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Sammanfattning 
 
Försäkringsavtal kan, speciellt för konsumenter, vara ett svårbegripligt avtal. Därför anses 
informationen angående försäkringen som mycket viktig. Informationen måste ges dels innan 
kunden köper en försäkring, som förköpsinformation, och dels efteråt, som 
efterköpsinformation. Förköpsinformationen är till för att försäkringstagare ska kunna 
bedöma om försäkringen är värd sitt pris och även för att kunna bedöma vilket skydd man får. 
Därför måste viktiga begränsningar särskilt informeras om. Efterköpsinformation inriktas 
istället främst på att informera om försäkringsavtalets villkor, dess innebörd och 
begränsningar ska tydligt framgå. Om försäkringsbolaget ändrar försäkringsvillkoren har de i 
stort sett samma informationskrav som vid efterköpsinformationen.  
 
Informationsplikten anses åsidosatt inte bara vid brist på information utan även vid otydlig 
information. Enligt Försäkringsavtalslagen finns ett civilrättsligt ansvar då bolaget inte 
informerat eller tydligt framhållit vissa viktiga villkor. Vid andra åsidosättanden av 
informationsplikten tillämpas ett näringsrättsligt ansvar för att bolagen skall förpliktigas att 
lämna ytterligare information. Ibland är dock informationen en så viktig del av avtalet att 
brister i den gör att vissa avtalsvillkor kan ogiltigförklaras med hjälp av allmänna 
avtalsprinciper, och andra civilrättsliga lagar. Informationen kan även vara så otydlig att en 
avtalstolkning först måste göras.   
 
Konsumenter anses vara en svagare part i avtalsförhållandet därför finns det myndigheter som 
särskilt arbetar för att stärka deras ställning. Konsumentverket har gett ut egna riktlinjer för 
vad informationen mer precist ska innehålla. De försöker även få bolagen att på frivillig väg 
ändra sin information om den anses bristfällig. För att konsumenter ska ha en bättre möjlighet 
att överpröva försäkringsbolagens vägran att utge ersättning finns Allmänna 
Reklamationsnämnden där tvisterna kostnadsfritt prövas. Deras beslut är dock inte bindande 
utan endast vägledande. Ändå efterföljs de flesta av dessa beslut.  
 
I de fall då bolagen anses ha brustit i sin informationsplikt är det p.g.a. att information till 
konsumenter måste vara så klar att inga tveksamheter kan uppstå, samt att de verkligen måste 
förstå sitt försäkringsskydd och innebörden av villkoren. 
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Förkor tningar  
 
ARN – Allmänna reklamationsnämnden 
 
AVLK  – Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden – ”Avtalsvillkorslagen” 
 
AvtL  – Lag (1915: 218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område - 
”Avtalslagen”  
 
FAL  – Försäkringsavtalslag (2005:104) 
 
FRL  – Försäkringsrörelselag (1989:508) 
 
GFAL – Lag (1927:77) om försäkringsavtal – ”Gamla försäkringsavtalslagen” 
 
HD – Högsta domstolen 
 
JT – Juridisk Tidskrift 
 
KFL  – Konsumentförsäkringslag (1980:38) 
 
KOVFS – Konsumentverkets författningssamling 
 
KOV – Konsumentverket 
 
KO – Konsumentombudsmannen 
 
MD – Marknadsdomstolen 
 
MFL – Marknadsföringslag (1995:450) 
 
Prop. – Proposition 
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1. Inledning 
 
Försäkring är den trygghet som behövs när olyckan är framme. Men för många tycks det vara 
ett nödvändigt ont, något som konsumenter betalar för men inte är så insatta i, ett avtal med en 
mängd invecklade villkor och ofta något finstilt som gör att inte full ersättning ges. Genom att 
införa en tydlig informationsplikt angående försäkringens omfattning har lagstiftaren tänkt att 
försäkringstagare ska få en bättre överblick över sina försäkringar.1 
 
Information är en mycket viktig del av försäkringsrätten. Behovet av information vad gäller 
försäkringens innehåll är troligen mycket större än när det gäller andra produkter som erbjuds 
konsumenter. Utan lättförståelig information är det ofta svårt att åskådliggöra beståndsdelarna 
i en försäkring. Riksdagen började lagstifta om särskild informationsplikt i Konsument- 
försäkringslagen (1980:38) (KFL) för att konsumenter lättare ska kunna avgöra om 
försäkringen verkligen täcker det behov de har och även om den är värd sitt pris.2 
 
Informationsplikten infördes som en trygghet för konsumenten och den fortsatte sedan att 
utvecklas genom praxis. Denna praxis preciserades sedan i den nya Försäkringsavtalslagen 
(2005:104) (FAL) som började gälla 2006.3 2 kap FAL reglerar försäkringsgivarens plikt att 
informera konsumenter om vilka villkor som gäller för försäkringen samt informera om 
försäkringsvillkoren avviker väsentligt från vad försäkringstagaren har anledning att räkna 
med. Genom lagstiftning och mer tillsyn på området har försäkringsbolagen fått större krav på 
sig att göra försäkringsavtalen tydligare. Om avtalet görs tydligt så kommer förhoppningsvis 
inga otrevliga överraskningar den dagen olyckan faktiskt är framme.  
 
Trots att informationsplikten kanske är det viktigaste området för just konsumenter när det 
gäller försäkringar har det givits lite plats i doktrin och den rättsvetenskapliga diskussionen. 
 

1.1 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att granska utformningen av informationsplikten enligt 2 kap 
FAL samt att undersöka vilka krav som finns på försäkringsgivarens information om sina 
villkor. Vi kommer även att klargöra vad som blir följden av att försäkringstagaren inte blivit 
informerad i tillräcklig omfattning, eller att informationen inte varit tillräckligt tydlig. 
 

1.2 Metod/metodproblem 
 
Vi har vid denna uppsats använt oss av en traditionell juridisk metod vilket innebär att lag, 
förarbeten, rättspraxis och doktrin används för att fastställa gällande rätt. För att ta reda på hur 
det förhåller sig i en viss fråga i praktiken är rättspraxis den mest betydelsefulla rättskällan. 
Ett problem är att det inom konsumentförsäkringsrätten finns ett begränsat antal rättsfall. 
Detta beror på att många tvister avgörs i nämnder, då framförallt Allmänna Reklamations- 
nämnden (ARN). Även Konsumentverket (KOV) gör uttalanden i många frågor som berör 
försäkringsbolagens marknadsföring. Huruvida rättstillämparen ska använda sig av ARN:s  

                                                           
1 Prop. 2003/04:150 s. 1. 
2 Nilsson, E Strömbäck E, Konsumentförsäkringslagen - Kommentar, lagtext och försäkringspraxis, s. 45. 
3 Strömbäck E, Något om den renoverade försäkrigsavtalslagen, JT 2004-05:2 s. 366. 
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och KOV:s beslut som rättskälla är i doktrinen omstritt.4 Vi har dock valt att använda oss av 
yttrandena för att fastställa rättsläget. Vi anser att det är av vikt för att få reda på hur det rent 
faktiskt fungerar i praktiken, eftersom de flesta yttranden från ARN och KOV följs.5  
 
Ett metodproblem vi ställs inför är att FAL, som trädde i kraft 1 jan 2006, är så ny att inga 
avgöranden enligt den nya lagen har kommit än. Paragrafen om förköpsinformation (FAL 2:2) 
motsvarar 5 § första stycket i 1980 års KFL 6 och paragraferna om efterköpsinformation (FAL 
2:4) och information om villkorsändringar (FAL 2:6) i stort motsvarar vad som tidigare gällde 
enligt 6§ KFL 7. Därför kan vi använda oss av rättsfall och doktrin gällande KFL:s 
informationsplikt för att besvara vår fråga.  
 
En skillnad i den nya lagstiftningen är att numera finns ett civilrättsligt ansvar för brister i 
bolagens information enligt FAL 2:8. Paragrafen föreskriver att ett villkor som innehåller 
oväntade eller väsentliga begränsningar kan lämnas utan avseende om det inte framgår 
tillräckligt tydligt i försäkringsavtalet. Tidigare kunde villkoret ogiltigförklaras/jämkas enligt 
Avtalslagens (AvtL) allmänna regler om avtalstolkning och ogiltighet. Samma resultat 
kommer dock att uppnås genom att tillämpa den nu gällande FAL.8 Vad gäller försäkrings- 
givarens förköpsinformation kommer den att bedömas på samma sätt som tidigare, genom de 
avtalsrättsliga principerna för tolkning och ogiltighet.9 Därför kan tidigare rättskällor 
angående informationsplikten fortfarande användas.  
 

