet skulle ett kvalificerat innehav 

innebära innehav av röster eller kapital på över 10 % i ett företag. Den svenske lagstiftaren 

har utöver detta också valt att kräva information om innehav som medför att ägaren kan få ett 

väsentligt inflytande över företagets ledning.44

4.3 Kritik mot den nya lagen

Inte alla har varit av den åsikten att det borttagna kravet på oberoende och att förmedlaren nu 

har möjligheten att alternera mellan olika förmedlarroller enbart är av godo. 

Konkurrensverket menar att det i alla fall för vissa produkter som är av stor ekonomisk 

betydelse för konsumenter, exempelvis livförsäkringar, borde fordras att 

försäkringsförmedlaren endast får uppträda i en viss vald roll. Att variera mellan olika roller 

blir förvirrande för kunderna.45 Konsumentverket anser att det inte gör något att kravet på 

oberoende tas bort, eftersom det varit så svårt att kontrollera och upprätthålla. Det är dock 

viktigt för konsumenter att kunna erhålla oberoende rådgivning, och det kan bli en källa till 

osäkerhet för konsumenterna att en förmedlare nu kan uppträda i olika roller. Därför måste det

också finnas stränga krav på att den information som riktas till konsumenten ska vara mycket 

tydlig.46 Även Sveriges Försäkringsförbund är av den åsikten att det kan bli otydligt för 

kunden vilken roll en förmedlare innehar, och att det vore fördelaktigare för kunden att veta i 

vilken roll en förmedlare tänker agera, redan innan den första kontakten med förmedlaren tas. 

Det borde därför finnas en uppdelning i lagen mellan oberoende försäkringsmäklare och 

försäkringsombud.47 Även Sfm vill behålla begreppet försäkringsmäklare i lagtexten och 

knyta det till de förmedlare som ska ge rådgivning på grundval av en opartisk analys. 

Föreningen anser att det även bör finnas kvar ett krav på oberoende för denna typ av 

                                                
43 Ibid., s. 100 f.
44 Ibid., s.82
45 Remissvar från Konkurrensverket angående Ds 2004:10, Dnr 616/2004, 2004-09-15

46 Remissvar från Konsumentverket angående Ds 2004:10, Dnr: 2004/4526, 2004-09-15

47 Remissvar från Sveriges Försäkringsförbund angående Ds 2004:10, 2004-09-24
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förmedlare. Att behålla denna uppdelning gör det lättare för kunden att veta från början vilken 

förmedlare denne vill anlita. Eftersom försäkringsmäklarna också har hunnit bli en väl 

inarbetad yrkesgrupp vore det dumt att ta bort denna titel och de kännetecken som brukar 

förknippas med den. Även om det inte går att behålla beteckningen försäkringsmäklare i 

lagen, menar dock Sfm att det åtminstone ska finnas ett förbud för en förmedlare att uppträda 

i olika roller. Även om förmedlaren utlovar en opartisk analys kan det vara svårt att tro på 

detta, när man kanske vet att han i andra avtalssituationer inte agerar fristående från 

försäkringsföretag.48

4.4 Intervjusvar

Vid de intervjuer som gjorts med ett antal försäkringsmäklare framgår att åsikterna om den 

nya lagregleringen går isär. Två av mäklarna förstår inte varför beteckningen 

försäkringsmäklare inte har behållits i den nya lagen, eftersom det blivit ett så väl inarbetat 

begrepp. Det kan nu bli svårt för kunderna att skilja mellan de olika roller en 

försäkringsförmedlare får inta. Försäkringsmäklarna anser att de utgör en exklusiv grupp som 

har större kunskaper än övriga försäkringsförmedlare. Eftersom mäklarna har mer omfattande 

kunskaper än exempelvis en näringsidkare som enbart förmedlar tilläggsförsäkringar till sina 

varor, borde därför mäklarna också få ta ett större ansvar. De borde därför utskiljas som en 

särskild kategori i lagen och regleras av särskilda bestämmelser.

Två av de intervjuade mäklarna tycker däremot att den nya lagstiftningen är positiv. Den ena 

menar att kunderna inte kommer att bli mer förvirrade än vad de redan varit, angående att 

försäkringsmäklare och försäkringsombud inte omnämns i den nya lagen. Många kunder var 

redan, under tiden som den gamla lagen gällde, osäkra på vem som var försäkringsmäklare 

och inte. En del trodde exempelvis att försäkringsbolagens egna anställda säljare också var 

försäkringsmäklare. Den andra mäklaren anser att många äldre försäkringsmäklare som 

arbetat länge i branschen inte uppskattar att beteckningen tas bort ur lagtexten på grund av 

tradition och gammal vana och att många även uppskattat att tillhöra den exklusiva grupp som 

fått kalla sig försäkringsmäklare. Under tiden som har gått sedan försäkringsmäklarna fick 

tillåtelse att verka på marknaden har dock mycket hänt, och nuförtiden sysslar mäklarna med 

mycket mer än det som de först arbetade med när de introducerades på marknaden. Antalet 

förmedlade försäkringar är inte alls lika stort, eftersom mäklarna i allt större omfattning 

                                                
48 Remissvar från Svenska försäkringsmäklares förening angående Ds 2004:10, 2004-09-13
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istället arbetar med placering i finansiella instrument. Detta gör att vad som ska förknippas 

med begreppet försäkringsmäklare är osäkert och föränderligt, och att argument rörande 

begreppets inarbetning kan avfärdas.

Den femte mäklaren tycker att det finns både fördelar och nackdelar med den nya lagen. Förut 

ställdes högre krav på enbart mäklarna, men nu blir det mera rättvist när samma regler ska 

gälla även för andra förmedlare. En nackdel är dock att försäkringsmäklare förut var en 

skyddad titel enligt lag, som garanterade trygghet till kunderna, och nu när skyddet tagits bort 

går en konkurrensfördel förlorad. Det är lite synd att det lagstadgade kravet på oberoende har 

avlägsnats, men samtidigt var det svårt att upprätthålla kravet i flera situationer. Nu får 

försäkringsförmedlarna större valfrihet angående hur de ska agera i olika lägen. 

Bland mäklarna förekommer också åsikter om att oberoendekravet nog inte iakttagits fullt ut 

av alla försäkringsmäklare, eftersom vissa mäklare säkerligen baserat sin rådgivning på 

tidigare erfarenheter av kontakter med olika försäkringsgivare. Även om de ska vara 

oberoende i sin yrkesutövning arbetar de ändå helst med ett visst eller några särskilda företag, 

med vilka relationerna varit goda.

De flesta av de intervjuade försäkringsmäklarna tror att det avlägsnade oberoendekravet torde 

motsvara det som nu kallas att erbjuda rådgivning baserad på en opartisk analys, men två av 

mäklarna tror dock inte att oberoendekravet och den opartiska analysen överensstämmer fullt 

ut. Flera av företagen kommer nu att byta namn från att ha kallat sig försäkringsmäklare till 

att nu beteckna sig som finansiella rådgivare. En av försäkringsmäklarna kommer dock att 

fortsätta använda sig av denna beteckning, medan en annan kommer att marknadsföra sig som 

en oberoende försäkringsförmedlare.

4.5 Analys

4.5.1 Ingen fullständig kategorisering av förmedlarna

De försäkringsförmedlare som omfattas av den nya lagen om försäkringsförmedling är en 

brokig skara av fysiska och juridiska personer. Lagen omfattar allt från personer som 

förmedlar försäkringar på sin fritid till juridiska personer med en omfattande verksamhet.

Lagstiftaren har ändå bedömt att dessa aktörers gemensamma roll som mellanmän vid 

förmedling av försäkring ska vara styrande istället för de stora olikheter som finns inom
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gruppen. Fördelen med gemensamma regler för alla dessa förmedlare är att vi får en 

lagreglering som inte är så omfångsrik och ogenomtränglig, vilket skulle kunna bli resultatet 

om varje kategori av förmedlare reglerades av särskilda bestämmelser. Lagstiftningen kan 

också bli enklare att sätta sig in i och det kan framgå tydligare vad som gäller när reglerna 

omfattar alla aktörer.

Att fler försäkringsförmedlare än endast försäkringsmäklare omfattas av den nya lagen är 

positivt. I de flesta finansiella branscher ställs höga krav på de yrkesverksamma, eftersom 

ekonomiska produkter och tjänster kan ha en avgörande inverkan på en kunds livssituation. 

Försäkringsförmedlare har en betydelsefull roll vid distribution av försäkringar och de 

produkter som förmedlas kan omfatta väsentliga belopp. Att fler försäkringsförmedlare nu 

omfattas av särskilda regler gör att likheten ökar med vad som gäller för övriga finansiella 

verksamheter och att kundens trygghet stärks. Något som däremot kan ifrågasättas är om det 

trots allt inte vore önskvärt att urskilja tydligare kategorier av olika försäkringsförmedlare i 

lagen. Visst kan det verka enkelt med att samma regler ska gälla för alla förmedlare, men jag 

anser att skillnaderna mellan de olika aktörerna överväger likheten mellan dem. Traditionellt 

sett har försäkringsombud företrätt försäkringsgivare, medan försäkringsmäklare arbetat på 

uppdrag från försäkringstagaren. Inga av dessa beteckningar används i den nya lagen, men 

termerna är väl inarbetade på den svenska marknaden. Lagen om försäkringsförmedling 

bygger på ett EG-direktiv, men det finns ingenting i direktivet som hindrar att man vid 

införandet av direktivet anpassar lagens krav efter den verksamhet som bedrivs. Ett exempel 

är Finland, där den finska lagen om försäkringsförmedling klart skiljer på ombud och 

försäkringsmäklare. I den svenska lagen finns alltså inga sådana kategorier och en förmedlare 

tillåts nu att alternera mellan olika roller beroende på avtalssituation. Det finns inget krav vid 

registreringen av en förmedlare som entydigt gör att kunden redan innan anlitandet av en 

förmedlare vet vilken roll denne innehar. Till den nya lagstiftningens fördel bör dock nämnas 

den särskilda ordning för registrering som gäller för så kallade anknutna förmedlare. Någon 

som registreras som en anknuten förmedlare har träffat avtal med företag om att förmedla 

deras produkter, såvida dessa produkter inte konkurrerar med varandra. En förmedlare som 

ingått avtal med olika försäkringsgivare, men som förmedlar konkurrerande produkter,

omfattas dock inte av begreppet anknuten förmedlare. En kund kan alltså inte vara säker på att 

en förmedlare som inte är registrerad som anknuten förmedlare inte har kopplingar till någon 

försäkringsgivare. I intervjun med Staffan Moberg på Sveriges Försäkringsförbund framgår 

att förbundet anser att ordningen med registreringen av anknutna förmedlare innebär att det 
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finns en tydlig uppdelning i lagen mellan förmedlare som har avtal med försäkringsbolag och 

de som inte har det. Anledningen till denna åsikt är att det endast finns ett fåtal förmedlare på 

den svenska marknaden som har avtal med försäkringsgivare, men förmedlar konkurrerande 

produkter, och som därmed faller utanför beteckningen anknuten förmedlare. Förbundet anser 

därför att problemet är obefintligt. Även om problemet verkar litet, kan man dock fråga sig 

om det inte vore enklare att skapa en möjlighet för förmedlare att registrera sig som ombud 

eller förmedlare utan avtal med något företag. Det skulle då antagligen kunna gå snabbare för 

kunder att direkt hitta den typ av förmedlare de vill anlita. Även om det finns få förmedlare 

idag som har avtal med försäkringsgivare, men inte klassas som en anknuten förmedlare, är 

det också svårt att förutspå hur marknaden kommer att utvecklas. Skulle denna grupp av 

förmedlare komma att öka i framtiden, är det också fördelaktigt att redan innan en sådan 

utveckling sker, ha ett system som gör att kunden vet om en förmedlare har kopplingar till

försäkringsgivarintressen eller ej. Att ha en särskild registreringsordning för enbart vissa av de 

förmedlare som har avtal med försäkringsgivare leder till att uppdelningen känns ofullständig 

och otydlig.

4.5.2 Frihet att välja förmedlingsroll

Avsaknaden av uttryckliga kategorier av förmedlare i lagen och möjligheten för en förmedlare 

att alternera mellan olika förmedlarroller kan troligen skapa viss förvirring hos en kund. 

Lagstiftaren försvarar den nya ordningen med att flexibiliteten ökar för förmedlarna när de

inte behöver specialisera sig på enbart en viss typ av försäkringsförmedling.

Konkurrenshänsyn och hänsyn till avtalsfriheten verkar här få väga tyngre än kundsäkerheten. 

Den ökade flexibiliteten för förmedlarna kan antagligen bidra till att en större marknad öppnar 

sig för dem, att förtjänstmöjligheterna vidgas och att konkurrensen mellan förmedlarna ökar. 

Tidigare var försäkringsmäklarna den enda grupp av förmedlare som omfattades av särskilda 

regler. Denna särreglering kan ha medfört att mäklarna i första hand konkurrerade med andra 

mäklare som arbetade under samma villkor, och först i andra hand med övriga 

försäkringsförmedlare. Nu kan en försäkringsförmedlare istället agera i en 

”försäkringsmäklares” roll i en avtalssituation och sedan som ett ”ombud” gentemot nästa 

kund. En enskild förmedlare får alltså större möjligheter att själv påverka sin förmedlingsroll 

och därmed också sin konkurrenssituation. Denna frihet får dock ställas i relation till en 

eventuellt ökande förvirring och osäkerhet hos kunden. Tidigare visste en kund redan genom 

försäkringsmäklarens registrering vilken roll denne hade på försäkringsmarknaden. Nu läggs 

istället ett större ansvar på kunden, genom att förmedlaren ska informera kunden om vilken 
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sorts rådgivning denne kan ge, och om vissa ägarförhållanden. Kundens ansvar för att ta 

ställning till och göra sina egna bedömningar angående förmedlarens eventuella kopplingar 

till andra aktörer har utvidgats genom den nya lagstiftningen. Även om en förmedlare utlovar 

en opartisk rådgivning till en kund kan man dock ifrågasätta om inte viss osäkerhet angående 

denna opartiskhet kan råda, när kunden är medveten om att i föregående eller nästkommande 

avtalssituation kan förmedlaren erbjuda en analys som inte alls är opartisk.

4.5.3 Ägarförhållanden

För försäkringsmäklare gällde att de till ingen del fick ägas av eller äga någon del i ett 

försäkringsföretag. Nu finns inga dylika hinder, förutsatt att förmedlaren informerar kunden 

om dessa ägarförhållanden, så att kunden själv får ta ställning till vilken betydelse relationen 

har för förmedlarens arbetsprestation. Enligt EG-direktivet, som den nya lagen bygger på, ska

förmedlaren endast informera kunden om innehavet av röster eller kapital överstiger 10 %. 

Den svenska lagstiftaren har dock valt att även innehav som på annat sätt möjliggör ett 

väsentligt inflytande över ledningen av det aktuella företaget omfattas av informationsplikten. 

Här har alltså Sverige en restriktivare reglering än minimikraven i direktivet och detta får 

sägas vara till kundernas fördel. Enligt regleringen i EG-direktivet behöver en förmedlare inte 

upplysas i de fall ett försäkringsföretag äger mindre än 10 % i en förmedlare eller om en 

förmedlare äger mindre än 10 % i ett försäkringsföretag. Att kunden inte alls ska upplysas om 

detta förhållande kan väcka anledning till oro, eftersom även ett mindre innehav i vissa fall 

säkert kan leda till en viss bundenhet gentemot det aktuella företaget. Mot denna farhåga bör 

dock ställas argumentet att en informationsplikt om varje enskilt litet innehav kan bli alltför 

långtgående och detaljreglerad. Här anser jag att den svenska lagen visar prov på en välgjord 

avvägning mellan dessa båda ståndpunkter. Genom skrivningen att även andra innehav än de 

som överstiger 10 % omfattas av informationskravet, såvida de medför att en väsentlig 

påverkan på företagets ledning är möjlig, ges kunden en större möjlighet att få reda på 

bindningar som kan påverka förmedlaren. Det bör emellertid påpekas att bedömningen av vad 

möjlighet till ett väsentligt inflytande innebär kan vara en svårbedömd fråga och att det utgör 

en riskfaktor att denna prövning lämnas åt försäkringsförmedlaren.

4.5.4 Oberoendekravet

Att ett krav på oberoende inte gäller generellt i den nya lagstiftningen får ses som självklart, 

eftersom den nya lagen omfattar även förmedlare med bindningar till olika företag. Eftersom 

lagstiftaren inte velat införa olika uttalade kategorier av försäkringsförmedlare i lagtexten har 
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man inte heller velat koppla ett dylikt krav till någon särskild sorts förmedlare. När 

försäkringsmäklarlagen kom uttalades i förarbetena att oberoendekravet var det allra mest 

centrala och utmärkande kännetecknet för en försäkringsmäklare. Det ansågs till och med att 

det var just kravet på oberoende som medförde att mäklarna kunde ha stor betydelse för 

försäkringstagarna och för försäkringsmarknaden. Försäkringstagarna behövde få tillgång till 

en aktör som de visste tillvaratog deras intressen och som de kunde förlita sig på agerade utan 

kopplingar till något företag. I den nya lagen ges möjligheten att få tillgång till en opartisk 

analys, men frågan är om denna möjlighet ger lika stor trygghet för kunden som ett krav på 

oberoende. Något som måste tas med i bedömningen är att FI, under de år som 

försäkringsmäklarlagen gällde, hade uppenbara problem med att kontrollera att 

oberoendekravet efterlevdes. Det krävdes stora resurser för att infordra och gå igenom 

uppgifter från försäkringsmäklarna och det var svårt att föra i bevis att en mäklare var 

beroende av ett försäkringsbolag. Det finns därmed en risk för att ett krav på oberoende 

upplevs som en bra lösning, men att det endast inger en falsk trygghet om det är svårt att 

kontrollera att kravet efterlevs. Gäller ett krav på oberoende kan kunderna få uppfattningen att

en registrerad försäkringsförmedlare garanteras uppfylla detta krav och blir mindre 

uppmärksamma på att så kanske inte är fallet.

Majoriteten av de försäkringsmäklare som intervjuats verkar ha uppfattningen att det krav på 

oberoende som tidigare gällt i princip motsvaras av möjligheten i dagens lagstiftning att ge 

rådgivning baserad på en opartisk analys. Endast en av mäklarna ansåg att så inte var fallet 

och jag är benägen att instämma med denne mäklare. Begreppen oberoende och opartisk kan 

kanske vid en första anblick anses i princip jämförliga med varandra. Dessa uttryck används 

dock ofta jämte varandra istället för synonymt. När det gäller begreppet oberoende anser jag 

att det är synonymt med ordet självständig. Oberoendet gäller de faktiska sakförhållanden 

som föreligger i ett fall och som är synbara utåt. Att vara oberoende handlar om att inneha en 

viss ställning i relationen till utomstående och att ingen har möjligheten att påverka den 

oberoende. Att vara opartisk anser jag mer är att likställa med ordet objektiv. Det rör sig här 

inte lika mycket om de konstaterade yttre förhållandena, utan mer om den faktiska förmågan 

att kunna bortse från ovidkommande hänsyn. Det kan däremot sägas att det kan vara mycket 

svårt att vara opartisk i en situation där man står i ett beroendeförhållande till någon. Enligt 

den nya lagstiftningen är det ju också möjligt för en förmedlare att erbjuda en opartisk analys, 

även om man äger eller ägs av ett försäkringsföretag, såvida man bara informerar kunden om 

detta förhållande. Att hävda att oberoendekravet motsvaras av möjligheten att erbjuda en 
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opartisk analys är därför missvisande. Det blir därför, som ovan nämnts, upp till kunden att

kunna bedöma vilka följder eventuella ägarförhållanden betyder för just det aktuella 

uppdraget. 

Vissa av de försäkringsmäklare som intervjuats kommer i fortsättningen att ändra sin 

yrkesbeteckning, medan några planerar att behålla den. Enligt några av mäklarna är deras 

yrkestitel vid det här laget väl inarbetad och kunderna har vid det här laget lärt sig att 

mäklarna är oberoende och enbart agerar i deras intresse. Andra menar att 

försäkringsmäklaryrket har förändrats mycket och att det är osäkert vad som skulle förknippas 

med begreppet i framtiden. Eftersom titeln inte längre är lagskyddad finns nu en risk att andra 

förmedlare börjar marknadsföra sig som försäkringsmäklare, utan att uppfylla de krav som 

gällde enligt den tidigare lagen. Detta skulle kunna innebära förvirring för kunder som inte är 

insatta i den nya lagstiftningen och inte vet om att de gamla kraven inte längre gäller. Som 

tidigare nämnts har man i Finland behållit kategorierna försäkringsmäklare och ombud vid 

införlivande av EG-direktivet. Där får fortfarande endast en registrerad försäkringsmäklare 

använda denna benämning i sin firma eller annars som beteckning för sin verksamhet. Denna 

lösning tycker jag ger en ökad trygghet för kunderna och är mer tillfredsställande än den 

svenska lagens utformning.

