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Sammanfattning 

I denna uppsats utreds gränsdragningsproblematiken mellan omfattningsbestämmelser och 

säkerhetsföreskrifter. Beroende på vilken benämning ett försäkringsvillkor får kan nämligen 

påverka i vilken utsträckning försäkringstagarens har rätt till ersättning eller inte. Täcker inte 

försäkringen en viss avtalad risk (omfattningsbestämmelse) innebär det att ingen ersättning 

utgår eftersom inget försäkringsfall har inträffat. Har emellertid försäkringstagarna eller 

annan som kan likställas med denne åsidosatt att iaktta en säkerhetsföreskrift innebär det inte 

alla gånger att ersättning helt uteblir. Istället görs ett avdrag med 20, 30 eller 100 % beroende 

på vad som föreskrivs i villkoren. Enligt 4 kap. 11 § FAL får försäkringsbolagen inte 

formulera villkor som enligt sin lydelse begränsar försäkringsskyddets omfattning när 

begränsning beror på att den försäkrade t.ex. åsidosatt att följa en säkerhetsföreskrift. När 

avdrag görs med 20 % vid åsidosättande av en säkerhetsföreskrift är det av stor vikt att kunna 

urskilja ett sådant villkor från en omfattningsbestämmelse. Utgångspunkt i uppsatsen är 

rättsfallet T 100–16 i Svea HovR som handlar om en tvist där Länsförsäkringar AB (LF) 

hävdade att ett villkor skulle vara en omfattningsbestämmelse medan försäkringstagaren 

hävdade att det istället – i sin helhet –  rörde sig om en säkerhetsföreskrift.  

 

Syftet med uppsatsen är att försöka klargöra vad det är som avgör att det ena skiljer sig från 

det andra och hur det skall undvikas att villkor formuleras felaktigt. Utöver ovannämnda 

rättsfall baserar sig uppsatsen på lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och doktrin.  

 

I analysen utreds hur LF har tolkat gränsdragningen mellan omfattningsbestämmelser och 

säkerhetsföreskrifter. I slutsatsen kommer jag fram till att LF enkelt hade kunnat undvika 

tvisten bara om villkorets innebörd hade preciserats tydligare. Slutligen har jag lämnat förslag 

på hur LF borde ha formulerat villkoret för att ha att undvikit tvist.  
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Förkortningar 
 

ARN Allmänna reklamationsnämnden 

AvtL Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens 

område 

Ds Betänkanden i departementsserien  

FAL Försäkringsavtalslag (2005:104) 

FFR Försäkringsjuridiska rättsfallssamling 

FRK Försäkringskommittén  

FSN  Forsikringsskadenemnda 

GFAL Lag (1927:77) om försäkringsavtal 

HD Högsta domstolen 

HovR Hovrätten 

If If Skadeförsäkring 

KFL Konsumentförsäkringslag (1980:38) 

LF Länsförsäkringar 

NFT Nordisk försäkringstidskrift 

NJA  Nytt juridiskt arkiv, avd. 1  

NOU Norges offentlege utreiingar 

Ot prp. Norska regeringens proposition 

Prop.  Regeringens proposition 

SkFL Skadeförsäkringslagen 

SkVN Skadevillkorsnämnden 

SOU  Statens offentliga utredningar 

TR Tingsrätten 

Definitioner enligt 1 kap. 4 § FAL 
 

• Försäkringstagare: den som har ingått avtal om försäkring med ett försäkringsbolag.  

 

• Försäkrad: vid skadeförsäkring den vars intresse är försäkrat mot skadan och vid 

personförsäkring den på vars liv eller hälsa en försäkring gäller.  
 

o Jag avser även att sådan person som kan likställas med försäkringstagare skall 

falla under definitionen försäkrad. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Försäkringsfall eller inte försäkringsfall – det är frågan. En av de svårare uppgifterna som 

skadereglerare hos de olika försäkringsbolagen ställs inför är att avgöra hur olika 

försäkringsvillkor skall tillämpas. Med hjälp av omfattningsbestämmelser reglerar bolagen 

vilka risker som försäkringen täcker och inte täcker.1 Om en risk inte täcks av försäkringen 

blir följden att ingen ersättning utgår till försäkringstagaren eftersom inget försäkringsfall har 

inträffat. Ett annat sätt som bolagen kan begränsa sitt ansvar på är genom att förpliktiga 

försäkringstagaren och annan som kan likställas med denne att iaktta olika biförpliktelser. Vid 

företagsförsäkring brukar det framhållas att det är en förutsättning för att bolagen skall 

meddela försäkringsskydd att den försäkrade förpliktigas att iaktta säkerhetsföreskrifter under 

försäkringstiden.2 I skaderegleringen föredrar bolagen att tillämpa villkor som 

omfattningsbestämmelser eftersom det ger ett mer fördelaktigt resultat för deras del. 

Emellertid är det inte alltid enkelt att avgöra om ett villkor som enligt sin lydelse får tillämpas 

som en omfattningsbestämmelse. Villkoret skall möjligtvis tillämpas efter FAL:s tvingande 

bestämmelser om säkerhetsföreskrifter, vilka möjliggör att ersättning i olika fall kan utgå 

åtminstone i viss utsträckning. Att urskilja var gränsen går mellan vad som skall vara en 

omfattningsbestämmelse och vad som skall vara en säkerhetsföreskrift är inom 

försäkringsavtalsrätten sedan gammalt ett förekommande spörsmål. Beträffande 

företagsförsäkring saknas till denna dag fortfarande ett vägledande prejudikat från HD om 

vilka riktlinjer som gäller vid tolkning av villkor inom företagsförsäkring. Eftersom 

gränsdragningsfrågan mellan omfattningsbestämmelser och säkerhetsföreskrifter aldrig har 

prövats i högsta instans kan man fråga sig om det egentligen råder några oklarheter om 

rättsläget. 

 

I rättsfallet T 100–16 från Svea HovR (Skjortfallet) hävdade LF att ett villkor skulle tolkas 

som en omfattningsbestämmelse framför en säkerhetsföreskrift. HovR fann att villkoret i sin 

helhet framstod som en säkerhetsföreskrift men att villkoret varken heller kunde tillämpas 

som en säkerhetsföreskrift eftersom det inte uppfyllde den lagstadgade definitionen av en 

säkerhetsföreskrift. TR fann emellertid med stöd av den något omdiskuterade bestämmelsen i 

4 kap. 11 § FAL att villkoret efter sitt syfte skulle tolkas som en säkerhetsföreskrift. Eftersom 

                                                 
1 Prop. 2003/04:150 s. 426 f. 
2 Ibid s. 214. 
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det inte råder samsyn om tillämpningen av 4 kap. 11 § FAL från domstolarna reser sig frågan 

hur man på bästa sätt skall göra för att undvika att omfattningsbestämmelser tillämpas 

felaktigt istället för säkerhetsföreskrifter.  

 

1.2 Problemformulering 

Den problemformulering som uppsatsen ämnar besvara lyder enligt följande: 

• Hur skulle LF ha formulerat ”det omstridda villkoret” för att undvikit tvist? 

 

En delfråga jag även ämnar besvara utifrån problemformuleringen lyder enligt följande: 

• Hur skall försäkringsbolagen undvika att försäkringsvillkor tillämpas som 

omfattningsbestämmelser när de i själva verket avser tillämpas som 

säkerhetsföreskrifter? 

 

1.3 Syfte 

Med denna uppsats avser jag först att utreda hur gränsdragningsproblematiken mellan 

omfattningsbestämmelser och säkerhetsföreskrifter uppstår och vad det innebär i 

skaderegleringen att ett försäkringsvillkor tillämpas som en omfattningsbestämmelse istället 

för en säkerhetsföreskrift. Därefter följer en analys av rättsläget utifrån domen i Skjortfallet 

som ligger till grund för mitt svar på hur LF borde ha formulerat det omstridda villkoret.  

 

Författandet av uppsatsen ämnar även åskådliggöra en problematik som inte är mera 

genomgående behandlad i svensk rätt med tillhörande lösning. De tankar och reflektioner som 

presenteras i uppsatsen torde häfta med ett visst nyhetsvärde och därför attrahera både 

akademikern och praktikern inom området att läsa uppsatsen. 

 

1.4 Metod 

För att uppfylla uppsatsens syfte och besvara mina problemformuleringar har förutsättningen 

för detta varit genom att söka och tillföra nya svar och lösningar utifrån den redogörelse som 

finns om ämnet idag. Med detta angreppssätt har uppsatsen fog att kategoriseras såsom 

rättsvetenskaplig, där valet av följande metoder har valts för att uppnå det uppmålade syftet.5  

 

                                                 
5 Sandgren, s. 13 ff. 
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Den rättsdogmatiska metoden används i uppsatsen för att utreda och fastställa gällande rätt, 

eller annorlunda uttryckt: ”hur rätten är” enligt det latinska begreppet ”de lege lata.”6 Det är 

den rättsdogmatiska metoden som leder akademikern fram till att fastställa vad som är 

gällande rätt. Som underlag används de accepterade rättskällorna lagtext, förarbeten, 

rättspraxis och doktrin som underlag.7 Min ambition med användningen av metoden är att 

beskriva för läsaren hur gränsdragningsproblematiken förhåller sig till gällande rätt och även 

tjäna som utgångspunkt inför stundande analys. Det skall också tilläggas att metoden kan 

användas, i viss uträckning, att diskutera hur något bör vara enligt det latinska begreppet ”de 

lege ferenda.”8  

 

Att endast använda den rättsdogmatiska metoden skulle ha begränsat mig i mitt skrivande i 

förhållande till uppsatsens syfte, varför uppsatsen präglas av fler metoder och framför allt den 

rättsanalytiska metoden. Mot bakgrund av vad som konstateras utgöra gällande rätt lämpar 

sig denna metod ypperligt i nästa steg i förhållande till uppsatsen syfte på det sättet att den 

tillåter en fri argumentation om hur ett rättsligt problem borde vara. Det finns inget ”rätt svar” 

eller ”bästa svar.”9 Det är min åsikt att underliggande gränsdragningsproblematik tillåter mig 

att argumentera hur saker och ting borde vara med anledning av de problem den vållar, vilket 

den rättsanalytiska metoden medger.10 Vidare medger även metoden, i jämförelse med den 

rättsdogmatiska, ännu mer material som analysen kan byggas på. Detta förenklar avsevärt 

utifrån den uppställda problemformuleringen, eftersom stor vikt kommer ligga vid hur villkor 

och branschnormer förhåller sig till gällande rätt och hur villkoren påverkas beroende på hur 

de formuleras.  

 

Den rättspolitiska metoden tillåter mig som författare att diskutera och argumentera mer fritt 

om det krävs en ändring i gällande rätt utifrån ett visst perspektiv så att ett visst ändamål eller 

en viss värdering bättre tillgodoses. Denna metod bygger på resonemanget i uppsatsen som är 

att förstå som rättsanalytisk.11 Beroende på vilken slutsats som dras i analysen kan denna leda 

till en diskussion från ett rättspolitiskt perspektiv om lösningen till problemformuleringen är 

att finna genom lagändring eller på annat sätt.  

                                                 
6 Sandgren, s. 43, Kleineman, s. 26 och Peczenik s. 33. 
7 Sandgren, s. 43 och Kleineman s. 21, 28. 
8 Lehrberg, s. 203 f. och Jareborg, s. 4. 
9 Sandgren, s. 46.  
10 Ibid s. 46. 
11 Ibid s. 48. 
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1.5 Avgränsningar 

I uppsatsen är det företagsförsäkringar under tillämpning av svensk rätt som behandlas utifrån 

problemformuleringen. Avgränsningen innebär inte att konsumentförsäkringar helt utesluts 

från att nämnas. Syftet med att konsumentförsäkringar och den regleringen förekommer är att 

visa på vilken inverkan den har haft på företagsförsäkringar. 

 

Den försäkringsform som endast berörs i uppsatsen är egendomsförsäkringen innehållandes 

momenten inbrott, brand- och vattenskador.  

 

Jag vill redan här redogöra för läsaren att uppsatsen i princip uteslutande behandlar 

biförpliktelsen om den försäkrades plikt att iakttaga säkerhetsföreskrifter.12 Anledning härtill 

beror på att jag anser att tillämpningen av säkerhetsföreskrifter bäst åskådliggör 

gränsdragningssvårigheterna mot omfattningsbestämmelser. Av samma anledning görs därför 

inte någon uttömmande redogörelse om hur olika biförpliktelser gränsar mot varandra.13 För 

den som vill veta mer om detta hänvisar jag istället till uppsatser från Nydrén och Ullman.14 

 

Uppsatsens innehåller inslag från norsk rätt som visar på komparativ karaktär, i syfte att 

eventuell tjäna som hjälp med att besvara problemformuleringen. Jag anser emellertid inte att 

det förekommer i den omfattningen att det bör betraktas som ett metodval eftersom syftet inte 

överensstämmer härom.  

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen inleds av en referensram som åtföljs av en analysdel över det material som 

behandlats i referensramen. I referensramens inledande kapitel (2–4) reds begreppen 

”omfattningsbestämmelser” och ”säkerhetsföreskrifter” ut samt vilka skillnader som 

förekommer vid tillämpningen av dessa. I referensramens avslutande kapitel (5–7) behandlas 

gränsdragningsproblematiken. Kapitel 5 inleds med en redogörelse för hur 

tillämpningssvårigheten uppkommer och vilken roll 4 kap. 11 § FAL spelar i sammanhanget. 

I kapitel 6 görs en kortfattad redogörelse för olika tolkningsfaktorer som spelar in när villkor 

                                                 
12 Jfr Ullman, s. 220. 
13 Hur vissa andra biförpliktelser förhåller sig till gränsdragningsproblematiken beskrivs endast kortfattat i 

kapitel 5. 
14 Se Nydrén, s. 102–143, Ullman, s. 231–240 och jfr även Bengtsson (2015), s. 141–145. 
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skall bestämmas. Slutligen presenteras i kapitel 7 ett urval av rättspraxis från både Sverige 

och Norge om hur gränsdragningsfrågan mellan omfattningsbestämmelser och 

säkerhetsföreskrifter har tacklats.  

 

I kapitel 8 följer uppsatsen analytiska del och bygger på rättsfallet T 100–16 (Skjortfallet). 

Ändamålet med analysen är, mot bakgrund av det material som presenterats i referensramen, 

att försöka klargöra rättsläget och som slutsats lämna mitt egna förslag till hur LF och andra 

bolag i fortsättningen skall undvika liknande tvister.   
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2 Omfattningsbestämmelser 

2.1 Vad är omfattningsbestämmelse? 

”Med omfattningsvillkor avses villkor som bestämmer försäkringsbolagets ansvar. En 

synonym är begreppet ansvarsbegränsningar. Det är alltså villkor som anger vilka risker som 

försäkringen täcker och, vid sakförsäkring, vilken egendom som försäkringen omfattar. Om 

händelser inträffar eller egendom skadas som inte omfattas av försäkringen, utgår i princip 

ingen försäkringsersättning.”15  

 

Omfattningsbestämmelser som uppger vilka skadehändelser försäkringen gäller för brukar 

betecknas som positiva omfattningsbestämmelser. Följande villkor ur LF:s kombinerade 

företagsförsäkring (Koff) är ett exempel på en positiv omfattningsbestämmelse: 

 
LF A 13.1 Stöld och skadegörelse i lokal 

Försäkringen gäller för skada genom stöld eller skadegörelse förövad av person som tagit sig 

in i inbrottsskyddad lokal 

• genom inbrott eller 

• med för låset avsedd nyckel, kod eller låskombination som åtkommits genom 

o rån eller 

o inbrott i annan inbrottsskyddad lokal eller 

o inbrott i bostad. 

 

Bengtsson förtydligar villkoret som att försäkringen inte gäller när en tjuv inte behöver bryta 

sig in, dvs. begå inbrott.16 En gängse utgångspunkt, inte bara beträffande inbrottsförsäkringen, 

är att försäkringen endast täcker i händelse av att ett inbrott inträffar plötsligt och oförutsett. 

Inbrott definieras vanligtvis som att ”någon olovligen med våld brutit eller med dyrk tagit sig 

i lokal.”17 Rekvisiten plötsligt och oförutsett är således uppfyllda om skada inträffar enligt 

definitionen.  