1.3 Disposition 
 
Uppsatsen inleds med en bakgrund där informationspliktens utvecklingstendenser, främst i 
lagtexten, redovisas. Sedan följer ett avsnitt om konsumentskyddet inom försäkringsrätten. 
Detta behövs för att få en fullständig bild av ämnet, då det finns speciella myndigheter som 
skyddar konsumenten. I kapitel 3 beskrivs informationspliktens utformning enligt lagtext, 
förarbeten och doktrin. Kapitel 4 beskriver vilka sanktioner som kan bli aktuella om 
försäkringsbolagen inte uppfyller sin informationsplikt på ett tillfredställande sätt. Här finns 
också referat från ett antal avgöranden från ARN och KOV samt praxis från HD. Analyser 
och slutsatser ges i den löpande texten, där även våra egna åsikter ges plats. Till sist kommer 
sammanfattande slutsats där uppsatsens syfte besvaras.  

                                                           
4 Radetzki M, Avtalstolkning i nämnd och fastställandet av gällande rätt, JT 1996-97:1, s. 111 f. 
5 99% vad gäller försäkringar år 2005 enligt http://www.arn.se/templates/Page____55.aspx 2006-06-04. 
6 Prop. 2003/04:150 s. 147. 
7 A.a s. 149. 
8 Strömbäck E, Något om den renoverade försäkringsavtalslagen, JT 2004 05:2 s. 366. 
9 Prop. 2003/04:150 s. 388. 
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2. Bakgrund 
 

2.1 Histor ik 
 
Avtalsfrihet är en grundläggande princip för alla avtal, men för att avtalsfriheten ska fylla sitt 
syfte krävs en jämlikhet mellan parterna. Tidigt konstaterades att när det gäller just 
försäkringsavtal, är inte avtalsfriheten en garanti för rättvisa mellan parterna. Detta på grund 
av att det sällan råder jämlikhet mellan försäkringsbolag och försäkringstagare. Eftersom 
försäkringsavtalen ofta är standardiserade och svårförståeliga såg lagstiftaren det som 
nödvändigt att reglera rättsförhållandet mellan parterna. Därför utfärdades Lag (1927:77) om 
försäkringsavtal (GFAL), efter nästan 10 års förberedelsearbete. Lagens syfte var att skydda 
den försäkrade mot alltför överraskande och orättvisa avtalsvillkor. Men det visade sig att 
lagen inte fungerade tillfredställande på alla områden och en ny lagstiftning kom snart på 
tal.10 
 
Sedan 70-talet har tankar om att reformera lagen funnits, men det ansågs inte brådskande 
därför att lagen fungerade hjälpligt, trots sin ålder. 1981 infördes i stället KFL som ett 
ytterligare skydd för konsumenterna. Det var i KFL som informationsplikten först infördes. 11 
 
När sedan GFAL skulle moderniseras ville lagstiftaren ha en samlad försäkringsavtalslag, 
som gällde både konsumenter och andra. Lagstiftaren kunde, innan de stiftade den nya 
försäkringsavtals- lagen, utvärdera hur väl KFL:s reglering angående information fungerade 
vid tillämpningen av den.  Det visade sig att informationsplikten till stora delar fungerade 
bra.12 Den nya lagstiftningen är i själva verket till stora delar ett understrykande av praxis som 
utvecklats inom området.131 jan 2006 trädde den nu gällande Försäkringsavtalslagen 
(2005:104) (FAL) i kraft och ersatte KFL och GFAL.   
 
Skillnader mellan gällande FAL och de gamla lagarna är bl.a. att informationen måste vara 
skriftlig samt att ett uttryckligt civilrättsligt ansvar för brister i efterköpsinformationen finns. 
Ytterligare en nyhet är utvidgningen av informationsplikten vid förändringar i villkoren efter 
avtalets ingående.  
 
Information är viktig under flera tidskeenden, innan parterna ingår avtalet, under tiden och 
även när eventuell skada inträffar. Den viktigaste informationen behövs innan försäkringen 
tecknas. Då ska försäkringstagaren få så mycket information om skyddet och priset så att en 
jämförelse mellan olika försäkringsbolag kan göras. När försäkringen sedan tecknats måste 
försäkringsbolaget informera om väsentliga villkor i försäkringen och även begränsningar 
som kan förväntas vara oväntade. Under försäkringstiden måste även konsumenten uppdateras 
om t.ex. villkoren ändras och varför de gör det.14 
 
Tanken är inte att lagen ska reglera försäkringsavtalet i sig, utan bara se till att villkoren inte 
blir otillbörliga genom att de inte framgår tillräckligt tydligt av försäkringsavtalet. 

                                                           
10 Strömbäck E, Något om den renoverade försäkringsavtalslagen, JT 2004-05:2 s. 352 f 
11 A.a. s. 354. 
12 A.a. s. 357. 
13 A.a. s. 366. 
14 Nilsson, E Strömbäck E, Konsumentförsäkringslagen - Kommentar, lagtext och försäkringspraxis, s. 46. 
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Informationsplikten har stort fokus i FAL men kritiker menar att den inkräktar på 
avtalsfriheten.15 

2.2 Konsumentskydd 
 
Eftersom konsumenter oftast är en svagare part finns myndigheter som speciellt inriktar sig på 
att stärka deras ställning gentemot näringsidkare. En följd av detta är att konsumenter har fler 
möjligheter att få en tvist avgjord. En försäkringstvist avgöras normalt i allmän domstol men 
för konsumenter är det vanligare att först vända sig till Allmänna reklamationsnämnden 
(ARN)16.  Konsumenter som vill ifrågasätta förköpsinformationen kan vända sig till 
Konsumentverket (KOV) som ger yttrande angående marknadsrättsliga problem i avtalet, t.ex. 
huruvida frånvaron av viss information i ett avtal kan anses som felaktig marknadsföring.17  
 

2.2.1 Allmänna Reklamationsnämnden  
 
ARN prövar kostnadsfritt tvister som rör privatförsäkringar och föreslår hur tvisten bör lösas. 
ARN är en statlig myndighet och dess rekommendationer är offentliga. ARN:s beslut är 
vägledande men inte bindande och kan därför inte verkställas med tvång. De flesta väljer ändå 
att följa ARN:s rekommendationer.18 Följer inte näringsidkaren beslutet förs denne in på Råd 
& Rön:s ”svarta lista”  som innebär dålig publicitet, vilket förvisso inte hjälper konsumenten i 
det aktuella fallet. ARN:s avgörande används sedan som vägledning för andra näringsidkare 
och konsumenter. ARN:s beslut kan sedan, om någon av parterna önskar, överklagas till 
tingsrätten.19   
 
Fördelen med att vända sig till ARN i stället för domstol är att förfarandet är snabbt, smidigt 
och billigt i jämförelse med allmänna domstolars. Vanligtvis tar det ca 6 mån från anmälan till 
beslut.20 För den enskilde konsumenten innebär det fördelar då denne ofta är den ekonomiskt 
och sakkunskapsmässigt svagare parten.21 ARN:s förfarande är dock inte lika noggrant 
reglerat som rättegångsförfarandet.22 
 

2.2.2 Konsumentverket och Konsumentombudsmannen 
 
KOV är tillsynsmyndighet för de konsumentvänliga lagarna. KOV/Konsumentombuds- 
mannen (KO) kan ingripa mot vilseledande reklam och marknadsföring, oskäliga 
avtalsvillkor, felaktig prisinformation samt farliga produkter.23  
 
KOV har också utformat riktlinjer (KOVFS 2001:5) för att ge en gemensam mall för 
informationens innehåll och utformning.24 I sina riktlinjer har verket särskilt uppmärksammat 
några viktiga punkter som konsumenten bör informeras om, bl.a. vem försäkringen gäller, den 
                                                           
15 Strömbäck E, Något om den renoverade försäkrigsavtalslagen, JT 2004-05:2 s. 363. 
16 www.arn.se  
17 www.konsumentverket.se 
18 99% vad gäller försäkringar år 2005 enligt http://www.arn.se/templates/Page____55.aspx 2006-06-04. 
19 www.arn.se 
20 www.arn.se 
21 Radetzki M, Avtalstolkning i nämnd och fastställandet av gällande rätt, JT 1996-97:1, s. 110. 
22 Heuman L, Reklamationsnämnder och försäkringsnämnder, s. 9. 
23 www.konsumentverket.se 
24 Nilsson E, Strömbäck E, Konsumentförsäkringslagen - Kommentar, lagtext och försäkringspraxis, s. 47 f. 
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geografiska omfattningen, krav som ställs på försäkringstagaren t.ex. krav på lås och 
självrisker.25 Konsumentverket försöker få företagen att frivilligt anpassa sin marknadsföring 
och sina avtalsvillkor till riktlinjerna, vilket de ofta väljer att göra. Om försäkringsbolaget 
vidtar en åtgärd som inte följer riktlinjerna, har KOV/KO möjlighet att ingripa. Normalt sker 
detta genom att KOV kontaktar företaget. I vissa fall kan Konsumentombudsmannen utfärda 
s.k. informations- eller förbudföreläggande för företagets godkännande eller överlåta till 
Marknadsdomstolen att pröva åtgärden.26  
 

Analys/Egna reflektioner 

 
Att prövningen i ARN är kostnadsfri är, enligt vår uppfattning, positivt då det gör att 
konsumenter inte behöver överväga om det är en ekonomisk risk att bestrida bolagets beslut. 
Annars skulle kanske många fall inte komma upp till prövning alls. KOV är även en trygghet 
för konsumenterna p.g.a. deras starka ställning på marknaden.  
 