4.5.5 Sammanfattning

Att upprätthålla oberoendekravet har visat sig vara svårt och kravet är inget jag förordar att 

införa igen. Dock tror jag att det vore fördelaktigt ur kundhänseende att förmedlarna indelas i 

olika kategorier, som exempelvis enbart får erbjuda rådgivning baserad på en opartisk analys 

eller enbart är avtalsenligt förpliktade att förmedla försäkringar för vissa företag. Att kunden 

själv får ta ställning till huruvida förmedlaren kan anses vara beroende och hur detta påverkar 

hans arbete är antagligen också en godtagbar lösning. Hellre en sådan lösning där personer får 

ta ett visst eget ansvar, än att de förlitar sig på ett krav som egentligen inte kan garanteras. Det

är dock viktigt att informationen verkligen är klar och tydlig och att den lämnas till kunden i 

god tid innan ett avtal ingås, så att kunden har tid att hinna bilda sig en uppfattning angående 

förmedlarens roll.
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5. Försäkringsförmedlarens ersättning

5.1 Provisionssystemet

I lagen om försäkringsmäklare har inte funnits någon bestämmelse om på vilket sätt en 

mäklare bör ersättas för sitt arbete. Ersättningen har alltså kunnat utgå genom arvode från 

uppdragsgivaren, genom provision från försäkringsföretaget eller som en kombination av 

dessa båda varianter. Såväl internationellt, som i Sverige, har försäkringsmäklare emellertid 

regelmässigt fått ersättning för sitt arbete i form av provision från försäkringsgivaren. I 

slutändan är det dock kunden som står för kostnaden även vid betalning genom provision, 

eftersom beloppet vanligtvis belastar kundens försäkring som försäljningskostnader.49 Det 

arbete som mäklaren utför skulle, utan dennes insats, istället behöva utföras av 

försäkringsbolagets egna säljare. Det har därför inte förefallit som någon konstig ordning att 

mäklaren erhåller ersättning direkt från försäkringsföretaget, eftersom mäklarens arbete 

annars skulle falla på företaget.50 Det system med provisioner som nu beskrivits brukar kallas 

för ett bruttopremiesystem, eftersom kundens premie betalas in brutto till försäkringsbolaget, 

som sedan i sin tur utger ersättning till mäklaren. Ett system där kunden istället betalar ett 

arvode direkt till mäklaren kallas ett nettopremiesystem.51

Frågan om provisionssystemet bör behållas har diskuterats flitigt under de senaste åren. Den 

största anledningen är åsikter om att mäklarna kan styras av hur höga provisioner 

försäkringsbolagen erbjuder. I värsta fall kan detta leda till att mäklaren rekommenderar ett 

mindre lämpligt alternativ till en kund, enbart på grund av att det aktuella försäkringsbolaget 

utger högre ersättning till mäklaren. I en rapport från FI, som behandlar mäklarnas provisioner 

inom livförsäkringsområdet, konstaterar myndigheten att det förekommer sådana ekonomiska 

incitament för försäkringsmäklarna, vilket kan resultera i nackdelar för kunderna. Även andra 

länder har uppmärksammat frågan och i exempelvis Finland har det nu lagstadgats om att 

försäkringsmäklare ska ersättas direkt av försäkringstagaren.52

                                                
49 Finansinspektionen, Livbolagens provisioner till försäkringsmäklare, s. 2 f.
50 SOU 1997:79, s. 162
51 Finansinspektionen, Livbolagens provisioner till försäkringsmäklare, s. 2
52 Prop. 2004/05:133, s. 85 f.
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5.2. Information om pris och provisioner

5.2.1 Obligatorisk prisuppgift

Istället för att införa ett förbud mot provisioner anser många att en tillräcklig grund för 

förtroende och öppenhet skapas om försäkringsförmedlaren alltid måste upplysa kunden om 

vilken ersättning denne erhåller. Denna lösning var också uppe till förslag inför stiftandet av 

FML, men avfärdades med att en sådan obligatorisk upplysningsplikt troligen inte skulle vara 

något hinder för en mäklare som medvetet bestämt sig för att råda sin kund att köpa en 

olämplig försäkring. Istället infördes en bestämmelse om att mäklaren, endast på begäran av 

kunden, var tvungen att upplysa om provisionsbeloppet. Anledningen sades vara att 

försäkringstagaren på detta sätt lättare skulle kunna få vetskap om priset för mäklarens 

tjänster.53 I den nya lagen om försäkringsförmedling har istället införts en obligatorisk plikt 

för försäkringsförmedlaren att alltid upplysa om priset för tjänsten och vem som kommer att 

utbetala den ersättning som han kan tillräkna sig. Föreligger svårigheter att bestämma priset är 

det även tillåtet att redovisa grunderna för hur priset kommer att bestämmas. Med denna 

informationsplikt går lagstiftaren längre än vad EG-direktivet kräver, eftersom en sådan plikt 

enligt direktivet endast krävs vid telefonförsäljning till konsumenter.54 FI har också fått 

möjligheten att ställa långtgående krav på den information om provisionen som ska lämnas. 

Upplysningsplikten avser all ersättning som utbetalas till förmedlaren, oavsett när och i vilken 

form som ersättningen kommer förmedlaren till del. Förutom den ordinarie ersättningen kan 

förmedlaren nämligen få högre ersättning, exempelvis om de försäkringar han förmedlat från 

en viss försäkringsgivare överstiger en viss nivå, så kallad tröskelprovision.55

Lagstiftaren menar att det är av stor betydelse att en uppdragsgivare, som anlitar någon inom 

finansbranschen, alltid får en tydlig uppgift om det aktuella priset. Att skapa öppenhet på 

detta område ökar antagligen också konkurrensen mellan försäkringsförmedlarna. Bland annat 

Konsumentverket har varit klart positiva till införandet av den nya bestämmelsen.56 Ingen av 

de försäkringsmäklare som intervjuats inför uppsatsen har heller haft något att invända mot 

det nya kravet, snarare tvärtom. De intervjuade försäkringsmäklarna verkar anse att kravet på 

prisinformation inte alls är särskilt betungande. Relationen till kunden bör vara så öppen som 

möjligt, vilket den nya bestämmelsen bidrar till.

                                                
53

 Prop. 1988/89:136, s. 23 f.
54

 Prop. 2004/05:133, s. 83 f.
55

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsförmedling, FFFS 2005:11, 2005-06-27, 6 
kap. 5-10 §§
56 Prop. 2004/05:133, s. 85
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5.2.2 Kritik mot den obligatoriska prisuppgiften

Flera remissinstanser har dock anfört invändningar mot kravet på obligatorisk prisuppgift för 

försäkringsförmedlare, på grund av att det skulle blir för svårt att tillämpa i praktiken och på 

grund av att det hindrar konkurrensen. Det är ofta betydligt svårare att fastställa priset för att 

ha förmedlat en livförsäkring i jämförelse med en skadeförsäkring. Enligt Staffan Moberg hos 

Sveriges Försäkringsförbund, kommer det bli svårt för kunden att jämföra olika provisioner 

med varandra. En del förmedlare får exempelvis en ersättning som är kopplad till antal 

förmedlade försäkringar per år, medan förmedling av pensionsförsäkringar kan vara kopplat 

till årets börsutveckling. Det blir svårt att lämna tydlig prisinformation i dylika fall, och 

kunden kommer få svårigheter med att jämföra dessa arvoden. Lagstiftaren avfärdar dock 

kritiken, eftersom möjligheten finns att endast redogöra för grunderna för hur priset bestäms 

om det visar sig vara omöjligt att få fram en korrekt prisupplysning. När det gäller argumentet 

att konkurrensen blir lidande gäller detta såväl i relation till utländska förmedlare, som till 

försäkringsbolagens anställda säljare.57 Sfm menar att om kunden ska kunna bilda sig en 

uppfattning om prisnivån på en förmedlares tjänst är rimlig, måste kunden även ha 

möjligheten att jämföra förmedlarens pris med distributionskostnaden för de försäkringar som 

anställda säljare förmedlar. Även de bör således omfattas av ett krav på prisinformation.58

Lagstiftaren håller med om att det vore önskvärt att inte bara försäkringsförmedlarna omfattas 

av informationsplikten, men anser att det skulle ta för lång tid att invänta en utredning 

gällande andra aktörer. I många andra länder ställs också krav på information om priset för en 

förmedlingstjänst, och därmed avvisas också kritiken om att konkurrensen skulle hämmas 

gentemot utländska förmedlare.

5.2.3 Andra förslag

I en tidigare utredning avseende villkoren för försäkringsmäklare föreslogs att en dylik 

informationsplikt angående priset för förmedlingen skulle gälla alla de försäkringsalternativ 

som mäklaren föreslog. Bestämmelsen skulle vara tvingande vid avtal med konsumenter och 

annars dispositiv. I förarbetena till den nya lagen om försäkringsförmedling konstaterar 

lagstiftaren att detta förslag inte är lika relevant i dagsläget, eftersom förslaget mest skulle ha 

kompletterat det borttagna kravet på oberoende.59

                                                
57

 Ibid., s. 84-85
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Remissvar från Svenska försäkringsmäklares förening angående Ds 2004:10, 2004-09-13
59

 Prop. 2004/05:133, s. 84 f.
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Bland de intervjuade försäkringsmäklarna går åsikterna isär när det gäller frågan om 

provisionen bör redovisas för alla de försäkringsalternativ som förmedlaren har tagit fram. 

Några mäklare menar att det vore klart fördelaktigt för kunden och att det vore ett bra sätt att 

skapa en öppen och förtroendeingivande relation. Andra har däremot svårt att förstå hur en 

sådan regel skulle kunna hjälpa kunden. Om priset för alla alternativ redovisas blir det istället 

troligen för mycket information att ta in på en gång, vilket kan skapa förvirring.

Ytterligare ett förslag, som framfördes i förarbetena till FML, var att förmedlaren endast 

skulle behöva upplysa kunden om försäkringsbolagens provisionsnivåer, i de fall nivåerna 

skiljde sig åt i någon större utsträckning.60

5.3 Arvodessystem

Även om lagstiftaren i Sverige inte har velat följa Finlands exempel att lagstifta om ett 

arvodessystem för försäkringsförmedlare, finns flera aktörer på marknaden som hoppas på en 

sådan utveckling. Branschorganisationen Sveriges Försäkringsförbund har exempelvis gett ut 

en rekommendation till sina medlemmar att tillämpa nettopremier vid försäljning av 

skadeförsäkringar. Många försäkringsmäklare upprördes över detta beslut och Sfm tog 

ärendet till Konkurrensverket och sedan genom överklagande till ett avgörande i 

Marknadsdomstolen.61 Ärendet kommer att beskrivas mer ingående nedan. Flera 

försäkringsbolag har efter rekommendationen beslutat sig för att införa nettopremier för 

skadeförsäkringar. Trots detta menar Staffan Moberg, förbundsjurist på Sveriges 

Försäkringsförbund, att rekommendationen inte alls har efterlevts på det sätt som kunde ha 

förväntats, med tanke på att försäkringsbolagen drev igenom frågan med kraft. Under den 

senaste tiden har dock ingen uppföljning skett angående hur många som följer 

rekommendationen.

I den rapport som FI gjort om provisioner på livförsäkringsmarknaden, konstaterades, som 

tidigare nämnts, att det fanns ekonomiska incitament för försäkringsmäklare att förorda ett 

försäkringsföretag som erbjuder hög provision. I rapporten framkom det också att 

försäkringstagare ofta inte har särskilt stor kunskap om förmedlarnas provisionsvillkor och att 

dessa kan vara väldigt invecklade.62 Konsumentverket är klart positiva till att införa ett 
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Marknadsdomstolens beslut 2005:25, Dnr A 4/04, 2005-06-30
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Finansinspektionen, Livbolagens provisioner till försäkringsmäklare, s. 1
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arvodessystem. Trots att oberoendekravet tagits bort ur lagen finns ju ändå möjligheten att 

erbjuda kunden en opartisk analys. Så länge som förmedlaren får provision från 

försäkringsgivaren kommer det dock vara osäkert för kunden hur opartisk en sådan analys 

egentligen är.63 Även i flera statliga utredningar har frågan tagits upp de senaste åren. I en av 

statens offentliga utredningar, Näringslivet och förtroendet, anses provisionssystemet vara en 

osund konstruktion som bäst löses genom att ett arvodessystem införs.64 I en annan utredning 

som rörde försäkringsmäklarnas verksamhet framfördes ett argument av mer generell 

karaktär. I de flesta andra relationer i näringslivet är det kunden som betalar direkt för de 

tjänster denne beställer. Således borde även en försäkringstagare betala ett pris direkt till en 

anlitad förmedlare för det arbete denne utför för försäkringstagarens räkning.65

Sfm anser däremot att provisionssystemet bör behållas. Det är ett väl etablerat ersättningssätt 

internationellt och det används också ofta inom bank- och finansbranschen i Sverige. 

Provisionssystemet minskar också arbetsbördan för kunden, eftersom denne slipper 

administrera två olika betalningar när en försäkring köps. Eftersom många försäkringsföretag, 

speciellt vid förmedling av skadeförsäkringar, knappt skiljer sig från varandra beträffande 

provisionsnivåerna, finns heller ingen anledning för kunderna att oroa sig för att förmedlaren 

styrs mot en hög ersättning.66 Även Mäklarsamfundet motsätter sig införandet av ett 

arvodessystem. Samfundet anser till och med att man istället bör lagstifta i rakt motsatta 

riktningen, d.v.s. införa ett krav på att det alltid är försäkringsgivaren som ska ersätta 

förmedlaren genom provision, åtminstone vid avtal med en konsument. Anledningen är att det 

bedöms vara väldigt svårt för en privatperson att bilda sig en uppfattning om vad ett rimligt 

pris för en förmedlingstjänst är, och att försäkringsbolag är mer vana att förhandla om priser 

än konsumenter.67

Lagstiftaren anser att branschen själv i första hand bör ges en möjlighet att på egen hand 

reglera ersättningsfrågan. Dock bör det inte få förekomma lösningar där försäkringstagaren 

inte kan känna förtroende för förmedlaren. Lagstiftaren är därför av den åsikten att det kan 

vara aktuellt att i framtiden överväga att införa ett arvodessystem. Frågan rymdes dock inte 

inom ramen för arbetet med den nya lagen om försäkringsförmedling. Man bör inte heller 
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glömma FI: s möjlighet att tillgripa sanktioner mot förmedlare som inte sköter sitt uppdrag på 

det sätt som krävs.68

Alla de försäkringsmäklare som intervjuats tror att provisioner kan utgöra ett ekonomiskt 

incitament för förmedlare, vilket kan skapa intressekonflikter i relation till kunden. De är dock 

i princip överens om att det troligen är framförallt mindre och oetablerade företag som lockas 

av höga provisioner, eftersom de har ett större behov av kapital. Även de flesta större 

förmedlare tar dock antagligen hänsyn till provisioner i någon mån. En av mäklarna menar att

det är naivt att tro att inte provisionen spelar någon roll. En annan menar att det är självklart 

att provisionen styr valet av försäkringsalternativ, eftersom ett företag måste överleva på 

marknaden och dess grundläggande syfte är att skapa vinst. Några av mäklarna håller med om 

att ett arvodessystem skulle kunna ha vissa fördelar, men anser att nackdelarna klart 

överväger, eftersom ett arvodessystem skulle försätta mäklarna i en helt annan 

konkurrenssituation. Försäkringsföretagen skulle behöva sänka sina premier med det belopp 

som provisionen tidigare utgjorde, vilket inte alls är säkert att de gör. Många mäklare skulle 

försvinna då de inte skulle klara konkurrensen.

5.4 Rekommendationen om nettopremier

Som tidigare nämnts har Sveriges Försäkringsförbund följt Finlands exempel och infört en 

rekommendation på skadeförsäkringsområdet om att ersättningen för förmedlingstjänsten bör 

avtalas mellan förmedlaren och försäkringstagaren. Sfm ansåg att rekommendationen om 

nettopremier stred mot konkurrenslagen, men Konkurrensverket kom den 15 april 2004 fram 

till att rekommendationen var förenlig med lagstiftningen. Sfm tog ärendet vidare till 

Marknadsdomstolen, men förlorade även där den 30 juni 2005.69

Sfm anförde i rätten att ett arvodessystem blir helt beroende av om försäkringsbolagen sänker 

sin premie motsvarande vad provisionen skulle ha kostat. I exempelvis Finland har så inte 

skett, vilket resulterat i att många försäkringsmäklare slagits ut från marknaden. De kan inte 

längre konkurrera med försäkringsbolagen, eftersom mäklarna måste addera sitt arvode till 

den premie som tidigare innefattade även försäkringsbolagets distributionskostnader. 

Mäklarna blir alltså helt beroende av hur mycket försäkringsföretagen sänker sina premier. 

Eftersom försäkringsföretagen inte måste redovisa distributionskostnaderna för sina egna 
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säljkanaler kan inte heller en kund jämföra denna kostnad med försäkringsmäklarens pris. 

Sfm menade också att försäkringsmäklarna verkar på samma produktmarknad som 

försäkringsbolagens säljare, eftersom deras tjänster båda resulterar i samma sak, d.v.s. ett 

försäkringsköp. Att mäklarna då är den enda distributionskanal som ska påtvingas ett 

arvodessystem medför konkurrens på olika villkor. Konkurrensverket var däremot av den 

uppfattningen att det förelåg två produktmarknader. Försäkringsmäklarnas tjänster är inte 

utbytbara med de tjänster som erbjuds av försäkringsbolagens anställda. De anställda ägnar 

sig inte på samma sätt åt en utvärdering av olika försäkringsbolags produkter och det finns 

också olika juridiska krav för de olika verksamheterna. Sveriges Försäkringsförbund håller 

också med om att ärendet gäller två olika produktmarknader. Förbundet framför också att ett 

arvodessystem ökar möjligheterna för kunden att förhandla fram en rimlig ersättning, när 

detta sker direkt med mäklaren och inte behöver gå via försäkringsföretaget. 

Marknadsdomstolen kom fram till att rekommendationen kunde medföra ett visst 

konkurrenshinder, men inte i en sådan omfattning att någon hänsyn behövde tillmätas detta 

faktum.70

Rekommendationen som behandlades i rätten rörde alltså enbart provisioner på 

skadeförsäkringsområdet. Anledningen till att en rekommendation inte införts angående 

livförsäkringar är att det är svårare att fastställa beloppet för en nettopremie för dessa 

försäkringar. En nettopremie för en skadeförsäkring utgörs av själva premien som 

försäkringsbolaget kräver för att teckna den ifrågavarande risken. För en livförsäkring blir 

begreppet nettopremie betydligt mer komplicerat. En stor del av premien utgörs där av ett 

sparbelopp och en betydligt mindre del som ska täcka den aktuella risken. Här är det inte alls 

lika enkelt att skilja ut den del som avser påslag för mäklarprovision, utan denna kostnad kan 

istället tas ut på olika sätt. Provisionen vid förmedling av en livförsäkring kan också beräknas 

på flera sätt. Antingen består provisionsunderlaget av en avtalad årspremie för löpande avtal, 

en inbetald engångspremie eller av det kapital som förvaltas. Men det finns ytterligare sätt att

beräkna provisionsunderlaget, exempelvis som en produkt av premien och 

premiebetalningstiden. Provisionen till försäkringsförmedlaren kan betalas ut som ett 

engångsbelopp, som ett jämnt fördelat belopp över flera år, eller som en trappersättning med 

skiftande belopp varje år. Utöver denna ersättning kan förmedlaren också få ersättning för 
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skötsel och administration av försäkringen. När försäkringsbolaget sedan ska dra dessa 

kostnader från försäkringen, kan det ofta skapas obalanser mellan den provision som 

förmedlaren hunnit få och de uttag som bolaget gör från försäkringen. Om bolaget redan 

betalat ut en större ersättning till förmedlaren än vad som tagits ut uppstår ett underskott, 

medan ett överskott uppkommer om den utbetalda provisionen är lägre än det uttag som 

belastat den tecknade försäkringen. FI konstaterar att kunden idag inte enkelt kan skönja 

vilken del av premien som utgör provision till förmedlaren samt vilket uttag av kostnader som 

görs från försäkringen. Sammantaget växer en bild fram av ett snårigt och komplicerat 

ersättningssystem, som inte tydligt kan ge kunden upplysningar om de kostnader som kan 

hänföras till förmedlarens arbete.71

5.5 Analys

5.5.1 Provision som ekonomiskt incitament

Åsikterna om på vilket sätt ersättningen till försäkringsförmedlare ska utgå är verkligen vitt 

skilda. På ena kanten hittar vi de som förespråkar ett renodlat arvodessystem och på motsatta 

sidan finns de som hävdar att provisionssystemet är det klart bästa och att det till och med bör 

lagstiftas om provision som enda betalningssätt. Någonstans i mitten finns så de, däribland 

lagstiftaren, som anser att avtalsfrihet bör råda och att den obligatoriska prisuppgiften bidrar 

till en tillräcklig öppenhet angående förmedlarens ersättning. Lagstiftaren anser dock att 

frågan om ett arvodessystem är värd att utredas ytterligare. 