 

Utöver positiva omfattningsbestämmelser finns också s.k. negativa omfattningsbestämmelser 

som t.ex. undantag och beloppsbegränsningar. Undantag anger vilka risker eller vilken 

egendom som försäkringen inte gäller för. Beloppsbegränsningar, normalt villkor om 

självrisker och försäkringsbelopp, är också ett slags undantag som utesluter skador 

                                                 
15 Prop. 2003/2004:150 s. 426 f. och jfr Hellner, s 82. 
16 Bengtsson (2015), s. 27 och se även Ullman, s. 253. 
17 Jfr definitionen av Inbrott i LF Koff-villkor V 065:13 i avsnitt Z. 
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försäkringen i och för sig täcker.18 Negativa omfattningsbestämmelser syftar till att begränsa 

försäkringens skydd och således bolagens ansvar.19 Anledningen härtill är huvudsakligen av 

försäkringstekniska skäl. Bolagen avser inte ikläda sig ansvar för risker som på förhand är 

kända eller möjliga att förutse och på så sätt kan undvikas. Premien för sådana försäkringar 

skulle annars bli alltför dyra i förhållande till den överhängande risken.20 En grundläggande 

förutsättning som utvecklats utifrån detta försäkringstekniska perspektiv, och som nyss 

påtalats, är att risken måste föranledas av ett överraskningsmoment – plötslig och oförutsedd 

– för att bolagen skall vara villiga att meddela försäkring.  

 

2.2 Beloppsbegränsningar 

Självrisker är ett exempel på en slags beloppsbegränsning. Självriskens syfte är att ligga till 

grund för ett kostnadseffektivt försäkringsavtal. I avtalet förekommer olika typer av 

självrisker såsom grundsjälvrisk, förhöjd grundsjälvrisk, särskild självrisk (gäller istället för 

grundsjälvrisken) och tilläggssjälvrisk.21 Av självrisken följer att försäkringen inte tas i 

anspråk för frekventa och mindre skador som inte når upp till ett visst bestämt belopp. En 

effekt av att försäkringen inte tas i anspråk blir att bolagen inte behöver ödsla resurser på att 

undersöka varje skadehändelse till punkt och pricka. Denna besparing bolagen härmed 

åtnjuter låter sig istället avspeglas på premiesättningen, dvs. att premien generellt kan sättas 

lägre.22 En tanke med framför allt förhöjda självrisker är att de skall medföra att den 

försäkrade handlar på ett visst sätt för att bl.a. förebygga att skador uppstår. Eftersom en 

förhöjd självrisk medför att allt fler skadehändelser kan komma att undantas blir det naturligt 

att den försäkrades medvetenhet att undvika skador ökar. 23 Självrisken utgör således även en 

begränsning av bolagens ansvar.  

 

                                                 
18 Ullman, Självrisken i företagsförsäkringen, s. 323 f. 
19 Ullman, s. 220. 
20 Bengtsson (2015), s. 27.  
21 Ullman, Självrisken i företagsförsäkringen, s. 322. 
22 Ibid s. 323. 
23 Ibid s. 323 med hänvisning i fotnot 10. 
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3 Säkerhetsföreskrifter 

3.1 Biförpliktelser 

3.1.1 Allmänt  

Utöver försäkringstagarens huvudförpliktelse att betala premien enligt 8 kap. 17 § FAL 

tillkommer även flera s.k. biförpliktelser (även kallade avtalsförpliktelser) som denne samt 

annan som kvalificerar sig att betraktas som den försäkrade har att följa.25 Några av de 

lagstadgade biförpliktelserna är, enligt FAL:s rubricering, upplysningsplikten, riskökning, 

framkallande av försäkringsfall, säkerhetsföreskrifter och den försäkrades räddningsplikt.26 

Annorlunda uttryckt handlar biförpliktelserna om försäkringstagarens skyldighet att lämna 

upplysningar, skyldighet att undvika försäkringsfall, skyldighet att följa meddelade 

säkerhetsföreskrifter samt dennes räddningsplikt när försäkringsfall hotar eller inträffat.27  

 

Biförpliktelserna sägs utgöra verktyg för bolagens riskhantering och syftar till att den 

försäkrade skall medverka till att risken för försäkringsfall stämmer överens med den 

bedömning som bolagen gör så att den beräknade premien någorlunda motsvarar den 

försäkrade risken.28 Tillsammans med omfattningsbestämmelser hjälper biförpliktelserna 

bolagen att begränsa sitt ansvar från risker.29 Beträffande företagsförsäkringar spelar 

biförpliktelser en mycket stor roll. Att säkerhetsföreskrifter iakttas under försäkringstiden 

utgör oftast en förutsättning för att bolagen över huvud taget skall vilja meddela försäkring.30 

Vid företagsförsäkring där lagens regler om biförpliktelser till sin karaktär både kan vara 

tvingande och dispositiva, ställs vid vissa biförpliktelser högre krav på efterlevnad än på 

andra.31 

 

3.1.2 Tvingande regler 

Vad beträffar företagsförsäkringar är FAL i viss utsträckning dispositiv, vilket innebär att 

bolagen tillåts meddela att vissa villkor skall äga företräde framför lagen. Om ett villkor kan 

avvika från FAL:s tvingande bestämmelser framgår av motsvarande bestämmelse i lagen som 

bolagen avser reglera i villkoren enligt 1 kap. 6 § FAL. Ett exempel när bolagen inte måste 

                                                 
25 Bengtsson (2015), s. 258 och Ullman, s. 241. 
26 8 kap. 8–13 §§ FAL. 
27 Jfr Bengtsson (2015), s. 258. 
28 Bengtsson, Försäkringsrätt, s. 47. 
29 Jfr Ullman, s. 220. 
30 Bengtsson (2015), s. 258. 
31 Jfr prop. 2003/2004:150 s. 214 och Ullman, s. 230 om säkerhetsföreskrifter. 
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följa tvingande bestämmelser är vid bestämmandet av försäkringsproduktens utformning och 

de risker bolagen erbjuder skydd mot (mer om detta i avsnitt 3.3).32 Men vad gäller för 

bestämmelserna om biförpliktelser i FAL? Då inget annat anges i 8 kap. 8–13 §§ FAL innebär 

det att biförpliktelserna faller under tvingande reglering.33  

 

3.2 Vad en säkerhetsföreskrift? 

3.2.1 Syfte och förutsättningar 

”Med säkerhetsföreskrift avses en föreskrift om vissa bestämda handlingssätt eller 

anordningar som är ägnade att förebygga eller begränsa skada eller om vissa bestämda 

kvalifikationer hos den försäkrade eller dennes anställda eller andra medhjälpare.”34 

 

Ovanstående formulering är den lagstadgade definitionen av säkerhetsföreskrifter som 

framgår av regeln i 4 kap. 6 § 2 st. FAL, som i sin tur hänvisar till 8 kap. 12 § 2 st. FAL 

beträffande företagsförsäkringar. Det finns inga detaljerade säkerhetsföreskrifter i FAL, utan 

det ankommer på bolagen att föreskriva sina egna i villkoren.35 Syftet med 

säkerhetsföreskrifter är i första hand att förhindra att skada inträffar, i andra hand till att 

förebygga att skadan inte får större omfattning än nödvändigt.36  

 

Förutsättningen för att regeln om säkerhetsföreskrifter skall kunna tillämpas enligt 8 kap. 12 § 

1 st. FAL är att det finns ett orsakssamband mellan den inträffade skadan och avvikelsen från 

säkerhetsföreskriften, samt att den försäkrade genom vårdslöshet försummat att iaktta 

föreskriften. I paragrafen stadgas att ”om den försäkrade vid försäkringsfallet har försummat 

att följa en säkerhetsföreskrift […] betalas ersättning från försäkringen endast i den 

utsträckning skadan får antas ha inträffat även om föreskriften hade iakttagits.” Regeln 

innebär att försäkringsersättningen under vissa förutsättningar kan sättas ned om det visar sig 

att den försäkrade vid försäkringsfallet har försummat att följa en säkerhetsföreskrift.37  

 

                                                 
32 Prop. 2003/2004:150 s. 185.  
33 Med reservation för regeln i 8 kap. 11 § 3 st. FAL som lämnar visst utrymme att avvika från lagen vid 

företagsförsäkring. 
34 4 kap. 6 § 2 st. FAL. 
35 Jfr. Nydrén, s 136 och Lagerström, s. 37. 
36 Prop. 2003/2004:150 s. 179, 214, 417, Hellner, s. 174, Schmidt, s. 105 och jfr Lindell-Frantz, s. 287.  
37 Prop. 2003/2004:150 s. 417. 
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I propositionen stadgas att ”bestämmelserna om säkerhetsföreskrifter framstår särskilt vid 

företagsförsäkring som ett av de viktigaste inslagen i försäkringsvillkoren.”38 Oftast är det en 

förutsättning för att bolagen skall meddela försäkring att den försäkrade uppfyller att följa de i 

villkoren angivna säkerhetsföreskrifterna.39 En funktion som säkerhetsföreskrifter fyller för 

bolagen är att kunna kontrollera risken utifrån den information man erhållit. Det i sin tur 

påverkar i hög grad bestämmandet av premiens storlek.40 Utöver att ge bolagen möjlighet att 

kontrollera risken kan även säkerhetsföreskrifter sägas fylla flera funktioner. Iakttagande av 

säkerhetsföreskrifter syftar också till att hjälpa försäkringstagaren att vidta 

försiktighetsåtgärder för att både hjälpa sig själv och bolagen i deras skadeförebyggande 

arbete. Beträffande egendomsförsäkringen som täcker skada som sker genom bl.a. brand och 

inbrott blir säkerhetsföreskrifter särskilt framträdande i arbetet att förebygga skada.41 Ullman 

uttrycker detta som ”hjälp till självhjälp” och grundar det i att företagen genom kontroll över 

risker som man utsätts för kan undvika att allvarliga skador och störningar drabbar 

verksamheten som t.ex. onödiga produktionsstopp, vilket i sin tur kan leda till ansträngda 

kundrelationer osv.42 Sådan riskhantering eller ”risk management” åstadkommer såväl en 

trygghet för framtida verksamhet som en begränsad kostnad av försäkringsskyddet.43 

Annorlunda uttryckt blir syftet att skapa prevention genom att motverka slarv och nonchalans 

hos den försäkrade.44 

 

Enligt förarbetena måste säkerhetsföreskrifter framgå i villkoren om bestämmelserna om 

nedsättning vid brott mot att iaktta säkerhetsföreskrifter skall kunna tillämpas.45 

Säkerhetsföreskrifterna behöver inte framgå uttryckligen i själva villkoren utan kan hänvisas 

till exempelvis lagar och författningar där åsyftade säkerhetsföreskrifter istället framgår.46 

Innehåller en sådan lag eller författning säkerhetsföreskrifter som villkoren hänvisar till en 

tillräckligt preciserad föreskrift som överensstämmer med 4 kap. 6 § 2 st. FAL, är en sådan 

hänvisning godtagbar. 47 Om ett villkor endast allmänt föreskriver att egendomen i fråga skall 

”hanteras med omsorg eller liknande” skall istället  framkallanderegeln i 8 kap. 11 § FAL 

                                                 
38 Prop. 2003/2004:150 s. 214 och Ullman, s. 230. 
39 Dvs. olika säkerhetskrav som är ägnade att förebygga eller begränsa skada. 
40 Prop. 2003/2004:150 s. 214, Bengtsson, Försäkringsrätt, s. 47 och Lagerström, s. 38. 
41 Ullman, s. 225. 
42 Ibid s. 226 f. 
43 Jfr Ullman, Självrisken i företagsförsäkringen, s. 342. 
44 Prop. 2003/2004:150 s. 180, Bengtsson, Försäkringsrätt, s. 59 och Bengtsson m.fl., s. 20. 
45 Föreskrifter får även förekomma i försäkringsbrevet och försäkringsbesked för att förstås som villkor, jfr prop. 

s. 417. 
46 Prop. 2003/2004:150 s. 180, 417. 
47 Prop. 2003/2004:150 s. 417 f., Ullman, s. 229 och Bengtsson (2015), s. 280 ff., 369.  
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tillämpas.48 Det elementära är att säkerhetsföreskrifterna har sin förankring i villkoren. Om en 

säkerhetsföreskrift hänvisas till vad som föreskrivs i en författning behöver 

säkerhetsföreskriften inte upprepas i villkoren.49 Att hänvisa till säkerhetsföreskrifter i angivet 

brev eller muntligen är inte tillräckligt.50  

 

Det kan diskuterats om endast allmänna hänvisningar i bolagens villkor till lagar och 

författningar är tillräckligt.51 Skulle hänvisningarna vara för allmänt hållna så att de inte kan 

tänkas ge någon närmare vägledning kan man ställa sig frågande till om verkligen bolagen 

skall anses berättigade till att göra avdrag av ersättningen enligt propositionen.52 Enligt LF:s 

villkor (Q 01.1) skall den försäkrade ”iaktta lagar, förordningar eller myndigheters 

föreskrifter som meddelas i syfte att förhindra eller begränsa skada […].” Denna hänvisning 

borde vara att betrakta som mer allmän till skillnad från If:s villkor (8.2.1.1), som namnger att 

försäkringstagaren skall följa säkerhetsföreskrifter som beskrivs i ”lag, förordning och 

föreskrift om brandfarliga varor, explosiva varor och elektriska starkströmsanläggning […].” 

Frågan blir, som Ullman målar upp det, om en allmän hänvisning likt den som framgår i LF:s 

villkor ” […] kan leda till nedsättning av försäkringsersättning därför att den försäkrade 

exempelvis försummat att följa bestämmelsen i 2 kap. 2 § lagen om skydd mot olyckor, enligt 

vilken en fastighetsägare är skyldig att hålla utrustning för släckning av brand. Propositionens 

krav på tydlighet och precisering, som har stöd i litteraturen, är i sådant fall förmodligen inte 

uppfyllt eftersom den försäkrade av villkorens ”hänvisning” inte ges någon närmare 

vägledning.”53     

   

3.2.2 Vissa bestämda handlingssätt 

För att ett villkor skall tillämpas efter bestämmelserna om säkerhetsföreskrifter enligt lagens 

mening stadgas att ett sådant villkor måste inbegripa vissa bestämda handlingssätt. Ett 

exempel på ett bestämt handlingssätt är att en lokal måste låsas när ingen är på plats för att 

förhindra risken att någon olovligen tar sig in i lokalen.54  

 

                                                 
48 Prop. 2003/2004:150 s. 185. 
49 Prop. 2003/2004:150 s 417. 
50 Bengtsson (2015), s. 368. 
51 Ullman, s. 229. 
52 Jfr Schmidt, s. 180.  
53 Ullman, s. 229 i fotnot 8 med vidare hänvisning till Schmidt, s. 188. 
54 Prop. 2003/2004:150 s. 179 och 418. 
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3.2.3 Anordningar 

Villkor som ställer krav på att det skall finnas anordningar av visst slag försedda på den 

försäkrade verksamheten skall också tillämpas efter bestämmelserna om säkerhetsföreskrifter. 

Villkor som stadgar att en lokal skall vara försedd med lås av viss typ eller vissa 

brandsläckningsanordningar är exempel på typiska anordningar.55  

 

3.2.4 Vissa bestämda kvalifikationer 

Villkor som ställer krav på vissa bestämda kvalifikationer hos den försäkrade, eller annan som 

kan likställas med denne, skall också tillämpas efter bestämmelserna om säkerhetsföreskrifter. 

En bestämd kvalifikation innebär t.ex. att en person på ett företag måste ha en viss utbildning 

för ett visst ändamål.56  

 
LF Q 01.4.3.1 Säkerhetsregel nr 1 – Behörighet (säkerhetsregler för heta arbeten) 

Den som ska utföra brandfarliga heta arbeten ska ha behörighet och erfarenhet av brandskydd. 

Detsamma gäller för den som ska vara brandvakt. Behörighetsutbildning ska vara genomförd 

enligt den plan som beslutats av försäkringsbolagens och SBF:s utbildningskommitté för heta 

arbeten. 

 

För att kvalifikationerna skall anses innehas av någon krävs att kvalifikationerna inte är att 

betrakta som tillfälliga.57  

 

3.2.5 Exempel på olika säkerhetsföreskrifter 

If 8.2.2.8 Heta arbeten Nr 8 Släckutrustning – brand  

Godkänd, fungerande och tillräcklig släckutrustning ska finnas tillgänglig för omedelbar 

släckinsats. Härmed avses slang med vatten eller två certifierade handbrandsläckare med 

minst effektivitetsklass 34A 233B C (minst 6 kg släckmedel).   

 

LF Q 01.12.1.1 Frysrisk – vatten 

Åtgärder ska vidtas så att vattenledningar och anslutna anordningar inte fryser sönder. Hålls 

byggnaden uppvärmd men temperaturen sänks, ska innetemperaturen vara minst 15°C, såvida 

inte verksamhetens art kräver annan temperatur, vatten som finns kvar i behållare ska 

antifrysbehandlas och byggnaden ska hållas under regelbunden tillsyn. Om byggnaden inte 

hålls uppvärmd ska vattensystemet stängas av och tömmas. 