Avgöranden utanför de allmänna domstolarna kan dock leda till problem med tillämpningen 
av lagen. Det finns många oklara begrepp i Försäkringsavtalslagen angående om 
efterköpsinformation som t.ex. viktiga och oväntade villkor och viktiga säkerhetsföreskrifter. 
Rättspraxis brukar oftast fylla ut sådana oklarheter i lagen, men inom konsumenträtten går 
inte så många fall till HD för avgörande. När de istället avgörs av ARN och KOV motiveras 
inte deras beslut lika utförligt. Detta leder till att det kan vara svårt för konsumenter och 
försäkringsbolag att veta om utgången skulle bli den samma i liknande fall, med något 
annorlunda omständigheter. Prejudikatvärdet blir därför inte lika starkt och enligt vår mening 
kan en viss godtycklighet då uppstå.  
 

                                                           
25 KOVFS 2001:5, p.3.3 och 3.4. 
26 KOVFS 2001:5 
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3. Informationsplikt 
 
I FAL 2:1 föreskrivs att försäkringsbolaget är skyldig att lämna information. Informationen 
ska, i den mån det är möjligt, lämnas i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig 
form som är tillgänglig för mottagaren. Det föreskrivs också att informationen ska vara klar 
och tydlig och skriven på svenska. Om mottagaren begär det får informationen lämnas på 
annat språk.27 
  
Bestämmelsen lägger ett ansvar på försäkringsbolagen att se till att försäkringstagarna får 
nödvändig information. Detta gäller även i fall då försäkringsbolaget har gett andra personer i 
uppdrag att för dess räkning medverka vid tillkomsten av försäkringsavtal eller i att 
genomföra avtalet.  Det framgår av huvudregeln att all information i princip skall lämnas i en 
handling (ett dokument) eller att den är på annat sätt läsbar och kan bevaras av mottagaren 
(t.ex. i en dator). Det ska i varje enskilt fall bedömas om näringsidkaren har haft anledning att 
förutsätta att konsumenten haft möjlighet att tillgodogöra sig informationen. Det görs ett 
undantag från formkravet för sådana fall då informationen av praktiska eller andra skäl inte 
kan ges på detta sätt. 28 
 
Ska det vara meningsfullt att få information, måste denna naturligtvis utformas så att 
mottagaren förstår den. Därför finns kravet på klarhet och tydlighet, liksom på att 
informationen skall vara på svenska. 29 
 
Det kan dock förekomma fall då en person i Sverige inte har svenska som modersmål och 
därför föredrar att få information på ett annat språk. Det som sägs om det innebär dock inte att 
försäkringsbolaget är skyldigt att lämna information på ett annat språk än svenska, men kan 
göra det om mottagaren begär det. Detta innebär att mottagaren måste ha uttalat sig vilja ha 
informationen på ett annat språk.30 
 

3.1 Förköpsinformation 
 

FAL 2:2 
Innan en konsumentförsäkring meddelas skall försäkringsbolaget lämna 
information som underlättar kundens bedömning av försäkringsbehovet och 
val av försäkring. Informationen skall på ett enkelt sätt återge det 
huvudsakliga innehållet i de försäkringsvillkor som kunden behöver ha 
kännedom om för att kunna bedöma kostnaden för och omfattningen av 
försäkringen. Viktiga begränsningar av försäkringsskyddet skall tydligt 
framgå. Detsamma gäller om försäkringsbolagets ansvar inträder först när 
premien betalas. 
 
Försäkringsbolaget skall också lämna information om försäkringstagarens 
möjligheter att förnya försäkringen. 
 

 

                                                           
27 Prop. 2003/04:150 s. 377 f. 
28 A.a. s. 378 f. 
29 A.a.  s. 378 ff. 
30 A.a. s. 377 ff. 
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Av paragrafen framgår tre syften med informationen. Det första syftet är att underlätta 
kundens bedömning av sitt försäkringsbehov. Att kunden ska kunna avgöra om hon är i behov 
av försäkringen är viktigt för att t.ex. undvika s.k. dubbelförsäkring. 31 
 
Det andra är att göra det möjligt för kunden att bestämma vilken typ av försäkring som är 
lämplig att välja. När kunden konstaterat att ett behov av försäkring finns, måste det finnas 
tillgång till information för att underlätta valet av försäkringsform. Det innebär att kunden ska 
få information om vilka försäkringstyper (exempelvis individuell försäkring eller 
gruppförsäkring) som tillhandahålls av bolaget för att kunna jämföra dessa mot varandra. 
Bolaget behöver dock inte redovisa andra bolags försäkringsalternativ. 32 
 
Om en kund begär att få en viss försäkring omedelbart innebär det inte att försäkringsbolaget 
inte behöver ge informationen (se undantag i kap 3.1.1). Det kan hända att en kund inte är 
medveten om en viss försäkrings omfattning eller begränsningar, utan helt enkelt tro att det är 
en viss typ av försäkring hon är ute efter, trots att det i själva verket är en annan typ av 
försäkring som skulle passa hennes behov bättre.33  
 
Många gånger är villkoren omfattande och svåra att överblicka och då räcker det inte för 
försäkringsgivaren att villkoren överlämnas, utan en sammanfattning av villkoren i förenklad 
och klargörande form kan bli nödvändig.34 Bolagen anses inte ha fullgjort sin informations- 
plikt genom att överlämna en folder eller dylikt. Informationen ska istället vara anpassad till 
situationen och de omständigheter som då kan antas ha betydelse.35 På begäran skall 
konsumenten naturligtvis alltid få del av de fullständiga avtalsvillkoren. 36  
 
Slutligen skall informationen göra det möjligt för kunden att bedöma kostnaden för och 
omfattningen av försäkringen. Kunden behöver enligt lagrummet även få reda på om det finns 
begränsningar i försäkringen. Begränsningarna måste tydligt framgå av informationen som 
lämnas innan avtalet ingås. Vid bedömning huruvida informationen är viktig eller inte ska 
särskild hänsyn tas till om begränsningen i praktiken är viktig och om försäkringar av den 
aktuella typen vanligen innehåller skyddet samt om kunden hade särskild anledning att tro att 
försäkringen täcker viss skada som den inte gör.37   
 
Utgångspunkt för informationen ska vara den genomsnittlige konsumentens behov av 
beslutsunderlag vid försäkring av den typ det rör sig om. Informationen kan även ha en 
standardiserad form. Det finns samtidigt utrymme för försäkringsbolaget att anpassa 
informationen till den enskilda kundens behov av information, något som kan göra att 
informationen i vissa fall kan begränsas, t.ex. då kunden önskar en likadan försäkring som 
tidigare. I andra fall, främst när konsumenten har särskilda önskemål, kan det finnas behov av 
ännu tydligare information.38  
 

                                                           
31 Prop. 2003/04:150 s 380. 
32 A.a. s. 380. 
33 A.a. s. 380. 
34 A.a. s. 380. 
35 Nilsson E, Strömbäck E, Konsumentförsäkringslagen – kommentar, lagtext och försäkringspraxis, s. 49. 
36 Prop. 2003/04:150 s. 380. 
37 A.a. s. 380. 
38 A.a. s. 380. 
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Enligt konsumentverkets riktlinjer ska försäkringsbolagets information till konsumenterna 
vara översiktlig och kortfattad. Den ska bl.a. innehålla under vilka förutsättningar 
försäkringen gäller, vem den gäller, eventuell geografisk begränsning samt tidsbegränsning.39 
Konsumentverkets uppföljning av riktlinjerna visar att de vanligaste bristerna i förköps- 
informationen är att försäkringarnas huvudsakliga krav och begränsningar inte framgår alls 
eller inte är tillräckligt utförligt beskrivna. Många gånger framgår det inte heller tydligt att 
informationen endast utgör förköpsinformation. I vissa fall har villkorstexten varit kraftigt 
förminskad och svårtydbar och konsumentverket har då ansett att informationen inte framgår 
tillräckligt tydligt.40   
 