FI har i sin rapport kommit fram till att ekonomiska incitament finns för att förmedlare kan

styras i en viss riktning och de intervjuade försäkringsmäklarna hävdar att det är ofrånkomligt 

att till viss del beakta den ersättning som utgår. Sfm verkar dock inte dela denna uppfattning, 

utan hävdar att detta inte är något problem eftersom försäkringsbolagens provisionsnivåer är 

så lika att inga ekonomiska frestelser finns för förmedlare att välja ett visst bolag. Sveriges 

Försäkringsförbund hävdar emellertid att nivåerna visst skiljer sig åt. I en artikel i DI år 2003

framgår att försäkringsbolaget SPP Liv sänkte sina provisioner till försäkringsmäklare samma 

år. Efter sänkningen minskade mäklarnas försäljning av SPP Liv:s försäkringar med hälften.72

I en undersökning mellan olika försäkringsmäklare som samma tidning genomförde visade 

det sig också att ingen av de mäklare som tillfrågades ansåg att försäkringar hos SPP var ett 

särskilt bra val. Artikelförfattaren menar att detta är en klar indikation om att mäklarna styrs 
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av provisionsnivåer. I tidningsartikeln framgår också att försäkringsbolagens provisioner

skiljde sig åt, även om det inte rörde sig om några omfattande skillnader.73

Sammanfattningsvis talar mycket för att provisionssystemet kan bidra till att förmedlare styrs

mot ett alternativ med högre ersättning, även om ett annat alternativ är lämpligare för kunden.

5.5.2 Obligatorisk prisuppgift

FI: s lösning på de nuvarande problemen är en ökad öppenhet om priser och villkor, vilket 

skulle kunna få kunder att fordra mer från både försäkringsförmedlare och försäkringsbolag. I 

Försäkringsmäklarutredningens lagöversyn uttalades att en obligatorisk upplysningsplikt inte 

skulle hindra att en mäklare medvetet förespråkade en olämplig lösning för kunden, om denna 

lösning gav mäklaren högre provision än det mest lämpliga försäkringsalternatviet.74 Detta 

ställningstagande instämmer jag inte alls med, utan jag anser att den nu obligatoriska 

prisuppgiften är ett viktigt steg på vägen mot ökad kunskap för kunden. Den ökade 

öppenheten ger kunden större möjligheter att bedöma om en förmedlare tar några otillbörliga 

hänsyn. I Försäkringsmäklarutredningen fastslogs också i en undersökning att endast en 

tredjedel av mäklarna brukade informera kunden om den möjlighet som fanns enligt FML att 

begära upplysningar om provisionsnivån. Det var dock ganska sällan en sådan uppgift sedan 

begärdes av kunden. Här anser jag att det går att hitta ytterligare anledningar till att den nu 

obligatoriska prisuppgiftens införande är till kundens fördel. Eftersom endast en tredjedel av 

mäklarna informerade sina kunder om att de kunde begära information om mäklarens 

ersättning, finns det en uppenbar risk att många kunder gick ovetande om denna möjlighet.

Man kan dock fråga sig varför endast ett fåtal kunder sedan begärde ut information och om 

detta kan vara ett tecken på att kunder anser det vara obehövlig och tidsödande kunskap. 

Antagligen är det så att kunderna inte ansåg det värt att lägga tid och kraft på att begära ut 

prisinformation och gå igenom den. Jag tror dock att ointresset till stor del beror på att många 

inte är medvetna om den intressekonflikt som finns för försäkringsförmedlare. Med den nya 

obligatoriska prisuppgiften får kunden alltid tillgång till informationen utan att själv behöva 

anstränga sig för att begära ut den. Att kunden nu alltid får tillgång till priset torde också 

kunna öka medvetenheten om på vilket sätt förmedlarna får betalt för sina tjänster, så att 

denna kunskap tas med vid kundens bedömning av förmedlarens prestation. En invändning 

har varit att det är mycket svårare att redovisa ersättningen för en tecknad sakförsäkring än för 

en livförsäkring. Med den möjlighet som finns om att endast redovisa grunderna för hur 
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ersättningen kommer att beräknas borde dock detta problem gå att lösa. De mäklare som 

intervjuats verkar inte heller anse att lämnandet av prisinformation är något problem.

Ett förslag som funnits uppe till diskussion är huruvida förmedlaren skulle behöva redovisa 

vilken ersättning han skulle få för samtliga de alternativ som föreslås. Lagstiftaren avfärdade 

detta förslag med att en sådan bestämmelse mest skulle ha funnits till för att förstärka ett 

eventuellt krav på oberoende. Eftersom den nya lagen om försäkringsförmedling inte 

innehåller något oberoendekrav ansågs det därför onödigt att ta in detta förslag i lagen. Jag 

instämmer dock i Konsumentverkets åsikt att så länge provisionssystemet ser ut som det gör 

idag, finns en intressemotsättning för försäkringsförmedlarna och en osäkerhet för kunden. 

Om kunden fick tillgång till prisinformation om samtliga de alternativ förmedlaren kan tänka 

sig att föreslå skulle det bli enklare att se om förmedlaren påverkas av ersättningsnivåer i sin 

rådgivning. En invändning är att det kan bli för mycket information för kunden att ta in om 

prisinformation för alla alternativ ska redovisas och att det även kan vara svårt för en oinsatt 

kund att förstå de komplicerade provisionsvillkoren och sedan jämföra de olika alternativen. 

Här faller dock mycket ansvar på förmedlaren att presentera tydlig och begriplig information 

för kunden, samt att bistå vid eventuella frågor. Jag instämmer med lagstiftaren i att det är 

önskvärt att en dylik föreskrift även omfattar de anställda säljarna hos försäkringsgivare, så att 

också de informerar om försäljningskostnaderna för försäkringen. Att även dessa anställda 

omfattas, skulle öka kundens förutsättningar att bedöma om ett visst pris är rimligt.

Ett annat förslag som också är värt ett övervägande är att föreskriva att förmedlaren ska lämna 

information om provisionsnivåerna hos olika försäkringsgivare, om dessa nivåer skiljer sig 

från varandra i någon större omfattning. Detta skulle minska förmedlarens arbetsbörda i de 

fall då provisionsnivåerna ser relativt lika ut, medan kundens behov av information 

tillfredsställs i fall då intressemotsättningar kan förekomma.

5.5.3 Ett lagreglerat provisionssystem

När det gäller att lagstifta om ett provisionssystem skulle det kunna finnas vissa fördelar.

Genom att uppställa gemensamma regler för hur ersättningen skulle se ut och beräknas, samt 

eventuellt föreskriva vissa gränser för provisionsnivåerna, skulle en del av de problem som 

anses föreligga med provisionssystemet kunna regleras. Fördelar med provisionssystemet sägs 

vara att det är så traditionellt inarbetat och att det även förekommer inom andra finansiella 

verksamheter. Andra fördelar som nämnts är att arbetsbördan för kunden minskar, eftersom 
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det bara blir aktuellt med en betalning för kundens del, samt att försäkringsbolagen har vanan 

inne att förhandla fram ett rimligt pris åt kunden angående förmedlarens tjänster. Att 

provisionssystemet använts länge såväl i Sverige som utomlands är dock inget bra argument,

eftersom frågan om förmedlarnas ersättning diskuteras i de flesta länder för tillfället och 

många överväger att följa Finlands exempel med arvodessystem. Argumentet att provision 

utgår även i andra finansiella verksamheter än vid försäkringsförmedling är inte heller särskilt 

välgrundat, eftersom det inte sägs någonting om huruvida systemet ger upphov till liknande 

intressemotsättningar som det gör för försäkringsförmedlare. Om så vore fallet är det 

antagligen enbart en indikation om att systemet borde ses över även i dessa branscher. Enligt 

min åsikt torde det inte heller vara någon oövervinnelig arbetsbörda för en kund att 

administrera två betalningar istället för en. När det gäller argumentet att kunderna inte är lika 

bra på att förhandla som försäkringsbolagen kan det i viss mån bero på att de aldrig tidigare 

behövt göra detta och därmed inte riktigt vet vad ett rimligt pris för en förmedlingstjänst är. 

Med en ökad öppenhet och större möjligheter för kunden att ta del av prisinformation tror jag 

dock att detta problem skulle lösa sig relativt snabbt. Sammantaget torde inte införandet av ett 

lagreglerat provisionssystem vara något särskilt tillfredsställande alternativ.  

5.5.4 Avtalsfrihet om förmedlarens ersättning

Lagstiftaren har för tillfället valt att behålla möjligheten för förmedlarna att själva avtala med 

kunden om på vilket sätt ersättningen för förmedlarens arbete ska utgå. Värnandet om 

avtalsfriheten är en grundsten i vårt samhälle, men avtalsfriheten är trots allt möjlig att 

inskränka på grund av exempelvis skyddsintressen. Jag anser att lagstiftaren i viss mån

motsäger sitt eget ställningstagande för avtalsfrihet på området, eftersom det sedan påpekas 

att förmedlarna inte ska kunna använda en ersättningsmodell där det går att ifrågasätta att 

förmedlaren arbetar i kundens intressen. Eftersom provisionssystemet redan är starkt 

ifrågasatt just på grund av denna intressemotsättning bör således, enligt det i förarbetena förda 

resonemanget, denna ersättningsmodell alltså begränsas eller tas bort.

5.5.5 Ett arvodessystem

När det så gäller införandet av ett arvodessystem går det att urskilja klara fördelar med detta 

förslag. Även om oberoendekravet inte längre finns, kommer det, som ovan nämnts, 

antagligen alltid finnas farhågor angående ekonomiska incitament, så länge som förmedlaren 
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får sin ersättning från försäkringsgivaren. Att kundens förtroende, för någon som ges i 

uppdrag att vägleda denne genom djungeln av försäkringsavtal, kan försvagas på grund av en 

ersättningsmodell är något som bör tas på allvar. Valet av exempelvis en livförsäkring med 

sparmoment kan handla om mycket pengar för en privatperson och de företagsförsäkringar 

som förmedlas kan omfatta stora belopp. Kundens underläge i informationshänseende gör att 

denne ofta förlitar sig på förmedlarens råd utan ifrågasättande. Agerar inte förmedlaren med 

kundens bästa för ögonen kan det alltså få stora ekonomiska konsekvenser för kunden. Något 

som jag dock anser bör utredas närmare innan ett eventuellt arvodessystem införs är varför 

den rekommendation om nettopremier som Sveriges Försäkringsförbund beslutat om, inte har 

efterlevts i särskilt stor utsträckning av försäkringsbolagen. Man bör undersöka om skälet är 

att ett arvodessystem inte fungerade så bra som man hade anledning att tro eller om det kan 

bero på att försäkringsförmedlarna helt enkelt har valt försäkringar från andra bolag som inte 

tagit bort sina provisioner och att bolagen med nettopremier på så vis tappat sin försäljning. 

En annan fråga som är viktig för ett fungerande arvodessystem är att försäkringsbolagen 

sänker sina premier med distributionskostnaden för försäkringen. I annat fall får förmedlarna 

lägga sitt arvode ovanpå den premie som tidigare innefattade även kostnaden för deras arbete. 

I Finland vägrade försäkringsbolagen att sänka sina premier när förbudet mot provision 

infördes och det förekommer uppgifter om att många försäkringsförmedlare därför slagits ut 

från marknaden i Finland. Min åsikt är därför att om ett arvodessystem ska införas måste det 

kombineras med föreskrifter om sänkningar av försäkringsbolagens premier. Förmedlarnas 

konkurrenssituation får inte göras beroende av enbart bolagens goda vilja att sänka sina 

premier. Ytterligare ett problem med arvodessystemet är att det är mycket svårare att beräkna 

en nettopremie för livförsäkringar i jämförelse med sakförsäkringar. Förutsättningen för 

införandet av ett arvodessystem även för livförsäkringar är således att man utvecklar ett 

tillförlitligt sätt att beräkna nettopremien på även för dessa försäkringar.

5.5.6 Sammanfattning

Sammanfattningsvis är ett lagreglerat provisionssystem inget som jag förespråkar, men 

däremot skulle ett arvodessystem kunna vara fördelaktigt för kunden. Det krävs dock att vissa 

förutsättningar uppfylls om ett arvodessystem ska fungera. Ett krav är bindande föreskrifter 

för försäkringsbolagen att sänka sina premier motsvarande den tidigare 

distributionskostnaden. En annan förutsättning är också att man lyckas ta fram ett system för 

att värdera förmedlarens tjänst bättre, vad det gäller livförsäkringsområdet, för att på så sätt 

kunna fastställa en gångbar nettopremie. Är dessa villkor inte möjliga att uppfylla, föredrar 
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jag att behålla den modell med avtalsfrihet på området som nu gäller. Att det nu finns ett krav 

på obligatorisk prisinformation, till skillnad från vad som gällde enligt FML, är ett framsteg. 

För att ytterligare öka öppenheten i prisfrågan och skapa större möjligheter för kunden att 

känna förtroende för förmedlaren, anser jag dock att förslaget om att förmedlaren ska lämna 

information om provisionsnivåerna hos olika försäkringsgivare, om dessa nivåer skiljer sig 

från varandra i någon större omfattning, är något som bör övervägas. Att införa ett krav på att 

förmedlaren ska redogöra för den provision som erbjuds för samtliga de alternativ som han 

beaktar, skulle också vara en väg till ökad öppenhet gentemot kunden. Här krävs dock kanske 

ändå en viss begränsning i det antal avtal, för vilka upplysningar ska presenteras, för att 

kunden inte ska drunkna i information.
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6. Registrering av försäkringsförmedlare

6.1 Kraven för registrering

6.1.1 Allmänt

Försäkringsförmedlare spelar en viktig roll som mellanman i relationen mellan 

försäkringsgivare och försäkringstagare. Att såväl kunder som försäkringsföretag kan känna 

förtroende för en förmedlare är av stor vikt och därför bör det ställas höga yrkeskrav på dem 

som vill registrera sig som försäkringsförmedlare. Enligt FML var det Finansinspektionen 

som både beviljade tillstånd och registrerade försäkringsmäklare. I dagsläget är det 

fortfarande FI som prövar ansökan om tillstånd att bedriva försäkringsförmedling, men 

registreringen utförs nu av Bolagsverket.

Som tidigare nämnts gäller dock en särskild ordning för anknutna förmedlare, eftersom det då 

är det försäkringsföretag som förmedlaren har ingått avtal med, som ska kontrollera att 

förmedlaren uppfyller alla krav. Därefter ska försäkringsföretaget registrera förmedlaren hos 

Bolagsverket. Detta tillvägagångssätt har fått viss kritik, eftersom myndigheter, och inte

privata försäkringsföretag, bör syssla med tillståndsprövning. Lagstiftaren menar dock att 

kontrollen endast kommer att bli en ren faktisk kontroll över väldigt noggrant utformade krav, 

och att det inte blir någon prövning i materiellt hänseende. 

En annan fråga som tagits upp är huruvida anställda hos en redan registrerad 

försäkringsförmedlare också behöver kontrolleras och beviljas tillstånd av FI. Enligt FML var 

en sådan registrering av de anställda försäkringsmäklarna hos en juridisk person ett lagstadgat 

krav. Detta krav har dock avlägsnats i den nya lagen om försäkringsförmedling. Lagstiftaren 

ser en klar trygghet för kunden och även större möjligheter för FI att rikta direkta sanktioner 

mot en enskild förmedlare om också varje individuell förmedlare hos en juridisk person är 

tvungen att ha ett tillstånd. Dessa fördelar uppväger dock inte de nackdelar som ett sådant 

system för registrering ger. Eftersom lagen om försäkringsförmedling omfattar många fler än 

vad FML gjorde, skulle det krävas alltför stora resurser och arbetsinsatser från FI: s sida för 

att kunna behålla detta system. Inom de flesta andra verksamheter inom finansbranschen är 

det också så att det är företaget som ansvarar för att dess anställda uppfyller de yrkeskrav som 

ställs. FI kan också upprätthålla sin översyn genom att undersöka att en juridisk person 

fullgjort kontrollen av sina anställda, när den juridiska personen sedan själv ansöker om 

tillstånd. Enligt nuvarande lagstiftning behöver alltså en försäkringsförmedlare, som arbetar 
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hos en juridisk person som är registrerad som försäkringsförmedlare, inte ansöka om tillstånd 

hos FI.75  

6.1.2 Registreringskrav för fysiska personer

De krav för registrering som ställdes enligt FML är relativt lika de krav som nu ställs enligt 

lagen om försäkringsförmedling. För det första uppställs krav på att förmedlaren ska ha 

lämplig kunskap och kompetens. Här kan bland annat omnämnas kunskap om reglerna för 

försäkringsförmedlarverksamhet, kunskap om de produkter som förmedlas, samt ofta även 

kunskaper i ämnen som skatterätt, ekonomi och civilrätt. FI uppställer mer detaljerade 

föreskrifter i exakt vilken kunskap som fordras. Utöver kraven på kunskap och kompetens 

finns även en del andra villkor. En fysisk person som vill bli registrerad får inte vara 

underårig, i konkurs, ha meddelats näringsförbud eller ha en förvaltare. Enligt FML var en 

försäkringsmäklare tvungen att även i övrigt vara lämplig för sitt yrke. Däri innefattades 

exempelvis en undersökning av om den ansökande hade några skatteskulder. Däremot 

företogs ingen granskning av om den ansökande gjort sig skyldig till brott. I lagen om 

försäkringsförmedling finns dock ett krav på att en fysisk person inte får ha dömts för vissa 

förmögenhetsbrott av allvarligare karaktär, eller för viss annan allvarlig ekonomisk 

brottslighet. Personen ska också ha visat skötsamhet i ekonomiska angelägenheter.76

6.1.3 Registreringskrav för juridiska personer

En juridisk person får inte befinna sig i konkurs eller i likvidation om en registrering ska 

beviljas. Förutom kravet på att en fysisk person inte får ha dömts för vissa brott finns en 

annan skillnad i lagen om försäkringsförmedling om man jämför med FML. För att en juridisk 

person ska registreras har lagstiftaren även infört ett krav på så kallad ledningsprövning. 

Denna prövning innebär att de personer som utgör ledningen för den juridiska personen också 

omfattas av det krav på att inte ha dömts för vissa brott som uppställs för de fysiska personer 

som vill registreras som förmedlare. Personerna i ledningen måste också ha tillräcklig insikt 

och erfarenhet för att kunna delta i ledningen av ett företag som bedriver 

försäkringsförmedling. Ledningen utgörs av styrelsen och deras ersättare, samt den 

verkställande direktören och dennes ställföreträdare. Inom finansbranschen brukar ofta 

liknande krav även ställas på ett företags ägare, men lagstiftaren anser inte att en sådan 

prövning är behövlig för företag som förmedlar försäkringar. Eftersom det ställs höga krav 

                                                
75 Prop.2004/05:133. s. 55 ff. 
76 Betänkande 2004/05 FiU:26, Försäkringsförmedling, s. 8 f.
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såväl på enskilda fysiska personer, som på ledningen, är det inte särskilt sannolikt att en 

ägare, som inte sitter i företagets ledning, skulle kunna påverka företagets relation till 

försäkringsgivare och försäkringstagare.

6.1.4 Kritik mot registreringskraven

Flera remissinstanser har kritiserat förslaget om att en vandelsprövning77 ska ske av fysiska 

personer, eftersom en sådan prövning inte är lagstadgad för andra personer som arbetar i 

finansiella företag. Staffan Moberg, jurist på Sveriges Försäkringsförbund, menar att det blir 

en onödig särreglering, eftersom något motsvarande krav inte finns på andra områden. Som 

exempel kan man arbeta som rådgivare med andra finansiella lösningar till mycket större 

värden på bank eller liknande utan att omfattas av ett motsvarande krav. Enligt Staffan 

Moberg är kravet också ett slag i luften, eftersom det endast visar hur vandeln är vid själva 

tidpunkten för ansökan till FI. Brott som begås därefter kommer inte att beaktas. Eftersom 

kravet på att fysiska personer ska kontrolleras angående vissa brott finns med i EG-direktivet 

anser emellertid lagstiftaren att det måste införas i svensk lag.