 

                                                 
55 Prop. 2003/2004:150 s. 418. 
56 Jfr prop. 2003/2004:150 s. 417 f. och 467. 
57 Ullman, s. 230. 
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Trygg-Hansa 1.9.2.1 Allmänt om skyddskrav och skyddsklasser – inbrott 

För inbrottsförsäkringen gäller att föreskrivna skyddskrav ska vara uppfyllda och att samtliga 

föreskrivna skyddsanordningar ska vara i funktion exempelvis  

- lås ska vara låsta   

- reglar ska vara reglade   

- larmanläggningar ska vara aktiverade   

- nyckel, kombination eller kod ska inte lämnas i lås eller förvaras i omedelbar anslutning till 

lås  

  

 



4 Skillnader mellan omfattningsbestämmelser och säkerhetsföreskrifter 

4.1 Storleken på avdraget 

Det förekommer vissa skillnader beroende om ett villkor tillämpas som en 

omfattningsbestämmelse istället för en säkerhetsföreskrift eller tvärtom. Den främsta 

skillnaden består i storleken på avdraget.58 Om en skadehändelse inte faller inom 

försäkringsskyddet medför en omfattningsbestämmelse att skadan huvudsakligen inte ersätts 

eftersom inget försäkringsfall har inträffat.59 Vid brott mot säkerhetsföreskrifter blir 

påföljden, till skillnad från att ersättning helt uteblir, att den istället helt eller delvis avdrages i 

enlighet med vad som stadgas i 8 kap. 12 § 1 st. FAL.60 Avdrag sker regelmässigt enligt 

standardavdrag med 20, 30 eller 100 % i kombination med villkor som anger högsta 

ersättning, vilket skiljer sig från den skälighetsbedömning som görs inom 

konsumentförsäkringar enligt 4 kap. 6 § 1 st. FAL.62 Anledningen till varför påföljden i vissa 

fall endast avdrages med 20-30 % motiverades redan under tiden GFAL gällde med att en 

försäkringstagare inte borde drabbas för hårt av försummelser hos personer som varit 

anställda i eller utfört uppdrag åt den försäkrade verksamheten. Exempel som nämndes i 

dåvarande branschvillkor K 70063 var rökning i strid mot rökförbud med en ödelagd fabrik 

som följd.64  

 
Trygg-Hansa 1.9.1.5 Tobaksrökning 

Tobaksrökning får endast ske på av försäkringstagaren särskild för ändamålet anvisad plats 

och i enlighet med gällande lagstiftning.65 

 

Utgångspunkten numera är emellertid att ingen ersättning betalas ut av bolagen om det kan 

konstateras att den försäkrade har försummat att iaktta en säkerhetsföreskrift, förutsatt att 

bolagen föreskriver detta i villkoren.66 När FAL trädde i kraft medförde lagen att s.k. 

säkerhetsrelaterade förhållanden, som tidigare normalt ansågs som förutsättningar för att 

                                                 
58 Inom företagsförsäkring benämner man det sällan nedsättning utan istället som avdrag. 
59 Jfr prop. 2003/2004:150 s. 426 f. och Ullman, s. 266. 
60 Prop. 2003/2004:150 s. 427, Bengtsson (2015), s. 259 f., Nydrén s. 120 och Bengtsson, Försäkringsrätt, s. 48 

och 59. 
62 Se NJA 1984 s. 829, Ullman, s. 221, 224, 252, 266 f. och Bengtsson (2015), s. 368 f. 
63 1972 års K 700:1 och 1978 års K 700:2 som anknöt till reglerna i GFAL. 
64 Ullman, s. 224. 
65 1.9.1 Brandförsäkring – Påföljd när säkerhetsföreskrift inte följs: Med avvikelse från huvudregeln åtar sig 

Trygg-Hansa att när åsidosättande haft betydelse för skadan ändå betala viss ersättning då 

säkerhetsföreskrifterna under 1.9.1.3 – 1.9.1.8. och 1.9.10 inte följts. Den del av skadan som inte ersätts enligt 

huvudregeln ersätts ändå men med avdrag med 20 %, dock lägst 1 och högst 10 basbelopp. 
66 Prop. 2003/2004:150 s. 467 och Ullman, s. 224 f. och 265. 
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bolagen skulle meddela försäkring, behövde betraktas som biförpliktelser. En följd av detta 

blev att bolagen passade på att höja det schabloniserade avdraget från 20 %, som från en 

början angavs i de branschgemensamma företagsvillkoren K 700, till 100 % i sina villkor. 

Beträffande vattenförsäkring hos LF uppställs de grundläggande kraven för skydd som en 

förpliktelse att iaktta säkerhetsföreskrifter. 

 
LF Q 01.50.2 Påföljd enligt allmänna regler  

Har föreskrift enligt grundläggande krav för vattenförsäkring (Q 01.12.1) inte följts tillämpas 

enbart Q 01.50.1,69 vilket kan innebära att ingen ersättning lämnas. Om särskilda skäl 

föreligger kan begränsad ersättning lämnas. 

 

Anledningen till att denna höjning gjordes sades bero på risken för ökade skadeutbetalningar 

ur vissa moment av företagsförsäkringen som lagen annars skulle medföra.70 När den 

försäkrade eller annan som kan likställas med denne försummat att iaktta en 

säkerhetsföreskrift som anger ett 100 %-igt avdrag blir följden densamma som vid 

tillämpningen av en negativ omfattningsbestämmelse som inte lämnar något utrymme alls för 

ersättning.71 Skillnaden är istället att en skadereglerare måste gå en längre väg för att komma 

fram till att det är p.g.a. brott mot säkerhetsföreskrifter som ingen ersättning utges och inte 

annat.72  

 

4.2 Bevisbördan 

En annan skillnad som förekommer i tillämpningen mellan omfattningsbestämmelser och 

säkerhetsföreskrifter är bevisbördan. Det ankommer på försäkringstagaren att styrka att det 

inträffade försäkringsfallet täcks av försäkringen och att inget undantag är tillämpligt. Har den 

försäkrade försummat att iaktta en säkerhetsföreskrift ankommer det på bolaget att bevisa det. 

Om den av bolaget påstådda försummelsen, enligt den försäkrade, inte har inverkat på den 

inträffade skadan, ankommer det på den försäkrade att visa att ett sådant orsakssamband, den 

s.k. kausalitetsregeln, saknas mellan skadan och den försummade säkerhetsföreskriften. Kan 

den försäkrade göra det antagligt att skadans inträffande och omfattning helt eller delvis 

saknar samband eller att skadan ändå skulle inträffat om säkerhetsföreskriften iakttagits skall 

                                                 
69 LF Q 01.50.1 Allmänt: Har den försäkrade när skada inträffar försummat att följa en säkerhetsföreskrift som 

framgår av försäkringsvillkoren eller av en annan författning villkoren hänvisar till, betalas ersättning från 

försäkringen endast i den utsträckning skadan får anses ha inträffat även om föreskriften hade iakttagits.  
70 Ullman, s. 266 f. 
71 Ibid s. 266. 
72 Lagerström, s. 38. 
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ersättning utgå, åtminstone till viss del.73 Till skillnad från tillämpningen av 

säkerhetsföreskrifter görs inte någon prövning angående försummelse och orsakssamband vid 

tillämpningen av en negativ omfattningsbestämmelse.74  

 

Vilket beviskrav som gäller för respektive part framgår inte alltid av lagtexten (t.ex. vid 

försummelse att iaktta säkerhetsföreskrifter) men har kunnat konstaterats med ledning av 

rättspraxis. I NJA 1992 s. 113 uttalade HD, beträffande företagsförsäkringar, att det 

ankommer på den försäkrade att visa det klart mer sannolikt vid en helhetsbedömning att 

försäkringsfall har inträffat.75 För bolagen uttalade HD i NJA 1986 s. 140 att det dessa måste 

styrka att ett undantag är tillämpligt.  

 

4.3 Identifikation 

”Med den försäkrade likställs annan som har haft att tillse att föreskriften följdes.”76 

 

En ytterligare skillnad är vem som kan identifieras med den försäkrade. Med identifikation 

avses vilka eller vems handlande som föranleder samma följder som försäkringstagaren 

annars har i förhållande mot bolaget.77 Om bolagen inte vet vilka som skall följa 

säkerhetsföreskrifterna kan det medföra svårigheter med att fastställa försäkringsfall, vilket i 

sin tur kan inverka på ersättningen. Det är därför viktig att klarlägga vem som skall 

identifieras med den försäkrade. I 8 kap. 12 § 1 st. sista mening FAL stadgas en 

identifikationsbestämmelse som möjliggör för bolagen att i villkoren bestämma vilka personer 

som måste iaktta säkerhetsföreskrifterna. Det brukar sägas att sådana personer som 

identifieras med försäkringstagaren har ett s.k. tillsynsansvar över att säkerhetsföreskrifterna 

följs.78 Tillämpningen av bestämmelsen innebär att kretsen av personer som har att följa 

säkerhetsföreskrifter kan bli väldigt stor.79 Om bolagen inte noga preciserar i villkoren vilka 

personer som måste iaktta vissa säkerhetsföreskrifter innebär det oftast att alla anställda och 

medhjälpare måste iaktta säkerhetsföreskrifterna. Omfattningsbestämmelser gäller för alla de 

försäkrade enligt villkoren. 

 

 

 

                                                 
73 Prop. 2003/2004:150 s. 466 f., Bengtsson (2015), s. 367 f. och Ullman, s. 221, 265.  
74 Ullman, s. 221. 
75 Jfr Bengtsson (1998), s. 102. 
76 8 kap. 12 § 1 st. sista mening FAL. 
77 Hellner, s. 288. 
78 Prop. 2003/2004:150 s. 467. 
79 Lagerström, s. 38 f. 
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If 8.1 Vilka som ska följa säkerhetsföreskrifter 

Den försäkrade svarar gentemot If för att säkerhetsföreskrifterna följs av   

o den försäkrades företagsledning,   

o övriga anställda hos den försäkrade,   

o entreprenörer och andra uppdragstagare som anlitas av den försäkrade och   

o annan, som har att tillse att föreskriften följs.   

Om någon som anges i föregående stycke inte följer angivna föreskrifter medför det 

normalt ett avdrag från skadeersättningen   

 

LF Q 01.50.01 Allmänt 

Med den försäkrade likställs annan som haft att tillse att föreskriften följdes. 

 

Eftersom identifikationsbestämmelsen i 8 kap. 12 § FAL är tvingande innebär det att bolagen 

inte får tillämpa bestämmelsen till försäkringstagarens nackdel. Varken lagtext eller 

förarbeten nämner hur långtgående identifikationen av den försäkrade sträcker sig, vilket har 

lett till meningsskiljaktigheter i doktrinen. Enligt Nydrén bör endast personer som har en 

direkt inverkan, eller ett faktiskt inflytande, över den risk som försäkringen avser täcka kunna 

identifieras med den försäkrade.80  

 

”Det finns egentligen ingenting i den tvingande lagtextens ordalydelse, och som sagt heller 

inte i förarbetena, som talar för att försäkringsgivaren skulle kunna bestämma vem som är 

’annan som har haft att tillse att föreskriften följdes.’”81 

 

Annorlunda uttryckt anser Nydrén att inget, enligt bestämmelsen, tyder på att bolagen tillåts 

att föreskriva att försäkringen skall innefatta i princip alla anställda som varit oaktsamma.  

 

Ullman är av en annan uppfattning beträffande identifikationsbestämmelsen om 

säkerhetsföreskrifter. Han hävdar att det är rimligt att ställa krav på tillsyn och aktsamhet av 

anställda och uppdragstagare som ur risksynpunkt har en ansvarsfull ställning utan att 

instruktioner uttryckligen lämnats till sådana personer.82 Som regel framför han att meddelade 

säkerhetskrav inte kan iakttas om inte alla personer som är engagerade i den försäkrade 

verksamheten medverkar till att följa säkerhetsföreskrifterna.83  

                                                 
80 Jfr Nydrén, s. 120. 
81 Ibid s. 121. 
82 Ullman, s. 264 f. 
83 Ibid s. 262 f. 



 23 

 

”En berättigad fråga är om det är den försäkrades organisation av säkerhetsarbetet inom 

företaget som skall avgöra bolagens möjligheter att få säkerhetsföreskrifterna beaktade. 

Enligt min uppfattning är svaret nej.”123  

 

Rättsläget är fortfarande oklart på denna punkt men det har inte hindrat bolagen från att 

bekymmersfritt bestämma i villkoren att alla inom den försäkrade verksamheten skall följa 

säkerhetsföreskrifter, vilket Ullman alltså förespråkar (se villkoren ovan).124  

 

  

                                                 
123 Ullman, s. 263. 
124 Ibid. 
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5 Gränsdragningsproblem 

5.1 Bakgrund 

En förankrad princip inom försäkringsavtalsrätten är den s.k. produktfrihetsprincipen. 

Principen innebär att bolagen fritt tillåts utforma sina produkter att omfatta risker som 

bolagen är beredda att ikläda sig ansvar för och följaktligen utforma de 

omfattningsbestämmelser som bestämmer och begränsar detta ansvar.125 Att det skulle vara på 

det här sättet har i princip alltid varit självklart, eftersom det annars skulle följa en långdragen 

och invecklad process med att först genom lag reglera om villkorsändringar för att möta 

behovet av nya försäkringsprodukter och främja en sådan utveckling.126 Denna anpassning har 

istället överlåtits på bolagen att reglera i villkoren utan att man skall behöva följa nationella 

föreskrifter.127 För att uppehålla det utarbetade skyddskravet för den svagare parten skall 

lagen istället finnas och syfta till att styra förhållandet mellan parterna med sikte på att avgöra 

parternas förpliktelser gentemot varandra. Dels genom tvingande bestämmelserna i FAL och 

dels genom 36 § AvtL.128 Ett problem som denna princip medfört är att den kunnat inbjuda 

till försök att kringgå de tvingande reglerna beroende på vilken formulering som läggs till 

grund för ett villkor.  

 

5.2 Vissa fall av s.k. omfattningsvillkor 

5.2.1 Lagmotiven och lagstiftarens förslag till lösning  

Gränsdragningen mellan omfattningsbestämmelser och säkerhetsföreskrifter är sedan länge ett 

omdiskuterat spörsmål inom försäkringsavtalsrätten som än idag saknar vägledande 

prejudikat från HD inom företagsförsäkring.129 Historiskt har bl.a. Hellner diskuterat och 

bidragit med viss vägledning kring hur problemet skall angripas. Hans lösningar anses av 

Bengtsson vara ganska komplicerade. Enligt Hellner skall en rad olika faktorer vägas in vid 

gränsdragningen och stor vikt bör läggs vid villkorets formulering, dock utan att det skall vara 

ensamt avgörande. Vidare ansåg Hellner, vilket även tar sig i uttryck i propositionen till 

nuvarande FAL, att det måste anses som omöjligt att ålägga en ”enhetlig formel” för att lösa 

                                                 
125 Prop. 2003/2004:150 s. 185.  
126 Prop. 2003/2004:150 s. 139, 185 och Bengtsson (2015), s. 131. 
127 SOU 1993:108 s. 61, 112 ff. och Johansson, s. 37.  
128 Bengtsson (2015), s. 129 ff. 
129 Bengtsson (NFT), s. 308 och jfr Hellner, s. 63 f. Hellner, SvJT, s. 393 f. (se om FFR 1976 s. 204) och 

Bengtsson (1998), s. 103. 
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en gränsdragningsfråga. Istället måste man i varje enskilt fall söka utläsa hur villkoren är 

avsedda att tillämpas i förhållande till vad lagen föreskriver.130  

  

Varken GFAL eller KFL reglerade gränsdragningen mellan omfattningsbestämmelser och 

biförpliktelser. Det diskuterades emellertid i propositionen till KFL ” […] att de tvingande 

lagreglerna inte bör kunna sättas åt sidan endast därför att ett villkor rent formellt har 

utformats som ett omfattningsvillkor och inte som en nedsättningsbestämmelse. Den språkliga 

utformningen bör med andra ord inte ensam vara avgörande för om lagreglerna skall vara 

tillämpliga eller ej. Istället får man från fall till fall avgöra om villkoret på grund av sitt 

innehåll skall betraktas som ett åläggande av en biförpliktelse eller som en 

ansvarsbegränsning som lagreglerna inte är tillämpliga på. Frågan bör givetvis 

uppmärksammas vid den offentliga granskningen av försäkringsvillkoren. I sista hand får det 

ankomma på domstolarna att ta ställning till hur ett villkor som har formulerats som en 

ansvarsbegränsning bör bedömas i det enskilda fallet.”131  

 

Resultatet av att bolagen skulle kunna utesluta skador som anknöt till den försäkrades 

biförpliktelser genom maskerade formuleringar och hävda att dessa utgjorde tillåtna 

omfattningsbestämmelser gav enligt lagstiftaren ett osäkert och ohållbart rättsläge.132 

Lösningen till försök att reglera hur gränsen skall dras blev införandet av bestämmelsen i 4 

kap. 11 § FAL.133  

 

Vid utformningen av FAL kom den delvis tvingande regleringen från GFAL att bevaras 

avseende företagsförsäkringar efter att lagstiftaren sent ändrat sig efter att ha följt Lagrådets 

uppslag.134 Trots att det funnits avgöranden från HD, SkVN och ARN på 

konsumentförsäkringsområdet som bidragit med viss vägledning om hur gränsen skall dras 

har det emellertid ifrågasatts om de bakomliggande konsumentskyddsprinciper med 

skälighetsbedömningar osv. som beaktats i dessa avgöranden lämpar sig vid 

företagsförsäkringar.135 Under reformarbetet beträffande företagsförsäkringen ville branschen 

ha avtalsfrihet, vilket också vann gehör från FRK och arbetsgruppen inom departementet. 