3.1.1 Att avstå från förköpsinformation 
 
Eftersom kunnandet vad gäller försäkringar skiftar från person till person ger lagen i detta 
avseende en möjlighet till flexibilitet. Om kunden avstår från information behöver inte 
försäkringsgivaren lämna information enligt FAL 2:3. Det är dock inte fråga om fall då 
försäkringstagaren inte bett om information, utan det ska vila på försäkringsbolaget att ge 
information. Bolaget får inte heller fråga försäkringstagaren om han eller hon vill avstå 
information, utan det måste vara helt självmant beslut. Kunden måste alltså aktivt avsäga sig 
informationen.41  
 
Ibland möter bolaget även praktiska hinder att lämna information, t.ex. vid tecknandet av en 
reseförsäkring som genast ska börja gälla. Det kan dock ändå krävas att information ges i en 
broschyr eller liknande.42 I vissa andra speciella situationer behöver inte information heller 
ges t.ex. om det är angeläget att försäkringen börjar gälla omedelbart (då kan förköps- 
information underlåtas men försäkringsbolaget skall efter att försäkringen börjat gälla skicka 
ut efterköpsinformation) och även vid andra speciella hinder. Dessa har dock inte specificeras, 
vilket möjliggör en individuell tolkning från fall till fall.43 Det kan till exempel vara så att 
ingåendet av försäkringsavtalet inleds med att kunden betalar premien, t.ex. då trafik-
försäkring som beställs per telefon genast ska börja gälla. Försäkringsbolaget ska trots det 
sträva efter att ge så fullgod information som möjligt i dessa fall.44 
 

3.2 Efterköpsinformation 
 

FAL 2:4 
Snarast efter avtalsslutet skall försäkringsbolaget tillställa 
försäkringstagaren en skriftlig bekräftelse på avtalet. 
Försäkringsbolaget skall också, om det inte skett tidigare, upplysa 
om försäkringsvillkorens innehåll och särskilt framhålla 
1. villkor som med hänsyn till försäkringens beteckning eller 
övriga omständigheter utgör en oväntad och väsentlig begränsning 
av försäkringsskyddet, 
2. förbehåll enligt 3 kap. 2 § tredje stycket om att 
försäkringsbolagets ansvar inte inträder förrän premien betalas, 

                                                           
39 KOVFS 2001:5, p. 2.2 och 2.4.2. 
40 Konsumentverkets rapport 2000:1, Granskning av försäkringsbolagens förköpsinformation, s. 43f. 
41 Prop. 2003/04:150 s. 381. 
42 A.a. s. 382. 
43 Nilsson, E Strömbäck E, Konsumentförsäkringslagen - Kommentar, lagtext och försäkringspraxis, s. 51. 
44 Prop. 2003/04:150 s. 380. 
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3. villkor enligt 4 kap. 3 § om skyldighet att anmäla ändring av 
risken och följderna av en försummad anmälan, samt 
4. viktiga säkerhetsföreskrifter och följderna av att de inte 
efterlevs. 
 

 
Efterköpsinformation är särskilt viktig då inte försäkringsvillkoren har upplysts speciellt i 
förköpsinformationen.45 Avtalet har redan ingåtts men försäkringstagaren bör ändå få vetskap 
om vad denne har gått med på. Viktiga och oväntade villkor ska särskilt framhållas.46  
Försäkringsgivarens informationsplikt i detta hänseende innebär att försäkringsbolaget på ett 
klart och enkelt sätt informerar om villkor som har en särskild betydelse för 
försäkringstagaren.47 På det sättet blir försäkringsvillkoren en viktig del av 
efterköpsinformationen menar Elisabeth Lüdtke i en artikel i Försäkringstidningen.48 Detta 
kan t.ex. vara skyddets omfattning eller förutsättningarna för skyddet. Att vissa villkor särskilt 
ska framhållas innebär att texten på något sätt ska skilja sig den resterande texten.49 
Informationen kan lämnas elektronsikt men bolaget måste då veta att försäkringstagaren har 
dator och en faktisk möjlighet att ta emot sådan information.50   
 
Det är inte den enskildes förväntningar på försäkringen som är viktig, såvida inte 
försäkringsgivaren känt till dessa. Utgångspunkten ska i stället vara vad försäkringstagare i 
allmänhet förväntar sig.51  Begränsningar som anses som självklara och vanliga i den sorts 
försäkringar behöver inte särskilt framhävas. Exempel på det är t.ex. undantag för 
slitageskador i skadeförsäkringar. Undantagen behöver inte återges i sin helhet utan det räcker 
med en kortfattad information som hänvisar till villkorsbestämmelsen som reglerar 
undantaget.52  Samma principer gäller säkerhetsföreskrifter53, endast de begränsningar som 
man av erfarenhet vet har stor praktisk betydelse behöver framhållas. Försäkringsgivaren 
måste även informera om konsekvenserna av att dessa bestämmelser inte efterlevs.54 
 
Försäkringstagarens intresse av efterköpsinformation har bedömts som relativt låg vilket 
medför att informationseffekten av den är låg. När bestämmelsen togs in i KFL så ansåg inte 
bolagen att informationen var besvärande att ge, däremot att den var mycket kostsam i 
förhållande till dess effekt. Lagstiftningen är enligt många en feltolkning av vad 
konsumenterna egentligen vill ha.55  Istället hävdas att konsumenterna vill ha dessa uppgifter i 
ett tidigare skede.56 Företrädare för försäkringsbranschen menar att reglerna är för detaljerade 
och förordar att de lagfästa kraven på information i stället bör ges formen av allmänt hållna 
regler som kompletteras med riktlinjer från Sveriges Försäkringsförbund. Försäkrings- 
förbundet och Försäkringsjuridiska föreningen menade att informationsreglerna lättare skulle 

                                                           
45 Prop. 2003/04:150 s. 382. 
46 Bengtsson B, Försäkringsrätt - några huvudlinjer, s. 40. 
47 Prop. 2003/04:150 s. 382. 
48 Lüdtke E, Dags för KFL, Försäkringstidningen 8-9/1980. 
49 Prop. 2003/04:150 s. 383. 
50Bengtsson B, Försäkringsrätt - några huvudlinjer, s. 41.   
51 Prop. 2003/04:150 s. 383. 
52 A.a. s. 383. 
53 Definitionen på en Säkerhetsföreskrift finns i FAL 4:6 2st. Exempel på detta är att vad gäller hemförsäkringen 
så skall dörrar och fönster vara stängda då försäkringstagaren lämnar bostaden. 
54 Prop. 2003/04:150 s. 383. 
55 Se även Bengtsson B, Försäkringsrätt - några huvudlinjer, s.41, där det diskuteras om försäkringstagaren i 
allmänhet har så stort intresse av olika detaljer i villkoren att det är något denne funderar på redan innan 
försäkringsfallet inträffat. 
56 Strömbäck E, Kostsam informationsplikt, Försäkringstidningen 6-7/82 s. 22. 
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kunna anpassas till ändrade förhållanden om de uttrycktes i mera allmänna ordalag. 
Finansinspektionen och KOV ansåg att informationen om de villkor som utgör viktiga 
begränsningar av försäkringsskyddet särskilt skall framhållas redan innan avtalsslutet.57  

 
Enligt Konsumentverkets riktlinjer (KOVFS 2001:5) skall försäkringstagaren få 
efterköpsinformationen senast när denna får sitt försäkringsbrev.58  Informationen skall vara 
kortfattad och viktigt är att t.ex. att informationen endast är översiktlig och inte utgör de 
faktiska försäkringsvillkoren. Enligt riktlinjerna ska informationen även ange hur 
försäkringstagaren kan få tag på de fullständiga försäkringsvillkoren, vilka beloppsgränser 
och självrisker som förekommer, om försäkringstagaren själv kan välja omfattning av 
försäkringen.  Av informationen ska även framgå att försäkringstagaren kan vända sig till 
Konsumenternas försäkringsbyrå eller konsumentvägledning för hjälp.59 
 
Försäkringsgivaren satsar ofta inte lika mycket på en överskådlig efterköpsinformation som 
de gör på förköpsinformation. Skulle försäkringsgivaren göra det skulle i många fall de 
besvikelser och missförstånd som uppstår hos försäkringstagaren när väl skada uppstår kunna 
undvikas.60       
 

3.3 Information om villkorsändr ing 
 

FAL 2:6 
Om försäkringsbolaget ändrar försäkringen enligt 3 kap., skall det 
samtidigt tillställa försäkringstagaren den information om ändringarna 
som denne kan behöva. Nya villkor som avses i 4 § skall särskilt 
framhållas. Information om ändringar i försäkringen skall lämnas 
samtidigt med premiekravet för den period då de nya villkoren skall börja 
gälla. 