Om ett vandelskrav tvunget måste finnas anser bland andra Sveriges Försäkringsförbund och 

Finansbolagens förening att det åtminstone inte behöver innefatta att förmedlaren ska ha visat 

sig skötsam i ekonomiska angelägenheter. I FML fanns, som nämnts ovan, ett krav på att 

mäklaren skulle vara lämplig för sitt yrke, däribland inte inneha några större skatteskulder och 

dylikt. Lagstiftaren anser att det nya kravet på skötsamhet i ekonomiska angelägenheter till 

och med är bättre än det lämplighetskrav som fanns i FML, eftersom det är mer specifikt och 

inte blir för långtgående.78

6.2 Krav på bolagsbildning och kapitalstyrka

En intressant fråga som inte ens tas upp till diskussion i förarbetena till lagen om 

försäkringsförmedling är huruvida ett krav på viss bolagsbildning vore lämpligt för att få 

bedriva försäkringsförmedling. Däremot diskuterades frågan inför införandet av lagen om 

försäkringsmäklare, men såväl de flesta remissinstanser som lagstiftaren delade då 

uppfattningen att ett sådant krav inte var önskvärt. Det ansågs att mäklaren själv borde få 

                                                
77 Prövning av om förmedlaren gjort sig skyldig till vissa, i lagen angivna, brott, samt om förmedlaren visat sig 
skötsam i ekonomiska angelägenheter.
78 Ibid., s. 63 ff.
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bedöma vilken associationsform som passade bäst, just för hans situation och 

förutsättningar.79

Under år 1997 gjordes en översyn av försäkringsmäklarlagen, vilken resulterade i ett förslag 

till ny lag om försäkringsmäklarnas verksamhet. Förslaget genomfördes dock aldrig innan den 

nya lagen om försäkringsförmedling istället trädde i kraft. Även i denna utredning från 1997 

togs dock förslaget om viss bolagsbildning för försäkringsmäklare upp till diskussion och 

resulterade i att man lade fram ett förslag om att mäklare borde bedriva verksamhet i 

aktiebolagsform. Man föreslog också ett krav på att ett aktiebolag som ska bedriva 

försäkringsmäklarverksamhet måste inneha ett visst aktiekapital. Det fanns flera anledningar 

till att dessa förslag kom till. På marknaden fanns för tillfället endast ett fåtal 

försäkringsmäklare som var enskilda näringsidkare och de allra flesta drev redan sin 

verksamhet i form av ett aktiebolag. På det finansiella området är det också väldigt vanligt 

med att olika krav ställs angående i vilken form en verksamhet ska bedrivas. Ett krav på 

aktiebolagsform ansågs vara fördelaktigt ur kundhänsyn och för att öka stabiliteten på 

marknaden. Såväl för kunden som för försäkringsgivaren är det viktigt att våga lita på att 

försäkringsmäklaren kommer att finnas kvar på marknaden, speciellt i de fall denne också 

åtagit sig förpliktelser angående skötseln av försäkringen. Att driva verksamhet i form av ett 

aktiebolag ökar också möjligheten till insyn i verksamheten och att kunna bedöma företagets 

finansiella styrka. Denna insyn gör det också lättare för FI att bedöma om några brister finns i 

verksamheten och om en sanktion bör utdömas. Kravet på visst kapital i företaget skapar 

också en trygghet för kunden att kunna rikta skadeståndsanspråk mot mäklaren i det fall 

denne orsakat en skada och inte har ett tillräckligt försäkringsskydd. Nämnas bör dock att vid 

tillfället för utredningens publicering var det normala utomlands att en mäklare fritt fick välja 

bolagsform.80 Under arbetet med lagen om försäkringsförmedling har frågan också tagits upp 

av Sfm. Förbundet anser att det är orimligt att enskilda näringsidkare ska kunna bedriva sådan 

verksamhet på den finansiella marknaden, för vilken tillstånd fordras. Finns inget krav på 

bolagsbildning blir insynen väldigt dålig och en enskild näringsidkares finansiella styrka kan 

vara väldigt låg, utan att någon utomstående kan upptäcka det. För att bilda ett bolag finns 

                                                
79 Prop. 1988/89:136, s. 15
80 SOU 1997:79, s. 71 f.
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regleringar och vissa krav som måste uppfyllas, vilket ökar tryggheten och stabiliteten på 

marknaden.81

Vid intervjuer med försäkringsmäklarna har det funnits ett klart önskemål om att införa någon

typ av krav på bolagsbildning och aktiebolagsform anses vara det lämpligaste. En av 

mäklarna har överhuvudtaget svårt att förstå hur enskilda näringsidkare kan få registreras.

Även ett krav på visst minsta aktiekapital verkar tilltala de flesta av de intervjuade mäklarna.

En sådan föreskrift skulle troligen få bort många oseriösa företag från marknaden som inte har 

tillräckligt kapital. Många oseriösa personer skulle säkert också dra sig för att ens starta ett 

företag om det krävdes lite större kapital. En av mäklarna menar dock att inget krav på 

bolagsbildning behövs, eftersom kravet på ansvarsförsäkring samt alla andra yrkeskrav som 

uppställs för en förmedlare ger kunden en tillräcklig trygghet. 

6.3 Ansvarsförsäkringen

Ett krav på ansvarsförsäkring fanns redan i FML och ett sådant krav finns även i lagen om 

försäkringsförmedling. En försäkringsförmedlare ska omfattas av en ansvarsförsäkring som 

kan tas i anspråk om skadeståndsanspråk riktas mot honom. En anknuten förmedlare behöver 

dock inte ha en ansvarsförsäkring, eftersom det försäkringsföretag som förmedlaren ingått 

avtal med, ska åta sig det fulla ansvaret för förmedlarens agerande. Lagstiftarens 

utgångspunkt för regleringen av ansvarsförsäkringens utformning är att den först och främst 

ska vara ett skydd för konsumenter och småföretag.

En klar skillnad mot bestämmelserna i FML är att där byggde ansvarsförsäkringen på den så 

kallade orsaksteorin, medan försäkringen i den nya lagen baseras på något som kallas claims 

made-teorin. Orsaksteorin går ut på att den försäkring som var i kraft när en skada orsakades 

ska utnyttjas. Det har alltså ingen betydelse att försäkringen kanske inte gäller längre. Den 

enda begränsningen i skyddet är vissa preskriptionsregler. Claims made-teorin går istället ut 

på att det är den försäkring som gäller vid tidpunkten då en skada anmäls som ska tas i 

anspråk. Detta kan innebära att om en förmedlare exempelvis upphört med sin verksamhet 

och försäkringen inte längre är i kraft, så saknar kunden skydd för de skador som kan uppstå. 

Orsaksteorin är alltså fördelaktig för kunder, men också för förmedlaren, eftersom den 

erbjuder ett mer långtgående skydd. Eftersom en försäkring baserad på orsaksteorin kan 

                                                
81 Remissvar från Svenska försäkringsmäklares förening angående Ds 2004:10, 2004-09-13
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komma att omfatta skador som inträffar långt fram i tiden anses den dock av 

försäkringsgivare vara en riskfylld affär. Många försäkringsgivare vill inte gärna teckna en 

sådan försäkring, och går de med på det blir premien väldigt hög, vilket är till nackdel för 

förmedlaren. Premierna kan bli så höga att förmedlaren inte har råd med dem och då blir 

kravet på en ansvarsförsäkring ett hinder för fri etablering. Ansvarsförsäkringar baserade på 

orsaksteorin går inte ens att teckna utomlands. Lagstiftaren anser att nackdelarna med 

orsaksteorin är stora och har därför valt att införa claims made-teorin.82 Med hänsyn till 

kundskyddet har dock ett visst tillägg gjorts, som ska stärka tryggheten. Man har nämligen 

infört ett efterskydd som medför att försäkringen även ska täcka skador som anmäls upp till 

tre år från det att försäkringen slutade att gälla, förutsatt att skadorna inte täcks av någon 

annan försäkring.83 Konsumentverket är kritiskt till att orsaksteorin inte längre gäller och 

tycker att kundskyddet hamnat i skymundan av konkurrenshänsynen. Enligt verket fungerade 

orsaksteorin tämligen bra och det fanns inga stora problem med att skaffa en sådan försäkring. 

Man ställer sig också frågande till om efterskyddet verkligen kompenserar kunderna för att 

orsaksteorin tagits bort.84 De flesta av de intervjuade försäkringsmäklarna hade inte mycket 

att invända mot att det nu är claims made-teorin som gäller. En av mäklarna påpekade dock 

att den nya teorin inte är särskilt bra ur kundsynpunkt och att skyddet var starkare förut. 

6.4 Analys

6.4.1 Registreringskraven

Genom att införa särskilda krav för dem som vill bli registrerade som försäkringsförmedlare 

begränsas en av de viktigaste friheterna i en marknadsekonomi, nämligen näringsfriheten. Det 

är dock vanligt med vissa etableringskrav för personer och företag som vill verka på den 

finansiella marknaden, eftersom allmänhetens skydd för sina ekonomiska intressen bedöms 

vara särskilt viktigt. Att ställa höga krav på dem som vill förmedla försäkringar är ett 

godtagbart och effektivt sätt för att se till att försäkringsförmedlare besitter den kunskap och 

kompetens som krävs för att bedöma olika komplicerade avtalsvillkor. När det gäller 

ordningen att anknutna förmedlare ska kontrolleras av de försäkringsföretag som de har avtal 

med, torde det inte medföra några större problem såvida de krav som ska uppfyllas är 

preciserade och lätta att kontrollera. Samma sak gäller angående att anställda hos en juridisk 

person som utövar försäkringsförmedling inte behöver registreras också individuellt.

                                                
82 Prop. 2004/05:133, s. 75 f.
83 Svenska försäkringsmäklares förening, Försäkringsförmedlarrollen, s. 8
84 Remissvar från Konsumentverket angående Ds 2004:10, Dnr: 2004/4526, 2004-09-15
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Lagstiftaren hävdar att det skulle ge FI ökade möjligheter att rikta direkta sanktioner mot en 

enskild förmedlare om en sådan registrering funnes, men enligt min åsikt borde den juridiska 

personen kunna utöva tillräcklig kontroll och få ta ansvar om dess anställda agerar olämpligt, 

såsom gäller för principalansvar. FI kommer också att kunna behålla en viss del av sin 

kontroll genom att granska att de juridiska personer som beviljas tillstånd som 

försäkringsförmedlare verkligen har utfört den kontroll av sina anställda som åläggs dem. 

Anledningen till att lagstiftaren ändå inte infört registrering även för anställda förmedlare är 

att det skulle skapa ett väldigt merarbete för FI. Detta ställningstagande instämmer jag med, 

eftersom FI ändå får en sådan utökad skara av förmedlare att utöva tillsyn över genom att 

definitionen av försäkringsförmedlare är så vid i den nya lagen. De resurser som återstår kan 

istället behöva läggas på fler stickprov och undersökningar, eftersom bland annat de 

intervjuade mäklarna upplevt detta vara ett eftersatt område hos FI.

Ett nytt krav som det riktats viss kritik mot är den vandelsprövning angående vissa brott som 

införts i lagen. Detta är dock ett krav som följer av EG-direktivet och det måste därför finnas.

Staffan Moberg på Sveriges Försäkringsförbund menar dock att kravet är otillfredsställande 

eftersom det bör finnas möjlighet att ta hänsyn till brott som begås även efter en registrering.

Min åsikt är dock att FI redan enligt gällande lagstiftning borde ha vissa möjligheter att vidta 

sanktioner mot en försäkringsförmedlare som gör sig skyldig till något av de brott som 

omnämns i registreringskraven. Detta gäller åtminstone i de fall där det är en kund som 

drabbas av brottet. I sådana fall borde FI kunna vidta åtgärder på grund av att förmedlaren inte 

uppfyllt sina skyldigheter enligt god försäkringsförmedlingssed eller förmedlarens 

omsorgsplikt. Begås ett allvarligt brott som har samband med ekonomisk brottslighet eller 

egendomsbrott, men detta sker utanför förmedlingsverksamheten, borde det dock införas en 

möjlighet för FI att även i detta fall ta tillbaka ett beviljat tillstånd. Vissa organisationer har 

också menat att det inte bör finnas ett krav på att förmedlaren ska ha visat sig skötsam i 

ekonomiska angelägenheter. Eftersom försäkringsförmedlaren kan spela en avgörande roll vid 

en kunds försäkringsval är det emellertid viktigt att förmedlaren inte kan anses olämplig att ge 

rådgivning i ekonomiska frågor. Jag instämmer också med lagstiftaren i att det nya kravet är 

bättre än det generella krav på lämplighet som gällde enligt FML. Ett mer specificerat krav är 

lättare att kontrollera och leder inte lika lätt till godtyckliga bedömningar. Även den nya 

ledningsprövningen ger kunden en ökad trygghet i att den försäkringsförmedlare som anlitas

har rätt sorts kunskaper och kompetens.
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6.4.2 Krav på bolagsbildning och kapitalstyrka

Att inte frågan om krav på bolagsbildning tagits upp till diskussion i förarbetena till lagen om 

försäkringsförmedling är förståeligt, eftersom lagen omfattar förmedlare som är väldigt olika 

varandra. Det vore inte särskilt klokt att uppställa ett krav på bolagsbildning när lagen 

omfattar såväl specialiserade juridiska personer, som personer som förmedlar försäkringar på 

sin fritid. Eftersom lagstiftaren velat införa generella regler för alla förmedlare har frågan 

därför inte beaktats. Enligt min åsikt skulle det dock vara önskvärt att definiera olika 

kategorier av förmedlare i lagen och därför anser jag mig också kunna ta upp frågan om ett 

krav på bolagsbildning borde gälla för åtminstone vissa av dessa förmedlartyper. Att ställa 

krav på viss bolagsform inskränker näringsfriheten och man måste ta hänsyn till att en 

förmedlare kanske själv är den bästa personen för att bedöma vilken verksamhetsform som är 

optimal för honom. De flesta som bedriver försäkringsförmedling är dock redan registrerade 

aktiebolag och ett krav på exempelvis aktiebolagsform kan ge många fördelar ur 

kundsynpunkt. Det är heller inget ovanligt krav för dem som vill bedriva verksamhet inom 

finansiell verksamhet. Genom att omfattas av de regler som gäller för aktiebolag skulle krav 

på visst aktiekapital ställas, vilket skulle kunna sanera branschen så att oseriösa förmedlare 

inte anser det mödan värt att starta verksamhet. Det skulle också ge stabilitet på marknaden, 

eftersom ingen säkerligen vill investera sitt kapital i ett bolag, som inte har som målsättning

att finnas kvar på marknaden någon längre tid. De bestämmelser som gäller för verksamhet i 

aktiebolag skulle även öka insynen i förmedlingsverksamheten och FI skulle enklare kunna 

kontrollera om förmedlaren uppfyller sina plikter. Som Sfm påpekat, kan en enskild 

näringsidkares finansiella situation vara väldigt dålig, utan att någon utomstående har 

möjlighet att upptäcka det i tid. Ett visst krav på kapital följer redan av kravet på bildande av 

aktiebolag och något utökat krav behöver antagligen inte ställas. Kunden har redan en mycket 

trygg garanti i den obligatoriska ansvarsförsäkringen och i de regler som ställs vid drivande 

av aktiebolag.

6.4.3 Ansvarsförsäkringen

När det gäller förmedlarens ansvarsförsäkring innebär införandet av claims made-teorin per 

definition ett mindre långtgående skydd för kunden i jämförelse med den orsaksteori som 

förut tillämpades. Med komplettering av det efterskydd som finns under tre år från det att 

försäkringen upphört att gälla, torde kundens intressen dock ändå tillvaratas på ett 

tillfredsställande sätt. Eftersom det verkar föreligga svårigheter för förmedlare att teckna 

ansvarsförsäkringar enligt orsaksteorin utan att premien blir skyhög, får detta anses vara den 
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bästa lösningen. Om det fortfarande fanns krav på att orsaksteorin ska gälla, skulle det kunna 

resultera i att förmedlare till slut inte lyckas hitta någon att teckna sin ansvarsförsäkring hos. I 

en sådan situation skulle förmedlaren inte kunna fortsätta att erbjuda sina tjänster och antalet 

förmedlare skulle minska. Detta vore en större nackdel för försäkringstagarna än att 

förmedlarens ansvarsförsäkring nu baseras på claims made-teorin.
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7. Rådgivningsansvaret och god försäkringsförmedlingssed

7.1 Inledning

Att själv leta fram kunskap kan vara ett både komplicerat, tidsödande och kostnadskrävande 

arbete. Under dessa förhållanden anlitar många privatpersoner och företag istället experter 

som söker relevant information åt dem. Tjänster som innefattar information och rådgivning 

samlas under beteckningen immateriella tjänster. Bortsett från några få bestämmelser i 18 

kap. handelsbalken samt några specifika lagar som endast avser vissa typer av tjänster, finns 

det ingen heltäckande lagstiftning angående immateriella tjänster.85

7.2 Personliga uppdrag och företagsuppdrag

En fråga som, enligt doktrin, bör besvaras, eftersom det kan få viss betydelse för de 

rättsföljder som kan följa på ett uppdrag, är huruvida det föreligger ett personligt uppdrag 

eller ett företagsuppdrag. Det finns ingen tydlig gräns mellan dessa båda typer av uppdrag och 

ofta är det svårt att skilja dem åt. Ett personligt uppdrag innebär att uppdragsgivaren innehar 

ett starkt förtroende för uppdragstagaren och inte vill se att någon annan utför uppdraget. Som 

exempel på personliga uppdrag kan nämnas uppdrag till advokater och revisorer. Även en 

personlig uppdragstagare kan dock låta en viss del av arbetet utföras av exempelvis en 

medhjälpare, men det är trots detta uppdragstagaren som ansvarar för arbetet. Ett 

företagsuppdrag karakteriseras av att uppdragsgivaren anlitar ett företag och inte bryr sig om 

vem av de anställda som utför uppdraget, d.v.s. det föreligger inte något liknande personligt 

förtroendeförhållande som vid de personliga uppdragen. Några exempel på företagsuppdrag är 

uppdrag till banker och undervisningsanstalter.86 Även rådgivning om penningplacering faller 

under denna kategori. De regler som finns i 18 kap. HB är författade med tanke på personliga 

uppdragstagare och det kan diskuteras om de är tillämpbara på företagsuppdrag. Med 

utgångspunkt från bedömningen i rättsfallet NJA 1992 s.16 anses det dock sannolikt att 

reglerna kan tillämpas även på företagsuppdrag.87

Oftast innebär det inga större problem att skilja ett personligt uppdrag från ett 

företagsuppdrag. Det kan dock vara problematiskt i ett sådant fall där uppdraget har givits till 

ett företag, men då uppdragstagaren verkligen förlitat sig på att en viss person på företaget ska 

                                                
85 Ramberg, s. 121 ff.
86 Hellner, Jan, Hager, Richard, & H. Persson, Anna. Speciell avtalsrätt II – Kontraktsrätt, fjärde upplagan, 1 
häftet, Särskilda avtal, Stockholm, Elanders Gotab, 2005, s. 213
87 Tiberg, Hugo & Dotevall, Rolf. Mellanmansrätt, nionde upplagan, Göteborg, Elanders Novum, 2002, s. 27
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utföra uppdraget. Föreligger det i dylika fall ett personligt uppdrag eller ett företagsuppdrag? 

Eftersom 18 kap. HB troligtvis kan tillämpas även på företagsuppdrag verkar det dock inte 

vara av någon särskilt avgörande betydelse att skilja de personliga uppdragen från 

företagsuppdragen. Påföljderna är i princip desamma, det kan möjligtvis förekomma någon 

liten skillnad ifråga om de sanktioner som kan komma ifråga vid ett eventuellt 

kontraktsbrott.88 Det kan dock ändå vara av intresse att försöka klargöra vilken roll en 

försäkringsförmedlare innehar. I en C-uppsats från Uppsala universitet tar författaren ställning 

till huruvida en livförsäkringsmäklare innehar ett personligt uppdrag eller ett företagsuppdrag. 

Slutsatsen författaren drar är att det är ett personligt uppdrag som är förhanden. Denna slutsats 

baseras på att en livförsäkringsmäklare intar en förtroendeställning i uppdragsgivarens ögon, 

eftersom uppdragsgivaren i typfallet har begränsad kunskap om försäkringar. Detta anser 

författaren gälla trots att en mäklare ofta skulle kunna bytas ut mot en annan mäklare inom 

samma företag, med ett liknande arbetsresultat.89 I doktrin har dock uttalats, som ovan 

nämnts, att rådgivning angående finansiella placeringar alltid innebär ett företagsuppdrag. 

Eftersom livförsäkringsmäklare anses omfattas av lagen om finansiell rådgivning till 

konsumenter borde detta således även omfatta livförsäkringsmäklare. Även i de fall då det är 

en viss specifik livförsäkringsmäklare på ett företag som åtar sig den rådgivning som följer 

med mäklaruppdraget, torde det alltså röra sig om ett företagsuppdrag. Viss ledning kan även 

hämtas ur förarbetena till lagen om försäkringsmäklare. Där fastställs att en försäkringstagare 

som anlitat ett mäklarföretag i första hand ska rikta skadeståndsanspråk mot företaget och inte 

mot en enskild mäklare.90 Något som ytterligare talar för att ett uppdrag till ett 

förmedlingsföretag faller under kategorin företagsuppdrag, är att lagstiftaren annars troligen 

skulle ha infört en regel som fastslog att ett uppdrag avseende försäkringsförmedling ska 

anses vara ett personligt uppdrag. En sådan regel finns nämligen i 1 § Fastighetsmäklarlagen 

(1995:400), där det stadgas att ett uppdrag till en fastighetsmäklare endast kan ges åt en fysisk 

person. Då inget dylikt krav från lagstiftarens sida föreligger i lagen om 

försäkringsförmedling, drar jag därför slutsatsen att en registrerad försäkringsförmedlare

innehar ett företagsuppdrag. Detta är fallet även om en försäkringstagare enbart har varit i 

kontakt med en viss specifik mäklare hos den juridiska personen. Distinktionen mellan 

                                                
88 Hellner, Hager, & H. Persson, s. 244 ff.
89 Lindkvist, Gustav. Livförsäkringsmäklarens rättsliga reglering och efterlevnaden av densamma, 

kandidatuppsats i handelsrätt, Institutionen för handelsrätt, Uppsala universitet, HT 2003, s. 15
90 Prop. 1988/89:136, s. 26
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personligt uppdrag och företagsuppdrag verkar emellertid inte medföra några betydande 

skillnader för det rådgivningsansvar som åligger en försäkringsförmedlare.

