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Sammanfattning 
 
Lag (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet 
i Sverige (LUFV) innehåller, för tredjelandsförsäkringsgivare, bestämmelser om att 
försäkringsverksamhet i Sverige är tillståndspliktig. Det finns regler om vad 
tillståndsansökan ska innehålla, vilken typ av verksamhet som får bedrivas samt regler 
som styr den löpande verksamheten och tillsynen över denna verksamhet. I viss kontrast 
till detta finns sedan den 1 juli 2005 lag (2005:405) om försäkringsförmedling (LFF), 
vilken innehåller regler om den tillståndspliktiga verksamhet som försäkringsförmedling 
innebär.  
 
I uppsatsen presenteras de båda lagstiftningarnas innehåll i syfte att se om LUFV:s 
användbarhet i någon mån minskat genom tillkomsten av LFF. Det framkommer att LFF 
har ett mycket brett tillämpningsområde, vilket i sig skulle kunna innebära att LUFV blir 
obsolet. Genom LUFV begränsas dock tredjelandsförsäkringsgivares befogenheter vilket 
i praktiken ändå inte ger grund för att lagen faktiskt blir obsolet. 
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Del I - Bakgrund och metod 
1. Inledning 
1.1 Allmänt 
Under 2005 beslutade riksdagen att införa lag (2005:405) om försäkringsförmedling 
(LFF). Efter att jag i samband med ikraftträdandet arbetade med lagen väcktes ett intresse 
att studera rättsläget gällande LFF:s förhållande till lag (1998:293) om utländska 
försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige1  (LUFV), med sikte 
på bestämmelserna om  tredjelandsförsäkringsgivare.  

1.2 Bakgrund 
LUFV trädde i kraft den 1 juli 1998. Vid ikraftträdandet upphörde lagen om rätt för 
utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige (LUF) och lagen om 
EES-försäkringsgivares verksamhet i Sverige (LEF). LUFV innehåller regler för alla 
utländska försäkringsgivare som yrkesmässigt erbjuder försäkringstjänster här i landet. 
Lagen är tillämplig på EES-försäkringsgivare såväl som försäkringsgivare från tredje 
land. LUFV är således uppdelad i kapitel som endast är tillämpliga på EES-
försäkringsgivare respektive försäkringsgivare från tredje land. Dessutom finns kapitel 
med allmänna bestämmelser.    
 
Den 1 juli 2005 trädde LFF i kraft och härmed upphörde lagen (1989:508) om 
försäkringsmäklare (FML). LFF innehåller näringsrättsliga och civilrättsliga regler som 
ska tillämpas när någon, en svensk fysisk eller juridisk person, yrkesmässigt förmedlar 
försäkringar.  
 
LUFV och LFF ersätter inte varandra utan har, som jag kommer att visa, egentligen 
mycket olika tillämpningsområden. Det uppställs i båda lagarna huvudregler och 
begränsningar för när respektive lag blir tillämplig och inte.  Det finns även bestämmelser 
om hur verksamheterna ska utformas samt vilken tillsyn Finansinspektionen ska ha över 
de olika verksamheterna.  

1.3 Syfte 
Med utgångspunkt från just lagarna försöker jag undersöka i vilken omfattning de faktiskt 
påverkar varandra, i synnerhet med hänsyn till deras tillämpningsområden. Syftet med 

                                                 
1 Före den 1 januari 2006 var lagen endast tillämplig på utländska försäkringsgivare. 
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uppsatsen är att utreda om och i så fall hur tillkomsten av LFF har påverkat eller i 
framtiden kan komma att påverka tillämpningen av LUFV. 

1.4 Frågeställning 
Med utgångspunkt i ovanstående bakgrund vill jag i uppsatsen besvara följande fråga: 
 Har LUFV i någon mån blivit obsolet genom tillkomsten av LFF? 

1.5 Avgränsningar 
Avgränsningar samt dispositionen av uppsatsen är utformade för att på ett så klart och 
enkelt sätt som möjligt, inom referensramen, presentera de delar som senare är grunden 
för diskussion och slutsats. Eftersom uppsatsämnet inte i allmänhet behandlas särkilt ofta 
anser jag att det är viktigt att inom referensramen även ta med vissa delar som inte direkt 
har betydelse för diskussionen men som jag ändå tycker är av väsentlig betydelse för 
förståelsen av uppsatsen i sin helhet.   
 
Uppsatsen kommer främst att behandla LUFV i de delar de rör försäkringsgivare från 
tredje land. Även om syftet med uppsatsen således inte är att behandla bestämmelserna 
för EES-försäkringsgivare så kommer en förhållandevis utförlig redogörelse ges av vad 
gränsöverskridande verksamhet innebär och hur det förhåller sig till det inom EG-
direktiven använda uttrycket tillhandahållande av tjänster samt i förhållande till begreppet 
etablering. Redogörelsen motiveras här av att den har stor betydelse för uppsatsens 
diskussion. Det kan konstateras att Schweiz är ett tredjeland som har viss särställning. 
Detta kommer dock inte behandlas vidare.  
   
Vad gäller LFF kommer jag inte att behandla de möjligheter som lagen ger till 
gränsöverskridande verksamhet, även om detta varit ett av huvudsyftena med lagen. Jag 
kommer inte heller ta upp de bestämmelser som gäller för sidoverksamhet till 
försäkringsförmedling i form av fondandelsförmedling. En viktig diskussion i det 
föregående lagstiftningsarbetet till LFF var diskussionen om orsaksteorin kontra claims 
made. Även om detta är en mycket intressant diskussion så faller även det utanför denna 
uppsats syfte.  
 
Det finns även ett par mer detaljerade avgränsningar i den löpande texten, då i form av 
fotnoter.   

1.6 Metod och material 
Eftersom ämnesområdet för denna uppsats inte är särkskilt omskrivet eller debatterat i 
media kommer referensramen i första hand att utgå från de traditionella rättskällorna lag 
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och förarbeten. Den rättsdogmatiska metoden kommer därför att prägla uppsatsen. Av 
stor betydelse för uppsatsen är även EG-rättens försäkringsdirektiv samt Kommissionens 
tolkningsmeddelande, friheten att tillhandahålla tjänster och det allmänna bästa inom 
försäkringsbranschen.    
 
Att nästan uteslutande bygga en uppsats på förarbeten, vilket jag kommer att göra, kan 
kritiseras. Lag och förarbeten styrs i stor utsträckning av politiska överväganden, vilka i 
allmänhet ger det första initiativet till att en viss lag ska upprättas. Av detta skäl kan det 
vara svårt att hitta olika ståndpunkter att väga för och emot lagen. Jag är medveten om 
svårigheterna och vill försöka motverka dem. Jag kommer därför under arbetets gång att 
granska det jag har läst med kritiska ögon för att försöka se de svårigheter som kanske 
inte alla gånger är självklara.  

1.7 Disposition 
Uppsatsens första del syftar till att ge läsaren en bakgrund till syftet och frågeställningen. 
Här presenteras även metod och material, avgränsningar samt slutligen olika termer och 
begrepp som används i uppsatsen. Förutom den inledande delen finns två andra 
huvuddelar; referensramen samt diskussion och slutsats.  
 
Del II, kapitel två ger referensramen för LUFV, häribland redogörs för bakgrund, syften 
och huvudregler som lagen vilar på. Kapitel tre ger sedan en motsvarande referensram för 
LFF.  
 
Del III, kapitel fyra innehåller min diskussion, vilken berör lagarnas 
tillämpningsområden. Här analyseras det material som presenterats i referensramen. För 
att öka översiktligheten och minska upprepningar har jag valt att direkt under kapitel fyra 
lägga två kortare slutsatsdelar. Kapitel fem är det avslutande kapitlet, där jag 
sammanfattar det jag kommit fram till och svarar på frågeställningen. Här kommer även 
en liten del om intressanta vidare forsknings områden att nämnas. 

1.8 Terminologi 
Här klargörs vad som i uppsatsen menas med vissa uttryck och termer. 
 
Anknuten försäkringsförmedlare: En försäkringsförmedlare som träffat avtal med ett 
eller flera försäkringsbolag om att förmedla försäkringsprodukter, där avtalet innebär att 
försäkringsbolaget tagit på sig skadeståndsansvaret för förmedlaren.  
Direktförsäkringsgivare: Försäkringsgivare som säljer direktförsäkringar, vilket innebär 
att försäkringarna tecknas direkt i ett försäkringsbolag. 
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Direktiv: Ett föreskrivet resultat på lagstiftning från EU-rådet, vilket ska implementeras 
(genomföras) i Sverige inom ramen för den nationella rättsordningen.  
EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
EES-försäkringsgivare: En utländsk försäkringsgivare vars hemland hör till EES och 
vars verksamhet inom EES står under finansiell tillsyn endast av den behöriga 
myndigheten i hemlandet. 
FFFS: Finansinspektionens författningssamling, innehåller föreskrifter och allmänna råd. 
Filial: Ett avdelningskontor med självständig förvaltning. 
FML: Lag (1989:508) om försäkringsmäklare 
FRL: Lag (1982:713) om försäkringsrörelse 
Försäkringsförmedlare: En svensk fysisk eller juridisk person som är registrerad enligt 
LFF. 
Försäkringsgivare: Ett försäkringsföretag som tillhandahåller försäkringsprodukt. 
Försäkringsgivare från tredje land: En annan utländsk försäkringsgivare än EES-
försäkringsgivare som enligt sitt hemlands lag är en juridisk person.  
Generalagent: En syssloman som marknadsför, utfärdar försäkringar och sköter 
skaderegleringen å det utländska försäkringsföretagets vägnar i Sverige. 
Generalrepresentation: En utländsk försäkringssammanslutnings representation i 
Sverige.  
Gränsöverskridande verksamhet: Att erbjuda och tillhandahålla tjänster utan att inrätta 
filial.  
Koncession: Ett tillstånd att i Sverige bedriva tillståndspliktig verksamhet.  
LEF:  Lag (1993:1302) om EES-försäkringsgivares verksamhet i Sverige 
LFF: Lag (2005:405) om försäkringsförmedling 
LUF: Lag (1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva 
försäkringsrörelse i Sverige 
LUFV: Lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts 
verksamhet i Sverige 
Sekundäretablering: En sammanfattande beteckning för filial, generalagentur och 
generalrepresentation. 
Solvens: Förmåga att svara för de förbindelser som föranleds av 
försäkringsförhållandena. 
SOU: Statens offentliga utredningar. 
Återförsäkringsgivare: En försäkringsgivare som säljer återförsäkringar, vilket innebär 
att ett försäkringsbolag hos ett annat, i sin tur försäkrar en större eller mindre del av sitt 
ansvar på grund av ingångna försäkringsavtal. 
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Del II - Referensram 
2. Lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares 
och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige 
2.1 Bakgrund och syften 

2.1.1 EG:s försäkringsdirektiv samt tredjelandsregler 
Inom EG har ett omfattande regelverk för försäkringsverksamhet utvecklats. 
Regleringens grundläggande syfte har varit att genomföra en inre marknad för 
försäkringstjänster.2

 
Övergången från en nationell försäkringsmarknad till en integrerad europeisk marknad 
har skett med stöd av två, inom EG-rätten, grundläggande principer, nämligen principen 
om etableringsfrihet och principen om tjänstefrihet. Etableringsfriheten innebär att ett 
företag med hemort i ett medlemsland har rätt att etablera verksamhet i andra 
medlemsländer på samma villkor som inhemska företag.3  
 
EU:s gemensamma försäkringsmarknad bygger vidare lagtekniskt på fyra grundläggande 
principer, nämligen principen om en enda auktorisation, principen om hemlandstillsyn, 
principen om minimiharmonisering samt principen om ömsesidigt erkännande.4 
Principerna kommer genom uppsatsen få en vidare förklaring.  
 