Framför allt var det större företag som inte ansåg sig vara i behov av sådan tvingande 

                                                 
130 Prop. 2003/2004:150 s. 185, Hellner s. 77 f., 87 och Bengtsson (2015), s. 137 f.  
131 Prop. 1979/80:9 s. 65 f. och 154. 
132 Prop. 2003/2004:150 s. 185 och Bengtsson (2015), s. 139. 
133 Se avsnitt 5.2.2. 
134 Bengtsson (2015), s. 163. 
135 Jfr NJA 1984 s. 829, SkVN 13/1991 och Änr 2017–02833 (ARN) och Bengtsson (2015), s. 165.  
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reglering som förekom i KFL. En lösning som undersöktes var att, liksom i Norge, tillåta 

avtalsfrihet för större företag om vissa kriterier uppfylldes. Om ett norskt företag ”vid 

avtalsslutet eller vid senare förnyelse uppfyller minst två av följande villkor: (1) företaget har 

mer än 250 anställda, (2) företaget har sista året haft en omsättning på minst 100 miljoner kr, 

eller (3) har tillgångar enligt sista balansräkning på minst 50 miljoner kr” omfattades således 

inte företaget av de tvingande reglerna.136 Ett problem var hur gruppen småföretagare skulle 

bemötas, då dessa lika gärna kunde likställas som konsumenter m.h.t. bristande sakkunskaper 

i försäkringsfrågor m.m.137 I SOU 1989:88 – Ny skadeförsäkringslag föreslogs lagreglerna 

om skadeförsäkring huvudsakligen göras dispositiva vid företagsförsäkring. Det undantag 

som angavs i betänkandet var att SkFL skulle tillämpas framför villkoren om dessa avvek från 

lagen till nackdel för försäkringstagaren ”om försäkringstagaren med hänsyn till den 

försäkrade verksamhetens art och omfattning, riskens beskaffenhet och förhållanden i övrigt 

bör ha samma skydd som en konsument mot villkoret i fråga.”138 Det förslaget till 

gränsdragning kritiserades emellanåt från fler olika håll i branschen varav utläggningen 

uppfattades som oklar och ofulländad.139 I promemorian Ds. 1993:39 – Ny 

försäkringsavtalslag föreslogs att alla regler om förhållandet mellan parterna vid 

företagsförsäkring skulle göras dispositiva.140 Det skydd som lämnades småföretagare var 

möjligheterna att jämka oskäliga villkor enligt 36 § AvtL.141 Förslaget skulle följaktligen 

innebära att även regeln i 4 kap. 11 § FAL skulle bli dispositiv. Om bolagen i sina villkor 

skulle klargöra att en bestämmelse som tar sikte på den försäkrades biförpliktelser skall 

tillämpas enligt sin ordalydelse, skulle bestämmelsen således utgöra en tillåten 

omfattningsbestämmelse.142 I betänkandet förekom en relativt preciserad uppräkning av 

situationer som bestämmelserna om biförpliktelser skulle tillämpas på (t.ex. villkor om 

säkerhetsföreskrifter och bestämmelser om räddningsplikt vid brand för 

släckningsutrustning).143 Lagrådet ansåg i sitt yttrande att syftet bakom 4 kap. 11 § FAL inte 

var att uppräkna preciserade bestämmelser rörande biförpliktelser, utan att syftet istället var 

att ge principiella riktlinjer för domstolarna vid bedömning. Att ingen mer utarbetad regel 

                                                 
136 Norska FAL (§ 1–3) och SOU 1989:88, s. 125. 
137 SOU 1989:88, s. 122 och Bengtsson (2015), s. 164. 
138 SOU 1989:88, s. 121, 127 och jfr 191–194. 
139 Bengtsson (2015), s. 164. 
140 Jfr Ds. 1993:39, s. 133 f. 
141 SOU 1989:88, s. 128 f. och Ds. 1993:39, s. 134. 
142 Ds. 1993:39, s. 246. 
143 Jfr SOU 1989:88, s. 317 ff. 
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motsvarande 4 kap. 11 § FAL speciellt för företagsförsäkringar presenterades fann Lagrådet 

var bristfälligt och borde ha övervägts för tydligare vägledning i rättstillämpningen.144  

 

Efter att nuvarande FAL trädde i kraft och bestämmelsen i 4 kap. 11 § FAL blev aktuell 

började bolagen att revidera sina villkor för att anpassa dem efter bestämmelsens syfte. 

Villkor som tidigare anknöt till den försäkrades handlingssätt och utgjorde 

omfattningsbestämmelser rubricerades nu som bestämmelser rörande biförpliktelser.145  

 

5.2.2 Syftet med bestämmelsen i 4 kap. 11 § FAL 

Roten till de tillämpningsproblem som gränsdragningen orsakar är de flesta överens om är 

den något oklara paragrafen om omfattningsbestämmelser i 4 kap. 11 § FAL. Beträffande 

företagsförsäkringar återfinns motsvarande regel i 8 kap. 16 § 2 st. FAL, som i sin tur 

hänvisar till 4 kap. 11 § FAL och innebär att företagen åtnjuter samma skydd som 

konsumenter. Bestämmelsen tar inte enbart sikte på den försäkrades plikt att iaktta 

säkerhetsföreskrifter utan tillämpas i princip på alla biförpliktelser.146 Paragrafen stadgar 

följande: 

 
”Vissa fall av s.k. omfattningsvillkor 

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas också om en försäkring innehåller försäkringsvillkor som 

enligt sin lydelse begränsar försäkringens omfattning, när begränsningen beror av om någon på den 

försäkrades sida på förhand har känt till de förhållanden som har orsakat försäkringsfallet eller 

uppsåtligen eller genom vårdslöshet har medverkat till detta eller på annat sätt åsidosatt sina 

skyldigheter enligt kapitlet.” 

 

Utan sammanhang kan paragrafens lydelse uppfattas som något svårbegriplig. Det paragrafen 

enligt propositionen emellertid syftar till är att förhindra att “[…] försäkringsbolagen kringgår 

lagens bestämmelser genom att göra ansvaret beroende av just de förhållanden som 

biförpliktelserna tar sikte på.”147 Bestämmelsen avser även att s.k. dolda handlingsklausuler 

inte tillämpas. En dold handlingsklausul är en klausul eller ett villkor som har utformats som 

en omfattningsbestämmelse men i själva verket innehåller regler som anknyter till den 

försäkrades handlingssätt.148 En försäkringstagare skulle, enligt ordalydelsen, kunna uppfatta 

                                                 
144 Prop. 2003/2004:150 s. 1067. 
145 Jfr Ullman, s. 254, 266 f. och Lagerström s. 38 
146 Bengtsson (2015), s. 139 och jfr Lindell-Frantz, s. 226. 
147 Prop. 2003/2004:150 s. 185. 
148 Schmidt, s. 190 ff., Hellner, s. 78 och Johansson, s. 37. 
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ett villkor som en omfattningsbestämmelse eftersom denne, utan kunskap om hur det 

fungerar, missar att urskilja t.ex. de olika handlingsmönstren som villkoret egentligen 

föreskriver. Försäkringstagaren riskerar därför att inte anmäla något anspråk på ersättning 

som lagen trots allt berättigar honom till då skadan i själva verket skall tillämpas efter 

bestämmelserna om brott mot säkerhetsföreskrifter.149  

 

Vid tillämpning av paragrafen följer att villkor som formellt är avfattade som 

undantagsbestämmelser (negativa omfattningsbestämmelser) och utesluter skador som i själva 

verket beror på ett åsidosättande av en eller flera säkerhetsföreskrifter inte kommer att 

godkännas som giltiga omfattningsbestämmelser. Om en omfattningsbestämmelse kan 

uppfattas medföra ett aktsamhetskrav kommer således 4 kap. 11 § FAL ”översätta” 

omfattningsbestämmelsen till en åsidosatt säkerhetsföreskrift och aktualisera de delvis 

tvingande reglerna.152 Resultatet av bestämmelsen kan bli att full ersättning utgår trots den 

missledande formuleringen, eller åtminstone möjligheten att avdrag görs från ersättningen 

istället för att falla bort.153 Ansvarsbegränsningar som görs på andra grunder än de som 

biförpliktelserna avser går dock inte att komma åt genom 4 kap. 11 § FAL.155 

 

5.2.3 Tillämpningsproblem 

”Frågan om de tvingande reglernas räckvidd har vållat svårigheter i praxis och diskuterats 

ingående i litteraturen utan att man kommit fram till någon klar lösning.”156  

 

Lagens tvingande regler orsakar idag vissa tillämpningsproblem för bolagens 

skadeorganisationer. Särskilt svårt blir det vid säkerhetsrelaterade egendomsskador när det är 

troligt att bestämmelserna om säkerhetsföreskrifter kommer att ligga till grund för 

skaderegleringen.157 Utmaningen består i sådana ärenden att fastställa om  

1. berört villkor får tillämpas som en omfattningsbestämmelse enligt sin lydelse, eller  

2. berört villkor föranleder ansvar hos den försäkrade om en eller flera 

säkerhetsföreskrifter inte iakttagits, eller  

3. någon annan avtalsförpliktelse istället eller samtidigt kan göras gällande.158 

                                                 
149 Bengtsson (2015), s. 135 f. och se även Lindell-Frantz, s. 226 ang. konsumentförsäkringar. 
152 Prop. 2003/2004:150 s. 184 f., 216, 426 f. och 1066 f. 
153 Prop. 2003/2004:150 s. 184 f., 427, Bengtsson (2015), s. 259 f., Bengtsson, Försäkringsrätt s. 48 och 

Bengtsson (NFT), s. 308.  
155 Bengtsson (2015), s. 141 och Lagerström, s. 38, 102. 
156 Prop. 2003/2004:150 s. 185. 
157 Ullman, s. 233. 
158 Ibid s. 231. 
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I de fall villkoren föreskriver att fullt avdrag görs vid brott mot vissa säkerhetsföreskrifter bör 

resultatet vid skaderegleringen som sagts egentligen inte skilja sig från om ett villkor 

tillämpas som en omfattningsbestämmelse, dvs. att ingen ersättning lämnas i enlighet med 8 

kap. 12 § FAL.159 Av den anledningen blir gränsdragningen egentligen inte viktig när 

resultatet i slutändan ändå blir likadant. Det förekommer emellertid en viss skillnad. Som 

nämnts i avsnitt 4.1 följer en betydligt mer utförlig och resurskrävande utredning i 

skaderegleringen.160 Genom att besvara åtta eller möjligen femton frågor, enligt hur Ullman 

målar upp det, kommer skaderegleraren, beroende vilka svar denne kommer fram till, kunna 

fastställa om berört villkor skall tillämpas efter bestämmelserna om säkerhetsföreskrifter eller 

rätteligen som en omfattningsbestämmelse.161 Det handlar framför allt om att pröva om 

rekvisiten försummelse, orsakssamband och tillsynsansvar är uppfyllda för att en 

säkerhetsföreskrift skall tillämpas.162 Anledning bakom förekomsten av denna utredning tros 

vara att lagstiftaren velat öka försäkringstagarens rättssäkerhet eftersom ersättningen inte 

nödvändigtvis varje gång uteblir vid försummelse att iaktta säkerhetsföreskrifter.163 Det är 

istället i de fallen när det är tal om förbestämda schablonavdrag på 20-30 % som det blir 

viktigt att avgöra var gränsen går mellan omfattningsbestämmelser och säkerhetsföreskrifter.  

 

5.2.4 Exempel på dolda handlingsklausuler från förarbetena och doktrin 

Exempel på villkor som betraktas som dolda handlingsklausuler enligt propositionen är när 

bolagen undantar skador: 

• När någon kört bil alkoholpåverkad.164 

• När en reseförsäkring enligt villkoren endast täcker stöld av medförd egendom som 

förvarats i låst hotellrum. Oavsett hur villkoret är formulerat skall låsandet av 

hotellrummet betraktas som ett åsidosatt aktsamhetskrav, vilket leder till att 

nedsättningsreglerna skall tillämpas.165 

                                                 
159 Ullman, s. 254 och jfr Trygg-Hansas Basvillkor – Företagsförsäkring, version 14 (utgivningsår 2018) om 

huvudregeln vid åsidosättande av säkerhetsföreskrifter, s. 19. 
160 Lagerström, s. 38. 
161 Ullman, s. 234–239. Syftet med frågorna är att fastställa om det är reglerna om säkerhetsföreskrifter som skall 

tillämpas framför både omfattningsbestämmelser och andra biförpliktelser. 
162 Ullman, s. 246. 
163 Ibid 254. 
164 Prop. 2003/2004:150 s. 184 ff. 
165 Ibid s. 427. 
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Om en försäkring föreskriver att den endast täcker stölder i låst lokal eller stöld av egendom 

som förvaras med omsorg skall sådana villkor inte anses utgöra tillåtna 

omfattningsbestämmelser. För stölder som endast täcks om lokal är låst skall istället falla 

under tillämpning av 8 kap. 12 § FAL. För stölder av egendom som skall bevaras med omsorg 

skall istället bolagen förlita sig på framkallanderegeln i 8 kap. 11 § FAL.166  

 

Schmidt visar på skillnaden mellan, som han kallar det, individualiserings- och 

händelseklausulerna vid inbrottsförsäkring. 

• ”Försäkringen omfattar icke smycken eller föremål av ädel metall, penningar eller 

värdehandlingar.” Denna lydelse är enligt Schmidt en individualiseringsklausul utan 

krav på handlande från den försäkrade. Annorlunda uttryckt utgör ifrågavarande 

villkor en tillåten omfattningsbestämmelse.  

• ”Försäkringen omfattar icke smycken eller föremål av ädel metall, penningar eller 

värdehandlingar, som icke förvaras i dyrkfritt kassaskåp.” Enligt lydelsen föreskrivs 

att kassaskåpet måste vara av viss typ för att bolaget skall betala ersättning eller 

inte.167 Enligt Schmidt utgör ett villkor som detta en dold handlingsklausul. 

• Ett annat exempel är en granskning av ett villkor ur en motorfordonsförsäkring från 

1939 som utgjorde en individualiseringsklausul. ”Försäkringen omfattar icke skada å 

sådan del av fordonet, … som bristfälligt underhållits; utsatts för överbelastning eller 

för stark påfrestning (t.ex. genom körning å ojämn körbana).” Vid detta villkor ges 

handlingsregler att fordonet måste underhållas väl och köras försiktigt osv.168 Av den 

anledningen utgör villkoret därför en dold handlingsklausul. 