7.3 Sysslomän

Bestämmelserna i 18 kap. HB reglerar det förhållande som betecknas sysslomannaskap och 

som avser immateriella tjänsteuppdrag. Uppdragsgivaren kallas även huvudman och 

uppdragstagaren benämns syssloman. Ofta har uppdragsgivaren utfärdat en fullmakt till 

uppdragstagaren. Reglerna om sysslomannaskap är gamla och har förlorat en stor del av sin 

betydelse sedan fullmaktskapitlet i avtalslagen författades. Reglerna har dock fortfarande viss 

betydelse för det inre förhållandet mellan huvudmannen och sysslomannen, medan 

avtalslagens fullmaktsregler ingående behandlar det yttre förhållandet, d.v.s. förhållandet till 

tredje man. Mellanmän av alla de slag, exempelvis mäklare, är alltså att betrakta som 

sysslomän, och deras rättsställning bestäms till viss del av reglerna i 18 kap. HB. Ett 

sysslomansavtal ingås, utan några särskilda formkrav, enligt de principer som finns i den 

allmänna avtalsrätten. Det finns ingen regel avseende ansvaret för sysslomannens 

befogenhetsöverskridande; istället finns stadganden som behandlar olika typer av illojala 

handlingar och situationer som överhuvudtaget inte innebär något överskridande av 

befogenheten. Även om det inte finns någon uttrycklig bestämmelse i 18 kap. HB, är det dock 

utan tvivel så att en syssloman som överskrider sin befogenhet blir ersättningsskyldig 

gentemot huvudmannen, åtminstone i den mån som han agerat culpöst. I 18 kap. 9 § HB finns 

även en särskild preskriptionsbestämmelse, som stadgar att huvudmannen måste väcka talan 

angående sysslomannens uppdrag inom ett år från det att en slutredovisning lämnats av 

sysslomannen. 91 Denna bestämmelse kommer att behandlas vidare i kapitlet om 

försäkringsförmedlarens skadeståndsansvar.

7.4 Rådgivningsansvaret enligt allmänna principer

Förutom bestämmelserna i 18 kap. HB omfattas anlitade rådgivare även av ett allmänt 

rådgivningsansvar. Detta ansvar innebär först och främst att rådgivaren måste sätta sig in i sin 

uppdragsgivares situation, för att kunna förstå vilken sorts information och råd 

uppdragsgivaren är i behov av och vilken sorts beslut som denne kan komma att fatta på 

grundval av den framtagna informationen och de givna råden. Uppdragstagaren har även ett 

metodansvar, vilket omfattar att uppdragsgivarens instruktioner ska följas vid utförandet av 

                                                
91 Tiberg & Dotevall, s. 26 ff.
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uppdraget och att arbetet ska ske fackmässigt. Uppdragstagaren har inget ansvar för att 

uppdraget ska leda till ett visst resultat, utan han ansvarar alltså endast för att de metoder som 

används vid informationssökningen är fackmässiga. En ytterligare del av rådgivningsansvaret 

är att uppdragstagaren ska presentera informationen eller rådet på ett sådant sätt att 

uppdragsgivaren kan tillägna sig materialet, samt redovisa hur han gått tillväga vid uppdragets 

utförande. Det kan även finnas en skyldighet för uppdragstagaren att varna uppdragsgivaren 

för att fatta ett beslut baserad på osäker eller riskfylld information.92

Försäkringsmäklare har enligt tidigare lagstiftning ansetts inneha ett mycket långtgående 

lagreglerat rådgivningsansvar, som innefattades i bland annat reglerna angående god 

försäkringsmäklarsed. Innan den nya lagens tillkomst kunde de då gällande allmänna råden 

angående god försäkringsmäklarsed vara till ledning för vad det s.k. metodansvaret mer 

specifikt innebar för en försäkringsmäklare.93 Däri ingick exempelvis att mäklarens 

rådgivning alltid skulle vara objektiv och utgå från försäkringstagarens intressen, samt att 

alltid presentera de alternativ som bäst svarade mot kundens behov.94

7.5 Vad är god sed?

7.5.1 God försäkringsmäklarsed

Enligt FML fanns för försäkringsmäklare vad som kallades god försäkringsmäklarsed och 

även en plikt att utföra sitt uppdrag med den omsorg som en professionell försäkringsmäklare 

i allmänhet iakttar. Omsorgsplikten kunde variera från fall till fall beroende på det aktuella 

avtalet. Mäklaren omfattades också, som ovan nämnts, av en allmän rådgivningsplikt. 

Försäkringstagarens behov av försäkring skulle klarläggas och lämpliga lösningar föreslås. 

När det gällde mäklarens relation till försäkringsföretagen ansågs inte några regler behöva 

införas i lagen. Lagstiftaren antog att om mäklaren utförde sitt uppdrag omsorgsfullt gentemot

sin kund, skulle detta leda till att mäklaren även agerade på ett lämpligt sätt gentemot 

försäkringsföretagen. Mäklaren ansågs bland annat i viss mån ha en plikt att granska de 

uppgifter han överlämnade från kunden till ett försäkringsföretag, så att de var korrekta. Vad 

som vidare innefattades i begreppet god försäkringsmäklarsed fick utvecklas över tiden och 

vägledning fanns alltså att hämta i bland annat de allmänna råden från FI. Bestämmelsen om 

                                                
92 Ramberg, s. 125 ff.
93 Lindkvist, s. 16
94 Finansinspektionens allmänna råd angående god försäkringsmäklarsed, FFFS 1995:52, 1 kap. 1 och 6 §§
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god försäkringsmäklarsed var tvingande till förmån för konsumenter och sanktionerades 

genom skadeståndsskyldighet.95

7.5.2 God försäkringsförmedlingssed

Även i lagen om försäkringsförmedling har införts en hänvisning till god sed. Eftersom lagen 

omfattar en så stor och heterogen grupp av förmedlare, har lagstiftaren ansett det omöjligt att 

införa alltför detaljerade regler på området. De generella bestämmelser som ändå finns ska 

kunna följa utvecklingen och kan komma att se olika ut för olika typer av förmedlare. Vad 

som egentligen utgör god försäkringsförmedlingssed kan alltså ändras från en typ av 

förmedlingsverksamhet till en annan, men vägledning hämtas från bland annat FI: s allmänna 

råd och avgöranden, rättspraxis och från olika branschorganisationers egna riktlinjer.96 Enligt 

Sfm är det fortfarande ganska osäkert vad bestämmelsen om god försäkringsförmedlingssed 

egentligen innebär, men föreningen tror att det kommer att visa sig när den nya lagen hunnit 

vara i kraft en tid. Föreningen tror också att det kan vara möjligt att den goda sed som 

utvecklades för försäkringsmäklare kan väcka idéer om vad god sed för försäkringsförmedlare 

bör innefatta.97

Även i den nya lagen om försäkringsförmedling åläggs förmedlaren en omsorgsplikt, som 

utformats efter förebild av omsorgsplikten i lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. I 

förarbetena till denna lag sägs att omsorgsplikten innebär att alltid ta hänsyn till kundens 

intressen i första hand och att låta kunden ta del av all relevant kunskap rådgivaren besitter. 

Förmedlaren ska också anpassa sin rådgivning efter de önskemål och behov som kunden har 

och förespråka lämpliga lösningar. Förmedlaren har alltså inget uttryckligt ansvar för att 

rekommendera den ”allra bästa” försäkringslösningen, utan bara lämpliga alternativ. Vad 

detta innebär förtydligas inte i förarbetena till lagen om försäkringsförmedling, men eftersom 

den nya lagen i princip sägs ha utformats med lagen om finansiell rådgivning till konsumenter 

som förebild, torde vad som sägs i den senare lagens förarbeten även kunna gälla för 

försäkringsförmedlarens rådgivning. Där framgår att de överväganden som görs av rådgivaren 

är av så subjektiv karaktär att det inte går att formulera en regel som säger att rådgivaren ska 

lämna det ”mest lämpliga” rådet. Istället innebär en rådgivares plikt att föreslå lämpliga 

lösningar att denne, utifrån den fackkunskap han besitter och utifrån den undersökning han 

                                                
95 Prop. 1988/89:136, s. 26 f.
96 Prop. 2004/05:133, s. 89
97 Svenska försäkringsmäklares förening, Försäkringsförmedlarrollen, s. 28
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ska ha genomfört angående kundens behov, endast ska förespråka lämpliga lösningar för den 

enskilde kunden.98

Det ansvar som åvilar förmedlaren ska anpassas efter varje aktuellt fall. Om en kund 

exempelvis redan har bestämt sig för vilken typ av försäkring denne vill köpa, och därför inte 

vill att förmedlaren gör en utredning av kundens behov, ska förmedlaren godta detta. Är 

kunden en konsument har förmedlaren emellertid ett större ansvar och ska i en sådan situation 

granska om konsumentens bedömning verkligen baseras på korrekta sakförhållanden. Är så 

inte fallet, ska förmedlaren råda konsumenten att inte teckna försäkringen. Detta ansvar ingår 

alltså i begreppet god försäkringsförmedlingssed. Eftersom förmedlarens ansvar anses kunna 

variera beroende på omständigheterna i ett enskilt fall kan dock förmedlarens ansvar, att 

avråda en kund från ett olämpligt försäkringsval, även innefatta viss förmedling till 

näringsidkare. Detta ansvar gällde även enligt försäkringsmäklarlagen. En skillnad i 

förhållande till försäkringsmäklarlagen är dock att lagstiftaren nu verkligen har velat 

tydliggöra denna avrådningsplikt som en förmedlare har gentemot en konsument. I lagen om 

försäkringsförmedling har därför en bestämmelse införts, enligt vilken en konsument ska 

avrådas från att företa en handling som inte är lämplig om man beaktar konsumentens behov, 

ekonomiska situation, eller några andra omständigheter.

Om en förmedlare åsidosätter de skyldigheter som ovan nämnts kan FI vidta åtgärder och 

skadeståndsanspråk kan riktas mot förmedlaren. Avvikande avtalsvillkor är endast möjligt vid 

förmedling av återförsäkring och vid försäkring mot stora risker.99

Som tidigare nämnts kan försäkringsförmedlare även under vissa förutsättningar omfattas av 

lagen om finansiell rådgivning till konsumenter, eftersom reglerna gäller alla som ger 

individuella råd till konsumenter om finansiella instrument och livförsäkringar. Lagen innebär 

att rådgivare måste iaktta god rådgivningssed och ta tillvara konsumentens intressen. 

Rådgivaren är också skyldig att dokumentera det som äger rum vid rådgivningstillfället, och 

vid vårdslös rådgivning kan konsumenten kräva skadestånd. Eftersom lagen om 

försäkringsförmedling har utformats med lagen om finansiell rådgivning till konsumenter som 

förebild är lagarna väldigt lika. En försäkringsförmedlare kan i första hand koncentrera sig på 

                                                
98 Prop. 2002/03:133, Lag om finansiell rådgivning till konsumenter, s. 27 f.
99 Prop. 2004/05:133, s. 97 f.
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att följa lagen om försäkringsförmedling, eftersom han då också vanligtvis uppfyller 

bestämmelserna i lagen om finansiell rådgivning.100

De försäkringsmäklare som intervjuats anser överlag att bestämmelsen angående begreppet 

god försäkringsförmedlingssed är väl utformad. De är överens om att det är svårt att göra en 

närmare definition av begreppet i lagtexten och att innebörden bör få växa fram med tiden. 

Mäklarna anser också att det är bra att lagstiftaren även tar hänsyn till branschens egna 

riktlinjer vid uttolkningen av den goda seden på området. Att branschen i viss mån får 

självreglera sig gör att hänsyn tas till den praktiska verksamheten. En av mäklarna uttrycker 

denna åsikt på så sätt att det är svårt att sitta på sin kammare och lagstifta, utan någon kontakt 

med hur det egentligen ser ut i verkligheten utanför.

7.6 Dokumentationsskyldighet

En nyhet i förhållande till försäkringsmäklarlagen är att det i lagen om försäkringsförmedling 

finns en bestämmelse som ålägger alla försäkringsförmedlare en dokumentationsskyldighet. 

Förmedlaren måste dokumentera vad som förekommit vid tillfället då förmedlingen ägde rum, 

och därefter ska dokumentationen utlämnas till kunden. Skyldigheten gäller såväl i, som 

utanför, konsumentförhållanden, med undantag för förmedling av återförsäkring och 

försäkring mot stora risker.101 Förmedlaren ska bland annat dokumentera vilka krav kunden 

ställer och vilka behov denne anser sig ha. Dokumentationen ska också innehålla information 

om när förmedlingen ägde rum samt upplysningar om de råd som förmedlaren gett till kunden 

och varför dessa råd har lämnats. Om förmedlaren av någon anledning upplyst kunden att 

denne inte bör företa en viss handling ska orsaken till ett sådant råd också framgå.102 Sveriges 

Försäkringsförbund anser att det är alldeles för långtgående att all förmedling ska omfattas av 

dokumentationsskyldigheten. Undantag borde åtminstone kunna göras för tillfällen när endast 

vissa standardiserade försäkringar förmedlas.103 Även Svenska Bankföreningen stämmer in i 

kritiken, eftersom dokumentationsplikten blir alltför långtgående när det gäller vissa enklare 

produkter. Bestämmelsen hindrar att man arbetar fram enklare och mer praktiska lösningar i 

sådana situationer, och kunden har inte heller något behov av all den information som 

förmedlaren måste lämna ut för sådana okomplicerade produkter.104 Lagstiftaren avslår dock 

                                                
100 Hellner, Hager, & H. Persson, s. 242
101 Prop. 2004/05:133, s. 104 f.
102 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsförmedling, FFFS 2005:11, 7 kap. 2-3 §§
103 Remissvar från Sveriges Försäkringsförbund angående Ds 2004:10, 2004-09-24
104 Remissvar från Svenska Bankföreningen angående Ds 2004:10, 2004-09-21
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denna kritik med att inga sådana undantag från dokumentationsskyldigheten får göras enligt 

EG-direktivet.105

Bland försäkringsmäklarna verkar ingen tycka att den nya regeln är särskilt betungande. 

Överlag anses dokumentationsplikten vara bra både för kundernas säkerhet och för 

förmedlarna själva. Skulle en tvist uppstå mellan förmedlare och kund står oftast ord mot ord 

och då är det viktigt att ha fullständig dokumentation som bevis. 

7.7 Analys

7.7.1 Rådgivningsansvaret 

En stor del av försäkringsförmedlartjänsten består således i att ge rådgivning till kunden. Det 

finns inte många, varken privatpersoner eller företag, som inte någon gång kommer att teckna

ett försäkringsskydd. Försäkringar är alltså ett område som berör väldigt många i vårt 

samhälle, men ofta kan det ändå vara svårt för någon utan kunskaper på området, eller som 

lider av tidsbrist, att sätta sig in i de ofta komplicerade och finstilta försäkringsvillkoren. Det 

är därför av yttersta vikt att den rådgivning som är möjlig att tillgå via försäkringsförmedlare 

håller hög klass. Det rådgivningsansvar som följer på förmedlarens uppdrag får uttydas 

genom de bestämmelser som finns i lagen om försäkringsförmedling, samt mot bakgrund av 

18: e kapitlet HB och de allmänna principerna om rådgivningansvaret. Dock kommer ansvaret 

för förmedlare troligen att framgå ännu mer i detalj genom utvecklingen av begreppet god 

försäkringsförmedlingssed. Detta gäller framförallt det så kallade metodansvaret, det vill säga 

hur en försäkringsförmedlare agerar fackmässigt i en rådgivningssituation. I 

rådgivningsansvaret ingår en långtgående skyldighet att sätta sig in i vilka behov och 

önskemål kunden har. En allmän princip i en rådgivares metodansvar anses också vara att

rådgivaren inte ansvarar för att hans arbete ger ett visst optimalt resultat, han ansvarar enbart 

för att utföra sitt uppdrag fackmässigt. Denna princip preciseras i förarbetena till lagen om 

försäkringsförmedling, där det sägs att en förmedlare inte har ett ansvar att förespråka den 

bästa lösningen, utan endast en lämplig lösning. Enligt de allmänna principerna för 

rådgivningsansvaret är det även viktigt att presentera informationen till kunden på ett 

lättförståeligt sätt och att redogöra för uppdragets utförande. Här kan man hänvisa till den nya 

regeln angående dokumentationsskyldighet som nu gäller för försäkringsförmedlarna och som 

på ett effektivt sätt verkar tillgodose att kunden får tillgång till information angående hur 
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rådgivningen har utförts. Avslutningsvis följer så en plikt för rådgivare enligt allmänna 

principer att varna en kund för beslut som fattas på felaktig grund. Detta ansvar följde också 

av den gamla försäkringsmäklarlagen, men har nu förtydligats ännu mer genom att en 

uttrycklig avrådningsplikt införts i lagen om försäkringsförmedling. Denna plikt gäller när 

kunden är en konsument, men kan även gälla för vissa näringsidkare enligt god 

försäkringsförmedlingssed. Överhuvudtaget ska förmedlarens ansvar anpassas efter 

situationen i varje enskilt fall och är kunden en konsument kan rådgivarens ansvar vara mer 

långtgående. Något som ger vissa näringsidkare ett förbättrat kundskydd i jämförelse med 

FML är att rådgivningsansvaret och ansvaret enligt god försäkringsförmedlingssed nu är

tvingande inte bara till förmån för konsumenter, utan för all annan typ av 

försäkringsförmedling som inte omfattar återförsäkring eller försäkring mot stora risker.

7.7.2 God försäkringsförmedlingssed

Förutom det som ovan tagits upp är det ännu svårt att få något grepp om vad som kommer att 

omfattas av begreppet god försäkringsförmedlingssed. De råd som gavs ut angående god 

försäkringsmäklarsed publicerades inte förrän fem år efter FML: s tillkomst och antagligen 

dröjer det en tid innan FI närmare kan precisera och utge råd för vad god sed enligt lagen om 

försäkringsförmedling innebär. Det tar sin tid innan branschpraxis och vägledande rättsfall 

hinner uppkomma, men man måste dock ha i åtanke att det är av yttersta vikt för en 

förmedlare att veta vad god sed på området innebär. Följer inte förmedlaren god sed kan han 

nämligen bli utsatt för sanktioner från FI och/eller skadeståndsanspråk. Det är således även 

viktigt ur kundens synvinkel att definiera begreppet närmare, för att kunden ska kunna 

kontrollera hur förmedlaren bör agera och att han uppfyller sina åtaganden. I de föreskrifter 

och allmänna råd om försäkringsförmedling (FFFS 2005:11) som FI publicerat i anslutning 

till den nya lagen om försäkringsförmedling finns ingen precision av vad god sed på området 

innebär. Det vore därför önskvärt att FI ändå snarast möjligt undersökte frågan och utformade 

någon form av vägledning för försäkringsförmedlarna. Sfm har menat att det inte är 

osannolikt att de gamla allmänna råden om god sed för försäkringsmäklare skulle kunna 

fungera som vägledning även för vad som inbegrips i god försäkringsförmedlingssed. Enligt 

min åsikt kan dessa råd möjligtvis ge viss vägledning, men till största delen behandlar råden 

det borttagna oberoendekravet och på vilket sätt förmedlaren ska sköta sitt uppdrag för att 

agera fristående från försäkringsgivarintressen. Därmed är råden inte särskilt aktuella för 

nuvarande lagstiftning. Man kan också fråga sig om det inte vore bättre att definiera begreppet 

god försäkringsförmedlingssed närmare i antingen lagtexten eller FI: s bindande föreskrifter, 



62

istället för i allmänna råd. Att ta in en närmare definition i lagtexten skulle dock bli för 

omfattande och detaljerat. FI: s föreskrifter ger i och för sig möjlighet till utförligare 

formuleringar, men jag tror ändå att det är en fördel att hålla sig till allmänna råd, eftersom 

dessa torde vara enklare att ändra beroende på hur begreppet utvecklas med tiden. Det är inte 

heller särskilt klokt att försöka utforma övergripande bestämmelser som är alltför detaljerade.

Anledningen är att den nya lagen omfattar så skiftande förmedlarverksamheter att vad som 

omfattas av god försäkringsförmedlingssed troligen måste anpassas till dessa olika typer av 

förmedlare. Vad blir då följden av att den goda försäkringsförmedlingsseden verkar kunna 

skifta beroende på verksamhetstyp? Här ser jag en viss risk för förvirring och svårigheter att 

veta vilka skyldigheter en förmedlare verkligen har. En förmedlare kan ju nu alternera mellan 

olika roller beroende på avtalssituation och om den goda försäkringsförmedlingsseden skiljer

sig åt mellan dessa förmedlarroller, kan resultatet bli rörigt. Ena dagen omfattas förmedlaren 

av en viss version av god försäkringsförmedlingssed, nästa dag av en annan. 

7.7.3 Dokumentationsskyldigheten

Den nya dokumentationsskyldigheten är något som ger kunden ett bättre skydd än vad som 

följde av FML. Kunden får svart på vitt tillgång till vilka råd som getts, samt när och varför. 