I förhållande till tredjeland på försäkringsområdet ska medlemsstaterna i EU iaktta 
tredjelandsreglerna. Reglerna finns i EG:s försäkringsdirektiv5. Ett tredjelandsföretag har 
härigenom möjlighet att från en etablering i landet bedriva försäkringsverksamhet. 
Etableringen kan ske genom dotterbolag, filial eller agentur. Det är stor skillnaden mellan 
att ett tredjelandsföretag etablerar sig genom dotterbolag å ena sidan och filial eller 
agentur å den andra. Vid dotterbolagsetablering kan tredjelandsföretaget bedriva 
försäkringsrörelse inom hela ESS-området genom principen om en enda auktorisation. Ett 
bolag med säte inom ESS, som är dotterbolag till ett bolag med säte utanför ESS 
behandlas ändå som ett ESS-företag.6 Vid etablering av filial eller agentur är 
verksamheten däremot begränsad till det etableringsland inom EU som lämnat tillstånd 

                                                 
2 Proposition 1997/98:141 s. 52. 
3 SOU 1996:77 s. 127. 
4 Ibid. s. 127 ff. 
5 Härmed syftar jag på första, andra och tredje liv- respektive skadeförsäkringsdirektiven.  
6 Dotterbolagsetableringar kommer dock inte vidare att behandlas.  
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till verksamheten.7 Gällande gränsöverskridande verksamhet för tredjelandsföretagen är 
det upp till de enskilda EU-länderna att, om verksamhet medges, ange de närmare 
villkoren för den gränsöverskridande verksamheten. Detta eftersom principerna om en 
enda auktorisation och hemlandstillsyn inte är tillämpliga.8  
 
Med medlemskapet följer en skyldighet för de enskilda medlemsländerna att tillämpa 
tredjelandsreglerna. Reglerna är så kallade minimiregler, vilket innebär att det finns 
möjlighet för medlemsstaterna att införa strängare krav i den inhemska lagstiftningen än 
vad tredjelandsreglerna föreskriver. Minimivillkoren ingår huvudsakligen i första 
generationens försäkringsdirektiv9.10   

2.1.2 LUFV:s tillkomst 
När lagstiftningen om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige skulle ses över i 
mitten av 90-talet var syftet en allmän översyn mot bakgrund av att lagstiftningen ansågs 
svåröverskådlig och delvis ålderdomlig i sitt språk och sin uppbyggnad. Till bakgrunden 
hörde även att Sverige under lång tid i alla internationella sammanhang förespråkat 
frihandel och internationellt samarbete, inte minst på det finansiella tjänsteområdet. 
Arbetet med att se över de tidigare lagarna LUF och LEF präglades därför av principerna 
om effektivt marknadstillträde och nationell likabehandling. Principerna innebar att 
utländska försäkringsgivare som ville verka på den svenska marknaden skulle få 
möjlighet till detta på samma sätt som svenska försäkringsgivare.11

 
LUFV trädde i kraft den 1 juli 1998 och innebar således att regler om försäkringsgivare 
inom och utom EES-området återinfördes i samma lag.12  

2.2 Tillämpningsområde 
Enligt 1 kap. 1 § LUFV har utländska försäkringsgivare rätt att bedriva verksamhet i 
Sverige. Lagen är tillämplig på direktförsäkringsverksamhet. Återförsäkringsverksamhet 
undantas genom 2 §. Huvudmotivet bakom undantaget är att återförsäkringstagare, som 
utgörs av försäkringsbolag, inte är i behov av samma trygghetsarrangemang som 
försäkringstagare i ett direktförsäkringsförhållande. Dessutom avser den offentliga 
tillsynen av återförsäkringsverksamhet i andra länder, i den mån verksamheten är föremål 
för tillsyn, i allmänhet endast inhemska återförsäkringsgivare. Inom EU avreglerades 

                                                 
7 SOU 1996:77 s. 129 f. 
8 Proposition 1997/98:141 s. 53. 
9 Med första generationens försäkringsdirektiv menas första liv- respektive skadeförsäkringsdirektivet.  
10 Proposition 1997/98:141 s. 53. 
11 SOU 1996:77 s. 9. 
12 Proposition 1997/98:141 s. 59. 
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återförsäkringsrörelse 1964.13 De därefter givna skade- och livförsäkringsdirektiven 
gäller därför endast direktförsäkring.14  
 
Undantag görs även i lagens 1 kap. 2 § för försäkringsgivare som deltar i 
koassuransverksamhet från ett utländskt driftsställe, om verksamheten avser sådana stora 
risker som anges i 2 a kap. 4 § tredje stycket försäkringsrörelselagen. Med koassurans, 
eller samförsäkring förstås enligt koassuransdirektivet15 försäkringsverksamhet där flera 
försäkringsgivare genom ett avtal försäkrar en risk där var och en av försäkringsgivarna 
är ansvariga för en viss del av åtagandet. LUFV ska endast tillämpas på den så kallade 
ledande försäkringsgivaren eftersom det är denne som ska behandlas som 
försäkringsgivare i koassuransavtalet, vilken täcker hela risken, bestämmer 
försäkringsvillkoren samt premierna.16

2.3 EES-försäkringsgivare 

2.3.1 Tillstånd   
En EES-försäkringsgivare som har tillstånd att bedriva försäkringsrörelse i sitt hemland 
får enligt 2 kap. 1 § LUFV även bedriva försäkringsrörelse, som överensstämmer med 
koncessionen i Sverige. Verksamheten i Sverige kan bedrivas genom 
sekundäretablering17 eller genom gränsöverskridande verksamhet. Begäran sker genom 
en anmälan till tillsynsmyndigheten i försäkringsgivarens hemland. Den utländska 
myndigheten ska sedan underrätta Finansinspektionen.18  

2.3.2 Gränsöverskridande verksamhet 

2.3.2.1 Aktiv och passiv gränsöverskridande verksamhet 

Aktivt gränsöverskridande, vilket ofta benämns endast gränsöverskridande verksamhet, 
innebär att försäkringsgivaren genom marknadsföring aktivt tillhandahåller sina 
produkter på marknaden. Om en kund i Sverige istället frågar en utländsk 
försäkringsgivare om denne kan meddela en försäkring är det från försäkringsgivarens 
sida frågan om passivt tillhandahållande, således passiv gränsöverskridande verksamhet. 

                                                 
13 Genom direktiv 64/225/EEG. 
14 Proposition 1997/98:141 s. 61. 
15 Direktiv 78/473/EEG. 
16 Proposition 1997/98:141 s. 61 f.  
17 Vidare kommer inte förutsättningarna för sekundäretablering för EES-försäkringsgivare behandlas.  
18 Forsell och Gabrielsson s. 412. 

 7



 2.3.2.2 Gränsöverskridande verksamhet för EES-försäkringsgivare 
Vad gäller bestämmelserna för EES-försäkringsgivare rörande gränsöverskridande 
verksamhet vill jag påpeka att det genom LUFV infördes ändrade regler om 
gränsöverskridande verksamhet. Till skillnad från tidigare och vad som är fallet på andra 
områden omfattas nu även så kallat passivt tillhandahållande av försäkringstjänster av 
LUFV:s regler för EES-försäkringsgivare. Anledningen till att begreppet 
gränsöverskridande verksamhet avseende EES-försäkringsgivare utvidgats är att det 
skiljer sig från försäkringsdirektivens begrepp fritt tillhandahållande. Denna skillnad tas 
upp nedan. För att tillmötesgå kraven som ställs i försäkringsdirektiven har det ansetts 
behövligt att ändra begreppet gränsöverskridande verksamhet i detta sammanhang.19

2.3.3 Tillhandahållande av tjänster 
I detta sammanhang vill jag passa på att uppmärksamma skillnaden mellan 
tillhandahållande av tjänster och gränsöverskridande verksamhet, även om det inte är av 
betydelse för EES-försäkringsgivare. 
 
Nära till begreppet gränsöverskridande verksamhet ansluter således uttrycket friheten att 
tillhandahålla tjänster som används i EG:s försäkringsdirektiv. Båda begreppen syftar 
ytterst till ingående av försäkringsavtal på direktförsäkringsområdet, emellertid har de 
båda dock delvis olika innebörd. Den allmänna definitionen av gränsöverskridande 
verksamhet förutsätter, som sagt ovan, att det är fråga om ett aktivt handlande från 
försäkringsgivarens sida. Fritt tillhandahållande av försäkringstjänster omfattar däremot i 
princip alla aktiviteter som syftar till ingående av försäkringsavtal oavsett om det är på 
försäkringstagarens eller försäkringsgivarens initiativ som försäkringsavtal ingås.20  

2.3.4 Tillhandahållande av tjänster kontra etablering 
I EG:s försäkringsdirektiv finns bestämmelser om fri rörlighet och etablering. Dessa 
bestämmelser har således implementerats i svensk lag genom regler om 
sekundäretablering och gränsöverskridande verksamhet.  
 
Enligt EG-domstolens rättspraxis21 ska bestämmelserna om fri rörlighet för tjänster 
tillämpas varje gång någon erbjuder tjänster i en annan medlemsstat än den där han eller 
hon är etablerad, oavsett var mottagaren av tjänsterna är etablerad. Vid bedömning av om 

                                                 
19 Proposition 1997/97:141 s. 68 f. 
20 Ibid. s. 69.
21 Rättspraxis framgår av Kommissionens tolkningsmeddelande, 32000Y0216(01). 
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tillhandhållande av tjänster föreligger ska utgångspunkten vara tjänsternas varaktighet, 
frekvens, periodicitet och kontinuitet.22   
 
Tvärtom kan sägas att bestämmelserna om fritt tillhandahållande inte ska tillämpas när 
alla väsentliga delar av verksamheten begränsas till en enda medlemsstat, det är då istället 
fråga om etablering. Etableringsrätt innebär således att företag på obegränsad tid är 
permanent närvarande i en medlemsstat där tjänsterna utförs. EG-domstolen har försökt 
förtydliga begreppet etablering genom att säga att det ska vara fråga om stadigvarande 
och kontinuerlig yrkesverksamhet i en annan medlemsstat, från en stadigvarande plats för 
affärsverksamhet, där verksamheten vänder sig till bland andra medborgare i denna 
medlemsstat. EG-domstolen har även uttryckt etablering som att det är när ett 
försäkringsföretag från en annan medlemsstat upprätthåller en permanent närvaro, detta 
även om närvaron inte består av en filial eller agentur utan endast av ett enkelt kontor 
som sköts av företagets egen personal eller av en självständig person som har fullmakt att 
varaktigt företräda företaget.23  
 
Begreppen tillhandahållande av tjänster och etablering skiljer sig således åt genom att det 
första karakteriseras av att tjänsterna tillhandahålls i värdstaten på ett tillfälligt sätt medan 
etableringen förutsätter varaktig verksamhet i värdstaten. EG-domstolen har dock sagt att 
tillhandahållande av tjänster inte hindrar att den som tillhandahåller tjänster inrättar viss 
infrastruktur i värdstaten om det behövs för att kunna utföra tjänsterna. Genom att 
försöka skilja tillhandahållande och etablering åt har EG-domstolen velat förebygga 
missbruk av friheten att tillhandahålla tjänster. 24

 
I tolkningsmeddelandet25 från Kommissionen om friheten att tillhandahålla tjänster och 
det allmänna bästa inom försäkringsbranschen har Kommissionen gjort vissa 
ställningstaganden utifrån den praxis rörande EG:s försäkringsdirektiv som arbetats fram 
i EG-domstolen. Det konstateras att gränsdragningen mellan de båda begreppen 
tillhandahållande av tjänster och etablering inte är lätt. Vissa situationer är mycket svåra 
att klassificera, särskilt om försäkringsbolag använder viss permanent infrastruktur, 
exempelvis försäkringsförmedlare i den medlemsstat där försäkringstjänsterna 
tillhandahålls. Ett exempel: Ett försäkringsbolag är etablerat i Tyskland och anmäler till 
tyska tillsynsmyndigheten att de vill bedriva verksamhet i Sverige genom att 
tillhandahålla tjänster. Försäkringsbolaget anlitar även en försäkringsförmedlare i Sverige 

                                                 
22 Tolkningsmeddelandet, punkt 1-2. 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Nummer: 32000Y216(01) 
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för att därigenom sälja sina försäkringsprodukter i Sverige. Enligt EG-domstolen ska i 
detta fall försäkringsförmedlarens verksamhet jämställas med en etablering av 
försäkringsbolaget. Anmälan om etablering måste då göras till tillsynsmyndigheten i 
Tyskland.26  
 
EG:s rättspraxis visar enligt tolkningsmeddelandet att det utifrån tre rekvisit kan avgöras 
om oberoende fysiska eller juridiska personer, som till exempel försäkringsförmedlare, 
ska anses bundna till ett försäkringsbolag. Är rekvisiten uppfyllda leder det till att 
bestämmelserna om etableringsrätt ska tillämpas istället för bestämmelserna om frihet att 
tillhandahålla tjänster. Det tre kumulativa rekvisiten är: 

1. De27 ska vara underställda det företrädda försäkringsbolagets ledning och 
kontroll, 

2. de ska kunna ingå för försäkringsbolaget bindande åtaganden och 
3. de ska ha ett stadigvarande uppdrag. 