 

5.3 Cykellåsprincipen 

5.3.1 Allmänt 

Enligt förarbetena till FAL är villkor tillåtna att utgöra omfattningsbestämmelser om villkoren 

avser vissa grundläggande förutsättningar ur säkerhetssynpunkt för att bolagen skall vilja 

meddela försäkring.191 En förutsättning för att villkor skall få gälla som 

omfattningsbestämmelser är att villkoren inte föreskriver några särskilda krav på den 

                                                 
166 Jfr prop. 2003/2004:150 s. 185. 
167 Schmidt, s. 190 f. 
168 Ibid s. 191. 
191 Prop. 2003/2004:150 s. 428, SOU 1989:88 s. 319 och Ullman, s. 235. 
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försäkrades uppträdande.192 Ordet uppträdande förekommer inte i 4 kap. 6 § 2 st. FAL men 

liknar vad som däri betecknas ”handlingssätt.” Beträffande likheten med bestämda 

anordningar och bestämda kvalifikationer är regeln inte lika tydlig.193  

 

Den s.k. ”cykellåsprincipen” som förordas av Ullman beskriver på ett bra sätt hur villkor som 

bl.a. uppställer krav på ett visst handlingssätt eller införskaffande av vissa anordningar innan 

försäkringstiden börjar löpa kan tillämpas som omfattningsbestämmelser utan att aktualisera 

tillämpning av 4 kap 11 § FAL.194 För att ett försäkringsbolag skall vilja ta risken och 

meddela försäkring för en cykel krävs oftast att försäkringstagaren förfogar över ett lås till 

cykeln. Formuleringen att cykeln måste vara beskaffad med en säkerhetsanordning (låset) 

skall därför accepteras som en omfattningsbestämmelse.195 Samma princip gäller för företag 

som enligt villkoren måste organisera säkerheten i sina lokaler efter olika skydds-

/kvalitetsklasskrav för att bolagen skall vilja meddela försäkring.196 Om cykeln i det här fallet 

skulle bli stulen med anledning av att låset varit olåst, kan detta inte ligga till grund för att 

bolagen skall hävda ansvarsfrihet. Att föreskriva att cykeln måste vara låst är att betrakta som 

ett bestämt handlingssätt. Skulle försäkringstagaren således glömma att låsa cykeln har 

därmed ett aktsamhetskrav åsidosatts, vilket istället skall betraktas som ett brott mot 

säkerhetsföreskrifterna som regleras enligt den tvingande nedsättningsregeln i 8 kap. 12 § 

FAL.198 Bestämmelsen kommer alltså tillämpas om villkoret lyder enligt följande: 

försäkringen täcker endast stöld av cykel som är låst. I denna formulering föreskrivs tydligt 

ett visst bestämt handlingssätt.199 

 

Enligt Ullman måste cykellåsprincipen uppfattas som att 4 kap. 11 § FAL inte hindrar 

bolagen från att tillämpa villkor som omfattningsbestämmelser när dessa anger vilka 

grundläggande förutsättningar som försäkringstagaren måste uppfylla för försäkringsskydd. 

Ett krav således på att t.ex. en larmanläggning skall installeras skall därför tillåtas vara en 

omfattningsbestämmelse. Om larmanläggningen måste vara beskaffad efter vissa kriterier 

(läs: skyddskrav/larmklass) innebär inte det att det handlar om att larmanläggningen utgör en 

                                                 
192 Prop. 2003/2004:150 s. 427 f. och Ullman, s. 252, 256. 
193 Ullman, s. 252. 
194 Bengtsson (2015), s. 144 f. och Ullman, s. 256. 
195 Ullman, s. 257.  
196 Ibid s. 254 f.  
198 Ibid s. 235 med hänvisningar. 
199 Prop. 2003/2004:150 s. 426 ff.  
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viss anordning enligt 4 kap. 6 § 2 st. FAL. 200  Istället handlar det om att larmet måste vara av 

sådan – rätt – typ som ger ett ändamålsenligt godtagbart skydd.201  

 

”Försäkringsbolaget säger inte i försäkringsvillkoren till en cykelägare: Du är skyldig att 

låsa din cykel. Istället meddelar man: Om du låser din cykel så kvalificerar du dig till ett 

försäkringsskydd.”202   

 

Vidare anser Ullman att grundläggande säkerhetsanordningar inte skall hindras av 4 kap 11 § 

FAL eftersom säkerhetsföreskrifterna annars inte skulle ha någonting att relatera till.  

 

”Om ett lås saknas så kan ju inte någon åläggas att låsa. Eller ännu enklare: Ett lås som inte 

finns kan inte låsas.”203 

 

5.3.2 Framförd kritik – varaktig eller tillfällig försummelse 

Bestämmelsen i 4 kap. 11 § FAL hindrar som propositionen ger exempel på att bolagen 

utesluter ansvar genom villkor som föreskriver att t.ex. släckningsutrustning eller annan 

säkerhetsutrustning måste fungera vid brand.204 Det är dock inte ovanligt att sådan utrustning 

ibland slutar att fungera. Att säkerhetsutrustning skall vara aktiverad men råkar vara ur 

funktion när en skada inträffar kan bero på olika typer av försummelse –  tillfällig eller 

varaktig. Följande exempel från Ullman illustrerar. 

 

”Inbrottstjuvarna bryter sig in i Butik 2 genom att krossa fönsterglas i en dörr försedd 

med ett i försäkringsvillkorens skyddskrav föreskrivet gallerjalusi som vid 

skadetillfället inte varit aktiverat, dvs. inte nedfällt. Anledningen till bristen är att 

gallerjalusiets mekanik sedan en månad tillbaka inte fungerat. Försäkringstagaren 

har försummat att låta reparera jalusiet.”205  

 

När försummelsen att iaktta säkerhetsföreskrifter är varaktig nämner Ullman att det kan 

argumenteras för att den förutsättning som försäkringsskyddet vilar på rubbas.206 I exemplet 

ovan med inbrottstjuvarna var mekaniken ur funktion och hade varit det sedan en månad 

                                                 
200 Ullman, s. 253, 257. 
201 Ibid s. 257. 
202 Ullman, s. 255. 
203 Ibid s. 256 f. 
204 Prop. 2003/2004:150 s. 427. 
205 Ullman, s. 234. I exemplet rör det sig snarare om en försummelse att anmäla en riskökning enligt 8 kap. 10 § 

FAL än brott mot säkerhetsföreskrifter, jfr s. 240. 
206 Ibid s. 249. 
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tillbaka, vilket butiksägaren visste om. Eftersom butiksägaren inte låtit reparera jalusiet till att 

uppfylla den riskbegränsande funktion som försäkringsavtalet vilar på borde det betraktas 

som att försäkringsskyddet inte längre gäller.  

 

Beträffande släckningsutrustning kan det inte sägas föreligga någon skillnad mellan en 

brandsläckare som inte alls fungerar och en brandsläckare som inte existerar när en brand 

bryter ut.207 Ullman anser att en varaktig försummelse att iordningsställa en brandsläckare 

som är ur funktion borde kunna likställas med en försummelse att över huvud taget inte 

installera brandsläckaren enligt bolagens grundläggande skyddskrav.208 Enligt 

cykellåsprincipen borde en sådan försummelse, enligt vad som sagts i stycket ovan, innebära 

att försäkringsskyddet inte längre gäller.209  

 

En tillfällig försummelse exemplifierar Ullman skulle kunna vara att en brandsläckare faktiskt 

fungerar men inte har fyllts på efter att tidigare ha tömts när en brand eventuellt inträffar igen. 

Ett sådant misstag borde, men inte nödvändigtvis, vara att betrakta som av mer tillfällig 

karaktär och innebära att skyddskraven – den försäkrades plikt att iaktta säkerhetsföreskrifter 

– att upprätthålla brandsläckarens funktion har åsidosatts.210  

 

 

 

  

                                                 
207 Ullman, s. 249.  
208 Ibid s. 250. 
209 Ibid s. 240 och 257. 
210 Prop. 2003/2004:150 s. 427 och Ullman, s. 250. 
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6 Villkorstolkning 

Vid tvister om hur villkor skall tolkas förekommer ett flertal tolkningsfaktorer som 

domstolarna har att ta hänsyn till. Några av dessa faktorer är den gemensamma partsviljan, 

ordalydelsen, avtalets och avtalsbestämmelsens syfte, dispositiv rätt och branschpraxis och 

oklarhetsregeln.271 Tolkningen utgår huvudsakligen från villkorets ordalydelse, dock utan att 

alltid vara avgörande.272 Framför allt gäller det för omfattningsbestämmelser som till sin 

lydelse påminner om biförpliktelser vid konsumentförsäkringar.273 I rättsfallet NJA 2001 s. 

750 uttalade HD att även fler faktorer än ordalydelsen kan ligga till grund för hur ett villkor 

skall tolkas.  

 

”Vid tolkningen av ett försäkringsvillkor har man emellertid att ta hänsyn till, utöver 

ordalydelsen, klausulens syfte, försäkringens och kundkretsens art, traditioner i fråga om 

formulering, anslutning till lagens uttryckssätt, gängse praxis osv. Man får också pröva vad 

som sakligt sett är en förnuftig och rimlig reglering. Först om något resultat inte kan uppnås 

vid en sådan prövning har man anledning att falla tillbaka på andra, mera generella 

tolkningsprinciper, såsom den s.k. oklarhetsregeln.” 

 

Mellan tolkningsfaktorerna föreligger ingen fastställd rangordning om vilken faktor som äger 

företräde framför den andra. Emellertid tycks den gängse uppfattningen vara att den 

gemensamma partsviljan vid försäkringsavtal, i likhet med allmänna avtalsrättsliga 

tolkningsprinciper, skall ligga till grund för tolkningen.274 Stor vikt läggs även vid vilket syfte 

villkoret antas ha i det enskilda fallet samt försäkringstagarens möjlighet att göra sig 

införstådd med detta syfte.275 Om ett villkors syfte inte uttryckligen framgår tillämpas 

oklarhetsregeln. Regeln innebär att det oklara villkoret tolkas till nackdel för den part (läs: 

försäkringsbolaget) som formulerat villkoret.276   

 

  

                                                 
271 Radetzki, s. 30. 
272 Bengtsson (2015), s. 138, och Radetzki, s. 65.  
273 Prop. 1979/80:9 s. 65 f. och SOU 1977:84 s. 118 f. 
274 Radetzki, s. 30 f. och 76 f.  
275 Bengtsson (1998), s. 97 f. och Radetzki, s. 23, 50 ff. och 103 ff. med hänvisningar. 
276 Radetzki, s. 27 f. 
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7 Rättsfall och annan rättspraxis 

7.1 Inledande kommentar 

Rättspraxis kring hur gränsen mellan omfattningsbestämmelser och säkerhetsföreskrifter skall 

dras är knapphändig och något vägledande prejudikat från HD saknas inom 

företagsförsäkring. Nedanför redovisas emellertid rättspraxis med ett utvalt fall från SkVN 

och två fall från HovR där frågan prövats. Utöver svensk rättspraxis redovisar jag även hur 

samma problematik bemöts i Norge genom att redogöra för några utvalda fall.  

 

7.2 Svensk rättspraxis 

7.2.1 SkVN 45/1998, B 2 1998:18 

I ett företags lokal hade ett inbrott skett genom att tjuvarna brutit upp ett reglat fönster. Stulen 

egendom lastades förmodligen ut ur en dörr som hade ett vred som inte uppfyllde 

försäkringsvillkorens krav på inbrottsskydd. Nämnden uttalade att ”de i försäkringsvillkorens 

intagna krav på inbrottsskydd utgör enligt nämndens mening föreskrifter vars iakttagande är 

ägnat att förebygga eller begränsa skada, dvs. sådana säkerhetsföreskrifter som avses i 51 § 

försäkringsavtalslagen. Detta betyder att bolaget är skyldigt att utge ersättning endast om och 

i den mån skadan skulle antas ha inträffat även om låskraven iakttagits.”   

 

7.2.2 HovR för nedre Norrland, dom 2003-05-07 i mål T 93–01   

I målet hade ett inbrott skett i en lagerlokal tillhörandes ett företag, varvid varor tillgreps. 

Företagets försäkringsbolag, Folksam, nekade att betala ut ersättning från försäkringen. 

Beslutet motiverades med att inget försäkringsfall hade inträffat eftersom företaget inte försett 

porten med ett visst lås enligt Skyddsklass 1-kraven. Istället för ett bygellås om minst 10 mm 

hade företaget försett porten med ett elektroniskt lås. Ifrågavarande villkor (om Skyddsklass 

1), som Folksam hävdade utgjorde en omfattningsbestämmelse, löd enligt följande: 

”Omslutningsyta (vägg, golv, tak, dörr, fönsterenhet m.m.) skall – vad avser det 

byggnadstekniska utförandet om lås och regleringsanordningar – i sin helhet ge ett efter 

förhållandena godtagbart skydd mot inbrott och försvåra bortförandet av stöldgods. Dörr, 

port och lucka i omslutningsyta skall vara låst med av försäkringsbolagen godkänd låsenhet. 

Dörr, port eller lucka anses inte låst om nyckeln kvarlämnats synligt eller i låset…” Det var i 

målet ostridigt att företaget inte uppfyllt skyddskravet på inbrottsskydd i och med avsaknaden 

av föreskriven låsanordning. HovR fann att villkoret knappast kunde uppfattas som en 
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begränsning av försäkringsskyddets omfattning, utan att villkoret istället skulle uppfattas som 

en skyldighet för försäkringstagaren att handla på ett visst sätt för att förebygga eller begränsa 

skada. Kravet på lås av visst slag skulle därför betraktas som en sådan säkerhetsföreskrift som 

avses i 51 § GFAL som möjliggör att ersättningen kan sättas ned. 

 

HovR:n fastställde TR:ns dom där domstolen, efter en samlad bedömning, beslutade att ingen 

ersättning skulle utgå eftersom inget försäkringsfall kunnat konstateras. Inbrottet antogs 

skulle ha inträffat även om porten haft det angivna låset. 

 

7.2.3 Svea hovrätt, dom 2016-11-21 i mål T 100–16 – ”Skjortfallet” 

Även i detta mål hade ett inbrott skett i ett företags lokal (ett centrallager) som 

försäkringsbolaget, LF, inte ansåg omfattades av försäkringen. Under besiktningen av lokalen 

noterade besiktningsmannen att kravet på omslutningsytor inte gav ett sådant godtagbart 

skydd mot inbrott som LF förutsatte. LF meddelade ändå försäkring under förutsättning att 

företaget uppfyllde ett krav på att installera ett larm i lokalen. I en bilaga till ett 

besiktningsprotokoll meddelade LF följande: 

 
”Väggar av gips som är förstärkta med 11 mm tjock plyfa godtas p.g.a. larmkrav.” 

 

Av det aktuella försäkringsbrevet framgick att larmkravet skulle uppfylla förutsättningarna 

enligt Särskilt Villkor Inbrottslarmanläggning V215:6. Av villkoren däri framgick att för 

inbrottsförsäkringen gäller att kraven för angiven skyddsklass måste vara uppfyllda, att 

inbrottsanläggningen skall vara tillkopplad samt att den skall kontrolleras, skötas och 

underhållas regelbundet så att dess funktion alltid kan upprätthållas. I villkoren fanns också 

bestämmelser om tillfällig bortkoppling eller fel i larmet. Om dessa säkerhetsföreskrifter inte 

uppfylldes stadgades i villkor Q 01.50.1 att ersättning helt kunde utebli.  

 

I samma bilaga som larmkravet uppställdes, men under rubriken Krav på centralanslutet 

larm, ytterligare villkor i samband med larmkravet enligt ovan: 

 

- ”För lokal där inbrottsförsäkring gäller krävs dessutom att försäkringslokalen 

skyddas av centralanslutet larm […].”  

- ”Larmanläggningen ska vara underkastad minst en årlig revisionsbesiktning och vara 

hänförlig till minst larmklass 2.”  
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- ”Larmet ska vara i funktion och utlösas vid inbrott/inbrottsförsök för att 

inbrottsförsäkringen ska vara gällande.”  

 
Det framgick även av bilagan att ”ersättningen helt uteblir i de fall inbrottet är en följd av fel 

eller brist i inbrottsskyddet” om kraven inte skulle uppfyllas. Parterna var överens om att 

larmkravet, förutom det sistnämnda villkoret (det omstridda villkoret), skulle tolkas som en 

säkerhetsföreskrift. 

 

Den 12 eller 13 juli 2009 skedde ett första inbrott i lokalen. Vid det tillfället utlöstes inte 

larmet. LF utförde då en ny besiktning av lokalen och reviderade inbrottsskyddet, varefter 

företaget installerade både fönstergaller och ytterligare rörelsedetektorer i lokalen. Den 1 

augusti 2009 skedde återigen ett inbrott i lokalen. Den gången utlöstes larmet. Någon gång 

mellan den 2 och 4 augusti inträffade det tredje och ifrågavarande inbrottet i lokalen. 

Tjuvarna hade tagit sig in i lokalen genom att slå sönder en sådan gipsvägg (inbrottsväggen) 

som egentligen inte uppfyllde kraven för godtagbart skydd för inbrott. Som vid det första 

inbrottet utlöstes inte larmet denna gång heller, varför LF nekade att betala ut någon 

ersättning då bolaget menade att inget försäkringsfall hade inträffat med stöd av det omstridda 

villkoret.   