Detta skydd är inte bara fördelaktigt för kunden i bevishänseende, utan även för förmedlaren, 

om ord står mot ord i en tvist. Viss kritik har funnits mot att det enligt lagtexten inte går att 

göra undantag från plikten vid förmedling av enklare försäkringar, då dokumentationen enbart 

skulle bidra till ett informationsöverflöd för kunden. Infördes inte plikten som den ser ut nu

anser lagstiftaren dock att lagen skulle bryta mot EG-direktivet. Här anser jag att lagstiftaren 

faktiskt inte tar tillvara på de möjligheter som EG-direktivet medger. Även om det inte ges 

förutsättningar till uttryckliga undantag från dokumentationsplikten i direktivet, ges faktiskt

en möjlighet för förmedlaren att i viss grad få anpassa informationen till kunden utifrån

försäkringens komplexitet. Man skulle därför i lagen om försäkringsförmedling kunna medge 

vissa lättnader angående dokumentationsskyldigheten ifråga om väldigt vanliga och

okomplicerade försäkringsprodukter, där det kanske är tillräckligt med vissa grundläggande 

upplysningar. Jag tror inte att detta skulle vara till skada för kunden, utan enbart en balanserad 

avvägning mellan kundens skyddsmöjligheter och försäkringsförmedlarens arbetsbörda.
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8. Förmedlarens informationsplikt

8.1 Inledning

Förutom att föra samman försäkringsbolag och försäkringstagare, samt bistå med rådgivning, 

har förmedlaren ett stort intresse av att ett slutligt avtal också ingås, eftersom det är först då 

som förmedlarens ersättning utbetalas. Det är alltså själva förmedlingen, d.v.s. arbetet med att 

få parterna att komma överens, som utgör den största delen av en försäkringsförmedlares 

åtagande. I förmedlarens uppdrag ingår en informationsskyldighet som även omfattar visst

ansvar för förmedling och vidarebefordran av information mellan parterna i huvudavtalet. 

Svårigheter kan uppkomma vid bedömningen av hur långtgående ansvar förmedlaren har i 

relation till dessa parter. Vilket ansvar har förmedlaren gentemot försäkringstagaren då han 

inte befullmäktigats med någon fullmakt? Vilket ansvar för information följer på en erhållen 

fullmakt? Och hur ser förmedlarens ansvar ut i förhållande till försäkringsgivaren? I detta 

kapitel redogörs för den information en förmedlare måste lämna inför tecknandet av en 

försäkring. Därefter följer en redogörelse för försäkringsförmedlarens utökade 

informationsansvar.

8.2 Information inför försäkringsköpet

I FML fanns inte lika många regler rörande försäkringsmäklares informationsplikt som det nu 

finns i lagen om försäkringsförmedling. En försäkringsmäklare var tvungen att på kundens 

begäran upplysa kunden om den ersättning som mäklaren fick från försäkringsgivaren. Denna 

regel har behandlats ovan i avsnittet rörande provisionssystemet. Mäklaren var också ålagd att 

följa god försäkringsmäklarsed, som innefattade en allmän rådgivnings- och 

upplysningsplikt.106

Den nya lagen om försäkringsförmedling stadgar att den information som ges till kunden ska 

lämnas i en handling eller i någon annan form som är läsbar och varaktig och som kunden kan 

utnyttja. Från denna regel finns dock några undantag. Muntlig information får lämnas om 

förmedlingen sker per telefon, om kunden uttryckligen begär det, eller om kunden är i 

omedelbart behov av ett försäkringsskydd. I dessa fall ska dock informationen lämnas även 

skriftligen så snart som möjligt. De upplysningar som lämnas ska vara klara och förståeliga 

för kunden. Utlämnandet av information ska ske i rimlig tid innan ett försäkringsavtal ingås. 

Undantag från informationsplikten är möjligt när det gäller förmedling av återförsäkringar och 

                                                
106 Prop. 1988/89:136, s. 23 f.
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försäkringar mot stora risker.107 Med stora risker avses exempelvis försäkringar av olika 

transportmedel, luftfartygsansvar, fartygsansvar och kredit- och borgensförsäkringar som 

avser näringsverksamhet.108 För andra typer av försäkringar är lagen alltså alltid tvingande, 

oavsett om kunden är en konsument eller ej.

Enligt lagen om försäkringsförmedling ska kunden få information om förmedlarens identitet

och upplysas om att det är FI som har hand om tillsynen över förmedlaren. Kunden ska också 

få veta i vilket register som förmedlaren är registrerad och på vilket sätt detta kan 

kontrolleras. Vidare ska en kund upplysas om de sätt som finns tillgängliga för att anmäla 

klagomål mot förmedlaren, samt viss information om den ansvarsförsäkring som förmedlaren 

tecknat. En informationsbestämmelse, som redan behandlats i avsnitt 4.2.3, är att en 

förmedlare ska informera kunden om han innehar ett kvalificerat innehav i ett 

försäkringsföretag eller om ett försäkringsföretag har ett kvalificerat innehav i 

försäkringsförmedlaren. Ytterligare en bestämmelse som redan tagits upp i avsnitt 5.2.1 är att

kunden har rätt att få veta priset för förmedlarens tjänst och huruvida förmedlaren erhåller 

någon provision eller annan ersättning från försäkringsgivaren. I avsnitt 4.2.3 har också den 

regel diskuterats som ålägger förmedlaren att informera kunden om hans rådgivning baseras 

på en opartisk analys, om han ingått avtal med ett eller flera försäkringsföretag om att enbart 

förmedla dessa företags försäkringar eller om han förmedlar försäkringar från ett eller flera 

försäkringsföretag utan att ha ingått något avtal.109

Om förmedlaren inte lämnar den information som kunden har rätt till kan 

marknadsföringslagens sanktioner åberopas. I MFL stadgas att en näringsidkare, som i sin 

marknadsföring utelämnar sådan information som är särskilt viktig för en konsument, kan 

meddelas vite om han inte lämnar denna information. Förmedlare ska även följa god 

försäkringsförmedlingssed, vilket innefattar en allmän upplysningsplikt, och åsidosättandet av 

god försäkringsförmedlingssed är sanktionerad med skadeståndsskyldighet. Eftersom den 

allmänna upplysningsplikten enligt god försäkringsförmedlingssed antagligen sammanfaller 

med många av de särskilda reglerna om förmedlarens informationsansvar förhåller det sig 

                                                
107 Lagen om försäkringsförmedling, 6 kap. 3-7 §§
108 Försäkringsrörelselagen (1982:713), 2 a kap. 4 § st. 3 f.
109 Prop. 2004/05:133, s. 82 ff.
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antagligen så att många av de ovan nämnda reglerna även omfattas av god 

försäkringsförmedlingssed och därmed också kan leda till skadeståndsansvar.110

Viss kritik har riktats mot att de nya reglerna omfattar för mycket information, vilket kan 

medföra att kunden inte kan urskilja det viktiga i allt material och att den köpta försäkringen 

ifråga hamnar i skymundan. Staffan Moberg, hos Sveriges Försäkringsförbund, anser att 

bestämmelserna bidrar till ett informationsöverskott som kunden inte kommer att kunna 

tillgodogöra sig. Risken är att kunden helt slår ifrån sig att försöka förstå och istället godtar 

första bästa försäkringslösning som erbjuds. Lagstiftaren har tagit med kritiken i sin 

bedömning och håller med om att kraven inte får vara så långtgående att kunden får svårt att 

förstå innehållet. De upplysningar som ska lämnas anses dock till stor del vara ganska 

lättförståelig information, samtidigt som det lite mer komplicerade materialet går att 

formulera och presentera på ett klart och tydligt sätt, som gör materialet enkelt för kunden att 

ta till sig.

De försäkringsmäklare som intervjuats har delade meningar i fråga om den nya 

informationsplikten. Tre mäklare tycker att reglerna är klara och tydliga och inte alltför 

omfattande. En av dem tror emellertid inte att hans kunder läser all information, utan bara 

skummar igenom materialet. De två återstående mäklarna menar att informationsplikten är för 

omfattande, i alla fall för sådana som inte har särskilt stor kunskap på området. Stora företag 

har ofta professionella anställda som är relativt insatta i ämnet och då finns inga större 

problem. För konsumenter och mindre företag kan dock materialet bli alltför omfattande och 

svårt att ta in. All information blir överflödig, eftersom kunderna ändå inte får någon 

förståelse för materialet. En av mäklarna berättar att hans företags förköpsinformation är 

tretton sidor lång, vilket säkert gör att många kunder slutar läsa efter bara några sidor.

8. 2.1 Analys

Informationsreglerna i lagen om försäkringsförmedling är långt mer detaljerade än det fåtal 

bestämmelser som fanns i FML. De nuvarande reglerna känns mycket klargörande och bidrar 

till att varken kunden eller försäkringsförmedlaren behöver sväva i ovisshet angående vilken 

typ av uppgifter kunden bör få ta del av. Tidigare kändes det som ett nästintill oreglerat 

område. För företag som har personal med kunskaper på försäkringsområdet eller som har råd 

                                                
110 Svenska försäkringsmäklares förening, Försäkringsförmedlarrollen, s. 15
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att anlita professionella experter borde den information som nu ska lämnas till kunden inte 

vara alltför komplicerad att ta in. Jag kan dock ha viss förståelse för att några

försäkringsmäklare, såväl som Sveriges Försäkringsförbund, anser att reglerna kan leda till ett 

informationsöverskott. Denna risk är dock inte specifik för försäkringsförmedling, utan i de 

flesta fall då konsumenter ska ta del av villkor och finstilta avtal är det vanligt att många 

hoppar över eller skummar igenom avsnitt. Detta kan antingen bero på ointresse eller att 

materialet känns för komplicerat eller omfattande. Ointresset kan vara svårt att råda bot på, 

och i detta fall får ansvaret ligga på kunden ifall viktiga upplysningar förbigås. När det gäller 

att informationen kan bli för komplicerad eller omfattande tror jag dock att fördelen med att 

ha enhetliga och tydliga informationsregler som omfattar alla kunder överväger denna 

nackdel. Sett till den information som ska lämnas till kunden av förmedlaren anser jag inte 

heller att informationen är särskilt svårförståelig. Upplysningar angående exempelvis 

förmedlarens identitet och vart klagomål kan riktas är information jag tror att de flesta kunder 

bör kunna ta till sig.

8.3 Det utökade informationsansvaret

8.3.1 Inledning

I såväl lagen om försäkringsmäklare som i lagen om försäkringsförmedling förutsätts en viss 

upplysningsskyldighet följa enbart på grund av förmedlarens uppdrag och skyldighet att följa 

god sed på området. Därutöver finns även ett utökat lagreglerat informationsansvar när det 

gäller vidarebefordran av information från försäkringsgivaren till kunden. Frågan är om det 

har någon betydelse för följderna av informationsansvaret huruvida förmedlaren innehar en 

fullmakt eller ej.

8.3.2 Ansvaret enligt FML

Enligt FML skulle försäkringsmäklarna se till att konsumenter fick den information som en 

försäkringsgivare enligt 5 och 6 st.1 §§ konsumentförsäkringslagen var tvungen att lämna till 

en försäkringstagare. Denna information bestod av upplysningar angående 

försäkringsföretagets premier och andra försäkringsvillkor, s.k. förköpsinformation. Efter att 

avtal ingåtts skulle försäkringsgivaren även, så snart som möjligt, upplysa försäkringstagaren 

om det fanns några särskilda villkor i avtalet, vilka medförde en viktigare inskränkning av 

försäkringens omfattning i förhållande till vad konsumenter vanligen har anledning att räkna 
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med. Däremot förelåg ingen plikt att vidarebefordra efterköpsinformation, d.v.s. sådana 

upplysningar som ska lämnas av försäkringsgivaren under försäkringstiden samt vid eventuell 

förnyelse av försäkringen.111 Mäklaren behövde inte själv lämna informationen till 

konsumenten, utan det ansågs tillräckligt att han var skyldig att i annat fall komma överens 

med försäkringsgivaren att denne skulle ansvara för överlämnandet av information.112

Försäkringsgivare ansågs kunna fullgöra sin informationsplikt genom att lämna upplysningar 

till en försäkringsmäklare med fullmakt. Förelåg ingen fullmakt ansågs inte 

försäkringsgivaren befriad från sitt informationsansvar. Var mäklaren däremot befullmäktigad 

tillräknades försäkringstagaren ansvar för den information som mäklaren lämnade, samt även 

ansvar för bristande information. Försäkringsmäklaren kunde bli ansvarig om han inte 

vidarebefordrade upplysningar till försäkringsgivaren, om detta fick till följd att 

försäkringstagaren drabbades av skada. En försäkringsgivare som accepterat en 

försäkringsmäklare utan fullmakt som mellanman, ansågs också få ta på sig ansvaret för den 

risk som detta medfört.113  

8.3.3 Ansvaret enlig lagen om försäkringsförmedling

Under år 2004 lade regeringen fram ett förslag till en ny försäkringsavtalslag, som reglerar 

såväl personförsäkring, som skadeförsäkring för konsumenter och företag. I propositionen 

föreslog man därför också en ändring i FML, som innebar att informationsplikten skulle 

hänvisa till den nya försäkringsavtalslagen och därmed inte bara omfatta 

konsumentförsäkringar. Den nya försäkringsavtalslagen trädde dock i kraft först den 1 januari 

2006 och därmed hann den nya lagen om försäkringsförmedling träda i kraft redan innan 

denna hänvisning till försäkringsavtalslagen hann införas i FML. Istället för det förslag som 

lades fram i regeringens proposition om förändring av informationsplikten i FML har nu en 

lite annorlunda konstruktion valts i lagen om försäkringsförmedling, som verkligen ska 

tydliggöra förmedlarens ansvar. Enligt lagen om försäkringsförmedling ska en förmedlare 

vidarebefordra all sådan information om försäkringsavtalet som en försäkringsgivare är 

skyldig att lämna till en försäkringstagare. Det rör sig här om såväl information innan 

försäkringen tecknas, som om information under försäkringstidens gång och vid förnyelse av 

försäkringen. Efterköpsinformation behöver dock endast lämnas i skälig omfattning och 

omfattar endast sådan information som det är viktigt för försäkringstagaren att känna till. Inte 

                                                
111 SOU 1997:79, s. 171
112 Prop. 2004/05:133, s. 80
113 SOU 1997:79, s. 177 f.
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bara information enligt den nya försäkringsavtalslagen ska lämnas, utan också information 

som en försäkringsgivare är skyldig att lämna enligt bland annat FI: s föreskrifter på området. 

Den nya informationsregeln i lagen om försäkringsförmedling omfattar dock bara de 

upplysningar som försäkringsföretaget verkligen lämnar till förmedlaren. Förmedlaren får inte 

ändra eller bearbeta informationen, men i förmedlarens skyldighet att följa god 

försäkringsförmedlingssed kan det dock ingå ett krav på att förmedlaren kan behöva förklara 

eller tydliggöra informationen för kunden eller vid behov komplettera den. Enligt det förslag 

som presenterades i propositionen till ny försäkringsavtalslag angående 

försäkringsförmedlarens plikt att se till att kunden fick information från försäkringsgivaren, 

skulle bestämmelsen endast ha gällt om förmedlaren hade blivit befullmäktigad av kunden att 

motta sådan information. I annat fall skulle informationsskyldigheten endast gälla

försäkringsgivaren. Någon liknande förutsättning finns emellertid inte omnämnd i förarbetena 

till lagen om försäkringsförmedling.114

I sitt remissyttrande angående lagen om försäkringsförmedling önskar Sfm att lagstiftaren 

tydligare ska beskriva ansvarsfördelningen som följer av förmedlarens plikt att föra vidare 

information. Sträcker sig förmedlarens ansvar enbart till den information som mottagits eller 

kan förmedlaren anses ha ett ansvar för att han bort inse att information saknas eller att den 

lämnade informationen är felaktig? Eller är det försäkringsgivaren som får ta på sig hela 

ansvaret för att informationen inte är korrekt eller fullständig?115 I en uppsats från Linköpings 

universitet angående försäkringsbolagens informationsplikt tas dessa frågor upp till 

diskussion. Författaren menar att det råder oklarheter om ansvarsfördelningen mellan 

förmedlare och försäkringsgivare i informationsfrågan. Sfm: s generalsekreterare har 

intervjuats av författaren och hon anser att det inte finns ett generellt svar på frågan hur 

ansvaret kommer att se ut för de olika parterna och om förmedlaren kan bli ersättningsskyldig 

för att viktig information inte inhämtats. Generalsekreteraren menar att frågan inte kan 

besvaras innan lagstiftningen varit i kraft en tid och vägledande avgöranden kommit i 

rättspraxis. Uppsatsförfattarens analys är aningen svårbegriplig. Författaren skriver att det 

egentligen inte borde uppkomma någon situation där försäkringstagaren inte får tillgång till 

tillräcklig information, eftersom förmedlaren bara är skyldig att föra vidare det material som 

försäkringsgivaren faktiskt har överlämnat. Ansvaret borde därmed, enligt författaren, hamna 

på försäkringsföretaget. Författaren framför dock därefter att den nya lagens utformning 

                                                
114 Ibid., s. 88 f.
115 Remissvar från Svenska försäkringsmäklares förening angående Ds 2004:10, 2004-09-13
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verkar ålägga förmedlaren ett större ansvar och att en försäkringsförmedlare bör kunna bli 

ersättningsskyldig enligt den nya lagen, om denne har låtit bli att inhämta viktig 

information.116

8.3.4 Några rättsfall angående informationsansvaret

Det kommer att ta tid innan någon rättspraxis utvecklats angående informationsansvaret enligt 

lagen om försäkringsförmedling. FML gav inte heller upphov till någon rikhaltig rättspraxis, 

men ett fåtal fall finns som är värda att omnämna. Det mest kända fallet är NJA 1992 s.782, 

där ett hotellbolag hade anlitat en försäkringsmäklare för att upphandla försäkringsskydd. 

Hotellbolaget betalade sedan inte premien i tid till försäkringsgivaren, vilket medförde att 

försäkringsgivarens ansvar upphörde. Dagen efter försäkringsskyddets upphörande utbröt så 

en brand i hotellet, men skadorna täcktes således inte av den tecknade försäkringen. Mäklaren 

hade vidarebefordrat premieavier från försäkringsgivaren till hotellbolaget, men däri fanns 

inga upplysningar om förfallodagen eller i vilka situationer försäkringen skulle upphöra att 

gälla. Domstolen ansåg att materialet som mäklaren vidarebefordrade var bristfälligt och att 

mäklaren också senare måste ha insett att försäkringen inte längre gällde när han fick reda på 

att hotellet inte betalat premien. Han upplyste dock aldrig hotellbolaget om detta förhållande. 

HD fann att försäkringsmäklaren inte hade uppfyllt sin upplysningsplikt, eftersom han inte 

hade informerat om vad hotellbolaget var tvungna att iaktta angående premiebetalningen för 

att inte försäkringsskyddet skulle upphöra att gälla. Mäklaren blev därför skadeståndsskyldig.  

Förutom detta avgörande från HD finns ett par hovrättsdomar på området. Även om dessa 

domar inte är prejudicerande kan de ändå vara värda ett omnämnande. Ett av dessa rättsfall är 

RH 1994:123, där frågan gällde huruvida en försäkringstagare skulle tillräknas en 

försäkringsmäklares underlåtenhet att vidarebefordra information till försäkringsbolaget 

angående tidigare försäkringsfall och andra försäkringsbolags vägran att förnya 

försäkringstagarens försäkring. Hovrätten konstaterade att om en mäklare innehar en skriftlig 

fullmakt tillräknas försäkringstagaren alla upplysningar som ges till försäkringsmäklaren, och 

att mäklarens underlåtenhet att vidarebefordra information därmed också kan tillräknas 

försäkringstagaren. Eftersom ingen fullmakt förelåg i det aktuella fallet befanns dock 

                                                
116

Bengtsson, Marie. Försäkringsbolagens informationsplikt – en konsekvensanalys, magisteruppsats från 

Affärsjuridiska programmet, Ekonomiska institutionen, Linköpings universitet, VT 2005, s. 36 f.
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mäklaren inte behörig att binda försäkringstagaren, och dennes underlåtenhet att 

vidarebefordra informationen tillräknades inte försäkringstagaren.

I ett mål från 2002 (T 4374-02) hade en restaurangägare anlitat en försäkringsmäklare för att 

teckna en ny företags- och industriförsäkring. Mäklaren hade befullmäktigats att ta emot 

premieavier och att ansvara för att alla upplysningar som var viktiga för försäkringsskyddet 

skulle föras vidare från mäklaren till restaurangägaren. Premien betalades dock inte i tid, en 

brand inträffade och skador för 1,5 miljoner kronor uppstod. Försäkringsbolaget hävdade att 

premieavin skickats till försäkringsmäklaren för vidarebefordran, men mäklaren menade att 

ingen avi mottagits av honom. Mäklaren antog istället att avin skickats direkt till 

restaurangägaren. Rätten ansåg dock att mäklaren på grund av tidigare rutiner borde ha insett 

att försäkringsgivaren skulle skicka avin till mäklaren och när ingen avi kom borde mäklaren 

ha kontaktat försäkringsbolaget för att undersöka frågan. På grund av sin passivitet ansågs 

mäklaren ha åsidosatt sina skyldigheter att se till att restaurangägaren fick tillräcklig 

information angående premiebetalningen genom översändande av en premieavi eller på annat 

sätt.