 
Det är alltså bara när oberoende fysiska och juridiska personer verkligen fungerar som en 
förlängning av försäkringsbolaget som bestämmelserna om filialer ska tillämpas på 
försäkringsbolaget.28  

2.3.4.1 Rekvisit 1 – Kontrollrekvisitet 

Första rekvisitet tar således sikte på att konstatera om den oberoende fysiska eller 
juridiska personen är underställd det företrädda försäkringsbolagets ledning och kontroll. 
Avgörande är om personen i tillräckligt omfattning är fri att organisera verksamheten. 
Friheten att organisera syftar på bland annat om personen själv får avgöra hur mycket 
arbetstid som ska ägnas åt försäkringsbolaget, i synnerhet för att samtidigt kunna 
företräda andra konkurrerande försäkringsbolag. Att en fysisk eller juridisk person har ett 
exklusivt uppdrag för ett enda försäkringsbolag skulle tyda på att denna är underställd 
försäkringsbolagets ledning och kontroll.29  
 
En mellanman30 kan arbeta för flera försäkringsbolag, men samtidigt ha ett exklusivt 
uppdrag för ett av dessa bolag. Till det bolag där exklusivt uppdrag finns ska 
mellanhanden anses vara en filial, i den mån uppdraget innebär att mellanhanden är 
underställd försäkringsbolagets kontroll och ledning. På de övriga försäkringsbolagen, 

                                                 
26 Tolkningsmeddelandet,  punkt 3. 
27 Syftar således på de oberoende fysiska eller juridiska personerna, exempelvis försäkringsförmedlare. 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
30 En mellanman är exempelvis en försäkringsförmedlare som arbetar mellan försäkringsgivare och 
försäkringstagare.  
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vilka mellanhanden arbetar för, ska bestämmelserna om fritt tillhandahållande av tjänster 
tillämpas. För att en mellanhand ska likställas med en filial till ett försäkringsbolag i 
värdstaten och således tillämpa etableringsrätten istället för friheten att tillhandahålla 
tjänster krävs dock att även de andra två rekvisiten är uppfyllda. Bedömningen är 
densamma oavsett om mellanhanden är en fysisk eller juridisk person.31  

2.3.4.2 Rekvisit 2 -  Åtaganderekvisitet 

Avgörande för om andra rekvisitet är uppfyllt är enligt EG-domstolens rättspraxis att 
tredjeman som vänder sig till viss oberoende fysiska eller juridiska person ska kunna ingå 
avtal med denne utan att vända sig till själva försäkringsbolaget. De åtaganden 
försäkringsbolagen gör gentemot försäkringstagaren härrör från den oberoende fysiska 
eller juridiska personens uppdrag att sluta försäkringsavtal för försäkringsbolag som inte 
är etablerade i värdstaten, i bolagets namn och för dess räkning. Försäkringsagenturer och 
filialer har syftet att, som huvudkontorets förlängning, med bindande verkan sluta 
försäkringsavtal med tredjeman i huvudkontorets namn och för dess räkning. 
Åtaganderekvisitet är dock inte uppfyllt om den fysiska eller juridiska personen har rätt 
att i försäkringsbolagets namn lämna anbud med de viktigaste delarna av det förslagna 
avtalet, men försäkringsbolaget ändå har rätt att avvisa sådana anbud som redan 
undertecknats av kunden.32

2.3.4.3 Rekvisit 3 – Varaktighetsrekvisitet 

Befogenheten som en fysisk eller juridisk oberoende person, som är etablerad i en 
värdstat, har att binda försäkringsbolaget ska vara grundad på varaktighet och kontinuitet. 
Uppdraget får alltså inte vara tillfälligt. Ett uppdrag av detta slag sägs i 
tolkningsmeddelandet tyda på att försäkringsbolaget har för avsikt att integrera sig med 
värdstatens ekonomi.  Kommissionen anser att bestämmelserna om fritt tillhandahållande 
av tjänster ska tillämpas på försäkringsbolag som vid försäkringsverksamhet i andra 
medlemsstater temporärt och vid vissa tillfällen anlitar en mellanhand som är etablerad i 
medlemsstaten.33  
 
För att ett uppdrag ska innebära permanent närvaro i den medlemsstat där tjänsterna 
tillhandahålls ska kunna jämställas med en filial till försäkringsbolaget ska uppdraget 
avse sådan verksamhet som ingår i bolagets affärsidé, det vill säga 
försäkringsverksamhet.  
 

                                                 
31 Tolkningsmeddelandet, punkt 3. 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
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Kommissionen anser dock att ett försäkringsbolag som tecknar försäkringsavtal enligt 
friheten att tillhandahålla tjänster bör kunna utnyttja vissa tjänster i föregående eller 
efterföljande produktionsled i den medlemsstat där tjänsterna tillhandahålls. Ett 
försäkringsbolag bör för att fritt tillhandahålla tjänster exempelvis kunna utnyttja lokala 
experter och jurister för att analysera risker och bedöma skador.34   

2.3.5 Tillsyn 
Ansvaret för tillsynen vilar på den behöriga myndigheten i försäkringsgivarens hemland, 
principen om hemlandstillsyn. Denna myndighet har det primära ansvaret för den 
finansiella tillsynen och Finansinspektionens tillsyn är därmed begränsad till att 
kontrollera att försäkringsgivarens marknadsföring och information samt att 
verksamheten i övrigt bedrivs enligt i Sverige godtagbara affärsprinciper. Dessutom har 
Finansinspektionen skyldighet att biträda den utländska tillsynsmyndighets övervakning 
av den verksamhet som bedrivs här i landet.35   

2.4 Försäkringsgivare från tredje land 

2.4.1 Tillstånd 
Enligt 4 kap. 1 § LUFV får en försäkringsgivare från tredje land efter koncession av 
regeringen bedriva försäkringsrörelse i Sverige från en generalagentur eller filial här i 
landet. Att försäkringsgivare från tredje land får bedriva försäkringsrörelse i Sverige 
genom filial som ovan sagts är en utvidgning från tidigare lagstiftning i LUF. 
Koncessionssystemet utgör en del av den offentliga tillsynen som har ansetts behövlig på 
försäkringsområdet. Försäkringstagarna har många gånger inte möjlighet att i tillräcklig 
utsträckning bevaka sina intressen på grund av försäkringsverksamhetens natur. Detta kan 
sägas särskilt gälla försäkringsgivare från tredje land eftersom deras verksamhetspolitik, 
produkter, tillförlitlighet och solvens, i jämförelse med de svenska motsvarigheterna, kan 
vara svårare för en svensk försäkringskund att förstå.36 Vidare i uppsatsen kommer jag, 
om annat inte sägs, använda försäkringsgivare synonymt med försäkringsgivare från 
tredje land. 
 
Försäkringsgivare från tredje land ges inte någon generell möjlighet att bedriva 
gränsöverskridande verksamhet37 i Sverige. Någon motsvarande skyldighet för 

                                                 
34 Tolkningsmeddelandet, punkt 3. 
35 Proposition 1997/98:141 s. 82 f. 
36 Ibid. s. 77 f. 
37 Här avses den normala definitionen av gränsöverskridande verksamhet, således endast aktivt förfarande. 
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försäkringsgivare från tredje land att anmäla fall av passivt tillhandahållande av tjänster 
finns inte.38

2.4.2 Representationskontor 
Enligt förarbetena till LUFV kan utländska försäkringsföretag utan särskilt tillstånd 
upprätta representationskontor, under förutsättning att någon kommersiell verksamhet 
inte bedrivs från kontoret. Några uttryckliga regler om upprättandet av 
representationskontor har dock inte tagits in i LUFV, däremot bör det dock inte finnas 
några hinder mot att driva verksamhet i ett sådant kontor. Lagrådet efterlyste en klar 
gränsdragning av vilken verksamhet som skulle få bedrivas i representationskontor. 
Internationellt sett finns ingen enhetlig uppfattning. Det måste dock vara helt naturligt att 
representationskontor inte får bedriva verksamhet som kräver tillstånd i Sverige. De får 
inte heller utgöra medel för att kringgå förbudet mot gränsöverskridande verksamhet. Ett 
representationskontor bör härmed aldrig få bedriva verksamhet i direkt syfte att anskaffa 
försäkringar åt den utländska försäkringsgivaren. Kontoren bör inte heller aktivt få 
marknadsföra den utländska försäkringsgivarens produkter i Sverige. Den närmare 
gränsdragningen för vad representationskontor får och inte får göra bör slutligen avgöras 
i den praktiska rättstillämpningen. Det som från regeringens sida sagts om 
representationskontor är att de borde kunna utföra marknadsanalyser och andra 
marknadssonderingar för att på så sätt undersöka exempelvis möjligheterna till 
filialetablering. Kontoren borde även kunna utnyttjas för att underlätta kontakter med 
kunder och försäkringsförmedlare som själva tar kontakt med den utländska 
försäkringsgivaren.39  
 
Utöver detta får en försäkringsgivare enligt 4 kap. 10 § LUFV även, efter tillstånd av 
Finansinspektionen, marknadsföra försäkringar i Sverige som gäller risker som är belägna 
här, om det sker genom förmedling av en försäkringsgivare som har koncession i Sverige 
och de båda försäkringsgivarna tillhör samma koncern eller har ingått samarbetsavtal med 
varandra. Detta skulle kunna sägas vara en begränsad form av gränsöverskridande 
verksamhet. Försäkringsgivare har, som tidigare nämnts, inte getts någon generell 
möjlighet att bedriva gränsöverskridande verksamhet.40

2.4.3 Inledande av verksamheten i Sverige 
Ansökan om koncession för försäkringsgivare söks hos regeringen men ska lämnas in till 
Finansinspektionen som i sin tur lämnar över den till regeringen, tillsammans med ett 

                                                 
38 Ibid. s. 68. 
39 Proposition 1997/98:141 s. 66 f. 
40 Ibid. s. 69. 
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yttrande. Till ansökan ska bifogas en plan för verksamheten i Sverige, en så kallad 
verksamhetsplan. Verksamhetsplanen ska enligt FFFS 1995:37 innehålla uppgifter om de 
slag av risker som försäkringsgivaren avser att försäkra i Sverige, grundprinciperna för 
återförsäkring, försäkringsgivarens kapitalbas, solvesmarginal, och garantibeloppets 
sammansättning eller motsvarande uppgifter, samt uppskattade kostnader för 
uppbyggnaden av administration och övriga nödvändiga företagsfunktioner samt för 
ändamålet avsatta medel. För de tre första räkenskapsåren ska verksamhetsplanen 
innehålla ytterligare uppgifter, vilka dock skiljer sig lite åt beroende på om det är fråga 
om koncession för skade- eller livförsäkringsrörelse. Regeringen får sedan enligt 4 kap.   
5 § LUFV bevilja koncession och godkänna bolagets företrädare, om ansökan uppfyller 
de krav som nämnts samt om den planerade verksamheten kan antas komma att uppfylla 
kraven på sund försäkringsverksamhet. Det ska även kunna antas att den som har 
kvalificerat innehav41 inte motverkar en sund utveckling av verksamheten hos 
försäkringsgivaren. Person med kvalificerat innehav ska även i övrigt vara lämplig att 
utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av en försäkringsgivare. Slutligen ställs 
krav på att den som är företrädare för försäkringsgivaren, eller om företrädaren är en 
juridisk person, den som är ombud för denna, har tillräckliga insikter och erfarenheter för 
att delta i ledningen hos en försäkringsgivare och även i övrigt är lämplig för en sådan 
uppgift.  
 