 

Företaget invände och hävdade att det omstridda villkoret varken var en giltig 

omfattningsbestämmelse eller en giltig säkerhetsföreskrift. Det kunde inte vara en 

omfattningsbestämmelse eftersom 4 kap. 11 § FAL inte tillåter att villkor som i själva verket 

tar sikte på den försäkrades biförpliktelser uppställs som omfattningsbestämmelser. Det 

omstridda villkoret menade företaget även framgick under ”skyddskrav” i 

besiktningsprotokollet tillsammans med de andra villkoren om larmkravet, varför det rörde 

sig om en säkerhetsföreskrift. Företaget invände även med att villkoret inte heller kunde vara 

en giltig säkerhetsföreskrift eftersom lydelsen av villkoret var för allmänt hållet och därför 

avvek från rekvisiten i 4 kap. 6 § 2 st. FAL. Företaget hävdade slutligen att LF inte hade 

upplyst företaget om det omstridda villkorets innebörd tillräckligt noga, varför villkoret inte 

kunde äga tillämpning enligt 2 kap. 4 § och 8 kap. 1 § FAL.  

 

LF i sin tur menade i första hand att det omstridda villkoret var att betrakta som en 

omfattningsbestämmelse eftersom det står fritt för bolagen att utforma sina villkor enligt 

produktfrihetsprincipen. Eftersom larmet inte utlöstes gällde således inte försäkringen. Det i 
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sin tur innebar även att kravet på omslutningsytorna aldrig uppfylldes. Dessutom hade 

parterna avtalat om att villkoret skulle vara en omfattningsbestämmelse. I andra hand menade 

LF att det var en giltig säkerhetsföreskrift som den försäkrade hade åsidosatt eftersom det 

föreskrevs vad som krävdes av försäkringstagaren för att larmet skulle kunna utlösas.   

 

Beträffande frågan om villkorets innebörd om att larmet skulle vara i funktion menade LF att 

det innebar att larmet skulle vara påslaget och kontrollerat så att det var funktionsdugligt. 

Beträffande att larmet skulle ”lösas ut” innebar det dessutom att det skulle finnas ett 

tillräckligt försåtsskydd, som kravet på centralanslutet larm uppställde, och att lokalen skulle 

vara inredd på ett sådant sätt att det inte uppstod några larmskuggor som skulle hindra larmet 

från att utlösas. Denna tolkning av det omstridda villkoret instämde inte försäkringstagaren 

med. Försäkringstagaren menade att det krav på larmets beskaffenhet som uppställdes var att 

det skulle uppfylla larmklass 2. För att uppfylla kraven på larmklass 2 ansåg 

försäkringstagaren att det inte förekom något krav i villkoren angående hur lokalen skulle 

inredas, hur många rörelsedetektorer som krävdes eller att områden i lokalen inte fick ligga i 

larmskugga. Sådana krav har det ålegat LF att ställa upp uttryckligen i villkoren. LF menade i 

sin tur att det inte var upp till bolaget att ställa krav på antalet detektorer eller deras inbördes 

placering. Det menade LF ankom på försäkringstagaren att göra i samråd med installatören av 

larmanläggningen på ett sådant sätt att det uppfyllde villkoren. Varför larmet aldrig utlöstes 

berodde med all sannolikhet på att inbrottsväggen hamnat i larmskugga med anledning av att 

en rörelsedetektor förmodligen monteras med ett s.k. pallställ framför sig. LF framförde just 

detta tillsammans med att larmet inte var påslaget. Bristen i inbrottsskyddet hade hur som 

helst berott på den försäkrades agerande eller annat fel som den försäkrade borde ha upptäckt 

vid kontroll av larmets funktion.   

 

Hovrätten fann, likt TR, att villkoret inte kunde tillämpas som en giltig 

omfattningsbestämmelse. Dels eftersom det omstridda villkoret ingick i säkerhetsföreskriften 

Krav på centralanslutet larm och dels efter hur 4 kap. 11 § FAL skall tillämpas:  

 

”4 kap. 11 § har tillkommit för att reglera frågan hur man skall bedöma en 

omfattningsbestämmelse, som enligt ordalagen begränsar försäkringsbolagets ansvar för 

vissa risker men som i realiteten tar sikte på fall som regleras av de tvingande 

bestämmelserna om försäkringstagarens biförpliktelser i försäkringsavtalslagen. Vid 

bestämmandet om ett villkor ska anses vara en omfattningsbestämmelse eller en 
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säkerhetsföreskrift måste det därför beaktas att de tvingade reglerna om biförpliktelser inte 

utan vidare ska få mista sin betydelse genom det sätt som villkoren formuleras på, varvid det 

bör motverkas att ett försäkringsbolag kringgår lagens bestämmelser genom att göra 

ansvaret beroende av just de förhållanden som biförpliktelserna tar sikte på (jfr prop. 

2003/04:150 s. 185). Som exempel nämns i förarbetena att bestämmelsen hindrar 

försäkringsbolag från att ha villkor som tex. utesluter ett skadefall från försäkringen redan på 

den grund att en föreskriven släckningsutrustning inte har fungerat vid en brand (se prop. 

2003/04:150 s. 427).”  

 

Beträffande om det omstridda villkoret kunde betraktas som säkerhetsföreskrift fann HovR att 

villkoret inte uppfyllde kraven för en giltig säkerhetsföreskrift. HovR fann att kravet på att 

larmet måste utlösas var för allmänt hållet och således inte kunde uppfattas som ett bestämt 

handlingssätt enligt 4 kap. 6 § 2 st. FAL. Villkoret borde enligt domstolen ha formulerats 

tydligare för att utgöra en säkerhetsföreskrift.279 Om ett mera utökat försåtsskydd än larmklass 

2 hade krävts för att utesluta larmskugga hade istället ett krav på skyddsklass 3 kunnat 

uppställts. Det framkom inte heller i målet hur många väggar i lokalen som var undermåliga. 

Om larmskugga inte fick förekomma vid just inbrottsväggen hade det kunnat föreskrivas 

uttryckligen. LF ansåg att syftet med det omstridda villkoret innebar ett krav på 

rörelsedetektorernas placering (bestämt handlingssätt) och att inbrottsväggen särskilt inte fick 

ligga i larmskugga. Denna uppfattning delade även TR som tolkade det omstridda villkoret 

som en säkerhetsföreskrift och dömde att den försäkrade hade åsidosatt denna. Slutligen 

ansåg HovR att försäkringstagaren aldrig varit införstådd med villkorets innebörd p.g.a. det 

brev som denne skickade den 1 september 2009 till LF, däri försäkringstagaren meddelade att 

man åtagit sig att installera fler rörelsedetektorer och fönstergaller med anledning av tidigare 

inbrott.  

HovR dömde slutligen att LF skulle ersätta företaget för skada man åsamkats eftersom 

larmkravet ansågs uppfyllt. Det omstridda villkoret bedömdes inte äga någon tillämpning.  

7.3 Norsk rättspraxis 

7.3.1 Inledning 

I Norge finns mer rättspraxis för hur gränsdragningen mellan omfattningsbestämmelser och 

säkerhetsföreskrifter skall tacklas som har utvecklats av nämnderna Avkortningsnemnda och 

                                                 
279 Jfr prop. 2003/2004:150 s. 417. 
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Forsikringsskadenemnda (FSN). Med stöd av motivuttalanden och definitionen av 

säkerhetsföreskrifter i norska FAL § 1–2 (e) hindras i huvudsak att gränsdragningsproblem 

mot omfattningsbestämmelser uppstår. 280 Definitionen av säkerhetsföreskrifter i norsk rätt 

lyder enligt följande. 

 

FAL § 1–2 (definisjoner)281 

(e) sikkerhetsforskrift: et påbud i forsikringsavtalen om: 

(1) at sikrede skal sørge for bestemte anordninger eller treffe bestemte tiltak som er 

egnet til å forebygge eller begrense skade, 

(2) at sikrede eller andre ved bruk, oppbevaring eller vedlikehold av 

forsikringsgjenstanden skal ha bestemte kvalifikasjoner eller sertifikater, 

(3) at sikrede eller andre ved bruk, oppbevaring eller vedlikehold av 

forsikringsgjenstanden skal gå fram på bestemte angitte måter. 

 

Det är framför allt den tredje punkten i paragrafen som innebär ett förtydligande om att 

villkor skall tillämpas efter bestämmelserna om säkerhetsföreskrifter.282 Bestämmelsen i 

punkten tar sikte på villkor som antingen begränsar bolagens ansvar när den försäkrade gör 

övergripande förändringar eller på annat sätt påverkar den övergripande riskbilden. 

Bestämmelsen tar även sikte på villkor som är formulerade som ett förtydligande av risken, 

men som bara kan aktualiseras genom en handling eller underlåtenhet från den försäkrades 

sida.283 Ett viktigt resultat av att dolda handlingsklausuler kom att betraktas och tillämpas som 

säkerhetsföreskrifter var att riskbegränsande villkor blev objektifierade, särskilt med hänsyn 

till ”farliga regler.”284 Det betyder att om ”yttre” förhållanden är orsaken bakom 

skadehändelsen skall villkoret tillåtas utgöra en omfattningsbestämmelse. Om istället den 

försäkrades uppträdande kan antas utgöra den dominerande omständigheten som påverkar 

risken är ett sådant villkor att betrakta som en dold handlingsklausul.285 

 

                                                 
280 Se NOU 1987:24 s. 90 ff. 
281 Se även norska FAL 2–2 (c) om att bolagen i försäkringsbeviset skall föreskriva ”hvilke sikkerhetsforskrifter 

det har fastsatt”, jfr 2 kap. 4 § 4 p. FAL. Reglerna om tillämpning av säkerhetsföreskrifter förekommer i norska 

FAL § 4–8.   
282 NOU 1987:24, s. 98. Den skall påpekas att bestämmelsen inte är någon lagreglering kring dolda 

handlingsklausuler utan ett sätt att lösa problemet på, jfr NOU 1987:24, s. 79.  
283 Bull, NFT, s. 209. 
284 Ibid s. 210. 
285 Bull, s. 394 ff. 
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7.3.2 Rt. 1979 s. 554 

Beträffande s.k. underhållsklausuler (vedlikeholdsklausuler) fann Høyesterett i rättsfallet Rt. 

1979 s. 554 (företagsförsäkring) att en klausul i villkoren som föreskrev ansvarsfrihet för 

försäkringsbolaget när skadan berodde på att bilen varit dåligt underhållen inte kunde 

betraktas som en omfattningsbestämmelse.286  

 

Lösningen från Høyesterett lade grunden för fler formuleringar som inte accepterades i 

förarbetena. Exempel på sådana formuleringar var att försäkringsbolagen inte är ansvariga för 

skada p.g.a. att försäkringsobjektet inte är tillräckligt underhållet eller eventuellt att 

försäkringsbolagen bara ansvarar för skada om det kan visas att objektet underhållits på ett 

godtagbart sätt.287 Beträffande klausuler med krav på låsning får bolagen t.ex. inte formulera 

att man bara svarar för stöld av cykel som varit låst.288 Överfört på inbrottsförsäkringar godtas 

inte att klausuler formuleras att bara omfatta inbrott vid låst lokal. 289 Resultatet av en sådan 

klausul blir annars att försäkringen inte gäller när en tjuv tar sig in genom ett öppet fönster 

eller en olåst dörr. Att ett fönster står öppet och att dörren är olåst måste istället betraktas som 

oaktsamt från den försäkrade. Resultatet blir därför att bestämmelserna om den försäkrades 

plikt att iaktta säkerhetsföreskrifter skall tillämpas.290  

 

7.3.3 FSN 2577 Kombinert 

I FSN 2577 Kombinert uttalade nämnden att ett villkor som stadgade en högre självrisk om en 

dörr inte förseddes med godkänd låsanordning, enligt bolagets kriterier, inte kunde utgöra en 

tillåten omfattningsbestämmelse. Villkoret skulle istället tillämpas efter bestämmelserna om 

säkerhetsföreskrifter med hänvisning till FAL § 1–2.291  

 

7.3.4 FSN 2455 Kombinert  

Beträffande s.k. bebodda klausuler (bebodd-klausuler) nämner de norska förarbetena att även 

klausuler som förutsätter att den försäkrade t.ex. måste bo i en byggnad eller hålla den under 

uppsyn om den inte bebos skall anses utgöra dolda handlingsklausuler. Även rättspraxis har 

tydliggjort hur bebodda klausuler skall uppfattas. I FSN 2455 Kombinert uttalade nämnden att 

                                                 
286 Bull, s. 398. 
287 Ot.prp nr. 49 (1988–89), s. 56, 58 och NOU 1987:88, s. 79 och 86. 
288 Ot.prp nr. 49 (1988–89), s. 56. 
289 Bull, NFT, s. 209 och Ullman, s. 255 f. 
290 Bull, s. 398. 
291 Ibid s. 399. 
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frostskador i obebodda byggnader inte kunde godtas som ett objektivt undantag för fara. I en 

byggnad, som hade stått tom under en längre tid med endast sporadisk tillsyn, skedde 

omfattande vattenskador då ena kranen till varmvattenberedaren fryst och sprungit läck. 

Försäkringsbolaget nekade att betala ut ersättning. Nämnden fann att ett sådant undantag inte 

ansågs utgöra en objektiv begränsning av risken/faran.292 Ett sådant undantag utgjorde 

följaktligen en dold handlingsklausul som istället skulle tillämpas som en säkerhetsföreskrift.  

  

                                                 
292 Bull, s. 399 f. 
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8 Analys 

8.1 Inledning  

I detta kapitel avser jag att analysera domen som Svea HovR meddelade i Skjortfallet. Det 

framgår i avsnitt 7.2.3 att HovR varken fann det omstridda villkoret vara en 

omfattningsbestämmelse eller säkerhetsföreskrift. Med anledning av att domen inte utgör 

något prejudikat blir frågan om TR:ns dom, att det omstridda villkoret borde tillämpats som 

en säkerhetsföreskrift med stöd av 4 kap. 11 § FAL, kan vara att betrakta som legitim eller 

inte. Analysen avser således att dels diskutera om bestämmelsen i 4 kap. 11 § FAL kan 

tillämpas såsom TR förordar, dels hur LF borde ha formulerat villkoret för att undvikit tvist. 

 

8.2 Det omstridda villkoret 

Mitt instinktiva svar är att det omstridda villkoret är en dold handlingsklausul – närmare 

bestämt en dold säkerhetsföreskrift – som genom bestämmelsen i 4 kap. 11 § FAL skall 

tillämpas som en säkerhetsföreskrift enligt 8 kap. 12 § FAL. Emellertid råder en viss 

osäkerhet om 4 kap. 11 § FAL är tillämplig på det omstridda villkoret i förhållande till lagen. 

 

Besiktningsprotokollet och den tillhörande bilagan var enligt försäkringsbrevet en del av 

försäkringsavtalet. Eftersom villkoren som förekom i bilagan var speciellt anpassade efter 

försäkringstagarens situation har dessa tillämpats före de mer generella villkoren (Koff) och 

förmodligen även före villkoren i Särskilt Villkor Inbrottsanläggning V 215:6. Att det 

omstridda villkoret förekom i bilagan innebär således att det var förankrat i 

försäkringsvillkoren på ett sådant sätt som förutsätts enligt FAL.293   

 

”För lokal som omfattar inbrottsförsäkringen gäller dessutom de skyddskrav som angivits i 

besiktningsprotokollet över inbrottsskydd […]. Med denna formulering åsyftas, såvitt nu är av 

intresse, Besiktningsprotokollet inklusive Bilagan.” 

 

Ett grundläggande men ändå viktigt klargörande som inledningsvis skall framföras är att 

säkerhetsföreskrifter är försäkringsvillkor som föreskriver olika skyldigheter som den 

försäkrade förpliktigas att ombesörja under försäkringstiden. Det som således avgör om ett 

försäkringsvillkor kan tillämpas som en omfattningsbestämmelse, enligt hur Ullman beskriver 

cykellåsprincipen, är om försäkringstagaren inte ombesörjt att uppfylla sådana ur 

                                                 
293 Se avsnitt 3.2.1. 
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säkerhetssynpunkt grundläggande förutsättningar som krävs för att försäkringsbolaget över 

huvud taget skall överväga att meddela försäkring. Frågan är då om det omstridda villkoret är 

en sådan förutsättning för försäkringsskydd som inte har uppfyllts eller om det är en 

säkerhetsföreskrift som har åsidosatts. 

 

”Larmet ska vara i funktion och utlösas vid inbrott/inbrottsförsök för att försäkringen ska 

vara gällande.” 

 

Anledningen till varför det omstridda villkoret borde vara en säkerhetsföreskrift beror framför 

allt på formuleringen att larmet, utöver funktionen, skall behöva utlösas vid 

inbrott/inbrottsförsök för att försäkringen skall vara gällande. Det är just genom olika 

förpliktade åtgärder under försäkringstiden från den försäkrades sida som möjliggör att ett 

larm alltjämt kan utlösas. Enligt 4 kap. 11 § FAL är det inte tillåtet att formulera 

omfattningsbestämmelser som utesluter försäkringsfall när orsaken beror på att den 

försäkrade har åsidosatt sina skyldigheter enligt försäkringsavtalet. Beträffande 

säkerhetsföreskrifter får således inte försäkringsbolagen som förutsättning för 

försäkringsskydd uppställa som krav att den försäkrade under försäkringstiden t.ex. måste låsa 

sin cykel. I det fallet har det skett ett kringgående av lagens tvingande bestämmelser.  