 
Enligt 3 kap. FAL kan försäkringsgivaren i vissa fall, t.ex. då försäkringstagaren grovt 
åsidosatt sina förpliktelser eller om det finns andra synnerliga skäl, ändra villkoren för 
försäkringen under den försäkrade tidsperioden.61  Om detta sker har dock försäkringstagaren 
rätt att säga upp försäkringen. Villkoren kan även ändras i och med att försäkringen förnyas.62  
 
Försäkringsgivaren skall speciellt visa och motivera försäkringsvillkor som blivit sämre 
jämfört med tidigare. Däremot har de ingen skyldighet att informera speciellt om villkor som 
är mer förmånliga för försäkringstagaren. Även vid villkorsändring är det viktigt att informera 
ordentligt om oväntade och väsentliga begränsningar i försäkringsskyddet. Försäkringsbolaget 
måste även, i den mån det inte framgår av villkoret, informera om innebörden av det nya 
villkoret. 63 
 
Enligt KOV:s riktlinjer angående villkorsändring måste försäkringsgivaren lämna information 
om vilka villkor som utgår, ändras eller tillkommer, samt motivera ändringarna. Det måste 
även framgå om det finns möjlighet att komplettera försäkringen, om försäkringstagaren bör 

                                                           
57 Prop. 2003/04:150 s. 144. 
58 KOVFS 2001:5 p. 2.2. 3. 
59 A.a. p. 2.4.2. 
60 Strömbäck E, Kostsam informationsplikt, Försäkringstidningen 6-7/82 s. 21. 
61 Se FAL 3:8. 
62 Närmare information om försäkringsgivarens förpliktelser då detta sker finns i FAL 3:7. 
63 Prop. 2003/04:150 s. 386. 
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vidta någon åtgärd i och med ändringen samt hur försäkringstagaren kan få tag i de nya 
villkoren. Denna information skall lämnas skriftligt.64   
 

Analys/Egna reflektioner 

 
Vi vill här klargöra att skillnaden mellan för- och efterköpsinformation är att 
förköpsinformationen är mer av en marknadsföringsåtgärd. Den blir alltså en garanti för en 
bra marknadsföring. Efterköpsinformationen fokuserar istället på själva försäkringsvillkoren 
och här skall inte bara informeras om viktiga och oväntade begränsningar utan de skall även 
särskilt framhållas. 
 
Av förarbetena framgår att om förköpsinformationen varit bra ställs mindre hårda krav på 
efterköpsinformationen. Meningen måste alltså vara att för- och efterköpsinformation skall 
komplettera varandra. Att försäkringsbolaget helt kan ersätta förköpsinformationen med 
efterköpsinformation i de undantagssituationer som beskrivs i FAL 2:3 tyder också på att 
tanken är att de ska komplettera varandra.  
 
Vår reflektion angående informationspliktens utformning är att det kan bli en svår balans för 
försäkringsbolagen att avväga informationen, så att den blir lättförstålig men ändå fullständig. 
Skickas för mycket information till konsumenten finns det risk att denne inte läser igenom 
den ordentligt. Samtidigt behövs så mycket information att försäkringstagaren kan avgöra 
vilket skydd försäkringen ger. Konsumentverkets riktlinjer är viktiga i detta avseende 
eftersom de preciserar kravet på informationen.  
 
Information angående villkorsändringar ställer i stort sett samma krav på försäkringsgivaren 
som efterköpsinformationen gör. Att försämrade villkor särskilt måste framhävas kan tyckas 
aningen överflödig, med tanke på att försäkringstagaren förväntas läsa hela villkorsändringen. 
Försäkringstagaren har vid avtalsslutet tagit del av den noggrant reglerade för- och 
efterköpsinformationen och borde därför redan vara förtrogen med de gamla villkoren.  
Därför borde rimligen denne märka huruvida ett villkor är ändrat till det sämre. Samtidigt 
skulle det inte vara konsekvent att ha en mildare reglering vad gäller villkorsändringar än den 
övriga informationen. Det skulle kunna leda till att försäkringsbolagen utnyttjade den mindre 
omfattande informationsplikten till att begränsa försäkringens omfattning, utan att 
konsumenten blir uppmärksam på ändringen. Att innebörden av de nya villkoren ska framgå 
av villkorsändringen är inte särskilt överraskande då det kanske inte alltid står klart för den 
enskilde konsumenten vad en villkorsändring faktiskt innebär.  
 

                                                           
64 KOVFS 2001:5 p. 4. 
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4.  Sanktioner vid under låtenhet att lämna information 
 
När försäkringsgivaren brister i sin informationsplikt, antingen p.g.a. bristande information 
eller p.g.a. otydlig eller felaktig information finns det flera sanktioner som kan drabba denne. 
Först och främst finns sanktionsbestämmelser i FAL som riktar in sig både på för- och 
efterköpsinformation. I vissa fall hänvisar FAL vidare till Marknadsföringslagen (MFL) för 
näringsrättsliga sanktioner. Eftersom villkoren i försäkringsavtalet är det viktigaste för 
försäkringsgivaren att informera om kan rättstillämparen även använda allmänna avtalsregler 
för att ogiltigförklara villkor som inte varit tillräcklig tydliga eller som försäkringstagaren inte 
fått information om.  
 

4.1. Ogiltighet enligt FAL   
 
Ett åsidosättande av informationsplikten enligt FAL innebär antingen ett näringsrättsligt eller 
ett civilrättsligt ansvar. Av FAL 2:9 framgår att om ett försäkringsbolag inte lämnar 
information enligt 2 kap blir Marknadsföringslagen tillämplig. MFL tillämpas då för att förmå 
ett försäkringsbolag att lämna information vid sin marknadsföring av försäkringar till 
konsumenter. Det näringsrättsliga ansvaret blir aktuellt då informationen anses vara en del i 
försäkringsbolagets marknadsföring av försäkringen, därför gäller det främst 
förköpsinformationen.65  
 
Enligt FAL 2:8 innebär försäkringsgivarens brist av eller underlåtenhet att lämna information 
angående oväntade eller väsentliga begränsningar att försäkringstagaren har rätt till ersättning 
som om villkoret inte fanns i avtalet.66 Det civilrättsliga ansvaret blir aktuellt då 
försäkringsgivaren inte framhävt oväntade eller viktiga begränsningar i villkoren, vare sig 
före eller efter avtalsslutet eller vid villkorsändring.  
 
Försäkringsgivarens civilrättsliga ansvar är en nyhet i FAL jämfört med KFL och infördes för 
att informationen skulle bli bättre än då det endast fanns en marknadsrättslig övervakning och 
möjlighet till jämkning/ogiltigförklaring av avtalet enligt AvtL och AVLK (se nedan 4.2 och 
4.3) . Det är egentligen ingen ny företeelse utan snarare en uttrycklig regel av vad som redan 
utvecklats i praxis.67  Försäkringstagare har alltid kunnat ogiltigförklara villkor och avtal med 
hjälp av allmänna avtalsrättsliga principer om tolkning av avtal och om vårdslöshet i samband 
med att ett avtal ingås.68  

4.1.1 Praxis 

4.1.1.1 Br ist på information enligt FAL 2:2 och 2:4.  
 
I ARN 92-4585  hade en reseförsäkring tecknats inför en sjuveckorsresa. Researrangören hade 
inte upplyst försäkringstagaren om att försäkringen i vissa avseenden var begränsad till att 
gälla endast de 30 första dagarna av resan. Försäkringstagaren, B, blev under resan sjuk och 
fick tillkalla läkare, vilket ersättning yrkades för. Researrangören framhöll att det inte var 
möjligt för försäljarna att i detalj redogöra för alla moment i försäkringen. Information om 
vad försäkringen innefattar lämnades därför skriftligen i prislistan till resebroschyren. Kunden 
                                                           
65 Prop. 2003/04:150 s. 145. 
66 A.a. s. 388. 
67 Strömbäck E, Något om den renoverade försäkringsavtalslagen, JT 2004 05:2 s. 366. 
68 Prop. 2003/04:150 s. 153. 
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hade också informerats i resehandlingarna om försäkringsvillkoren och att särskilda villkor 
gäller vid långtidsresor. Även i den separata försäkringsfolder som finns på alla 
försäljningskontor framgick detta. Nämnden ansåg att försäljaren väl kände till att B skulle 
åka på en sju veckors semesterresa, men sålde ändå försäkringen utan att upplysa om att den i 
vissa avseenden bara gällde för trettio dagar. Nämnden menade att en så viktig begränsning i 
en försäkrings giltighet hör utan tvivel till sådana omständigheter som konsumenten skall 
informeras om innan försäkringsavtalet tecknats. B hade inte heller efter avtalsslutet fått 
någon information om detta på ett tydligt sätt. Försummelsen att lämna den informationen har 
medfört att B trott att försäkringen gällt för hela restiden.  Därför ansågs researrangören 
skyldig att ersätta B för skadan. 