Det sägs i 5 § första stycket även att koncession inte får beviljas, om det kan antas att 
någon som i väsentlig mån har åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet eller i 
andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet kommer 
att ha ett kvalificerat innehav i en försäkringsgivare.  

2.4.4 Solvenskrav och bedrivande av verksamheten 
Kraven för solvens och bedrivandet av verksamheten finns i 5 kap. LUFV. 
Solvenskravens syfte är att säkerställa att tillgångar som motsvarar försäkringsgivarens 
försäkringsrörelse i Sverige finns här. Det finns krav på deposition innan verksamheten 
inleds vilket syftar till att trygga försäkringstagarnas intressen under företagets 
uppbyggnadsskede eftersom etablerings- och startåtgärder många gånger tar stora belopp 
i anspråk. Depositioner ska sedan göras medan verksamheten pågår enligt 2 § samma 
kapitel. 
 
Det finns även bestämmelser om att försäkringsgivaren för sin direkta försäkringsrörelse i 
Sverige ska redovisa försäkringstekniska avsättningar. Dessa avsättningar ska motsvara 

                                                 
41 Enligt definitionen i 1 kap 9 a § första stycket försäkringsrörelselagen (1982:713). 
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de belopp som behövs för att försäkringsgivaren vid varje tidpunkt ska kunna uppfylla 
alla åtaganden som skäligen kan förväntas uppkomma på grund av ingångna 
försäkringsavtal. I 5 § LUFV finns en rad punkter, vilka avsättningarna ska motsvara. 
 
Slutligen finns i 12-15 §§ krav på tillräcklig kapitalbas utöver tillgångar som motsvaras 
av de försäkringstekniska avsättningarna. Kapitalbasen ska fastställas på grundval av den 
direkta försäkringsrörelse som försäkringsgivaren bedriver i Sverige. Kapitalbasen ska 
när verksamheten bedrivs, minst uppgå till en nivå som beräknas med utgångspunkt i 
verksamhetens art och omfattning.42 Kapitalbasen får dock inte understiga ett 
minimibelopp, vilket benämns garantibelopp. Det finns även bestämmelser om hur 
depositioner ska beaktas vid bedömning av garantibeloppet, vilka poster som får ingå i 
kapitalbasen samt var dessa poster ska finnas.43  

2.4.5 Tillsyn 
Finansinspektionen har enligt 6 kap. LUFV tillsyn över verksamheten som 
försäkringsgivare bedriver i Sverige. I stort sett ska tillsynen bedrivas på motsvarande sätt 
som den görs vid granskning av svenska försäkringsbolag enligt 19 kap. FRL, dock med 
begränsning till att tillsynen endast gäller den del av en utländsk försäkringsgivares 
verksamhet som utövas i Sverige och endast avser direktförsäkringsrörelse.  

3. Lagen (2005:405) om försäkringsförmedling 
3.1 Bakgrund och syften 

3.1.1 Kort om lagen (1989:508) om försäkringsmäklare 
Försäkringsmäklare är enligt 1 § FML44 en juridisk eller fysisk person som yrkesmässigt 
till olika uppdragsgivare förmedlar direktförsäkringar från flera från varandra fristående 
försäkringsgivare.  
 
Förutom att det ska vara fråga om en fysisk eller juridisk person så var första 
förutsättningen för att falla under FML att försäkringsmäklaren förmedlade 
direktförsäkringar. I kravet på yrkesmässighet ansågs det vidare vara av betydelse i vad 
mån förmedlingen var en återkommande företeelse och i vad mån förmedlingen av 
försäkringar var en integrerad del av näringsidkarens övriga verksamhet.45 Det 
konstaterades dock att en mäklare som genomgått prövning och blivit registrerad hos 

                                                 
42 Detta kallas solvensmarginal. 
43 Vissa undantag och specialregler finns i 16-19 §§, vilka dock ej vidare behandlas här. 
44 Lagen är upphävd från den 1 juli 2005.  
45 Proposition 1988/89:136 s. 32. 

 15



Finansinspektionen därigenom fått ett kvitto på att verksamheten bedrevs yrkesmässigt. 
Slutligen ska något sägas om oberoendekravet. Detta var ett oeftergivligt krav som 
innebar att en försäkringsmäklare skulle vara oberoende av försäkringsgivarintressen och 
att förmedling, när det var möjligt, skulle ske i konkurrens mellan flera olika 
försäkringsgivare.46   

3.1.2 Direktivet om försäkringsförmedling - 2002/92/EG 
Ett första steg i arbetet för att underlätta utövandet av etableringsfriheten och friheten att 
tillhandahålla tjänster för försäkringsagenter eller försäkringsmäklare togs genom rådets 
direktiv 77/92/EEG, vilket bland annat rörde försäkringsagenters och försäkringsmäklares 
verksamhet. Direktivet har dock haft ett begränsat tillämpningsområde och har inte i 
någon nämnvärd utsträckning påverkat innehållet i försäkringsmäklarlagen.47 Eftersom 
det således fortfarande fanns avsevärda skillnader mellan de nationella bestämmelserna, 
vilket i sin tur hindrade försäkrings- och återförsäkringsförmedlare från att inleda och 
bedriva verksamhet på den inre marknaden behövdes ett nytt direktiv.48

 
Antagandet av direktivet om försäkringsförmedling utgör ett led i genomförandet av EG:s 
handlingsplan för finansiella tjänster. Försäkringsförmedlingsdirektivet omfattar i princip 
alla personer som förmedlar försäkringar och gör således inte någon skillnad mellan 
försäkringsmäklare och andra försäkringsförmedlare. Att förmedling av försäkringar sker 
på ett tillfredsställande sätt är av betydelse för såväl försäkringstagare som 
försäkringsgivare, men även för effektiviteten på försäkringsmarknaden. Fel och brister i 
samband med förmedlingen kan få stora ekonomiska konsekvenser, även det för både 
försäkringsgivare och försäkringstagare.49  Att försäkringsförmedlare inte fritt kunde 
bedriva verksamhet i hela gemenskapen indikerade att den inre markanden för 
försäkringar inte fungerade väl. En samordning av de nationella reglerna om yrkeskrav 
och registrering av personer som inleder och bedriver verksamhet som 
försäkringsförmedlare skulle därför bidra till att förverkliga den inre marknaden för 
finansiella tjänster och till att förbättra kundskyddet på området.50

3.1.3 Syftet med LFF 
Det övergripande syftet med lagen om försäkringsförmedling är att alla fysiska och 
juridiska personer som förmedlar försäkringar i någon form ska vara registrerade och 
därmed uppfylla de särskilda krav på kompetens och erfarenhet som ställs. 
                                                 
46 Reise, s. 11 f. 
47 Proposition 2004/05:133 s. 40. 
48 Direktiv 2002/92/EG s. 1. 
49 Proposition 2004/05:133 s. 40. 
50 Direktiv 2002/92/EG, ingressen. 
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Försäljningsverksamhet i fråga om försäkringar ska alltså skötas av personer som har 
tillräcklig kunskap och erfarenhet. Den andra viktiga utgångspunkten för LFF är att skapa 
konkurrens på lika villkor. 

3.2 Tillämpningsområde 

3.2.1 Huvudregeln och dess begränsningar 
LFF:s tillämpningsområde har bestämts med utgångspunkt i den definition av 
försäkringsförmedling som finns i förmedlingsdirektivet. Härigenom anses 
försäkringsförmedling som verksamhet, vilken består i att lägga fram, föreslå eller utföra 
annat förberedande arbete innan försäkringsavtal ingås, eller att för någon annans räkning 
ingå försäkringsavtal, eller bistå vid förvaltning och fullgörande av sådana avtal.51 
Definitionen är mycket vid men inskränks genom en rad undantag som har tagits in i 
lagen. 
 
Lagen är enligt 1 kap. 3 § tillämplig på såväl direkt- som återförsäkringsverksamhet om 
inte annat sägs. Att bestämmelserna om försäkring även avser återförsäkring är en 
utvidgning jämfört med mäklarlagen, vilken endast omfattade direktförsäkring. 
Bestämmelsen är hämtad från direktivet. Motiveringen härtill finner vi i direktivets 
ingress, vilken säger att försäkrings- såväl som återförsäkringsförmedlare spelar en 
central roll vid distribution av försäkrings- och återförsäkringsprodukter inom 
gemenskapen.  
 
 Den närmare begränsningen av lagens tillämpningsområde har dock lagts på 
rättstillämpningen. Begreppet försäkringsförmedling bör även tolkas i ljuset av det 
grundläggande syftet med direktivet, de vill säga, att uppställa höga krav på 
yrkeskvalifikationer för de aktörer som spelar en central roll vid köp och försäljning av 
försäkringar. Med detta som utgångspunkt kan vissa yrkesgrupper urskiljas, vilka typiskt 
sett får anses ägna sig åt försäkringsförmedling. 52  
 
Första gruppen utgörs av de som yrkesmässigt hjälper potentiella försäkringstagare med 
att välja, anordna eller vidmakthålla ett försäkringsskydd, eller vilka biträder 
försäkringstagare vid försäkringsfall. En annan yrkesgrupp är de som yrkesmässigt bistår 
försäkringsgivaren i deras försäljningsverksamhet och genom denna roll uppträder som 
mellanmän i förhållandet mellan försäkringsgivaren och försäkringstagaren. Den 

                                                 
51 1 kap. 1 § LFF 
52 Proposition 2004/05:133 s. 46 f. 
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gemensamma nämnaren för dessa två yrkesgrupper är att de har möjlighet att direkt 
påverka kundernas försäkringsskydd.53

 
Av förmedlingsdirektivets definition av försäkringsförmedling framgår att föremålet för 
förmedlingen ska vara ett försäkringsavtal, ett avtal mellan försäkringsgivare och 
försäkringstagare om att försäkring har ingåtts. Att en försäkringstagare gör egna 
dispositioner inom ett redan slutet försäkringsavtal är således inte att betrakta som 
försäkringsförmedling. Den som däremot yrkesmässigt ger råd till försäkringstagaren om 
lämpliga dispositioner eller som på annat sätt aktivt deltar i dispositionerna är i 
normalfallet att betrakta som försäkringsförmedlare.54  
 