 

”Däremot får försäkringsbolaget som regel inte förbehålla sig ansvarsfrihet bara därför att 

cykeln har varit olåst. Då handlar det om brott mot en säkerhetsföreskrift.”294  

  

Bakgrunden och omständigheterna i fallet är komplexa, vilket också bidrar till att det 

omstridda villkoret blir svårt att bedöma. Det omstridda villkoret var en del av larmkravet, 

dvs. förutsättningen för försäkringsskydd, och förekom i bilagan under rubriken Krav på 

centralanslutet larm tillsammans med två andra villkor.295 Av bilagan framgick det att 

samtliga krav beträffande larmet hade uppställts som säkerhetsföreskrifter (skyddskrav) och 

att parterna var överens om att de två övriga villkoren var säkerhetsföreskrifter. Av den 

anledningen anser jag det som osystematiskt att bland säkerhetsföreskrifter undanskymt införa 

en omfattningsbestämmelse utan att någon uttrycklig omfattningsbestämmelse i de övriga 

villkoren hänvisade till det omstridda villkoret. I Koff-villkoren tillämpar LF alla 

grundläggande förutsättningar för vattenförsäkringar som säkerhetsföreskrifter. Av den 

                                                 
294 Prop. 2003/2004:150 s. 428. 
295 Se avsnitt 7.3.2. 
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anledningen känns det aningen motstridigt att inte välja samma linje beträffande 

inbrottsförsäkringen när avdraget dessutom görs med 100 %.  

 

LF meddelade som sagts försäkringstagaren att besiktningsprotokollet med tillhörande bilaga 

var en del av försäkringsavtalet: 

 

”För lokal där inbrottsförsäkring gäller krävs att inbrottsskyddskraven angivna i protokollet 

[…] är uppfyllda. Skulle kraven inte vara uppfyllda innebär det att ersättning helt uteblir i de 

fall inbrottet är en följd av fel eller brist i inbrottsskyddet.” 

 

Formuleringen att ”ersättning helt uteblir i de fall inbrottet är en följd av fel eller brist i 

inbrottsskyddet” tolkar jag som att det gäller för alla villkor som förekom i protokollet, och 

åsyftar att ersättningen kunde avdrages med 100 % enligt Q 01.50.1 vid brott mot 

säkerhetsföreskrifterna. Fullt avdrag får som regel göras vid inbrott under förutsättning att 

försäkringsbolaget kan visa på orsakssambandet mellan den åsidosatta säkerhetsföreskriften 

och inträffade skadan samt styrka culpa hos tillsynsansvarig (den försäkrade). Lyckas 

försäkringsbolaget med detta innebär det som sagts att resultatet vid skaderegleringen 

beträffande storleken på ersättningen blir densamma som vid tillämpning av en negativ 

omfattningsbestämmelse.296 Eftersom det omstridda villkoret var placerat som det var följer 

av citatet ovan både att 1) ersättning helt kunde utebli enligt villkor Q 01.50.1 och 2) att 

försäkringen inte gällde vid brott mot det omstridda villkoret. Sammantaget blir det väldigt 

tvetydigt. Placeringen och sammanhanget talar därför mot att det omstridda villkoret kan vara 

en omfattningsbestämmelse.  

 

Trots det omstridda villkorets placering hävdade LF att parterna hade avtalat om att det 

omstridda villkoret skulle vara en omfattningsbestämmelse. Det kan sägas redan nu, förutsatt 

att det rör sig om en säkerhetsföreskrift, att en sådan överenskommelse skulle stå i strid med 1 

kap. 6 FAL. Bestämmelserna om säkerhetsföreskrifter är tvingande skyddsregler och får inte 

villkoras till nackdel för försäkringstagaren.297  

 

Både TR och HovR fann att det omstridda villkoret i sin helhet ingick i en säkerhetsföreskrift. 

                                                 
296 Av den anledningen blir gränsdragningen mellan omfattningsbestämmelser och säkerhetsföreskrifter inte lika 

viktig. Jag skall emellertid genom ett exempel nedan visa när det istället handlar om ett avdrag med 20 % utifrån 

liknande omständigheter. 
297 Se avsnitt 5.2.3. 
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HovR ansåg emellertid, likt försäkringstagaren, att det omstridda villkoret inte uppfyllde 

något av rekvisiten bestämt handlingssätt, vissa anordningar eller kvalifikationer för att 

betraktas som en säkerhetsföreskrift, 4 kap. 6 § 2 st. FAL. Jag instämmer med 

försäkringstagaren och HovR om att det omstridda villkoret inte uppfyller definitionen av en 

säkerhetsföreskrift. Det omstridda villkoret föreskriver ju inte uttryckligen på vilket sätt den 

försäkrade förpliktigas att ombesörja larmets funktion så att det utlöser. Eftersom LF ändå 

verkar ha avsett att tillämpa det omstridda villkoret som en omfattningsbestämmelse antar jag 

att villkoret har formulerats på det sättet som det har gjorts just för att inte uppfylla 

definitionen av en säkerhetsföreskrift. Enligt 4 kap. 11 § FAL skall som sagts en 

omfattningsbestämmelse som i själva verket tar sikte på försäkringstagarens plikt att iaktta en 

säkerhetsföreskrift i fortsättningen tillämpas efter den tvingande bestämmelsen i 8 kap. 12 § 

FAL utan att villkoret behöver ogiltigförklaras. Frågan blir om 4 kap. 11 § FAL endast äger 

tillämpning på villkor som uttryckligen innehåller något av rekvisiten bestämt handlingssätt, 

vissa anordningar eller kvalifikationer i villkoret, eller om bestämmelsen även äger 

tillämpning på villkor som medför aktivitets-/aktsamhetskrav utan att det uttryckligen framgår 

av villkoren. Det är just på den frågan som TR:ns och HovR:ns åsikter skiljer sig åt. TR 

uttalade följande i domskälen:  

 

”Vid bedömningen måste dock 4 kap. 11 § i dess helhet beaktas. Bestämmelsen innebär 

nämligen att ett villkor som i och för sig framstår som en omfattningsbestämmelse ska 

behandlas som en säkerhetsföreskrift när begränsningen beror av åsidosättande av 

försäkringstagarens skyldigheter att följa angivna säkerhetsföreskrifter, m.a.o. när ett villkor 

till sitt innehåll är att bedöma som en säkerhetsföreskrift.”  

 

Det stadgas varken uttryckligen i lagtexten eller i propositionen att ett villkor måste uppfylla 

definitionen av en säkerhetsföreskrift för att 4 kap. 11 § FAL skall bli tillämplig. Det som 

emellertid stadgas i propositionen är att omfattningsbestämmelser som i realiteten överträder 

de tvingande bestämmelserna skall tillämpas härefter. Det i sin tur talar för att det är 

innehållet/syftet bakom ett villkor som avgör om det skall tolkas och tillämpas som en 

säkerhetsföreskrift. Jag tror att TR grundade sitt skäl på detta resonemang och gjorde 

bedömningen att villkoret fyllde en viktig funktion i avtalet och därför inte skulle lämnas utan 

hänsyn. Denna bedömning hade minst sagt varit fördelaktig för LF.  

 

Den fråga som alltså ställs på sin spets i Skjortfallet är om en sådan syftestolkning som TR 
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gjorde bör kunna accepteras inom företagsförsäkring. HovR tyckte som sagts att det 

omstridda villkoret var för allmänt hållet och kunde därför inte vara en giltig 

säkerhetsföreskrift enligt 4 kap. 6 § 2 st. FAL. Eftersom bestämmelserna om 

säkerhetsföreskrifter är tvingande skyddsregler även för företag kan det argumenteras för att 

en sådan djupgående syftestolkning som TR förordar skall göras med försiktighet. En 

konsekvens blir annars att rätten till ersättning går förlorad om ett försäkringsvillkor skulle 

föreskriva fullt avdrag. För vad är annars poängen med rekvisiten i paragrafen om det i 

slutändan ändå blir upp till bolagen att godtyckligt bestämma vad som är att förstå som 

säkerhetsföreskrifter och inte. Emellertid avser varje villkor fylla en viss funktion i 

avtalsrelationen. Att det förekommer okunskap och missbedömningar från försäkringsbolagen 

vid formuleringen av olika villkor skall inte bortses ifrån och är ju det som föranleder 

gränsdragningsfrågan; att försäkringsbolagen inte kan uttrycka vad ett visst villkor innebär. 

Det är ju av den anledningen som 4 kap. 11 § FAL tillkommit, för att i efterhand lyfta fram 

vad ett villkor egentligen åsyftar.  

 

Enligt min uppfattning råder det som sagts ingen tvekan om att det omstridda villkoret 

faktiskt fyller en sådan funktion som bestämmelserna om säkerhetsföreskrifter tar sikte på. 

Frågan att besvara blir då vad det omstridda villkoret kräver. Enligt min uppfattning uttrycker 

det omstridda villkoret, utan att det uttryckligen framgår, att försäkringen endast omfattar 

lokal med ett fungerande larm, även efter försäkringstiden har börjat löpa. En sådan lydelse 

begränsar försäkringen till sin omfattning och beror på att den försäkrade har åsidosatt sin 

skyldighet att iaktta meddelade säkerhetsföreskrifter, förutsatt att det istället inte kan härledas 

till att denne inte lyckats uppfylla de grundläggande förutsättningarna för försäkringsskydd. 

Att larm generellt sett måste fungera under försäkringstiden innebär att det ligger flera 

aktivitetskrav bakom ett sådant villkor, vilket medför att det är den försäkrade som påverkar 

huruvida larmet kommer att fungera eller inte. Min uppfattning är därför att det omstridda 

villkoret är en dold handlingsklausul som istället skall vara en säkerhetsföreskrift. Det 

omstridda villkoret anser jag för det första syftar att förpliktiga den försäkrade att aktivera 

larmet när verksamheten stänger för dagen. Om larmet inte aktiveras kan det tekniskt sett inte 

utlösas i syfte att förhindra stöld. Det är således den försäkrade genom ett bestämt handlande 

som påverkar och bidrar till att den förutsättande funktionen upprätthålls under 

försäkringstiden. Samma sak gäller även vid cykelfallet. Om försäkringstagaren inte låser 

cykeln fyller inte det förutsättande låset sin funktion, dvs. att förhindra stöld. För det andra 

syftar det omstridda villkoret till att förpliktiga den försäkrade att kontrollera att larmet 
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fungerar. Kontroll kan vara allt från rutinkontroller att en gång per kvartal se till att larmet 

utlöser överallt i lokalen till att lyssna efter om larmet verkligen slås på när det aktiveras. För 

det tredje syftar det omstridda villkoret till att förpliktiga den försäkrade att sköta/underhålla 

larmet genom service osv. Nämnda förutsättningar är som sagts sådana som den försäkrade 

kan påverka för att upprätthålla det tekniska kravet på att larmet fortsättningsvis skall fungera. 

I vilken utsträckning säkerhetsföreskrifter måste iakttas framgår vanligtvis av olika 

skyddsklasskrav beroende på vilken riskkategori försäkringstagaren placeras inom.  

 

Om likartade tvister uppstår i framtiden p.g.a. att villkor hamnar i någon gråzon mellan 

säkerhetsföreskrifter och omfattningsbestämmelser kommer, utifrån hur HovR dömde i det 

här fallet, tvisten avgöras till nackdel för bolagen. Lärdomen LF måste ta med sig från tvisten 

är att i fortsättningen tydligt utforma villkor där åtminstone ett av rekvisiten i 4 kap. 6 § 2 st. 

FAL tydligt framgår.298 Om LF med att larmet behövde utlösa menade att larmet behövde 

aktiveras borde det ha uttryckts enligt följande:  

 

Säkerhetsföreskrift 1: För att upprätthålla larmets funktion förpliktigas den försäkrade att 

aktivera larmanläggningen. 

 

Om LF med att larmet behövde utlösa menade att ingen larmskugga fick förekomma borde 

det ha uttryckts enligt följande:   

 

Säkerhetsföreskrift 2: Larmskugga får inte förekomma i lokalen. Utplacerade 

rörelsedetektorer får därför inte blockeras.   

 

En kompletterande säkerhetsföreskrift till den ovanstående hade kunnat lyda enligt följande: 

 

Säkerhetsföreskrift 3: Väggar av gips som är förstärkta med 11 mm tjock plyfa skall förses 

med larmkontakt i väggen som är ansluten till centralanläggningen.  

  

I Skjortfallet hade som sagts larmet inte utlöst eftersom rörelsedetektorerna vid 

inbrottsväggen hade blockerats. Larmet var i övrigt påslaget och i funktion. Hade LF 

formulerat det omstridda villkoret enligt den andra säkerhetsföreskriften hade det medfört att 

den försäkrade åsidosatt en giltig säkerhetsföreskrift. Om orsakssambandet hade kunnat 

styrkas, vilket det förmodligen hade gjorts, skulle det innebära ett avdrag med 100 % från 

                                                 
298 Hur jag rekommenderar att LF borde ha formulerat det omstridda villkoret framgår av avsnitt 8.3. 
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ersättningen.  

 

Även om det omstridda villkoret endast hade innehållit lydelsen att larmet skulle vara i 

funktion för att försäkringen skulle vara gällande borde villkoret, enligt mig, likväl ha åsyftat 

en säkerhetsföreskrift. I sammanhanget föranleds ingen distinktion mellan att ”larmet skall 

vara i funktion” och att det även skall ”utlösas”. Bägge lydelser förutsätter aktsamhetskrav 

från den försäkrade under försäkringstiden såsom jag har beskrivit ovan. Vidare räcker det 

med att läsa i propositionen som stadgar att en omfattningsbestämmelse inte får utesluta 

skydd för att en säkerhetsanordnings funktion under försäkringstiden inte kan garanteras: 

 

”Bestämmelsen hindrar försäkringsbolaget från att ha villkor som t.ex. utesluter ett skadefall 

från försäkringen redan på̊ den grund att en föreskriven släckningsutrustning inte har 

fungerat vid en brand.”299  

 

Exempel: Parterna har kommit överens om att försäkringstagaren innan försäkringsavtalets 

ikraftträdande måste installera en larmanläggning som uppfyller larmkass 3. Vid ett inbrott 

konstaterar försäkringsbolaget att larmanläggningen inte har installerats.  

 

I det här exemplet har inte försäkringstagaren uppfyllt en ur säkerhetssynpunkt grundläggande 

förutsättning, varför försäkringsbolaget kan utesluta skydd efter vad cykellåsprincipen tillåter. 

 

Exempel: En anställd har bråttom hem en fredag och kastar sig ur sin lasttraktor som används 

i lokalen för att flytta runt stora pallar. Föga märker denne att lasttraktorn hamnar i vägen för 

en rörelsedetektor som täcker en viss vägg. Samma natt inträffar ett inbrott genom den vägg 

som p.g.a. traktorn befinner sig i larmskugga. Larmet utlöser inte.  

 

I det här exemplet har larmet inte kunnat utlösas eftersom den anställde oaktsamt hade 

placerat lasttraktorn framför en rörelsedetektor och förhindrat dess räckvidd. Här är det 

således fråga om att larmet har mist sin funktion med anledning av ett oaktsamt handlande 

från den försäkrade. Men efter vad som stadgas i propositionen får alltså inte en 

säkerhetsanordnings funktion ligga till grund för bolagen att utesluta ansvar. Hade ett 

försäkringsbolag i det här fallet formulerat följande villkor enligt nedan som en 

omfattningsbestämmelse, hade det villkoret inte varit att betrakta som en giltig 

                                                 
299 Prop. 2003/2004:150 s. 427. 
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omfattningsbestämmelse. 

 

Omfattningsbestämmelse: Försäkringen gäller bara för larm som fungerar/larm som utlöser.  

 

Ett sådant villkor innefattar således ett dolt aktivitetskrav att den försäkrade genom 

aktsamhetskrav måste säkerställa att larmet alltjämt fungerar för att inte äventyra rätten till 

ersättning. Ett sådant villkor är enligt mig en dold handlingsklausul som skall tillämpas enligt 

bestämmelsen i 4 kap. 11 § FAL.   

 

Sammantaget blir min bedömning av det omstridda villkoret, med anledning av vad det har 

inneburit, dvs. att se till att området vid gipsväggen skulle täckts av rörelsedetektorer, inretts 

på ett sådant sätt att rörelsedetektorerna kunde utlösa larmet samt aktiverat larmet för detta 

område vid stängning, skall vara en säkerhetsföreskrift.  