Analys/Egna reflektioner 
 
Genom fallet fastslås alltså att försäkringens giltighet är en sådan viktig begränsning som 
skall preciseras i förköpsinformationen enligt FAL 2:2. Det är viktigt för att kunna bedöma 
försäkringens omfattning samt om den är värd priset. Vilket anges som ett av syftena med 
förköpsinformationen enligt förarbetena. Fallet visar även på hur nära förenade för- och 
efterköpsinformation är. Hade informationen på ett tydligt sätt lämnats efter att försäkringen 
tecknats, hade den troligen bedömts som tillräcklig. Då inte begränsningen ens framgick 
efteråt ledde det alltså till en fullkomlig informationsbrist.  
 

4.1.1.2 Åsidosättande av information enligt FAL 2:4  
 
I ARN 87/R2002 hade N en hemförsäkring som även omfattade olycksfall. I villkoren 
definierades olycksfallsskada som kroppsskada som man drabbas av ofrivilligt genom plötslig 
yttre händelse. Försäkringen var dock begränsad till att inte gälla skada som orsakats av olika 
slag av smitta. N försökte klättra upp till sin balkong men föll till marken och dog senare av 
skadorna. Han var under händelsen berusad. Försäkringsbolaget vägrade att utge ersättning 
p.g.a. det i de fullständiga villkoren hänvisades till villkor för en annan av deras försäkringar 
för olycksfallsförsäkringen. Där framgår att ingen ersättning utgår vid skador som är alkohol- 
relaterade. N:s  Dödsbo yrkade ersättning p.g.a. att villkoret utgör en sådan begränsning i 
försäkringsskyddet som särskilt måste framhållas. Nämnden ansåg att försäkringsgivaren i 
sina villkor endast hade begränsat att olycksskada inte kan orsakas av en smitta. Ingen annan 
begränsning hade gjorts eller någon hänvisning till ytterligare begränsningar i de fullständiga 
försäkringsvillkoren. Den hänvisning som gjordes till den andra försäkringen ansågs inte 
tillräckligt tydlig och villkoren gav intrycket av att olycksfallsskada getts en självständig 
definition, i och med att det endast framgick att det inte får vara smitta. Därför borde endast 
de allmänna villkoren för olycksfallsförsäkring användas vid olycksskadan.  Försäkringen 
ansågs därför inte ha en begränsning angående alkoholpåverkan och bolaget 
rekommenderades att utge ersättning.    

Analys/Egna reflektioner 

 
Fallet belyser att information och även hänvisningar måste vara klara och tydliga.  
Begränsningen var i första hand inte oväntad utan snarare oklar. Dock var den så väsentlig för 
försäkringsavtalet att den ansågs som ett sådant undantag som klart måste framhävas enligt 
FAL 2:4. Det ledde till att villkoret förklarades ogiltigt. Det finns förvisso en hänvisning till 
de fullständiga villkoren men eftersom begreppet olycksfall getts en annan innebörd trodde 
konsumenten att denne tecknat en försäkring som täckte mer än vad andra 
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olycksfallsförsäkringar gör. Informationen måste alltså så vara tydligt att konsumenten ska 
förstå villkoren utan att behöva utföra en tolkning av dem. Här anar vi att ARN använt sig 
dels av oklarhetsregeln och dels av 36§ AvtL vilket ledde till att de bortsåg från villkoret. 
Även enligt FAL 2:8 skulle villkoret bli utan verkan eftersom det inte var tillräckligt framhävt 
i avtalet. Detta visar på att FAL faktiskt bara är en precisering av tidigare praxis. 
 

4.1.1.3 Åsidosättande av information enligt FAL 2:6 
  
I ARN 87/R1656 hade en försäkringstagare drabbats av en olyckshändelse under en skidresa i 
Schweiz, och framhöll krav på ersättning för liftkort som är köpt i Schweiz. Försäkrings- 
tagaren menade att hemförsäkringen i fråga skulle täcka utgifter för outnyttjad resekostnad 
som erlagts före avresa. I en av bolaget utsänd broschyr, upplystes det om villkorsändringar 
och meddelades att begreppet ” resekostnad”  utökats till att omfatta även liftkort. I broschyren 
nämndes däremot inte något om att betalning av liftkortet måste ha gjorts före avresan. 
Försäkringstagaren framhöll att försäkringsgivaren inte till fullo informerat om 
villkorsändringarna. Försäkrings- givaren hänvisade till de fullständiga villkoren och vägrade 
utge ersättning. Nämnden ansåg att det framgick av den fullständiga villkorstexten att 
betalning skulle ha erlagts före avresan men att denna begränsning inte framgick i den utsända 
broschyren. Det hade varit en jämförelsevis enkel åtgärd att i broschyren nämna att även 
liftkortet måste ha betalats före avresan. Med hänsyn till att informationen riktade sig till 
enskilda konsumenter bedömdes denna information som i stort sett obligatorisk. Därför 
ansågs bolaget få bära ansvaret för att försäkringstagarens missuppfattat försäkringens 
omfattning.  
 
I ARN 93-3827 blev E under bilkörning tvungen att väja för att undgå att krocka med en ren. 
E körde av vägen till följd av undanmanövern och bilen fick skador. E yrkade att skadan 
skulle omfattas av försäkringen. Enligt de försäkringsvillkor som skickats till honom framgick 
att ersättning lämnas om fordonet, till följd av att ett djur plötsligt eller oförutsett kommer upp 
på vägen, skadas vid kollision med föremål vid vägen. E menade att bolaget inte hade 
informerat honom om att villkoren ändrats så att ersättning endast utgår för skada till följd av 
en direkt kollision med ett djur. Bolaget vägrade p.g.a. att villkoren hade ändrats och dessa 
skador omfattades inte längre av försäkringen. Nämnden kom fram till att i den utsända 
sammanfattning av villkoren fanns ingen information om att något av villkoren i samman- 
fattningen skulle innebära en förändring i förhållande till det gällande försäkringsavtalet. 
Detta var enligt nämnden särskilt anmärkningsvärt eftersom den förändring bolaget beslutat 
genomföra innebär en påtaglig försämring av försäkringsskyddet. Försäkringsgivarens 
bristande information angående de försämrade villkoren innebär att försäkringsvillkoren skall 
vara de samma som när försäkringen tecknades.  

Analys/Egna reflektioner 
 
Enligt FAL 2:6 måste ändringar i försäkringsvillkoren som framstår som oväntade och 
väsentliga särskilt framhållas. Enligt förarbetena måste även försäkringsbolaget informera om 
innebörden av de nya villkoren och försämrade villkor skall då tydligt framgå. 
  
Genom att bolaget i ARN 87/R1656 skickade ut en broschyr där endast utvidgningen av 
begreppet resekostnader framgick, ansågs inte villkorsändringens innebörd tillräckligt tydlig. 
Konsumenten fick därför inte klart för sig att resekostnaderna skulle betalas innan avresan för 
att ersättning skulle utgå. Fallet påvisar därmed hur viktigt det är att innebörden av de nya 
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villkoren framgår. Dock borde det framstå som uppenbart, enligt vår mening, att då de övriga 
resekostnaderna måste betalas före avresan, borde det även gälla liftkortskostnader som blivit 
en del i resekostnaderna. Det vore å andra sidan, för bolaget i detta fall, en enkel åtgärd att 
förtydliga villkoret så att det tydligt framgår att även liftkortet ska betalas innan avresa. ARN 
anser att bolaget får bära risken för att detta aldrig skett, vilket alltså får samma innebörd som 
att tillämpa FAL 2:8 för att ogiltigförklara villkoret. 
 