I direktivet uppställs förutsättningen att bara personer som bedriver 
försäkringsförmedling mot ersättning omfattas av direktivets tillämpningsområde. I den 
tidigare försäkringsmäklarlagen fanns istället ett krav på att förmedlingen skulle ske 
yrkesmässigt. Som nämnts under 3.1.1 var det av särskild betydelse för innebörden av 
kravet på yrkesmässighet, för näringsidkare som hade sin vanliga verksamhet inom ett 
annat yrkesområde, att förmedlingen av försäkringar var en återkommande företeelse och 
att förmedlingen ingick som en integrerad del i den övriga verksamheten. Om en 
näringsidkare erbjöd tjänsten att förmedla försäkringar, ansågs FML vara tillämplig även 
om förmedlingen rent faktiskt ägde rum endast vid något enstaka tillfälle. I begreppet 
yrkesmässighet fick även anses ingå att förmedlingen utfördes mot någon form av 
ekonomiskt utbyte. Uttalandena ovan rörande FML har även ansetts ligga väl i linje med 
försäkringsförmedlingsdirektivet och kravet på yrkesmässighet finns även med i LFF.55  

3.2.2 Undantag 
En första begränsning av LFF:s tillämpningsområde finns i 1 kap. 2 §, 1. Undantagen 
gäller för verksamhet som består av att endast hänvisa en försäkringstagare till ett 
försäkringsföretag eller en försäkringsförmedlare samt att endast skapa kontakt mellan 
kund och försäkringsgivare. I direktivet finns det inte några uttryckligt undantag för dessa 
situationer. I lagen har dock undantagen tagits in som en uttrycklig begränsning eftersom 
dessa åtgärders syfte inte är ett visst försäkringsavtal och det ska därför inte anses vara 
försäkringsförmedling.56

 

                                                 
53 Ibid. s. 47 f. 
54 Proposition 2004/05:133  s. 48. 
55 Proposition 1988/89:136 s. 32 samt Proposition 2004/05 s. 49. 
56 Proposition 2004/05:133 s. 50 f. 
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I punkt två samma paragraf sägs vidare att det inte är försäkringsförmedling att endast 
lämna allmän information om försäkring till någon. Förutsättningarna är här att det ska 
röra sig om allmän information eller vägledning som inte syftar till att bistå någon att 
ingå eller fullgöra ett visst försäkringsavtal. Om någon på sin hemsida eller i sin lokal 
tillhandahåller allmän information om försäkringsprodukter så utgör inte det 
försäkringsförmedling oavsett om informationen avser ett eller flera försäkringsföretag.57  
 
Tredje punkten undantar verksamhet som består av att inom ramen för en annan 
yrkesverksamhet, i enstaka fall, lämna information eller ge råd om försäkringar till någon. 
Bestämmelsen tar sikte på skatteexperter och revisorer som emellanåt ger råd om 
försäkringsskydd eller allmän information om försäkringsprodukter. Verksamheten får 
självfallet inte syfta till att bistå kunden med att ingå eller fullgöra försäkringsavtal.58  
 
Slutligen i punkt fyra undantas verksamhet som består i att yrkesmässigt handlägga, 
värdera eller reglera försäkringsfall. Bakgrunden till detta undantag finns även det i 
direktivet och bestämmelsen är tillämplig på all skaderegleringsverksamhet, oavsett om 
den ombesörjs för ett försäkringsföretag eller för någon annans räkning.59

 
Förutom de begränsningar som finns i 1 kap. 2 § LFF, finns ytterligare undantag från 
LFF:s tillämpningsområde. Det första finns i 1 kap. 7 § LFF och grundar sig på 
direktivet. LFF ska härigenom inte tillämpas på verksamhet som i och för sig faller under 
definitionen av försäkringsförmedling men som bedrivs av ett försäkringsföretag eller av 
en anställd vid ett försäkringsföretag, vilka handlar på företagets ansvar.  
 
1 kap. 8 § LFF nämndes ovan, i förbigående, vilken jag nu återkommer till. Paragrafen 
har utan sakförändringar tagits från direktivet. Det innebär att LFF inte är tillämplig på 
personer som inte har försäkringsförmedling som sin huvudsakliga yrkesverksamhet och 
som förmedlar försäkringar som kompletterar en vara eller tjänst. För att undantaget ska 
bli tillämpligt så måste även en rad andra förutsättningar vara uppfyllda. Dessa 
förutsättningar har att göra med omfattningen av försäkringsskyddet, försäkringstidens 
längd samt storleken på premien.60 Praktiskt sett borde detta innebära att de flesta 
specialombud, till exempel radio- och TV-handlare samt resebyråer inte är 
försäkringsförmedlare i lagens bemärkelse.61

                                                 
57 Proposition 2004/05:133 s. 51. 
58 Direktiv 2002/92/EG, ingressen stycke 12. 
59 Proposition 2004/05:133 s. 51 och Finansinspektionens remissvar 2004-09-15 s. 2. 
60 Direktiv 2002/92/EG artikel 1.1. 
61 Proposition 2004/05:133 s. 52. 
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3.3 Tillstånd  

3.3.1 Huvudregeln 
Försäkringsförmedling får enligt 2 kap. 1 § LFF bara utövas efter tillstånd av 
Finansinspektionen. Både svenska fysiska och juridiska personer kan beviljas tillstånd.  

3.3.2 Undantag för anknutna försäkringsförmedlare 
Undantag från huvudregeln om tillstånd finns i 2 kap. 4 § LFF för anknutna 
försäkringsförmedlare. Här gäller det istället att förmedlare har ingått ett avtal med ett 
försäkringsbolag om att förmedla dess försäkringsprodukter och försäkringsbolaget ska 
anmäla förmedlaren för registrering hos Bolagsverket, som är registreringsmyndighet. 
Försäkringsföretaget ska innan anmälan kontrollera att förmedlaren uppfyller de krav på 
fysiska personer som uppställs i 5 § 1-3 eller för juridiska personer i 6 § första stycket 1, 
3, 4 samt andra stycket samt i föreskrifter som meddelats med stöd av 9 kap. 1 § och 2 § 
2, 3, och 5, här ingår FFFS 2005:11. Förutom detta finns krav på att försäkringsbolaget 
ska bära ansvaret för ren förmögenhetsskada som den anknutne försäkringsförmedlaren 
tillfogar någon.  

3.3.3 Förutsättningar för tillstånd och registrering 
Enligt direktivet ska försäkringsförmedlare uppfylla krav på lämplig kunskap och 
kompetens. I lagen har i 2 kap. 5-6 §§ tagits in endast allmänna krav på kunskap och 
kompetens. Anledningen till att kraven är allmänt hållna är att ett 
försäkringsförmedlingstillstånd kan avse alla försäkringsslag men även vara begränsat till 
endast en försäkringsklass enligt 2 kap. 2 §. Den erfordrade kunskapen och kompetensen 
ska härtill vara anpassad efter den verksamhet som förmedlaren kommer att utöva. De 
närmare reglerna om vilka kunskaps- och kompetenskrav som ställs finns i föreskriften 
FFFS 2005:11 som meddelats av Finansinspektionen.62

 
En del allmänna överväganden vad gäller kunskapskraven har gjorts i förarbetena. Här 
sägs att försäkringsförmedlare i första hand bör ha kunskap om de regler som gäller för 
verksamheten, vilket innebär reglerna i lagen om försäkringsförmedling, förordningen om 
försäkringsförmedling samt föreskrifter och allmänna råd från Finansinspektionen. 
Utöver denna kunskap bör alla förmedlare ha kunskap om den eller de 
försäkringsprodukter som denne förmedlar. Detta kräver såväl viss grundläggande 
kunskap om försäkring i allmänhet som mer detaljerad kunskap om det aktuella 
produktområdet. Det torde även i vissa fall vara nödvändigt med mycket goda kunskaper 
inom olika specialområden. I FFFS 2005:11 2 kap. 2 § stadgas att en 
                                                 
62 Proposition 2004/05:133 s. 64 f. 
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försäkringsförmedlare ska ha kunskap som till innehåll och nivå är anpassad till den 
verksamhet som ska bedrivas. Vidare finns här allmänna råd som fastställer andra 
nödvändiga kunskapsområden, dessa kunskapskrav beror naturligtvis även de på vilken 
verksamhet som ska bedrivas.  
  
I 2 kap. 5 § finns förutsättningar för tillstånd för svenska fysiska personer. En fysisk 
person får inte vara underårig, i konkurs, underkastad näringsförbud eller ha förvaltare 
enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Denne får inte heller förekomma i belastningsregister 
avseende vissa allvarliga förmögenhetsbrott eller viss allvarlig ekonomisk brottslighet. 
Personen ska även ha visat skötsamhet i ekonomiska angelägenheter. Han/hon ska 
uppfylla kraven på lämplig kunskap och kompetens i likhet med ovan samt även ha en 
ansvarsförsäkring för skadeståndsskyldighet som kan åläggas denne om han eller hon 
åsidosätter sina skyldigheter. I dessa förutsättningar ligger bland annat kravet på god 
vandel som är hämtat från direktivet.63  
 
För svenska juridiska personer finns i 2 kap. 6 § krav på att denne inte får vara i konkurs 
eller i likvidation.  I likhet med förutsättningarna för fysiska personer ska det finnas en 
ansvarsförsäkring. Ledningsprövning ska göras av ledningen för den juridiska personen. 
Detta innebär att ledningen, eller ersättare för denne, kontrolleras så att de inte 
förekommer i belastningsregistret samt att de har tillräcklig insikt och erfarenhet. Till 
ledningen ska räknas de som har det yttersta ansvaret för hur verksamheten bedrivs. 
Associationsrättsliga regler avgör vem ledningen består av och närmare krav finns i FFFS 
2005:11 3 kap. 2 §. Kraven i artikel 4.2 direktivet om god vandel anses tillämpliga även 
på ledningen för den juridiska personen. De krav som ställs på övriga fysiska personer 
vad gäller att de inte får vara underåriga, i konkurs, underkastade näringsförbud eller ha 
förvaltare följer beträffande aktiebolag och ekonomiska föreningar av annan lagstiftning. 
Kraven på den juridiska personens ledning ska vara uppfyllda vid tillstånds- eller 
registreringstillfället.64  
 
Slutligen ska även de anställda som ska förmedla försäkringar för den juridiska personens 
räkning uppfylla kraven som ställs på fysiska personer i 2 kap. 5 § 1-3. De anställda 
behöver dock inte söka tillstånd och registrera sig utan utgångspunkten är istället att de 
juridiska personerna ansvarar för att de anställda uppfyller de yrkeskrav som gäller för 
verksamheten. Detta framgår av 2 kap. 6 § 4. Att den juridiska personen har fullgjort sin 
skyldighet att granska sina anställda kontrolleras i samband med tillståndsgivningen för 

                                                 
63 Direktivet 2002/92/EG artikel 4.2. 
64 Proposition 2004/05:133 s. 72 f. 
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den juridiska personen. Den löpande kontrollen av de anställda efter registreringen sköts 
sedan inom ramen för tillsynen över den juridiska personen.65  
 
Kravet på ansvarförsäkring, vilket finns för både fysiska och juridiska personer som 
utövar försäkringsförmedling, har till syfte att den skadelidande i viss utsträckning kan 
hållas skadelös även om förmedlaren av någon anledning inte förmår att fullgöra sin 
skadeståndsskyldighet. I LFF ges inte någon möjlighet för försäkringsförmedlare att 
använda sig av någon annan likvärdig garanti, även om direktivet gett denna 
utformningsmöjlighet. Närmare regler om vilka belopp som ansvarförsäkringen bör täcka 
och krav härför finns i FFFS 2005:11 respektive i förordning (2005:411) om 
försäkringsförmedling.   