 

Den omständighet som jag slutligen anser talar för att det omstridda villkoret skall vara en 

giltig säkerhetsföreskrift är anledningen bakom tillkomsten av larmet. Lokalen hade sedan 

parterna träffade försäkringsavtal utsatts för två stycken inbrott innan det ifrågavarande 

inbrottet. Redan vid tecknandet av försäkringen 2006 framgick larmkravet som föreskrev att 

det var en objektiv förutsättning för att försäkring skulle meddelas att larmet installerades. 

Visserligen föreskrevs inte ordagrant att just inbrottsväggen i det ifrågavarande inbrottet fick 

ligga i larmskugga. Det kan emellertid anses uppenbart att sådana omslutningsytor som LF 

noterade inte uppfyllde kraven för inbrottsskydd behövde ägnas extra uppmärksamhet vid 

installation av larmets rörelsedetektorer. HovR ansåg att tillkomsten av larmet inte exklusivt 

grundade sig på förekomsten av undermåliga omslutningsytor. Jag håller med HovR att det är 

rimligt att ett larmkrav ändå hade uppställts, men när det uttryckligen har framhållits från LF 

att vissa ytor indirekt var i större behov av omsorg vid utformandet av försåtsskyddet, anser i 

alla fall jag att det bör vägas in i en samlad bedömning. Eftersom försäkringstagaren har vetat 

om att det funnits undermåliga omslutningsytor, möjligen fler än bara en, måste denne ha 

förstått att dessa varit utsatta för större risk, vilket borde ha föranlett att rörelsedetektorerna 

ändamålsenligt monterats vid dessa ytor. Med anledning av tidigare inbrott när larmet inte 

utlöste, som berodde på att larmskuggor förekommit, måste försäkringstagaren varit medveten 

om att denne ålades att utesluta samtliga larmskuggor genom att placera rörelsedetektorerna 

på ett sådant sätt att larmet kunde utlösas. Det påståendet anser jag styrks av det brev som 

försäkringstagaren skickade till LF: 
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"Vid det första inbrottet den […] utlöste inte larmet eftersom man uppenbarligen har hittat en 

mindre yta som låg i någon form av larmskugga. Efter detta inbrott har vi låtit installera 

ytterligare detektorer för att utesluta ev. larmskuggor. Vi anser därmed att vi hela tiden har 

gjort allt som rimligen står i vår makt för att undvika inbrott."  

 

LF gjorde upp i godo med försäkringstagaren efter det första inbrottet efter att denne meddelat 

att inbrottsskyddet skulle förstärkas på ett sådant sätt som framkommer av brevet. Det i sin tur 

anser jag måste tolkas som att LF inte godkände att det i fortsättningen fick förekomma någon 

larmskugga i lokalen och således höjt aktsamhetsgraden hos försäkringstagaren att undvika 

just detta.   

 

Det som har talat för att det omstridda villkoret borde vara en omfattningsbestämmelse är 

ordalydelsen. Ordalydelsen är den tolkningsfaktor som parterna huvudsakligen utgår från när 

ett villkor skall tolkas. Eftersom det omstridda villkoret inte uppfyller definitionen av en 

säkerhetsföreskrift kan det därför argumenteras för att villkoret enligt produktfrihetsprincipen 

inte möter något hinder från att istället vara en omfattningsbestämmelse. När HovR säger att 

villkoret inte kan vara en säkerhetsföreskrift per definition borde det således innebära att 

villkoret inte tar sikte på en sådan skyldighet som en säkerhetsföreskrift avser. I det fallet har 

försäkringsbolaget hindrats från att fritt utforma sina försäkringsprodukter enligt 

produktfrihetsprincipen. Enligt Hellner skall emellertid ordalydelsen inte alltid vara 

avgörande vilket också vinner stöd från rättsfallet NJA 2001 s. 750 om att fler 

tolkningsfaktorer kan spela roll vid villkorstolkning. Hellner menar att villkor framför allt 

skall tolkas efter hur de är avsedda att tillämpas i förhållande till lagen. 

 

Ett krav på installation av larm möter normalt inget hinder mot att tillämpas som en 

omfattningsbestämmelse om larmet utgör en grundläggande förutsättning för att 

försäkringsbolaget skall meddela försäkringsskydd.  

 

”Vidare möter det inte något hinder att försäkringsbolaget fritar sig från ansvar för 

exempelvis cykelstöld om den försäkrade cykeln saknar lås.”300  

 

För att försäkringstagaren skall kvalificera sig som kund hos försäkringsbolaget krävs således 

att olika objektiva förutsättningarna som försäkringsbolaget uppställer uppfylls. Att 

                                                 
300 Prop. 2003/2004:150 s. 428. 
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försäkringstagaren på begäran av försäkringsbolaget måste installera olika 

säkerhetsanordningar (t.ex. ett larm) för att kvalificera sig för skydd utgör enligt 

cykellåsprincipen inte ett sådant särskilt krav på uppträdande som hindrar villkoret att 

tillämpas som en omfattningsbestämmelse enligt 4 kap. 11 § FAL. Enklare uttryckt skall ett 

åtagande från försäkringstagaren att uppfylla förutsättningarna för skydd inte betraktas som 

en plikt att följa en säkerhetsföreskrift. En säkerhetsföreskrift föreskriver snarare hur den 

försäkrade, efter försäkringstiden har börjat löpa, skall upprätthålla de grundläggande 

förutsättningar som infriats utifrån olika skyddsklasskrav.  

 

I Skjortfallet meddelade LF försäkring under förutsättningen att försäkringstagaren 

installerade ett larm i lokalen. Om försäkringstagaren inte hade låtit installera larmet skulle 

det medfört, i likhet med ena exemplet ovan, att den objektiva förutsättningen för skydd inte 

hade uppfyllts enligt 4 kap. 11 § FAL. I fallet var det ostridigt att ett larm fanns installerat i 

lokalen. Det larm som förutsattes skulle också uppfylla kraven enligt larmklass 2 som 

bedömdes vara rätt typ av larm för lokalen. Att larmet behövde vara av sådan beskaffenhet att 

det uppfyllde larmklass 2 skall, enligt hur Ullman beskriver att cykellåsprincipen måste 

förstås, inte betraktas vara en installation av en viss anordning enligt 4 kap. 6 § 2 st. FAL, 

utan en säkerhetsanordning som förutsätts för skydd.  

 
Larmklass 2 

”I klass 2 ska larmövervakningen utföras som skalskydd, kompletterat med invändigt 

försåtskydd. Till– och frånkoppling utförs i centralapparaten eller via separat manöverpanel. 

Exempel på användningsområden: bostäder med stort värde samt företag.”301 

 

Försåtsskyddet enligt larmklass 2 innebar att försäkringstagaren förutsattes utföra 

installationen av skyddet på ett sådant sätt att beträdande av från skyddssynpunkt viktiga 

områden i lokalen utlöste larmet för att larmkravet skulle anses uppfyllt. LF menade främst att 

larmkravet i synnerhet innebar att de omslutningsytor som inte uppfyllde kraven för 

inbrottsskydd fick ligga i larmskugga. Om inte annat innebar kravet på försåtsskydd enligt 

larmklass 2 att ingen larmskugga fick förekomma alls. LF ville således inte att försäkringen 

skulle gälla för inbrott genom undermåliga omslutningsytor i larmskugga. För att uppfylla 

försåtsskyddet enligt larmklass 2 hävdade LF att det även som förutsättning krävdes att 

                                                 
301 https://www.stoldskyddsforeningen.se/foretag/sakerhetsradgivning-for-foretag/inbrottslarm/larmklasser/ 

(hämtad 2018-03-16 kl. 16:09) 
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försäkringstagaren monterade och placerade ut rörelsedetektorer i sådan utsträckning som 

krävdes för att eliminera larmskugga för att larmkravet skulle anses uppfyllt. Det kravet 

menade LF att försäkringstagaren inte hade lyckats med att uppfylla. Emellertid konstaterade 

HovR att det inte uttryckligen framkom några preciserade krav, varken genom larmkravet 

eller försåtsskyddet, på antalet rörelsedetektorer och inte heller några krav på att det fick 

förekomma någon larmskugga alls i lokalen. Eftersom LF inte hade varit tillräckligt tydlig 

med vilka förutsättningar som försäkringstagaren behövde uppfylla ansåg HovR att 

försäkringstagaren hade uppfyllt larmkravet i övrigt. Försåtsskyddet skall enligt larmklass 2 

som sagts innebära att viktiga delar av en lokal skall larmskyddas. Sådana viktiga delar måste 

inbegripa potentiella inbrottsväggar. I det här fallet kände försäkringstagaren till att sådana 

potentiella inbrottsväggar fanns, varför jag då anser att sådana områden borde ha prioriterats 

beträffande utplaceringen av rörelsedetektorer. Ett sådant krav som följer med monteringen av 

en larmanläggning av larmklass 2 skall enligt cykellåsprincipen innebära att den förutsättande 

installationen av larm inte har uppfyllts om viktiga områden fortfarande hamnar i larmskugga 

efteråt.  

 

Exempel: Parterna har kommit överens om att försäkringstagaren innan försäkringsavtalets 

ikraftträdande måste installera en larmanläggning som uppfyller larmkass 2. 

Försäkringsbolaget har noterat att den nordliga väggen i lokalen inte uppfyller 

inbrottsskyddskraven, vilket man har informerat försäkringstagaren om. Försäkringstagaren 

monterar upp alla fyra stycken rörelsedetektorer. Två stycken på varsin långsida inte allt för 

nära varandra. Det visar sig senare att de två rörelsedetektorerna med räckvidd till den 

nordliga väggen emellertid hindras av två breda betongpelare, vilket kastar en larmskugga 

över stora delar av den nordliga väggen. Inbrott sker genom denna vägg en kväll utan att 

larmet löser ut.   

 

I det här exemplet har försäkringstagaren alltså inte installerat larmanläggningen på ett sådant 

ändamålsenligt sätt som larmklass 2 föreskriver (exemplet bygger på att rörelsedetektorerna 

närmast den nordliga väggen behövde monteras upp precis vid hörnen). Eftersom 

försäkringstagaren misslyckats med detta har denne således inte uppfyllt förutsättningarna för 

skydd. Försäkringsbolaget kan därför enligt 4 kap. 11 § FAL utesluta ansvar. I Skjortfallet har 

det framgått att det är fast inredning som har orsakat larmskuggan vid inbrottsväggen. Det i 

sin tur måste innebära att försäkringstagaren inte har installerat larmet på ett sådant sätt som 

larmklass 2 föreskriver. Av den anledningen borde försäkringstagaren inte ha uppfyllt 
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installationen av larmet enligt larmklass 2, vilket talar för att larmkravet, inkluderat det 

omstridda villkoret, är en omfattningsbestämmelse. Det framstår därför som tveksamt om 

försäkringstagaren hade testat larmets funktion överallt i lokalen efter de nya 

rörelsedetektorerna hade monterats upp. Om det hade gjorts och larmskugga påträffats har 

man i alla fall inte meddelat LF om detta. En sådan oaktsamhet innebär följaktligen att 

försäkringstagaren har lämnat felaktiga upplysningar enligt 8 kap. 8 § FAL. För om larmet 

inte skulle fungerat vid inbrottsväggen hade förmodligen LF inte meddelat försäkring eller 

åtminstone informerat försäkringstagaren att justera bristen. Enligt 8 kap. 9 § 2 st. första men. 

FAL skulle LF varit fria från ansvar i Skjortfallet om de skulle kunnat visa att försäkring inte 

hade meddelats om LF blivit upplyst om att det förekom larmskugga i lokalen. I detta fall blir 

resultatet vid skadereglering detsamma som om den försäkrade eftersatt en 

omfattningsbestämmelse, dvs. ingen ersättning.   
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9 Slutsats 

9.1 Allmänt  

HovR fann som sagts att försäkringstagaren hade uppfyllt larmkravet och att det inte 

framkommit i villkoren att någon larmskugga fick förekomma vid inbrottsväggen trots det 

förbehåll LF hade gjort tillsammans med det krav att larmanläggningen behövde uppfylla 

larmklass 2. Det omstridda villkoret förklarades ogiltigt. Det har varit intressant att urskilja 

båda domstolarnas syn på hur den här typen av villkor skall tolkas. TR bedömde att villkoret 

skulle tolkas efter sitt syfte och således som en säkerhetsföreskrift medan HovR bedömde att 

en sådan tolkning skulle medföra olägenheter för försäkringstagaren. Det råder således 

fortfarande oklarhet hur 4 kap. 11 § FAL skall tillämpas. Att det omstridda villkoret tolkats 

som det gjorts anser jag helt beror på den ”konsumentskyddande” karaktär som 

bestämmelserna för säkerhetsföreskrifter har även för företagsförsäkringar. Hade inte detta 

skydd funnits för företagen anser jag att det inte skulle råda någon tvekan om att HovR hade 

gjort avsteg från sin bedömning och istället anslutit sig till samma bedömning som TR. 

 

9.2 Hur LF borde formulerat det omstridda villkoret 

Min slutsats är att det omstridda villkoret inte hade orsakat några problem varken som 

omfattningsbestämmelse eller som säkerhetsföreskrift om villkoret bara hade formulerats på 

ett tydligare sätt. Hade det omstridda villkoret formulerats som en giltig säkerhetsföreskrift 

skulle det med all sannolikhet ha inneburit fullt avdrag av ersättningen efter avslutad 

skadereglering enligt Q 01.50.1. Hade LF varit tydligare med att försäkringen meddelats 

under förutsättning att larmet behövde utformas på ett sådant sätt att ingen larmskugga fick 

förekomma vid inbrottsväggen, hade ett sådant villkor enligt hur jag har tolkat 

cykellåsprincipen inneburit att skydd kunnat uteslutas. Lärdomen från Skjortfallet är att 

omfattningsbestämmelser och säkerhetsföreskrifter bör hållas isär så gott det bara går. Det 

som blir viktigt för försäkringsbolagen i fortsättningen när nya villkor skall formuleras och 

denna gränsdragning skall göras är att fråga sig vad villkoret de facto kräver av den 

försäkrade under försäkringstiden. Finner bolagen att det faktiskt är något som den försäkrade 

själv kan påverka och förhindra skall ett sådant villkor formuleras som en säkerhetsföreskrift. 

I de flesta fall när fullt avdrag görs anser jag att det är bättre att ta det säkra före det osäkra 

och formulera villkoret som en säkerhetsföreskrift, vilket bolagen förmodligen i allt större 

utsträckning kommer att göra för att säkerställa att man inte kringgår lagens tvingande 

bestämmelser. Beträffande ansvarsbegränsningar i form av omfattningsbestämmelser tror jag 
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dessa i fortsättningen kommer formuleras kort och koncist för att inte riskera att misstas som 

säkerhetsföreskrifter. 

 

Hur skulle LF formulerat villkoret för att undvika tvist?   

LF har i Skjortfallet hävdat att bolaget inte varit ersättningsskyldiga för inbrott som sker i 

larmskugga. För att inte larmskugga skall förekomma krävs som första steg att 

rörelsedetektorer installeras på ett korrekt och ändamålsenligt sätt. Som andra steg är det upp 

till den försäkrade att upprätthålla larmanläggningens funktion och t.ex. inte blockera 

rörelsedetektorerna och således hindra larmet från att utlösa. Efter vad HovR har konstaterat 

ställs i ett läge som i Skjortfallet ett stort krav på precision i kommunikation. Utefter hur det 

omstridda villkoret har varit formulerat och som jag har tolkat det skulle jag rekommenderat 

LF att istället formulera villkoret enligt följande: 

 
- Säkerhetsföreskrift: Monterade rörelsedetektorer för väggar av gips som är förstärkta med 11 

mm tjock plyfa får inte blockeras under nattetid på ett sådant sätt att väggar hamnar i 

larmskugga. Vilka väggar det rör sig om framgår av särskilt besiktningsprotokoll. 

 

Mitt förslag till hur det omstridda villkoret borde formulerats för att istället tillämpats som en 

giltig omfattningsbestämmelse lyder enligt följande:   

 

- Försäkring meddelas under förutsättning att larm installeras och uppfyller larmklass 3 samt 

att ingen larmskugga konstateras efter installationen.  

 

- Försäkring meddelas under förutsättning att undermåliga omslutningsytor som framgår av 

besiktningsprotokollet täcks av fyra rörelsedetektorer vardera uppsatta från olika vinklar med 

jämna mellanrum.  
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med reservation för att avvikelser, från detta villkor när jag har läst villkoren i Skjortfallet.  
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