ARN 93-3827 behandlar försämrade villkorsändringar. Avgörandet fastslår att även om det 
nya villkoret framgår av informationen, måste det också tydliggöras att det innebär en 
försämring jämfört med tidigare. I den sammanfattning av de nya villkoren bolaget skickade 
ut fanns ingen uppgift om att något av villkoren skulle innebära en försämring av skyddet 
jämfört med tidigare. Bolaget hade enkelt kunnat visa att det aktuella villkoret blivit 
försämrat, vilket också krävs enligt förarbetena, för att ge konsumenten en chans att överväga 
om denne vill ha kvar försäkringen. Därför får försäkringsbolaget ersätta kunden som om 
villkorsändringen aldrig ägt rum, i enlighet med vad FAL 2:8 föreskriver om villkor som ej 
framgår tillräckligt tydligt. 
 

4.2 Ogiltighet enligt Marknadsför ingslagen 
 
Vid annan brist av information hänvisar FAL 2:9 till sanktioner enligt MFL. Med stöd av 15 § 
MFL kan ett försäkringsbolag som har underlåtit att lämna information som har särskild 
betydelse från konsumentsynpunkt åläggas att lämna sådan. Åläggandet kan enligt 16 § MFL 
t.ex. gå ut på att informationen skall lämnas i annonser eller andra framställningar som 
företaget använder i sin marknadsföring. Åläggandet kan också innefatta en skyldighet att 
lämna informationen i viss form till konsumenter som begär det eller att försäkringsbolaget på 
eget initiativ skall sända skriftlig information till konsumenten, utan samband med någon 
reklamåtgärd eller liknande. Innebörden är att marknadsföringslagen skall tillämpas såväl om 
ett försäkringsbolag underlåter att lämna förköpsinformation som om underlåtelsen gäller 
efterköpsinformation och information under försäkringstiden. Ett åläggande att lämna 
information enligt marknadsföringslagen kan, enligt 15 § samma lag, bara gälla information 
som är av särskild betydelse från konsumentsynpunkt.69 Att marknadsföringslagen blir aktuell 
för informationsplikten medför att lagtexten inte behöver gå in på detaljer om 
informationsplikten.70 
 
Därför har Konsumentverket i sina riktlinjer mer detaljerat gått in på vad informationen skall 
innehålla. 1999 genomförde konsumentverket en uppföljning av hur väl försäkringsbolagen 
uppfyllde den förköpsinformationsplikt som riktlinjerna KOVFS 1981:371 angav. Av 
undersökningen framgick att ca 67 % av försäkringsbolagen som ingick i undersökningen 
följde riktlinjernas krav i det närmaste. De vanligaste bristerna i förköpsinformationen är att 
försäkringarnas huvudsakliga krav och begränsningar inte framgår alls eller inte är tillräckligt 
utförligt beskrivna. Många gånger framgår det inte heller tydligt att informationen endast 
utgör förköpsinformation. I vissa fall har villkorstexten varit kraftigt förminskad och 
svårtydbar och konsumentverket har då ansett att informationen inte framgår tillräckligt 
tydligt. Det har i granskningen framför allt gällt information om försäkringens huvudsakliga 

                                                           
69 Prop. 2003/04:150 s. 389. 
70 Nilsson E, Strömbäck E, Konsumentförsäkringslagen - Kommentar, lagtext och försäkringspraxis, s. 47f. 
71 Sammanfaller i stort med KOVFS 2001:5. 
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krav och begränsningar. Trots detta visade undersökningen 1999 på en förbättring från en 
föregående undersökning 1997.72 

4.2.1 Praxis 

4.2.1.1 Br istfällig marknadsför ing 
 
I KOVB 98/K2026 framgick det inte av marknadsföringen av en mobiltelefonförsäkring att en 
tecknad försäkring inte gällde en ny mobiltelefon som införskaffats som ersättningstelefon för 
den försäkrade telefonen, trots att försäkringstiden inte gått ut. Detta framgick dock av 
villkoren i det försäkringsbrev konsumenten fått sedan denna beställt försäkringen. KOV 
ansåg att information om försäkringens giltighet är av sådan betydelse för konsumenten att 
den tydligt ska framgå redan av marknadsföringen. Telia utfäste därefter att både ändra sin 
marknadsföring och i försäkringsbrevet särskilt uppmärksamma konsumenten på det aktuella 
villkoret.  

Analys/Egna reflektioner 
 
Att inte försäkringen täcker ersättningstelefonen är alltså ett exempel på en sådan viktig 
begränsning av försäkringsskyddet som FAL 2:2 reglerar och måste då framgå av 
förköpsinformationen. I detta fall framgick det inte och då ansåg KOV att det är en sådan brist 
i marknadsföringen att 15§ MFL blev tillämplig och näringsidkaren blev därför skyldig att 
lämna informationen redan i förköpsinformationen. 
 

4.3 Ogiltighet enligt Avtalslagen och Avtalsvillkorslagen 
 
Försäkringsavtalet och informationsplikten har ett nära samband. Många av de lagfästa kraven 
vad gäller informationsplikten behandlar försäkringsvillkor och undantagsbestämmelser.73 
Försäkringsgivare måste vara noga med att informera konsumenter om vad avtalet innebär 
och vilken omfattning försäkringsskyddet har. Om denna information inte särskilt framhålls 
så blir villkoret inte en giltig del av avtalet, även om försäkringsgivaren senare 
uppmärksammar försäkringstagaren om det.74  
 
Av FAL 2:2 framgår att försäkringsbolaget är skyldigt att informera sina kunder om sådana 
begränsningar av försäkringsskyddet som kan anses vara av vikt för försäkringstagaren redan 
innan en försäkring meddelas. Om försäkringsbolaget underlåter att göra detta gentemot en 
person som det sedan ingår avtal med, blir bolaget inte civilrättsligt ansvarigt för den 
försummelsen med stöd av FAL.75 Däremot kan försäkringsgivare som inte gett tillräcklig 
information bli skadeståndsskyldig, men det är istället vanligare att villkoren vidgas så att 
skyddet blir större än vad försäkringsgivaren avsett.76  
 
Detta kan ske genom 10 § Lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållande (1994:1512) 
(AVLK), den s.k. oklarhetsregeln. Vilken innebär att om ett avtalsvillkor på något sätt är 

                                                           
72 Konsumentverkets rapport 2000:1, Granskning av försäkringsbolagens förköpsinformation, s. 43f. 
73  Se FAL 2:4, 2:6 
74 Bengtsson B, Försäkringsrätt - några huvudlinjer, s. 41. 
75 Prop. 2003/04:150 s. 388. 
76 Bengtsson B, Försäkringsteknik och civilrätt, s. 21.  
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otydligt så skall det tolkas till författarens – i detta fall försäkringsgivarens - nackdel.77  
Eftersom FAL inte ger några speciella riktlinjer vid villkorstolkning så blir 
informationsplikten genom denna regel viktig när sedan avtalsvillkoren skall tolkas.  
 
Även AvtL:s  regler om ogiltighet och avtalstolkning kan aktualiseras vid bedömningen 
huruvida ett avtalsvillkor som inte framgått av informationen ska anses som giltigt eller ej. 
Vanligast är att försäkringsvillkor ogiltigförklaras ett genom 36§ AvtL, som föreskriver att ett 
villkor kan jämkas eller lämnas utan avseende om det är att anse som oskäligt vid tillkomsten 
eller p.g.a. senare inträffade förhållanden. Paragrafen föreskriver även att särskild hänsyn ska 
tas till om det är ett konsumentförhållande. Det kan också vara så att information getts, men 
den har varit så otydlig att villkoret anses som oskäligt enligt 36§ AvtL. 78   
 
På grund av att FAL nu har en civilrättslig sanktion så minskar användningsområdet för andra 
civilrättsliga lagar såsom AvtL och Avtalsvillkorslagen. Men det civilrättsliga ansvaret enligt 
FAL gäller endast då försäkringsgivaren ej informerat om oväntade eller väsentliga 
begränsningar så i andra situationer måste man fortfarande använda andra lagar för det 
civilrättsliga ansvaret.  

4.3.1 Praxis 

4.3.1.1 Avtalstolkning vid otydlig information 
 
I NJA 1988 s. 40879 hade en försäkringstagare lämnat kvar egendom i en bil under urlastning 
av annan egendom och återvände till bilen efter ca 15  min. I villkoren till hemförsäkringen 
föreskrivs att om försäkrad egendom medförs utanför bostaden utges ingen ersättning om 
egendomen lämnats kvar utan uppsikt i t.ex. bil, båt, husvagn. Försäkringstagaren yrkade att 
han skulle få ersättning ur försäkringen eftersom den tid han lämnat egendomen i bilen för att 
lasta ur annan egendom inte ska anses vara att ha lämnat kvar. Bolaget bestred yrkandet och 
menade att egendomen är att anse som kvarlämnad. HD ansåg att det skulle innebära en 
alltför ingripande begränsning i försäkringen om egendomen skulle anses vara kvarlämnad så 
fort försäkringstagaren inte hade omedelbar uppsikt över bilen. När det t.ex. gäller tyngre och 
otympliga föremål saknas ofta praktisk möjlighet att ta med sig egendomen för den som måste 
göra ett kort uppehåll och lämna bilen utan tillsyn. Det måste därför, särskilt med hänsyn till 
att det var fråga om en konsumentförsäkring, anses ha ålegat bolaget att ange detta uttryckligt 
i villkoren om det hade varit bolagets avsikt att generellt undanta fall då stöldbegärlig 
egendom medförs i bil och lämnas utan omedelbar uppsikt.  
   