3.3.4 Försäkringsförmedlarens skyldigheter 
I 6 kap. LFF finns en rad bestämmelser om försäkringsförmedlarens 
informationsskyldighet. Först och främst rör det information som ska lämnas till kunden 
innan ett försäkringsavtal ingås. Enligt 1 § ska information om förmedlarens namn och 
adress samt registret som denne är upptagen i ges till kunden. Vidare ska information 
lämnas om Finansinspektionens kontaktuppgifter och information om att 
försäkringsförmedlaren förmedlar försäkringar för en eller flera försäkringsgivare samt 
om försäkringsförmedlaren är anknuten till något bolag. Information ska även avse priset 
för försäkringsförmedlingen eller grunderna för hur priset bestäms. Information om 
ansvarsförsäkringen ska ges och om möjligheterna att framställa klagomål samt 
möjligheterna att få tvist prövad utanför domstol. Vad gäller anknutna 
försäkringsförmedlare gäller istället för det som sagts om ansvarsförsäkring, att 
förmedlaren ska informera kunden om det försäkringsföretag som är ansvarig för ren 
förmögenhetsskada som drabbar en kund, en försäkringstagare eller någon som härleder 
sin rätt från kunder till följd av att förmedlaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt 
sina skyldigheter enligt reglerna i 5 kap. 4 § LFF om god försäkringsförmedlingssed.  
 
Bestämmelserna om försäkringsförmedlares informationsskyldighet är dock inte 
tillämpliga när förmedlingen avser återförsäkring eller försäkring mot stora risker. Vidare 
får även bestämmelserna om försäkringsförmedlarens skyldighet att iaktta god 
förmedlingssed med mera och förmedlarens skadeståndsskyldighet avtalas bort vid 
förmedling av återförsäkring.66  
 

                                                 
65 Proposition 2004/05:133 s. 9 f. 
66 Ibid. s. 144 f. 
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Det finns även andra krav på försäkringsförmedlare vad gäller dokumentationsskyldighet 
i 6 kap. 6 § och klagomålshantering enligt 5 kap. 6 § LFF. 

3.3.5 Tillsyn 
7 kap. 3 § LFF stadgar att Finansinspektionen har tillsyn över att denna lag och 
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen följs. Finansinspektionen ska härmed 
övervaka att försäkringsförmedlare fullgör sina skyldigheter enligt lagen. 
Finansinspektionen ska även se till att försäkringsföretagen fullgör de uppgifter som de 
har anförtrotts dem i fråga om anknutna försäkringsförmedlare.67

 

                                                 
67 Proposition 2004/05:133 s. 126 f. 
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Del III – Diskussion och slutsats 
4. Diskussion 
4.1 Tillämpningsområden 

4.1.1 Skillnader mellan LUFV och LFF 
Jag skulle vilja inleda min diskussion med att uppmärksamma de skillnader i krav som 
finns mellan LUFV och LFF. I LUFV finns tydliga och detaljerade regler som 
försäkringsgivare från tredje land måste uppfylla vid tillståndsansökan men även löpande 
för att behålla sitt tillstånd. Bestämmelserna som gäller för försäkringsgivare inom EES 
är av ett helt annat slag eftersom vi här tillämpar principerna om en enda auktorisation 
och hemlandstillsyn. Det är dock inte skillnaden häremellan som jag vill uppmärksamma 
eftersom jag tycker att förarbetena till LUFV väl argumenterar för att vi måste ha en 
särskillnad i kraven mellan länder inom EES och tredjelandsländer.  
 
Det jag istället vill peka på är att försäkringsgivare från tredje land genom LFF verkar få 
en möjlighet att sprida sina försäkringslösningar i Sverige utan att tillämpa reglerna i 
LUFV. LFF ställer krav på att personer som förmedlar försäkringar ska ha bland annat 
tillräcklig kunskap och kompetens, men de kan inte sägas ha samma omfattning som 
kraven i LUFV. Jag vill inte påstå att detta är positivt eller negativt utan konstaterar att 
möjligheten verkar finnas. Följdfrågan blir i vilken utsträckning 
tredjelandsförsäkringsgivare kan verka inom ramen för LFF.  

4.1.2 LFF:s tillämpningsområde 
Genom LFF kan svenska fysiska eller juridiska personer få tillstånd att förmedla 
försäkringar under förutsättning att kraven i lagen är uppfyllda. Det finns till skillnad från 
den tidigare mäklarlagen inte något krav på att försäkringsförmedlaren ska vara 
oberoende. Detta betyder att en försäkringsförmedlare, om så önskas får sälja 
försäkringar uteslutande för ett försäkringsföretag. Det ska dock tilläggas att det i 
försäkringsförmedlares informationsplikt ligger att de ska informera kunden om att de 
exempelvis förmedlar försäkringar uteslutande för ett försäkringsföretag. I LFF finns inte 
heller någon begränsning ifråga om vilka typer av försäkringar som kan förmedlas eller 
från vilka försäkringsföretag. LFF innefattar härmed förmedling av både direkta och 
indirekta försäkringar, vilket således är en ytterligare förändring sedan FML. Utifrån 
detta är det således fritt fram för försäkringsförmedlare att även tillhandahålla 
försäkringar från försäkringsgivare från tredje land. Frågan är då om det i LUFV:s 
regelverk finns några begränsningar avseende detta.  
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Om det inte finns några begränsningar så skulle en försäkringsgivare från tredje land i 
princip kunna utse en försäkringsförmedlare i Sverige, vilken kunde förmedla 
försäkringsgivarens produkter till kunder i Sverige. Med uttrycket utse vill jag indikera 
att det är frågan om att försäkringsgivaren medverkar till att en försäkringsförmedlare, 
förmedlar dennes produkter. Kanske sker förmedling även för andra försäkringsgivare 
men det skulle även kunna ske exklusivt för en försäkringsgivare. Genom att på detta sätt 
utse en försäkringsförmedlare skulle en tredjelandsförsäkringsgivare potentiellt kunna ta 
del av den svenska marknaden utan att söka koncession och tillämpa reglerna i LUFV. 
Detta skulle kunna få till följd att LUFV:s betydelse i princip helt skulle sättas ur spel vad  
gäller försäkringsgivare från tredje land. Detta kan ju inte sägas ha varit syftet med LFF 
och jag ska vidare försöka visa om följderna verkligen blir dessa eller hur de begränsas. 

4.1.3 LUFV:s tillämpningsområde
Ser vi till LUFV:s regelverk kan det diskuteras i vilken utsträckning försäkringsgivaren 
från tredje land får påverka försäljningen av produkter i Sverige utan att söka koncession 
enligt LUFV. Försäkringsgivare från tredje land har som berörts i referensramen endast 
möjlighet att etablera sig i Sverige genom att söka svensk koncession. Möjligheten till 
gränsöverskridande verksamhet finns inte. Att utse en försäkringsförmedlare i Sverige 
skulle möjligen kunna jämställas med aktivt gränsöverskridande. Denna ståndpunkt 
motiveras av innebörden av gränsöverskridande verksamhet, vilken är att en utländsk 
försäkringsgivare, utan att etablera sig i Sverige, aktivt marknadsför sig och ingår 
försäkringsavtal avseende risker som är belägna här.  
 
Jämförelsen mellan gränsöverskridande verksamhet kontra försäkringsförmedling bottnar 
i definitioner. Definitionen av gränsöverskridande verksamhet är, som sagts tidigare att 
aktivt marknadsföra och ingå försäkringsavtal. Försäkringsförmedlingens definition är att 
lägga fram och föreslå samt fullgöra försäkringsavtal. Frågan blir om 
försäkringsförmedlaren kan sägas ha en koppling till försäkringsgivaren på ett sådant sätt 
att förmedlingen är att jämställa med aktivt gränsöverskridande.  
 
Motpolen i denna diskussion är passivt gränsöverskridande vilket inte är otillåtet för 
försäkringsgivare från tredje land. Detta betyder att försäkringsgivare utan att söka 
koncession i Sverige enligt LUFV får meddela försäkringar för risker belägna i Sverige 
om detta sker på kundens initiativ. Det har i förarbetena till LUFV även sagts att om en 
kund genom förmedling av en försäkringsmäklare upphandlar försäkringar från tredje 
land så är det att likställa med passiv gränsöverskridande verksamhet. Samma måste 
sägas gälla även för försäkringsförmedlare efter LFF:s tillkomst. 
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4.1.3.1 Analog tillämpning av tolkningsdirektivet  

I tolkningsmeddelandet från Kommissionen angående friheten att tillhandahålla tjänster 
och det allmänna bästa i försäkringsbranschen behandlas bland annat gränsdragningen 
mellan friheten att tillhandahålla tjänster och etableringsrätten. I tolkningsmeddelandet är 
utgångspunkten att försäkringsbolagen anlitar oberoende fysiska eller juridiska personer, 
exempelvis försäkringsförmedlare, vilka är etablerade i värdstaten där produkterna 
tillhandahålls. Det ställs som redogjorts för i referensramen upp tre rekvisit,68 vilka om 
de är uppfyllda innebär att det inte är fråga om tillhandahållande av tjänster utan om 
etablering. Tolkningsmeddelandet tar sikte på EES-bolag. 
 
Det kan på LUFV:s och LFF:s område inte sägas finnas någon begränsning vad gäller 
analog rättstillämpning varigenom jag avser att argumentera för att rekvisiten i 
tolkningsmeddelandet även är tillämpliga på tredjelandsförsäkringsgivare. Frågan blir då 
att ta reda på var gränsen går mellan tillhandahållande av tjänster och etablering, samt 
vidare gränsen mellan aktiv och passiv gränsöverskridande verksamhet. För 
tredjelandsförsäkringsgivare innebär gränsen mellan aktiv och passiv verksamhet, en 
gräns mellan vad som är tillåtet och otillåtet.   
 
Innan vi går in på de skilda rekvisiten vill jag försöka klargöra vad de olika utgångarna i 
analogin kommer att innebära. Om samtliga rekvisit är uppfyllda innebär det att 
försäkringsförmedlaren måste anses ha en koppling till tredjelandsförsäkringsgivaren på 
sådant sätt att förmedlarens verksamhet, för försäkringsgivarens del likställs med 
etablering. Vill försäkringsgivaren bedriva denna verksamhet krävs därför koncession 
enligt LUFV. Om ett eller flera av rekvisiten däremot inte är uppfyllda ska 
försäkringsförmedlarens verksamhet inte likställas med etablering. Anledningen är då att 
det inte finns tillräcklig koppling mellan förmedlaren och tredjelandsförsäkringsgivaren. 
Det tillhandahållande av försäkringsgivarens produkter som sker genom förmedlaren ska 
istället likställas med gränsöverskridande verksamhet. Att sedan skilja på aktiv och passiv 
gränsöverskridande verksamhet återkommer jag till under 4.1.3.2.  
  
Första rekvisitet tar sikte på försäkringsbolagets ledning och kontroll över en oberoende 
fysisk eller juridisk person, vilken jag i fortsättningen kommer att utgå ifrån är en 
försäkringsförmedlare. För att avgöra om förbindelserna är sådana att 
försäkringsförmedlaren ska anses stå under försäkringsgivarens kontroll och ledning ska 
hänsyn tas till organisationsfriheten. Avgörande är om förmedlaren har frihet att 
organisera sin verksamhet och bland annat avgöra hur mycket tid förmedlingen av 

                                                 
68 Se 2.3.4. 
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produkter från en försäkringsgivare tar i förhållande till förmedling från annan 
försäkringsgivare. Detta är särskilt av vikt när förmedling sker för flera konkurrerande 
försäkringsgivare. Om en försäkringsförmedlare företräder flera konkurrerande 
försäkringsgivare, däribland en eller flera tredjelandsförsäkringsgivare skulle detta kunna 
tyda på att förmedlaren inte står under ledning och kontroll av någon av dessa 
försäkringsgivare. Skulle en förmedlare istället förmedla försäkringar exklusivt från en 
försäkringsgivare tyder det istället på att denne står under försäkringsgivarens ledning 
och kontroll. Om en förmedlare förmedlar försäkringar för olika försäkringsgivare, vilka 
erbjuder mycket skilda produkter kan det sägas att förmedlaren har ett exklusivt uppdrag 
för var och en av de olika försäkringsgivarna eftersom produkterna inte konkurrerar med 
varandra. Detta skulle således innebära gränsöverskridande även om förmedlaren har mer 
än en försäkringsgivare knuten till sig. Det handlar således inte enbart om förmedling 
sker från en eller flera försäkringsgivare utan även om dessas produkter inbördes 
konkurrerar eller inte. En förmedlare kan även anses ha exklusivt uppdrag för en 
försäkringsgivare medan det inte anses vara fallet i förhållandet till andra, för vilka 
förmedlaren förmedlar produkter.  
  