8.3.5 Analys

8.3.5.1 Allmänt

Den regel som finns i lagen om försäkringsförmedling, angående vidarebefordran av 

information, är tydligare än den regel som fanns i FML. I FML hänvisades endast till 

information enligt vissa paragrafer i KFL, men i den nya lagen omfattar regeln all information 

som en försäkringsgivare är skyldig att lämna till en försäkringstagare. Genom att inte bara

hänvisa till ett visst lagrum klargörs att även information enligt exempelvis FI: s föreskrifter

om försäkring ska vidarebefordras. I FML omfattade regeln förköpsinformation samt viss

information som skulle lämnas snarast efter försäkringsköpet. Bestämmelsen i lagen om 

försäkringsförmedling är här mer långtgående och gäller även vidarebefordran av information 

under försäkringstidens gång och vid förnyelse av försäkringen. Enligt det förslag som fanns i 

propositionen till den nya försäkringsavtalslagen skulle regeln endast ha ålagt förmedlaren 

detta ansvar ifall han tilldelats en fullmakt av kunden att få motta informationen från 

försäkringsgivaren för vidare befordran till kunden. Den här konstruktionen valdes dock inte i 

lagen om försäkringsförmedling, vilket torde innebära att förmedlarens ansvar gäller vare sig 

han har en fullmakt eller inte.
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8.3.5.2 Förmedling av information från försäkringsgivare till kund

Så vad har då försäkringsförmedlaren för ansvar om han förmedlar felaktig eller ofullständig 

information från försäkringsgivaren till sin kund, trots att han bort inse dessa förhållanden? I 

förarbetena till lagen om försäkringsförmedling sägs att förmedlaren inte har någon skyldighet 

att aktivt söka efter den information som försäkringsgivaren är skyldig att förse honom med. 

Det nämns dock sedan att förmedlaren i vissa fall på grund av god försäkringsförmedlingssed 

kan behöva förklara, förtydliga eller komplettera den information som lämnas. Enligt min 

mening motsäger dessa ställningstaganden varandra till viss del. Å ena sidan har förmedlaren 

endast ansvar för den information som faktiskt mottagits av honom, å andra sidan kan han 

anses skyldig att behöva komplettera informationen. Eftersom lagstiftaren så klart uttryckt att 

förmedlaren inte behöver söka aktivt efter information från försäkringstagaren tolkar jag det 

dock som att förmedlaren inte bär något ansvar ifall den information, som försäkringsgivaren 

är skyldig att lämna, är ofullständig. Att förmedlaren i vissa fall ändå kan anses skyldig att 

behöva komplettera materialet från försäkringsgivaren kan då möjligtvis gälla information 

som denne inte varit skyldig att lämna, men som förmedlaren ändå borde inse att 

försäkringstagaren är i behov av för att exempelvis förstå informationen bättre. Det stämmer 

väl in med att förmedlaren anses skyldig att i vissa fall förklara och förtydliga informationen.

Ingen vet ännu riktigt om de gamla domar angående informationsplikten som meddelats enligt 

FML kommer att kunna ge viss vägledning i liknande frågor enligt den nya lagstiftningen.

När det gäller NJA 1992 s.782 ansåg domarna att mäklaren inte uppfyllt sin upplysningsplikt

eftersom han inte informerat försäkringstagaren mer ingående om premiebetalningsvillkoren 

och om att hotellet stod utan försäkringsskydd när premien inte inbetalats. Eftersom 

försäkringsgivarens information om premiebetalningsvillkoren var bristfällig, och mäklaren 

måste ha varit medveten om detta, menade domstolen alltså att mäklaren hade behövt 

förtydliga denna information vid vidarebefordrandet till försäkringstagaren. I målet T 4374-02

ansåg hovrätten att mäklaren borde ha insett att han skulle ha kontaktat försäkringsgivaren för 

att eftersöka material angående premiebetalning. I det första fallet kom domstolen alltså fram 

till att mäklaren måste ha känt till att det material som han vidarebefordrade från 

försäkringsgivaren var ofullständigt, och att han borde ha kompletterat och förtydligat 

informationen med det han själv visste. I det andra fallet ansågs mäklaren ha bort vara 

medveten om att materialet var ofullständigt och att han bort undersöka saken hos 

försäkringsgivaren. Ska ledning dras från fall ett borde en förmedlare således hållas ansvarig 

om han vet om att det vidarebefordrade materialet är ofullständigt, men inte agerar. Enligt fall 

två kan även ansvarighet föreligga om förmedlaren borde ha insett att materialet var 
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ofullständigt och inte agerade. Frågan är dock hur stor relevans dessa fall har för den nya 

lagen om försäkringsförmedling. Att ansvarsfördelningen är relativt osäker i de nu behandlade

frågorna verkar stödjas av Sfm: s generalsekreterare, som menar att framtida rättspraxis 

troligen får bli vägledande på området.

När det sedan gäller felaktig information nämns ingenting om förmedlarens ansvar i 

förarbetena. I de fall förmedlaren insett att informationen varit felaktig, men inte påpekat 

någonting för kunden, torde han kunna hållas ansvarig för visad culpa enligt 

sysslomansreglerna. Om förmedlaren dock endast bort inse att informationen varit felaktig, 

verkar utgången osäkrare. Antagligen får en bedömning göras utifrån den aktuella situationen

och utifrån vad som skulle ha kunnat krävas av en fackmässig förmedlare i det enskilda fallet.

8.3.5.3 Förmedling av information från kund till försäkringsgivare

Sedan kommer vi till frågan vad som händer om försäkringsförmedlaren lämnar information 

om kunden, som är felaktig eller ofullständig, till försäkringsgivaren. Kan försäkringsgivaren 

hävda att försäkringsavtalet bör ogiltigförklaras på grund av informationen eller bristen på 

information? Enligt FML ansågs mäklaren vid eventuell misstanke behöva granska om de 

uppgifter, som vidarebefordrades från kunden till försäkringsgivaren, var korrekta. 

Försäkringsmäklarutredningen kom fram till att om försäkringsmäklare innehade fullmakt 

tillräknades försäkringstagaren ansvar för situationer då den lämnade informationen var 

felaktig, eller om informationen var bristfällig. Hade en försäkringsgivare inte bemödat sig 

om att använda någon med fullmakt som mellanman fick istället försäkringsgivaren ta den 

risk som detta medförde. Samma slutsatser framkommer av rättsfallet RH 1994:123. Enligt 

domskälen i detta rättsfall krävdes en fullmakt för att försäkringsgivaren skulle kunna åberopa 

mäklarens agerande gentemot försäkringstagaren och på så sätt få rätt att ogiltigförklara 

försäkringsavtalet. Försäkringstagarens eventuella onda tro blir antagligen endast aktuell vid 

åberopande av ogiltighetsanledningar som innebär att tredje man utsatts för obehörig 

påverkan, t.ex. svek och ocker, men inte för felaktig eller bristande information. Om avtalet 

ogiltigförklarades torde försäkringstagaren ha kunnat kräva ersättning från 

försäkringsmäklaren om denne agerat oaktsamt. Motsatsvis gällde således också enligt 

hovrätten att en försäkringstagare vanligtvis inte tillräknas den vetskap som en 

försäkringsmäklare utan fullmakt besitter. Enligt min mening borde detta rättsfall kunna ge 

vägledning även för de försäkringsförmedlare som nu verkar i branschen och som inte är 

bundna till något försäkringsbolag genom avtal.
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Utan en fullmakt i avtalsförhållandet mellan kunden och förmedlaren tillräknas alltså inte 

kunden förmedlarens kunskap och försäkringsavtalet kan inte sägas upp. Huruvida 

försäkringsgivaren kan vända sig mot försäkringsförmedlaren istället torde bero på om 

förmedlaren agerat vårdslöst. Doktrin på området framhåller att så antagligen är fallet om 

förmedlaren vidarebefordrar information om kunden som han vet eller misstänker är oriktig.
117 Om förmedlaren endast bort misstänka att informationen inte var korrekt på grund av sin 

fackmässiga kunskap verkar det som att förmedlaren antagligen kan bära ett ansvar även i 

detta fall.

8.3.5.4 Sammanfattning

Sammanfattningsvis verkar den nya regeln i lagen om försäkringsförmedling i viss mån 

tydliggöra förmedlarens skyldigheter vid vidarebefordran av information från 

försäkringsgivare till kund. Hänvisningen till inte enbart ett lagrum i KFL, utan till all 

information försäkringsgivaren är skyldig att lämna, samt att även efterköpsinformation 

omfattas i större utsträckning än tidigare, ger ett klarare och i viss mån utvidgat ansvar.

Beträffande ansvarsfördelningen mellan försäkringsgivare, försäkringsförmedlare och 

försäkringstagare verkar det råda vissa oklarheter och det är osäkert hur långtgående analogier

som kan göras till rättspraxis angående försäkringsmäklares informationsskyldighet. Troligen 

går det inte att ytterligare klargöra förmedlarens ansvar förrän nya vägledande avgöranden 

finns baserade på den nya lagstiftningen, vilket kan leda till osäkerhet för kunden i fråga om 

hur omfattande en förmedlares ansvar verkligen är.

                                                
117 Ramberg, s. 143
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9. Klagomålshantering och sanktioner

9.1 Klagomålshantering

Försäkringsmäklare har tidigare omfattats av Finansinspektionens allmänna råd om 

klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter (FFFS 2002:23). I lagen om 

försäkringsförmedling har dock införts egna regler för försäkringsförmedlarna beträffande 

klagomål, vilket betyder att dessa regler har företräde framför FI:s allmänna råd. En 

försäkringsförmedlare måste ordna så att kunder och andra berörda i ett enskilt ärende kan 

anmäla klagomål mot förmedlaren på ett tillfredsställande sätt.118  Förmedlaren ska ha en 

dokumenterad policy och instruktion för hanteringen av klagomål och själva hanteringen ska 

ske snabbt och effektivt. Det som ska framgå av policyn är bland annat hur företaget ska 

bemöta klagande kunder. Företaget måste också anmäla en klagomålsansvarig person till FI 

och motivera beslut som inte godtar kundens klagomål.119 Sfm menar att det kan bli svårt för 

många mindre företag att se till så att allting kring klagomålshanteringen fungerar 

tillfredsställande.120

Denna åsikt framförs också av två av de intervjuade försäkringsmäklarna. De anser att kraven 

som ställs från FI och lagstiftaren ibland är för hårda. Stora försäkringsförmedlare har ofta en 

stab med jurister som kan ordna allt administrativt som behöver upprättas, eller också har de 

tillräckligt med kapital för att ha råd att köpa den typen av tjänster. Små företag med några få 

anställda kan däremot få problem med att leva upp till de krav som ställs, angående 

exempelvis klagomålspolicyn. Två av de andra mäklarna menar dock att det inte är hårt 

ställda krav och bristande resurser som är anledningen till att många företag inte fullgör sina 

administrativa skyldigheter. De menar att det inte tar särskilt lång tid att upprätta en 

klagomålspolicy, utan det är nog snarare så att det är ett bortprioriterat område för många. 

Förmedlare är medvetna om att FI inte gör undersökningar särskilt ofta och därför väntar de

tills de blir upptäckta. Eftersom FI, genom den nya lagens ikraftträdande, också har fått 

många fler förmedlare att undersöka, är sannolikheten ännu mindre för att inspektionen

kommer och genomför en undersökning. Endast en av mäklarna har en avvikande åsikt 

beträffande FI: s tillsyn. Han anser att FI säkert kommer att undersöka hur reglerna följs, 

eftersom det är relativt lätt att slå ner och kontrollera att rutinerna för klagomålshanteringen 

fungerar tillfredsställande.

                                                
118 Lagen om försäkringsförmedling, 5 kap. 6 §
119 Finansinspektionens allmänna råd och föreskrifter om försäkringsförmedling, FFFS 2005:11, 8 kap. 1-7 §§
120 Svenska försäkringsmäklares förening, Försäkringsförmedlarrollen, s. 18
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9.2 Finansinspektionens tillsyn och sanktioner

Enligt FML hade FI ansvaret att utöva tillsyn över försäkringsmäklare och på samma sätt 

skall FI nu utöva tillsyn över försäkringsförmedlare enligt den nya lagen. FI skall vidta 

åtgärder om en försäkringsförmedlare eller ett försäkringsföretag har åsidosatt sina 

skyldigheter enligt lagen om försäkringsförmedling eller några andra föreskrifter som 

meddelats med stöd av lagen. 

En stor skillnad i jämförelse med FML är dock att FI nu har getts flera nya sanktioner att 

använda sig av. Enligt lagen om försäkringsmäklare kunde FI bara välja på att meddela en 

varning eller att helt återkalla mäklarens tillstånd. Dessa sanktioner finns fortfarande kvar, 

men nu kan FI också välja att utfärda ett föreläggande att en viss åtgärd ska vidtas inom viss 

tid eller utfärda ett förbud mot att ett beslut verkställs. Vidare kan FI också utfärda en 

anmärkning. Varning och återkallelse av tillstånd är dock de sanktioner som bör användas vid 

allvarligare överträdelser. En annan ny bestämmelse som införts är att FI kan låta bli att vidta 

någon åtgärd om en förmedlares överträdelse inte är av allvarlig art eller om den är ursäktlig. 

Detsamma gäller om förmedlaren rättar till det fel som begåtts. Enligt FML gällde att en 

mäklare som inte längre uppfyllde kraven för registrering endast kunde meddelas en varning, 

om det ansågs tillräckligt. I lagen om försäkringsförmedling har dock kraven skärpts på detta 

område och därför ska en förmedlare som inte längre uppfyller tillståndskraven alltid förlora 

sitt tillstånd. En annan skillnad i jämförelse med FML är att nu kan en varning utdelas eller ett 

tillstånd dras in för en förmedlare som inte startat sin verksamhet inom ett år från det att ett 

tillstånd beviljades. Detsamma gäller om förmedlaren inte längre bedriver någon sådan 

verksamhet som förutsattes skulle bedrivas när han fick sitt tillstånd. Några dylika krav fanns 

inte i FML.121 Något som också är nytt, vid jämförelse med FML, är att FI nu kan förena en 

anmärkning eller en varning med en särskild straffavgift, som kan variera mellan 5 000 kronor 

upp till 50 miljoner kronor.

FI har också en möjlighet att kunna kräva in upplysningar från försäkringsförmedlare samt att 

göra undersökningar på plats hos ett företag. Inkommer inte upplysningar i tid kan en 

förseningsavgift på upp till 100 000 kronor utdömas av FI.122

                                                
121 Prop. 2004/05:133, s. 123 ff.
122 Svenska försäkringsmäklares förening, Försäkringsförmedlarrollen, s. 26
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Försäkringsmäklarna som intervjuats anser att de sanktioner som finns är tillfredsställande, 

men att FI har för dåliga resurser. Fler inspektioner borde genomföras, eftersom risken nu är 

väldigt liten att aktörer som fuskar med de krav som ställs åker dit och förlorar sitt tillstånd.

9.3 Skadeståndsansvar

Reglerna angående försäkringsförmedlares skadeståndsansvar är i princip desamma som de 

regler som gällde för försäkringsmäklare enligt FML. En förmedlare som uppsåtligen eller av 

oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter kan bli skyldig att ersätta ren förmögenhetsskada som 

drabbar en kund, en försäkringsgivare, ett fondbolag, ett förvaltningsbolag, ett fondföretag 

eller någon som härleder sin rätt från kunden. De skyldigheter som åsyftas är de som följer av 

god försäkringsförmedlingssed m.m. och det finns alltså inget krav på att oaktsamheten ska ha 

varit av allvarligare slag för att förmedlaren ska bli ansvarig för skadan.123 I förarbetena till 

lagen om försäkringsförmedling ges inga exempel på i vilka situationer en förmedlare skulle 

kunna hållas ansvarig, men däremot finns några typexempel i förarbetena till FML. Eftersom 

skadeståndsregeln i lagen om försäkringsförmedling har utformats för att motsvara 

bestämmelsen om skadestånd i FML torde viss ledning kunna hämtas från dessa exempel. En 

situation där det föreslås att en försäkringsmäklare beläggs med skadeståndsansvar är när han 

rekommenderat en obehövlig försäkring eller en som är omotiverat dyr. Ett annat fall är då 

mäklarens råd har resulterat i att kundens försäkringsskydd inte täcker dennes behov. Skälet 

skulle kunna vara att mäklaren inte kontrollerat en felaktig uppgift eller inte upprättat ett 

korrekt offertunderlag.124

En skillnad mellan FML och den nya lagstiftningen är att enligt FML kunde 

skadeståndsansvaret avtalas bort utanför konsumentförhållanden. För försäkringsförmedlare 

gäller nu istället endast en möjlighet till avvikande villkor från lagen vid förmedling av 

återförsäkring eller försäkring mot stora risker. En annan skillnad är att lagen om 

försäkringsförmedling innehåller en preskriptionsbestämmelse för skadeståndsanspråk i 

motsats till FML. Enligt preskriptionslagen (1981:130) gäller en allmän preskriptionstid på tio 

år, men finns det särskilda preskriptionsregler i andra lagar har dessa företräde. Ett exempel 

på en sådan bestämmelse är 18 kap. 9 § HB, enligt vilken en ettårig preskriptionstid gäller för 

sysslomän. I tidigare avsnitt har frågan behandlats om en försäkringsförmedlare skulle kunna 

omfattas av sysslomansreglerna i 18 kapitlet HB och svaret är att under vissa förhållanden 

                                                
123 Lagen om försäkringsförmedling, 5 kap. 7 §
124 Prop. 1988/89:136, s. 39
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skulle detta kunna vara möjligt. Kunderna skulle alltså riskera att deras skadeståndsanspråk 

omfattades av en preskriptionstid på endast ett år om frågan lämnades oreglerad i lagen om 

försäkringsförmedling. För att undvika detta införde lagstiftaren därför en tioårig 

preskriptionsregel i den nya lagstiftningen. Även en reklamationsskyldighet från kundens sida 

har införts, som medför att kunden måste underrätta förmedlaren om en uppkommen skada 

inom skälig tid efter det att skadan upptäckts eller hade bort upptäckas. Denna skyldighet 

innebär alltså ett aktsamhetskrav som åvilar kunden.

En intressant fråga är från vilken tidpunkt preskriptionstiden ska börja räknas. Enligt de 

allmänna reglerna i preskriptionslagen gäller för skadeståndsanspråk, grundade på avtal, att 

det är avtalstidpunkten som är avgörande. Föreligger ingen avtalsrelation är det tidpunkten för 

den skadegörande handlingen som ligger till grund för beräkningen av preskriptionstidens 

längd. I lagen om finansiell rådgivning till konsumenter finns en preskriptionsregel där 

tidpunkten för den skadegörande handlingen har valts som utgångspunkt. Lagstiftaren har i 

lagens förarbeten konstaterat att denna tidpunkt ska anses vara själva rådgivningstillfället. 

Eftersom det ansetts att lagen om försäkringsförmedling bör utformas i nära anslutning till 

lagen om finansiell rådgivning till konsumenter har lagstiftaren valt att utgå från detta 

resonemang och har därmed stadgat att preskriptionstiden vid försäkringsförmedling ska löpa 

från själva förmedlingstillfället. Kritik har riktats mot detta synsätt, eftersom tidpunkten för 

förmedlingstillfället kan vara svår att fastställa. Förmedlarens uppdrag innebär många olika 

moment och kan löpa över en lång tidsperiod. Hovrätten för Övre Norrland har därför 

framfört att det vore bättre om preskriptionstiden börjar löpa från avtalstidpunkten. 

Lagstiftaren anser dock att man får avgöra vad som är tidpunkten för förmedling i varje 

individuellt fall.125

9.3.1 Några rättsfall angående skadeståndsansvar

Eftersom någon rättspraxis baserad på lagen om försäkringsförmedling ännu inte hunnit 

utvecklas, finns för tillfället endast möjligheten att hänvisa till rättsfall som gäller 

skadeståndsansvar för försäkringsmäklare enligt den äldre lagstiftningen. Självfallet 

uppkommer då frågan om det överhuvudtaget finns anledning att hänvisa till denna praxis när 

den nuvarande lagen omfattar så många andra kategorier av försäkringsförmedlare än enbart 

försäkringsmäklare. I förarbetena till lagen om försäkringsförmedling har dock uttalats att 

                                                
125 Prop. 2004/05:133, s. 106 f.
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skadeståndsregeln i den nya lagen utformats för att motsvara den skadeståndsregel som fanns 

i FML.126 Det kan därför vara av intresse att undersöka rättspraxis beträffande 

skadeståndsansvar för försäkringsmäklare på grund av åsidosättande av de skyldigheter som 

åvilade försäkringsmäklarna enligt bland annat god försäkringsmäklarsed. Det finns 

emellertid endast ett fåtal rättsfall på området och flera av dem har redan behandlats ovan i 

avsnitt 8.3.4 angående försäkringsmäklares informationsansvar. Här kommer därför endast 

ytterligare två fall att omnämnas. I båda dessa fall dömde dock hovrätten till 

försäkringsmäklarens fördel.