 I ARN 86/R5512 hade en försäkringstagare en hemförsäkring med allriskskydd som 
omfattade skada på lösöre genom plötslig och oförutsedd händelse. Enligt ett undantag i 
villkoren gällde allriskskyddet inte för "skada på egendom genom felaktig bearbetning, 
reparation eller rengöring". När försäkringstagaren tvättade kläder i en tvättmaskin färgade en 
kjol av sig på övriga kläder. Försäkringstagaren ville ha ersättning för de förstörda kläderna 
men bolaget vägrade att utge ersättningen p.g.a. undantaget. Nämnden ansåg att undantaget i 
villkoren gällde den egendom som blivit föremål för den felaktiga rengöringen. Huruvida 
skador på andra plagg var undantagna, är med hänsyn till villkorets lydelse oklart. Eftersom 

                                                           
77 Bengtsson B, Försäkringsrätt - några huvudlinjer, s. 43. 
78 Prop. 2003/04:150 s. 388. 
79 Fallet hade tidigare prövats hos ARN som rekommenderade försäkringsbolaget att utge ersättning. Bolaget 
förklarade att de inte tänkte följa rekommendationen och därför överklagade försäkringstagaren till allmän 
domstol. ARN:s motivering sammanföll i stort med HD:s resonemang i domen. 
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det är bolaget som var ansvarigt för villkorets utformning borde de få de bära ansvaret för 
oklarheten. De hade kunnat undvika detta missförstånd genom att ge tydligare information om 
undantaget. Villkoren gavs därför den förmånligaste tolkningen för försäkringstagaren och 
försäkringen ansågs täcka de skadade kläderna.  
 

Analys/Egna reflektioner 

  
I dessa avgöranden anses villkoren och dess innebörd vara så betydelsefulla i informations-
hänseende att det sannolikt är med bakgrund av informationsplikten som avtalstolkningarna 
görs. Begränsningar i försäkringar anses inte framgå tydligt nog om villkoren ges en annan 
innebörd än vad försäkringstagaren har skäl att anta. Genom en tolkning av villkoren blir 
utgången den samma som vid ett civilrättsligt ansvar enligt FAL.  
 
I NJA 1988 s. 408  ansåg HD att om villkoret tolkas så att egendom anses som kvarlämnad så 
fort den släpps ur sikte skulle det innebära en så viktig begränsning, att informationsplikten 
skulle vara åsidosatt. Sådana viktiga begränsningar måste alltid framgå klart och tydligt i både 
för- och efterköpsinformationen. Genom sedvanlig avtalstolkning blir därmed villkoret 
ogiltigt. 
 
När undantaget i ARN 86/R5512 är så oklart formulerat så brister försäkringsbolaget i sin 
informationsplikt angående försäkringsvillkoren. Bolagens villkor och begränsningar måste 
kunna utläsas så tydligt att ingen tolkning skall behöva göras. Genom att ha oklara villkor 
som sedan blir en tolkningsfråga fullgör inte försäkringsbolaget sin informationsplikt och 
konsekvensen blir att villkoret tolkas till konsumentens fördel. Därmed får försäkringsgivaren 
genom AVLK:s oklarhetsregel stå risken för att villkoret är otydligt. 
 

4.3.1.2 Oskäligt villkor  p.g.a. br istande information  
 
I ARN 89/R942 hade en utländsk medborgare som inte är bosatt inom Norden, förlorat sitt 
bagage under en flygresa. Han hade tecknat en reseförsäkring som bl. a. innehöll ett villkor 
om att försäkringen bara gällde personer som är bosatta i och försäkrade i allmän 
försäkringskassa i Norden. Försäkringstagaren uppgav att han inte hade fått någon 
information om begränsningen. Bolaget anförde att den aktuella inskränkningen framgick 
såväl av försäkringshandlingen som av förköpsinformationen. Det är enligt bolaget omöjligt 
att informera om alla villkor i kortare reseförsäkringar. I stället tillhandahålls de viktigare 
begränsningarna i en kort förköpsinformation och de fullständiga villkoren ges sedan i 
efterköpsinformationen. Nämnden ansåg att det inte var praktiskt möjligt att vid försäljning av 
korttidsförsäkringar alltid ha en fullständig genomgång av villkoren. Men det var dock rimligt 
att kräva information om sådana viktiga begränsningar i försäkringens omfattning som förelåg 
i detta fall. Informationen framstod som särskilt angelägen när försäkringen såldes till en 
person som inte behärskade det svenska språket, och då det fanns anledning att misstänka att 
försäkringen inte gällde för honom. Därför var villkoret oskäligt och nämnden förklarade det 
ogiltigt med stöd av 36 § AvtL.  
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Analys/Egna reflektioner 

 
Som nämnden påpekar, och enligt vad som framgår av förarbetena till FAL 2:3, är det inte 
alltid möjligt att ge fullständig information då det handlar om kortvariga försäkringar. 
Informationen kan då i stället lämnas efter att försäkringen tecknats. I detta fall är det inte 
bara en begränsning i villkoren, utan av hela försäkringens omfattning. Viktiga begränsningar 
måste enligt FAL 2:2 framgå av förköpsinformationen, och den kanske viktigaste 
begränsningen är just om försäkringstagaren omfattas av en försäkring eller inte. Därför kan 
försäkringsbolaget aldrig undgå sitt informationsansvar i just den delen. Att dessutom 
försäkringsbolaget borde ha haft anledning att misstänka detta är ytterligare en omständighet 
som talar för att villkoret är oskäligt. 
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5. Slutsats 
 
Försäkringsgivarens informationsplikt involverar mer än att endast informera om 
försäkringsvillkorens omfattning och begränsningar. Denna del kan ändå oftast ses som den 
viktigaste eftersom den till stor del ligger till grund för konsumentens försäkringsval. 
Försäkringsbolaget skall redan innan avtalsslutet, genom förköpsinformation, informera om 
försäkringens omfattning och begränsningar om det anses utgöra viktig begränsning i 
försäkringsskyddet. Enligt praxis anses detta t.ex. vara uppgifter om försäkringens giltighet 
och huruvida kunden omfattas av försäkringsskyddet. När försäkringen sedan är tecknad och 
villkoren skickas ut ska de beskrivas på ett mer omfattande sätt. Då måste villkor som utgör 
oväntade och väsentliga begränsningar av försäkringsskyddet speciellt lyftas fram. Denna 
information måste vara så klar och tydlig att konsumenten inte behöver utföra någon form av 
tolkning för att förstå villkoren. Det är inte tillräckligt att skicka ut de fullständiga villkoren, 
utan det måste vara en lättöverskådlig sammanfattning av villkoren, med den genomsnittlige 
konsumentens informationsbehov som utgångspunkt. Om villkoren ändras under 
försäkringstiden måste även dessa villkor ordentligt framhållas och innebörden av ändringen 
måste klargöras. 
 
Rättsverkningar av bristande information kan innebära en skyldighet för bolagen att lämna 
ytterligare information enligt MFL, då det anses som bristfällig marknadsföring. Vad gäller 
bristande information om försäkringens villkor och begränsningar blir konsekvensen i stället 
att villkoret lämnas utan avseende. Detta sker antingen genom FAL 2:8 eller genom allmänna 
avtalsrättsliga principer i framförallt 36 § AvtL. Otydliga villkor kan även lämnas utan 
avseende genom avtalstolkning.  
 
Viktigt att påpeka är att för- och efterköpsinformation kompletterar varandra och ska 
tillsammans ge den information som lagen kräver. Praxis på området visar att 
informationsplikten angående försäkringsvillkorens omfattning och begränsningar är 
omfattande. Kravet på tydlighet är det absolut viktigaste och finns för att det inte ska gå att 
missuppfatta försäkringsskyddet. Det framstår även som om bolagen i många fall, med 
relativt enkla åtgärder, genom en tydligare hänvisning eller en extra mening i informationen, 
skulle kunna undvika att villkor ogiltigförklaras. 
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