Andra rekvisitet tar sikte på att förmedlaren för försäkringsgivarens del kan ingå 
bindande åtaganden. Om förmedlaren kan ingå avtal med tredjeman utan att vända sig 
till själva försäkringsbolaget ska rekvisitet anses vara uppfyllt. Detta borde vara 
förhållandevis lätt att avgöra utifrån de enskilda förutsättningarna och borde därför inte 
föranleda särskilda problem.  
 
Tredje rekvisitet stadgar att förmedlaren ska ha ett stadigvarande uppdrag, alltså att 
förmedlingen av tredjelandsförsäkringsgivares produkter grundar sig på ett varaktigt och 
kontinuerligt uppdrag som inte är tillfälligt. Det sägs i tolkningsmeddelandet att ett 
varaktigt och kontinuerligt uppdrag tyder på att försäkringsbolaget har för avsikt att 
integrera sig med värdstatens ekonomi. Om försäkringsförmedlaren temporärt och endast 
vid vissa tillfällen förmedlar försäkringar från en tredjelandsförsäkringsgivare tyder det 
på att uppdraget inte är stadigvarande. EG-domstolen har även uttryckt att en oberoende 
fysisk eller juridisk person borde likställas med etablering även om närvaron endast 
utgörs av ett enkelt kontor som sköts av företagets egen personal eller av en självständig 
person som har fullmakt att varaktigt företräda företaget.   

4.1.3.2 Aktivt- eller passivt gränsöverskridande 

Genom rekvisiten ovan avgör vi om en försäkringsgivare från tredje land, vars produkter 
förmedlas av en försäkringsförmedlare i Sverige måste söka koncession enligt LUFV 
med motiveringen att försäkringsförmedlare är att likställa med en etablering i Sverige. 
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Om rekvisiten inte uppfylls så vet vi att det är fråga om tillhandahållande av tjänster. 
Uppgiften som vi ställs inför när rekvisiten inte är uppfyllda är således att avgöra om 
tillhandahållandet är att anse som aktivt eller passivt gränsöverskridande. Kommer vi 
fram till att det rör sig om aktivt gränsöverskridande är det otillåten verksamhet för 
tredjelandsförsäkringsgivare. Är förmedlarens verksamhet istället att likställa med passivt 
gränsöverskridande är verksamheten inte otillåten enligt LUFV. 
 
Skillnaden mellan tillhandahållande av tjänster och gränsöverskridande verksamhet har i 
referensramen förklarats genom att gränsöverskridande verksamhet endast innefattar det 
aktiva förfarande från i detta fall tredjelandsförsäkringsgivares sida.69 Å andra sidan 
omfattar begreppet tillhandahållande av tjänster även passiva förfaranden från 
försäkringsgivarens sida.  
 
För att avgöra detta vill jag återigen ta hjälp av rekvisiten som finns i tolkningsdirektivet. 
Avgörande blir nu inte att samtliga rekvisit är uppfyllda utan jag har kommit fram till att 
det är tillräckligt med att ett rekvisit är uppfyllt för att det ska vara fråga om aktivt 
gränsöverskridande. Detta eftersom vi här inte letar efter en lika stark koppling mellan 
försäkringsgivare och försäkringsförmedlare som innan, men ändå en viss koppling. Vi 
ska återigen leta efter en koppling mellan försäkringsgivaren och förmedlaren. Det vi vill 
konstatera är att förmedlingen inte enbart grundar sig på kunders förfrågningar utan att 
försäkringsgivaren i någon mån medverkat till förmedlingen. Genom att hitta en koppling 
mellan förmedlaren och försäkringsgivaren går det således att likställa förmedlingen med 
aktivt gränsöverskridande.  
 
Första rekvisitet innebär således att om försäkringsförmedlaren kan anses stå under 
försäkringsgivares ledning och kontroll så indikerar det att det finns en koppling och 
förmedlarens verksamhet är då att likställa med aktivt gränsöverskridande.  
 
Rekvisitet bör direkt diskvalificera idén att en försäkringsgivare från tredje land kan ha 
anknutna försäkringsförmedlare. Grunden är att försäkringsgivaren på ett mycket tydligt 
sätt då deklarerar att försäkringsförmedlaren i viss omfattning står under dennes styre. 
Det är ju här försäkringsgivaren som tar på sig för ansvaret för ren förmögenhetsskada, 
vilken annars täcks genom kravet på ansvarsförsäkring. Även om detta inte är ett krav i 
LFF, kommer anknutna försäkringsförmedlare i stor utsträckning uteslutande vara 

                                                 
69 Det kan återigen uppmärksammas att innebörden av gränsöverskridande verksamhet för EES-
försäkringsgivare inte är densamma. Här innefattas även passiv verksamhet.  
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anknutna till en försäkringsgivare, vilket ytterligare visar att förmedlaren har en stark 
anknytning till denna.   
 
Andra rekvisitet talar om bindande verkan för försäkringsgivaren. Avgörande är, som 
även ovan sagts, att förmedlaren ska kunna ingå avtal med tredje man utan att vända sig 
till tredjelandsförsäkringsgivaren. Det är tveksamt om rekvisitet ensamt kan skapa den 
kopplingen mellan förmedlare och försäkringsgivare som vi söker för att det ska vara 
fråga om aktivt gränsöverskridande. Att ingå avtal med tredje man för försäkringsgivares 
räkning måste anses vara en av försäkringsförmedlarens stora uppgifter. Detta ensamt bör 
därför inte kunna indikera att det skulle finnas en koppling mellan försäkringsgivare och 
förmedlare. Vidare för denna slutsats talar att en försäkringsförmedlare som på kundens 
initiativ upphandlar en försäkring hos en tredjelandsförsäkringsgivare, kan binda denna 
försäkringsgivare. Detta är ju ett klart fall av passivt gränsöverskridande.  
 
Tredje rekvisitet är att det ska var fråga om stadigvarande uppdrag där således ställning 
ska tas till om förmedlarens uppdrag är varaktigt och kontinuerligt på ett sådant sätt att 
det i sig tyder på att uppdraget kan likställas med aktivt gränsöverskridande. Om en 
försäkringsförmedlare marknadsför sig som förmedlare av viss 
tredjelandsförsäkringsgivares produkter, även om förmedlingen rent faktiskt äger rum 
endast vid något enstaka tillfälle, borde även det anses vara stadigvarande uppdrag. Att 
ett uppdrag är temporärt och att förmedling sker endast vid vissa tillfällen skulle istället 
indikera att uppdraget inte är att anse som stadigvarande. Rekvisitet kan nog ändå inte 
sägas vara så högt ställt. Visserligen är det fråga om att det ska finnas varaktighet och 
kontinuitet men som sagt skulle det kunna räcka med att försäkringsförmedlaren i någon 
mån aktivt marknadsför sig som säljare av viss tredjelandsförsäkringsgivares produkter. 
 
Även om det nu ställs upp rekvisit för när en koppling mellan 
tredjelandsförsäkringsgivare och försäkringsförmedlare ska anses föreligga så är det 
omständigheterna i de enskilda fallen som slutligen avgör. Det kan även med rekvisitens 
hjälp komma att bli svårt att se när de är uppfyllda eller inte. En vidare fråga är vem som 
ska avgöra om rekvisiten är uppfyllda eller inte, blir det upp till försäkringsgivarna, 
försäkringsförmedlarna eller Finansinspektionen?  

4.1.3.3 Slutsats avseende tillämpningsområden 

Det jag kan konstatera har blivit klarare genom diskussionen är att det inte är fritt fram 
för försäkringsgivare från tredje land att utse en försäkringsförmedlare i Sverige, vilken 
skulle förmedla uteslutande denna försäkringsgivarens produkter. Detta genom förbudet 
mot aktivt gränsöverskridande för tredjelandsförsäkringsgivare. Bestämmelserna om 
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anknutna försäkringsförmedlare kommer som jag uppfattat det inte heller bli tillämpliga 
vad gäller försäkringsgivare från tredje land eftersom det skulle innebära en för tydlig 
koppling mellan försäkringsgivare och förmedlare. Vidare blir det upp till 
omständigheterna i de enskilda fallen att avgöra om förmedlaren har koppling till 
försäkringsgivaren. Om det finns en tydlig koppling mellan försäkringsgivare och 
förmedlare likställs försäkringsförmedlaren med etablering, vilken kräver koncession 
enligt LUFV. Om det inte är fråga om etablering men ändå finns viss koppling mellan 
förmedlare och försäkringsgivare är det att likställa med aktivt gränsöverskridande, vilket 
är otillåten verksamhet för tredjelandsförsäkringsgivare. Till sist kan istället förmedlarens 
verksamhet likställas med passiv gränsöverskridande verksamhet vilket innebär att 
förmedlingen sker på kundens initiativ och koncession enligt LUFV behövs således inte.  
 
För att komma fram till om koppling finns mellan försäkringsgivare och förmedlare har 
jag tagit hjälp av de rekvisit som ställs upp i Kommissionens tolkningsmeddelande, vilka 
egentligen ska användas på EES-försäkringsgivare. Jag har dock kommit fram till att 
rekvisiten även borde spela en viktig roll i sammanhang med försäkringsgivare från tredje 
land. Genom analog tillämpning av rekvisiten kan det avgöras om en förmedlares 
verksamhet är att likställa med etablering eller tillhandahållande av tjänster. Blir det fråga 
om etablering kan slutsatsen direkt dras att tredjelandsförsäkringsgivaren måste tillämpa 
LUFV för att förmedlaren ska få fortsätta med verksamheten. Blir det istället fråga om 
tillhandahållande av tjänster måste rekvisiten återigen gås igenom för att på så sätt utröna 
om det är fråga om ett aktivt eller passivt förfarande från tredjelandsförsäkringsgivarens 
sida. Jag har här kommit fram till att det räcker med att ett av rekvisiten ett respektive tre 
är uppfyllda för att det ska anses vara fråga om ett aktivt förfarande. Vad gäller rekvisit 
två har jag kommit fram till att detta inte kan användas i detta sammanhang.  
 
Det kan även konstateras att det utifrån de enskilda fallen kan bli svårt att avgöra om 
rekvisiten är uppfyllda eller inte. Jag anser dock att det i viss mån måste vara upp till 
försäkringsförmedlarna att se till att de inte förmedlar försäkringar från 
tredjelandsförsäkringsgivare på ett sätt som kan likställas med etablering eller aktivt 
gränsöverskridande. Slutligen måste dock denna uppgift ligga hos Finansinspektionen. 

4.2 Framtida förändringar 

4.2.1 Tillämpande av representationskontor 
Genom LUFV finns, som behandlats under 2.4.2 möjligheten för 
tredjelandsförsäkringsgivare att utan svensk koncession etablera representationskontor 
här i landet. Det finns ingen regel om representationskontor intagen i LUFV men i 
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förarbetena finns inga hinder mot detta. Kontoren får självfallet inte ägna sig åt 
verksamhet som är tillståndspliktig genom LUFV, exempelvis får de inte aktivt verka för 
att försäkringsavtal ska ingås och inte heller aktivt marknadsföra sig. 
Representationskontoren ska dock kunna användas för att utföra marknadsanalyser och 
marknadssonderingar i syfte att undersöka möjligheterna att öppna en filial. De ska även 
kunna finnas för att underlätta kontakten med kunder och försäkringsförmedlare som 
själva tar kontakten med den utländska försäkringsgivaren.  
 