Ett fall (T 303-99) rörde en försäkringsmäklares omsorgsplikt. Efter att en man dog visade det 

sig att mannen inte hade en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) med sin fru och sina barn som 

förmånstagare, trots att en sådan uppgift fanns redovisad i en utredning från en 

försäkringsmäklare två år tidigare. Även om någon försäkring aldrig hade förmedlats på grund 

av mäklarens uppdrag ansågs ändå mäklarens arbete för familjen falla inom ramen för 

försäkringsmäklarverksamhet. Uppåt 95 % av alla arbetstagare omfattas av en TGL-

försäkring, men då osäkerhet uppstod i frågan uppmanade mäklaren mannen att själv 

kontrollera att han omfattades av en sådan försäkring. En TGL-försäkring tecknas av en 

anställds arbetsgivare och därför är det mycket svårt för en mäklare att kontrollera om en 

kund omfattas av en sådan försäkring. Eftersom de flesta försäkringstagare vanligtvis 

omfattas av en TGL-försäkring och på grund av att det är näst intill omöjligt för en 

försäkringsmäklare att utfå information i frågan ansåg hovrätten inte att mäklaren åsidosatt sin 

omsorgsplikt. Mäklarens uppmaning till mannen att själv kontrollera försäkringen ansågs 

alltså tillräcklig. 

En annan hovrättsdom från 2002 (T 4058-02) berörde en försäkringsmäklares 

skadeståndsskyldighet, men här ansågs mäklaren inte vara ersättningsskyldig. I det aktuella 

fallet hade ett telecomföretag anlitat en försäkringsmäklare för att upphandla en ny 

företagsförsäkring. Ett inbrott skedde sedan i företagets lokaler och ett antal datorer stals. 

Eftersom företagets lokaler inte ansågs uppfylla den säkerhetsklass som företagets försäkring 

krävde utgick ingen ersättning från försäkringsgivaren. Telecomföretaget menade då att 

försäkringsmäklaren inte uppfyllt sina skyldigheter, eftersom försäkringsskyddet inte täckte 

stölden av datorerna. Försäkringsmäklaren hävdade att det inte ingår i dennes skyldigheter att 

                                                
126 Ibid., s. 107
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kontrollera kundens lokaler då dessa inte verkar avvika från det normala. Hovrätten gick på 

försäkringsmäklarens linje och konstaterade att mäklaren inte var skadeståndsskyldig. Varken 

försäkringsvillkoren eller telecomföretagets lokaler hade avvikit klart från det normala och 

lokalernas utformning hade inte diskuterats närmare mellan parterna. Någon längre gående 

skyldighet än vid ett vanligt försäkringsmäklaruppdrag hade inte heller avtalats mellan 

parterna. Hovrätten menade därför att mäklaren inte hade något ansvar att kontrollera 

lokalernas utformning, utöver att konstatera att de inte tydligt avvek från det normala. 

9.4 Analys

9.4.1 Klagomålshantering

Den nya bestämmelsen angående försäkringsförmedlarens skyldighet att ha ett effektivt 

klagomålsförfarande verkar enbart vara fördelaktig ur kundhänseende. Att klagomålen ska 

motiveras samt besvaras snarast möjligt ger kunden ett skydd mot godtyckliga beslut och mot

fördröjda beslut som skylls på tidsbrist. Att försäkringsförmedlare tar eventuella klagomål på 

allvar är viktigt för att upprätthålla förtroendet för verksamheten. Genom en effektiv 

klagomålshantering ges också möjligheter för såväl förmedlaren som FI att se vad de flesta 

klagomål berör. Utifrån en granskning av klagomålen blir det sedan enklare att kunna arbeta i 

förebyggande syfte. Att företag har en alltför stor administrativ börda är något som ofta 

framhålls i den allmänna debatten. Antagligen stämmer det att småföretag inom vissa 

branscher omfattas av så detaljerade regler att de kan få svårigheter att efterleva dem. Att 

upprätta en klagomålspolicy torde dock inte innebära en särskilt betungande arbetsbörda. Det 

är också viktigt att såväl de anställda på ett företag, som eventuella kunder, vet vad som gäller 

ifråga om inkomna klagomål så att de inte bara blir liggande. För att bestämmelsen om 

klagomålshantering ska bli effektiv verkar det emellertid också krävas att FI tilldelas större 

resurser för att genomföra undersökningar.

9.4.2 FI: s tillsyn

De flesta försäkringsmäklare som intervjuats har menat att FI har haft otillräckliga resurser 

när det gällt att utöva tillsyn enligt FML. Den nya lagen om försäkringsförmedling omfattar 

många fler aktörer än FML någonsin gjorde och om tillsynen inte fungerade tillfredsställande 

när det endast var försäkringsmäklare som skulle kontrolleras, verkar det här föreligga en 

uppenbar risk att tillsynen kommer att bli ännu mer bristfällig framöver. Enligt min åsikt är 

det därför av yttersta vikt att FI tilldelas mer resurser för att utöva sin tillsyn. Följden skulle 
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annars kunna bli ett sanktionssystem som enligt lagtexten verkar effektivt ur kundsynpunkt, 

men som endast blir till en ihålig fasad. Om resurser finns tillgängliga verkar emellertid den 

nya lagen ge ännu större möjligheter för FI att ingripa mot försäkringsförmedlare som inte 

uppfyller sina åtaganden. De nya sanktionsmöjligheterna ger en större flexibilitet och 

antagligen blir åtgärderna också effektivare när de nu i vissa fall kan kombineras med en 

straffavgift. Det finns också fler uppräknade fall i den nya lagen, då en försäkringsförmedlares 

tillstånd att bedriva verksamheten kan dras in.

9.4.3 Förmedlarens skadeståndsansvar

Förmedlarens skadeståndsansvar kommer troligen att se relativt likartat ut i jämförelse med 

skadeståndsansvaret för försäkringsmäklare enligt tidigare lagstiftning. Ett förstärkt 

kundskydd följer emellertid av att det inte ges lika stora möjligheter att avtala bort 

skadeståndsansvaret utanför konsumentförhållanden. Införandet av den nya 

preskriptionsregeln är närmast ett måste om tryggheten för kunden ska kunna upprätthållas. 

Att sväva i ovisshet huruvida ett skadeståndsanspråk måste ställas inom ett år eller inom tio år 

kan inte anses acceptabelt. Jag instämmer dock med Hovrätten i Övre Norrland, när det gäller 

att förmedlingstillfället är en alltför oprecis tidpunkt som utgångspunkt för 

skadeståndsanspråk. En förmedlares uppdrag kan vara relativt omfattande, pågå under lång tid 

och innebära många typer av åtgärder, vilket gör att avtalstidpunkten är en tydligare tidpunkt 

att utgå ifrån.

Enligt FML kunde en mäklare bli skadeståndsskyldig om han exempelvis förespråkat en 

olämplig försäkring eller givit råd som fått till följd att kundens försäkringsskydd inte täckt 

hans behov. De rättsfall som tagits upp ger viss vägledning i hur långt ansvaret kan sträcka sig 

i åtminstone den sistnämnda situationen. I rättsfallet T 4058-02 täckte försäkringsskyddet inte 

de uppkomna skadorna. Enligt domskälen verkar en skyldighet föreligga för mäklaren att 

undersöka så att varken försäkringsobjekt eller försäkringsvillkor avviker från vad som 

normalt kan förväntas. Finns det ingenting som pekar i riktningen att något avviker från det 

normala och kunden inte heller nämner något som skulle kunna ha upplyst mäklaren om 

avvikande förhållanden, finns ingen plikt för mäklaren att minutiöst undersöka varje del av 

försäkringsobjektet. Mäklaren hade agerat enligt vad som kunde förväntas av en professionell 

mäklare i en likartad situation. I det andra rättsfallet T 303-99 hade aldrig någon försäkring 

förmedlats, men även detta fall torde falla under situationen bristande försäkringsskydd. Den 

kärande hävdade att på grund av att mäklaren inte sett till att hennes make omfattades av en 
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viss försäkring hade hon och hennes barn lidit skada. Även här frikändes mäklaren från 

ansvar, eftersom han agerat fackmässigt. Mäklaren hade inte några möjligheter att själv 

kontrollera huruvida mannen omfattades av den aktuella försäkringen och han uppfyllde sin 

upplysningsskyldighet genom att be mannen att själv undersöka saken. Dessa rättsfall torde 

även kunna ha relevans för en försäkringsförmedlares skadeståndsansvar och de påvisar att 

förmedlarens fackmässighet bedöms utifrån varje enskild situation. 

9.4.4 Sammanfattning

Sammantaget verkar de förutsättningar som finns att framföra klagomål, FI: s

sanktionsmöjligheter, samt förmedlarens skadeståndsansvar, ge ett gott skydd för kunden. Det 

allra viktigaste är, enligt min åsikt, att FI ges tillräckliga resurser för att kunna utöva sin 

tillsyn över försäkringsförmedlarna på ett effektivt sätt. 
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10. Slutsatser

På flera av de områden som undersökts i uppsatsen är det ännu svårt att konstatera vilka 

följder den nya lagstiftningen medför och huruvida detta innebär ett förbättrat kundskydd eller 

ej. Det kommer att dröja innan någon rättspraxis utvecklats baserad på lagen om 

försäkringsförmedling och FI har ännu inte gett ut några rekommendationer beträffande god 

försäkringsförmedlingssed. Det går emellertid ändå att urskilja vissa helt nya bestämmelser 

som ger kunden en ökad trygghet samt vissa regler som endast förtydligats eller förändrats i 

mindre grad för att förbättra kundskyddet. Tyvärr finns det också förändringar som kan 

komma att öka kundens utsatthet och förvirring. Sammantaget anser jag att kundskyddet har 

stärkts i förhållande till tidigare lagstiftning, men i det följande framhålls emellertid även 

sådant som ytterligare skulle kunna öka kundens trygghet.

Någonting som är positivt är att fler försäkringsförmedlare nu omfattas av lagen. 

Försäkringsförmedling är en verksamhet som kan omsätta ansenliga belopp och ha stor 

betydelse för en kunds ekonomiska situation. Att fler förmedlare nu omfattas av tvingande 

regler stärker därmed kundens trygghet. Frånvaron av uttryckliga kategorier av förmedlare i 

lagen och att en förmedlare kan alternera mellan olika roller tror jag dock kan leda till 

förvirring hos kunden. Hänsynen till förmedlarens behov har här getts företräde framför 

kundskyddet. Det finns risk att en kund som utlovats opartisk rådgivning av en förmedlare, 

men som vet om att förmedlaren i nästa kundrelation kan erbjuda rådgivning som inte är 

opartisk, kommer att känna osäkerhet och minskat förtroende gentemot förmedlaren. Att bara 

vissa av de förmedlare som ingått avtal med försäkringsgivare kan registreras som anknutna 

förmedlare ger också ett otydligt intryck. Möjligheten att ge rådgivning baserad på en opartisk 

analys kan inte anses motsvara det tidigare oberoendekravet. Att oberoendekravet tagits bort 

verkar dock ha varit nästintill nödvändigt, eftersom FI inte kunde kontrollera att det 

efterlevdes. Det vore därför inte önskvärt att införa det ens för en viss kategori av förmedlare 

igen, eftersom det kan verka som en sorts garanti gentemot kunden som förlitar sig på att 

kravet upprätthålls. Det är nu om möjligt ännu viktigare än tidigare att förmedlarens 

information är tydlig och fullständig, eftersom det nu i mycket större utsträckning åläggs 

kunden att själv bedöma vilken betydelse förmedlarens eventuella kopplingar till andra 

aktörer kan ha för det uppdrag som ska utföras.
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Förmedlarens möjlighet att få betalt via provision från försäkringsgivaren verkar kunna ge 

ekonomiska incitament för en förmedlare att styras mot försäkringsprodukter med hög 

ersättning. Den obligatoriska prisuppgift som nu införts ökar öppenheten mellan kunden och 

förmedlaren och kan ge kunden större förutsättningar att avgöra om förmedlaren tar några 

otillbörliga hänsyn. Ett lagreglerat provisionssystem skulle kunna ge en möjlighet att genom 

tvingande bestämmelser reglera vissa av de svårigheter som finns med systemet. De flesta 

länder går dock i riktning mot ett arvodessystem och skulle Sverige gå i motsatt riktning 

skulle det medföra en onödig särreglering för vårt land. Att behålla avtalsfriheten på området 

är i så fall mer fördelaktigt, men enligt min åsikt vore ändå ett arvodessystem att föredra. 

Avtalsfriheten är i vissa fall möjlig att inskränka på grund av exempelvis skyddsintressen och 

till och med lagstiftaren slår fast att förmedlare inte ska kunna använda en ersättningsmodell 

där kunden känner osäkerhet angående intressemotsättningarna i förmedlarens uppdrag. Om 

ett arvodessystem ska införas krävs dock att några förutsättningar uppfylls. 

Försäkringsbolagen måste förmås att sänka sina premier motsvarande den tidigare 

distributionskostnaden för försäkringen. För att ett arvodessystem ska kunna fungera på 

livförsäkringsområdet måste man också först arbeta fram ett bättre sätt att värdera 

förmedlarens tjänster. Är det inte möjligt att införa ett arvodessystem vore det åtminstone 

önskvärt att införa en föreskrift om att förmedlaren ska upplysa kunden om 

provisionsnivåerna hos olika försäkringsgivare, om nivåerna skiljer sig från varandra i någon 

större omfattning. En annan möjlighet att öka kundens förtroende och öppenheten gentemot 

förmedlaren vore att förmedlaren måste redogöra för den ersättning som utgår för samtliga de 

alternativ han beaktar.

Att höga krav ställs på dem som vill bedriva försäkringsförmedling är betydelsefullt ur 

kundhänseende. De krav som ställs för att tillstånd ska beviljas enligt den nya lagen är 

omfattande och torde säkerställa att förmedlare besitter önskvärd kunskap och kompetens, 

samt i övrigt är lämpliga för yrket. Ett krav på aktiebolagsform för aktörer som bedriver viss 

typ av förmedling skulle dock kunna ge många fördelar ur kundsynpunkt. Insynen och 

stabiliteten på marknaden skulle öka. Att visst aktiekapital föreskrivs, skulle också kunna 

medföra att oseriösa förmedlare inte ansåg det mödan värt att starta eller fortsätta bedriva 

verksamhet. När det gäller förmedlarnas obligatoriska ansvarsförsäkring tror jag att utbytet av 

orsaksteorin mot claims made-teorin inte kommer att inverka märkbart negativt på kundens 

skyddsbehov. Anledningen är att det kompletterande efterskydd, som finns under tre år från 
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det att försäkringen upphört att gälla, torde säkerställa ett tillfredsställande kundskydd även 

om claims made-teorin tillämpas.

När det gäller förmedlarens rådgivningsansvar är det tillfredsställande att en uttrycklig 

avrådningsplikt i konsumentförhållanden införts i lagen om försäkringsförmedling. Nu är 

också rådgivningsansvaret, ansvaret enligt god försäkringsförmedlingssed samt 

skadeståndsansvaret tvingande, inte bara till förmån för konsumenter, utan för all annan typ 

av försäkringsförmedling som inte omfattar återförsäkring eller försäkring mot stora risker. 

Detta stärker kundskyddet för vissa näringsidkare i jämförelse med vad som gällde enligt 

FML. Att fastställa vad som inbegrips i begreppet god försäkringsförmedlingssed är för 

tillfället svårt. Eftersom det är viktigt för såväl förmedlare som kund vilka skyldigheter 

förmedlaren har är det därför viktigt att FI så snart som möjligt publicerar någon form av 

vägledning för försäkringsförmedlarna. De råd som fanns angående god försäkringsmäklarsed 

handlade främst om det borttagna oberoendekravet och torde inte kunna ge mer än viss 

vägledning för försäkringsförmedlare som bedriver verksamhet enligt den nya lagen. 

Eftersom den nya lagen omfattar så olika typer av förmedling kan den goda 

försäkringsförmedlingssedens innehåll också behöva anpassas till dessa olika typer av 

verksamhet. Detta tror jag kan medföra vissa svårigheter att veta vilka åtaganden en 

förmedlare verkligen har. Införandet av en dokumentationsskyldighet anser jag ger ett 

förbättrat kundskydd i jämförelse med FML. Att ha tillförlitlig dokumentation ökar kundens 

trygghet vid en eventuell tvist, eftersom det blir lättare att föra bevisning om vad som skett. 

Dock skulle man troligen kunna införa vissa lättnader i dokumentationsskyldigheten för 

okomplicerade försäkringsprodukter, utan att det blir till någon större nackdel för kunden.

När det gäller informationsplikten har stora förbättringar skett i jämförelse med FML. De nya 

reglerna medför att kunden delges relevanta upplysningar om förmedlaren och 

förutsättningarna för dennes uppdrag. Enligt tidigare praxis för försäkringsmäklare har de 

flesta tilldelats skriftliga fullmakter från kunden. Det är viktigt att fastställa förmedlarens 

behörighet att företräda kunden, så användandet av skriftliga fullmakter borde vara regel även 

för nuvarande försäkringsförmedlare. Skyldigheten för förmedlaren att vidarebefordra 

information har också förtydligats i den nya lagen. Det finns nu inte bara en hänvisning till ett 

enda lagrum, utan istället förtydligas att även information enligt exempelvis FI: s föreskrifter 

omfattas. Nu omfattas också efterköpsinformation i större utsträckning än vad som gällde 

enligt FML. Beträffande ansvaret för information mellan försäkringsgivare, 
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försäkringsförmedlare och försäkringstagare behövs det dock troligen nya vägledande 

avgöranden för att fastställa vad som gäller. Skadeståndsansvaret verkar vara tämligen likartat 

det tidigare skadeståndsansvaret för försäkringsmäklare, men den nya preskriptionsregeln är 

en förutsättning för ett tillfredsställande kundskydd. Såväl bestämmelserna om 

klagomålsförfarande som FI: s nya sanktionsmöjligheter ger också kunden en ökad trygghet. 

En förutsättning som måste uppfyllas är dock att FI ges tillräckliga resurser för att utöva sin 

tillsyn.
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12. Bilagor
12.1 Bilaga 1 - Intervjufrågor till försäkringsmäklare

1. Anser du att man borde skilja mellan olika kategorier av förmedlare i lagen om 
försäkringsförmedling?

2. Hur tror du att kunderna kommer att påverkas av att en förmedlare nu kan välja att alternera 
mellan olika roller vid försäkringsförmedlingen? 

3. Vad tror du att borttagandet av kravet på oberoende kommer att medföra? 

4. Anser du att den rådgivning som nu kan erbjudas på grundval av en opartisk analys kan 
sägas motsvara det avlägsnade oberoendekravet?

5. Kommer du/företaget att använda beteckningen försäkringsmäklare även i fortsättningen? 

6. Har du någon uppfattning om huruvida de krav som ställs för registrering som 
försäkringsförmedlare är för låga, väl avvägda eller alltför omfattande?  

7. Anser du att det borde krävas någon form av bolagsbildning för att bli registrerad som 
försäkringsförmedlare?

8. Tror du att provisionssystemet kan vara ett incitament för försäkringsförmedlare att, i vissa 
lägen, inte agera i kundens intressen?

9. Anser du att det vore lämpligt att införa ett arvodessystem?

10. Vad anser du om kravet att en försäkringsförmedlare måste upplysa om priset för 
försäkringsförmedlingen och om den ersättning han kan förväntas erhålla från annan än 
kunden?

11. Vad anser du om förslaget att en förmedlare skulle bli skyldig att redovisa ersättningen för 
alla de försäkringsalternativ som tas i beaktande?

12. Hur ser du på regleringen av försäkringsförmedlares informationsskyldighet?

13. Vad anser du om den nya dokumentationsskyldigheten som följder av den nya 
lagstiftningen?

14. Vad anser du om de bestämmelser i lagen om försäkringsförmedling som berör 
klagomålshantering?

15. Vad kan det få för konsekvenser att förmedlarnas ansvarsförsäkring nu baseras på 
orsaksteorin istället för claims made-teorin?

16. Vore det fördelaktigt med ett tydliggörande i lagen angående vad god 
försäkringsförmedlingssed innebär?
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12.2 Bilaga 2 - Intervjufrågor till Sveriges Försäkringsförbund

1. I lagen om försäkringsförmedling görs ingen tydlig åtskillnad mellan oberoende förmedlare 
och förmedlare som ingått avtal med försäkringsföretag. Vad kan det få för konsekvenser att 
en tydlig åtskillnad av olika kategorier av förmedlare saknas i lagen? 

2. Hur har rekommendationen om nettoprovisioner på skadeförsäkringsområdet tagits emot av 
försäkringsbolagen?

3. Är det möjligt och önskvärt med en liknande rekommendation på livförsäkringsområdet? 

4. Hur ställer sig förbundet till att bland annat Sfm anser att nettoprovisioner äventyrar 
konkurrensen på marknaden, genom att försäkringsbolag kanske inte väljer att sänka 
försäkringspremien motsvarande distributionskostnaden? 

5. Varför har Sveriges Försäkringsförbund motsatt sig införandet av en regel om obligatorisk 
prisinformation till försäkringsförmedlarens kunder? 

6. Varför ansåg inte förbundet att ett krav på vandelsprövning borde införas vid registrering 
av försäkringsförmedlare?

7. Anser förbundet att de övriga krav för registrering av försäkringsförmedlare som gäller 
idag är tillfredsställande? 

8. Förbundet har uttryckt åsikter om att de nya informationskraven i lagen om 
försäkringsförmedling är alltför omfattande. Vilka följder kan detta få? 

9. Vad kan det få för konsekvenser att förmedlarnas ansvarsförsäkring nu baseras på 
orsaksteorin istället för claims made-teorin?


