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Abstract 

The principle of the insured interest constitutes the basis of the non-life 
insurance law. Only those who have an insured interest in an object have 
in a right to insurance compensation in the event of insurance cases. The 
consequence of insuring someone else's interest is that no insurance 
compensation is disbursed. This concept has been developed through a 
tradition in insurance law and despite the comprehensive consequence 
there is no strict definition of the term “insured interest”. This means that 
the concept is very inexplicit, and policyholders do not understand the 
requirements that are placed on the policyholder in order for the criterias 
for an insured interest to be considered fulfilled and the policyholder get 
full compensation. 

The cost of a motor vehicle insurance can be comprehensive. The 
insurance premiums on the insurance is calculated on the present risk and 
circumstances such as age of the vehicle’s owner, geographical area, 
production age and model of the vehicle etc. It is common for vehicles to 
be registered on the person receiving the lowest insurance premium, 
regardless of in whose interest it is to insure the vehicle. Most often, 
policyholders are unaware of the extent of the action and the 
consequences of insure someone else's interest. Most likely, policyholders 
do not understand the terms at all, while the concept plays a crucial role 
in the policyholder's right to compensation. Policyholders can thus go 
uninsured as they, in good faith, have insured someone else's interest. 

Chapter 6 Section 1 of the Försäkringsavtalslagen states that 
compensation is paid for each legal interest covered by the insurance. 
There is no definition of what legal interest means. The preparatory work 
on the Act gives examples of what constitutes a non-legal interest, but no 
definition of the term is thus given. The insurance contracts set 
requirements for financial connection, ownership and main users, 
concepts that can be considered obvious in everyday language, but their 
legal function in the agreement is not as easy to define. The lack of Court 
Cases from the Swedish Supreme Court in the area contributes to a 
difficulty in defining the concepts in more detail. 

The concept of insured interest can be said to consist of four 
components; legal interest, financial connection, ownership and main use. 
These criteria form the basis of the insured interest and will be decisive 
whether insurance compensation will be paid or not. The thesis aims to 
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investigate the concept of insured constituents and analyze the meaning 
of the definition based on today's legal situation and a number of insurance 
terms on the market. Within the framework of the insured interest, the 
problem of leasing and credit purchases will be analyzed, including 
primarily the problem of deciding who is the vehicle owner. The concept's 
significance for the insurance companies' duty to provide information will 
also be affected, where the problem of policyholders not understanding 
the scope and consequences of the concept will be particularly affected. 





 

 

Sammanfattning 

Principen om försäkrat intresse utgör grunden inom 
skadeförsäkringsrätten. Endast den som har ett försäkrat intresse i en sak 
har, vid händelse av försäkringsfall, en rätt till försäkringsersättning. 
Konsekvensen av att försäkra någon annans intresse är att ingen 
försäkringsersättning utgår. Begreppet har utvecklats genom en tradition 
inom försäkringsrätten och trots denna omfattande konsekvens finns 
ingen enhetlig definition av begreppet försäkrat intresse. Detta leder till att 
begreppet är mycket oförutsägbart och försäkringstagarna förstår inte de 
krav som ställs på försäkringstagaren för att förutsättningarna för ett 
försäkrat intresse ska anses vara uppfyllda. 

Försäkringskostnaden för ett motorfordon kan bli omfattande. 
Premien på försäkringen beräknas på den föreliggande risken och 
omständigheter som ålder på ägaren, geografiskt område, ålder och modell 
på fordonet m.m. Det är vanligt att fordon registreras på den person som 
erhåller lägst premie, oberoende av i vems intresse det ligger att försäkra 
fordonet. Oftast är försäkringstagarna omedvetna om handlingens 
omfattning och de konsekvenser som följer av att försäkra någon annans 
intresse. Troligtvis förstår inte försäkringstagarna vad begreppet innebär 
över huvud taget, samtidigt som begreppet spelar en avgörande roll i 
försäkringstagarens rätt till ersättning. Försäkringstagare kan därmed gå 
oförsäkrade då de i god tro har försäkrat någon annans intresse. 