Genom att etablera representationskontor i Sverige kan försäkringsgivaren utnyttja 
möjligheten att göra sig synliga i Sverige. Även om kontoren endast får utföra 
marknadsanalyser och liknande kan denna exploatering vara en viktig källa för att nå ut 
med sitt namn och därigenom skapa ett intresse på marknaden. Enskilda kunder kanske 
kan ha svårt att härigenom hitta nya försäkringsföretag och produkter. 
Försäkringsförmedlare, å andra sidan borde ha ett intresse och framförallt rätt kunskap, 
att genom representationskontoren hitta nya försäkringslösningar, vilka kan förmedlas till 
potentiella kunder. Eftersom ingen aktiv marknadsföring får ske från 
representationskontoren är det alltså upp till försäkringsförmedlare att hitta kontoren.  

4.2.2 Omfattning 
Tillämpningsområdet för LUFV har inte ändrats. Det handlar istället om att 
tredjelandsförsäkringsgivares produkter kan komma ut på den svenska marknaden även 
utan att bolaget sökt koncession. Följdfrågan är i vilken utsträckning detta kommer att 
ske.  
 
Realiteten är den att inga tredjelandsbolag idag har koncession enligt LUFV att bedriva 
försäkringsrörelse i Sverige. Eftersom intresset idag inte är särkilt stort skulle slutsatsen 
kunna vara att de som verkligen vill är beredda att gå genom processen i LUFV. En 
annan anledning är att processen helt enkelt är så pass krånglig att många avstår. Sverige 
är en liten marknad och då marknaden sätts i kontrast till LUFV:s krav kanske många inte 
tycker det är värt ansträngningen.  
 
Att försäkringsförmedlare bidrar till en alternativ väg för försäkringsgivare från tredje 
land, genom vilken de kan känna av intresset på marknaden, kanske detta rent av ökar 
intresset för Sverige. Reglerna i LUFV sätts då kanske i viss mån ur spel men samtidigt 
finns även positiva synvinklar. Det finns exempelvis ett positivt konkurrensintresse i att 
få in fler företag och produkter på marknaden, särskilt om detta i förlängningen sker 
genom att försäkringsgivarna söker koncession enligt LUFV. Konkurrensintresset är inte 
något som uppsatsen behandlar men det kan vara av intresse att ändå påpeka detta. Att 
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möjligheten att tillämpa LFF finns kan som sagts även tänkas vara en inkörsport till den 
svenska marknaden. En negativ synvinkel, när försäkringar förmedlas utan överinsyn av 
LUFV är att exempelvis reglerna i FAL inte nödvändigtvis blir tillämpliga. I 5.2 tas 
denna fråga i viss mån vidare upp.  

4.2.3 Slutsats rörande framtiden 
Jag tror att ett ökat antal representationskontor kan leda till att 
tredjelandsförsäkringsgivare blir mer uppmärksammade, vilket i sin tur leder till ökat 
intresse och kanske viss stegring av försäljningen till svenska kunder. Om försäljningen 
ökar tror jag främst det kommer att bero på försäkringsförmedlares medverkan eftersom 
de i motsats till enskilda kunder har marknadskännedom och således kommer 
uppmärksamma nya representationskontor. Att förfrågningarna och förmedling ökar 
skapar även incitament om att fler, i förlängningen, kan komma att söka koncession enligt 
LUFV.  
 
I fråga om omfattningen av tredjelandsförsäkringsgivares verksamhet i Sverige tror jag 
att LFF kan vara en viktig inkörsport. Anledningen till att inga 
tredjelandsförsäkringsgivare idag har koncession enligt LUFV anser jag är att kraven kan 
tyckas vara för höga i förhållande till den marknad som Sverige erbjuder. Jag säger inte 
att vi ska sänka kraven utan konstaterar endast att jag tror förmedlare kan vara ett sätt att 
få in nya aktörer på marknaden. Visar det sig att förmedlingen avseende produkter från 
tredjelandsförsäkringsgivare ökar måste självfallet regleringen av de internationellt 
privaträttsliga förhållandena, som vidare tas upp i 5.2 lösas.  

5. Slutsats 
5.1 Har LUFV blivit obsolet? 
Eftersom det idag inte finns några tredjelandsförsäkringsgivare som har koncession enligt 
LUFV så skulle lagen kanske kunna anses obsolet av detta skäl. Detta är dock inte den 
anledning till att lagen skulle vara obsolet som uppsatsen behandlat. Istället har uppsatsen 
utgått från de regler som finns för att visa om LUFV teoretiskt skulle kunna bli obsolet. 
Nästa fråga är sedan om dessa teoretiska vägar kommer användas så att lagen även på ett 
praktiskt plan är att anse som obsolet.  
 
Uppsatsen har visat att vi måste vara noga med att skilja LFF:s tillämpningsområde från 
LUFV:s. Slutsatsen att något är möjligt genom den ena lagen betyder inte nödvändigtvis 
att det inte finns någon annan omständighet som står i vägen. Det är av största vikt att vi 
ställer lagarnas tillämpningsområden och möjligheter mot varandra för att därigenom se 
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vad vi kan och inte kan göra. Med detta syftar jag på LFF där vi inte kan se några hinder 
mot att en försäkringsgivare från tredje land genom försäkringsförmedlare meddelar sina 
försäkringsprodukter i Sverige. Svaret är således inte så enkelt att försäkringsgivare från 
tredje land kan åsidosätta LUFV genom att utse en försäkringsförmedlare i Sverige. Vi 
måste även se till bestämmelserna i LUFV, vilka kommer att begränsa vad 
försäkringsförmedlare får och inte får göra när det är fråga om att förmedla 
försäkringsprodukter från ett tredjelandsbolag. 
 
För att återkomma till frågeställningen om LUFV är obsolet eller inte har jag nu ställt 
regelverken mot varandra och jag tror mig kunna konstatera att LUFV teoretiskt sett inte 
blir obsolet. Reglerna om förbud mot aktivt gränsöverskridande i LUFV hindrar 
tredjelandsförsäkringsgivare från att utse försäkringsförmedlare i Sverige. Vidare 
begränsas denna verksamhet av rekvisiten som drar gränsen mellan etablering och 
tillhandahållande av tjänster.  
 
Oberoende av vad ovan sagts så tror jag att försäkringsförmedlare i framtiden kommer 
förmedla fler försäkringar från tredjelandsförsäkringsbolag. Detta eftersom fler kunder 
och förmedlare aktivt söker nya produkter och leverantörer av dessa. Härigenom kommer 
tredjelandsförsäkringsbolagens passiva gränsöverskridande att öka. Med ökat intresse 
kommer antalet representationskontor att öka, vilket i sig bör leda till än mer exploatering 
och försäljning av tredjelandsförsäkringsprodukter. Denna utveckling tror jag har 
underlättats betydligt av lagstiftningen om försäkringsförmedling.  
 
Slutligen, att LUFV skulle bli obsolet utifrån ett praktiskt perspektiv, alltså att ingen 
tillämpar den är svårt att argumentera för eftersom den idag inte tillämpas i särskilt stor 
utsträckning. Min förhoppning är att LFF ger tredjelandsförsäkringsgivare en chans att 
introduceras på den svenska marknaden så att de kanske i framtiden vågar satsa på att 
söka koncession enligt LUFV.  

5.2 Något om vidare utredningar 
År 1993 infördes lag (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal. Den 
anpassar svensk försäkringsavtalsrätt till reglerna i EG-direktiven om liv- och 
skadeförsäkring och innehåller bestämmelser om vilket lands lag som är tillämplig på liv- 
respektive skadeförsäkringsavtal. Reglerna är tillämpliga på avtal om liv- och 
skadeförsäkring som har anknytning till två eller flera EES-stater. Denna lag innehåller 
således internationellt privaträttsliga regler rörande vissa försäkringsavtal inom EES.  
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Problematiken som jag genom denna del av uppsatsen vill uppmärksamma är att lagen 
inte är tillämplig på tredjelandsförsäkringsgivare. När dessa försäkringsgivare meddelar 
försäkringsavtal med stöd av passivt gränsöverskridande i Sverige är lag om tillämplig 
lag för vissa försäkringsavtal därför inte användbar. Följderna blir att försäkringsavtalen 
kan ha mycket olika innehåll och att reglerna i FAL inte, om annat inte följer av andra 
svenska internationella privaträttsliga regler blir tvingande avseende dessa avtal. Frågor 
kan även uppkomma genom annan lagstiftning exempelvis gällande domsrätt. Vid avtal 
som ingås mellan tredjelandsförsäkringsgivare och svenska försäkringstagare kan 
förutom enbart utländsk lag även utländsk domsrätt komma att användas.  
 
Jag tror att vi i framtiden får ett ökat antal försäkringsförmedlare som förmedlar 
försäkringar från tredjelandsförsäkringsgivare. I takt med detta blir denna problematik allt 
viktigare. Härmed lämnar jag min reflektion vidare som ett förslag inför framtida 
uppsatser.    
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6. Källförteckning 
 
Offentligt tryck 
Propositioner 
Proposition 1988/89:136 - Om försäkringsmäklare. 
Proposition 1992/93:257 - Ändrad lagstiftning för försäkringsverksamhet med anledning 
av EES-avtalet. 
Proposition 1994/95:184 - Genomförande av EG:s tredje skade- respektive 
livförsäkringsdirektiv. 
Proposition 1997/98:141 - Utländska försäkringsgivare med verksamhet i Sverige 
Proposition 2004/05:133 - Försäkringsförmedling. 
 
Statens offentliga utredningar 
SOU 1996:77 - Utländska försäkringsgivare med verksamhet i Sverige. 
 
Direktiv 
Första skadeförsäkringsdirektivet - Rådets första direktiv, 73/239/EEG om samordning 
av lagar och andra författningar angående rätten att etablera och driva verksamhet med 
annan direkt försäkring än livförsäkring. 
Första livförsäkringsdirektivet - Rådets första direktiv, 79/267/EEG om samordning av 
lagar och andra författningar om rätten att starta och bedriva direkt livförsäkringsrörelse. 
Andra skadeförsäkringsdirektivet - Rådets andra direktiv, 88/357/EEG om samordning 
av lagar och andra författningar som avser annan direkt försäkring än livförsäkring och 
med bestämmelser avsedda att göra det lättare att effektivt utöva friheten att 
tillhandahålla tjänster samt om ändring av direktiv 73/239/EEG. 
Andra livförsäkringsdirektivet - Rådets direktiv, 90/619/EEG om samordning av lagar 
och andra författningar om direkt livförsäkring och med bestämmelser avsedda att göra 
det lättare att effektivt utnyttja friheten att tillhandahålla tjänster och om ändring av 
direktiv 79/267/EEG. 
Tredje skadeförsäkringsdirektivet - Rådets direktiv, 92/49/EEG om samordning av 
lagar och andra författningar som avser annan direkt försäkring än livförsäkring samt om 
ändring av direktiv 73/239/EEG och 88/357/EEG. 
Tredje livförsäkringsdirektivet - Rådets direktiv, 92/96/EEG om samordning av lagar 
och andra författningar som avser direkt livförsäkring och om ändring av direktiven 
79/267/EEG och 90/619/EEG. 
Förmedlingsdirektivet - Parlamentets och Rådets Direktiv, 2002/92/EG om 
försäkringsförmedling. 
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Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd 
FFFS 1995:37 - Verksamheten m.m. för försäkringsgivare med hemland utanför EES. 
FFFS 2005:11 - Försäkringsförmedling. 
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Övrigt 
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