I 6 kap. 1 § försäkringsavtalslagen anges att ersättning utges för varje 
lagligt intresse som omfattas av försäkringen. Det finns ingen definition 
av vad lagligt intresse innebär. I förarbetena till lagen anges exempel på 
vad som utgör ett icke lagligt intresse, men någon definition av begreppet 
ges således inte. I försäkringsavtalen ställs krav på ekonomiskt samband, 
ägande och huvudsaklig brukare upp. Begrepp som i folkmun kan anses 
som självklara, men deras juridiska funktion i avtalet inte är lika enkelt att 
definiera. Avsaknaden av högre avgöranden på området bidrar till en 
svårighet att definiera begreppen närmare. 

Begreppet försäkrat intresse kan sägas bestå utav fyra beståndsdelar; 
lagligt intresse, ekonomiskt samband, ägarskap och huvudsakligt 
brukande. Dessa kriterier utgör grunden i det försäkrade intresset och blir 
avgörande för om försäkringsersättning kommer att betalas ut eller inte. 
Uppsatsen syftar till att utreda begreppet försäkrat intresses beståndsdelar 
och analysera innebörden av definitionen utifrån dagens rättsläge och ett 
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antal försäkringsvillkor på marknaden.  Inom ramen för det försäkrade 
intresset kommer senare att problematiken kring leasing och kreditköp att 
analyseras, däribland främst problematiken med att avgöra vem som utgör 
fordonets ägare. Även begreppets betydelse för försäkringsbolagens 
informationsplikt kommer att beröras, där problemet med att 
försäkringstagarna inte förstår begreppets omfattning och konsekvenser 
särskilt kommer att beröras. 
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1 Inledning 

1.1 Problemformulering 

Ägandet av ett fordon är förenat med flera kostnader. Förutom själva 
inköpet av fordonet och bränsle tillkommer kostnader för skatt och den 
obligatoriska trafikförsäkringen. Ur trafikförsäkringen utges 
försäkringsersättning för bl.a. personskador som uppkommit när fordonet 
varit i trafik, men försäkringen omfattar även tredje mans skador i vissa 
avseenden, t.ex. när en sakskada på ett staket uppkommit i samband med 
en trafikolycka. Trafikförsäkringen ersätter inte skador på det egna 
fordonet, varför många väljer att teckna en egendomsförsäkring; en 
motorfordonsförsäkring. 

Premien för en motorfordonsförsäkring varierar, men premien kan 
komma att bli så pass stor för vissa försäkringstagare att det ibland utgör 
en ekonomisk omöjlighet att äga ett fordon. En konsekvens av detta är att 
det är vanligt att fordon registreras på en person som erhåller en lägre 
premie. Det kan röra sig om en närstående, eller en annan person, som av 
någon anledning erhåller en lägre premie. Detta är något som många 
fordonsägare ser som en bagatell, omedvetna om de konsekvenser som 
följer av att försäkra någon annans intresse. 

Principen om försäkrat intresse utgör grunden inom 
skadeförsäkringsrätten. Vid händelse av ett försäkringsfall har endast den 
som har ett försäkrat intresse i egendomen rätt till ersättning. I det fall en 
försäkringstagare har försäkrat någon annans intresse kan ersättningen 
komma att sättas ned, och i vissa fall helt bortfalla. 

Inom försäkringsrätten regleras ersättningen oftast mellan 
försäkringsbolaget och försäkringstagaren, utan att någon utomstående är 
inblandad. Regleringen av försäkringsfallet stannar mellan 
försäkringsbolaget och försäkringstagaren och offentliggörs inte, då 
skadan hanteras internt mellan försäkringsbolaget och försäkringstagaren. 
Endast i fall där det uppstår en faktisk tvist som leder till en 
domstolsförhandling offentliggörs tolkningen av försäkringsvillkoren. Det 
torde dock anses som ovanligt att allmänheten tar del av 
domstolsavgöranden, varför villkoren kan vara svårtolkade för en 
försäkringstagare utan juridisk kompetens. 
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Då de flesta tvister inte avgörs i domstol, utan avgörs mellan 
försäkringstagaren och försäkringsbolagen, råder det en brist på 
vägledande avgöranden där begreppet "försäkrat intresse" diskuteras. 
Begreppet är svårdefinierat och bygger på andra begrepp, så som bilens 
ägare och huvudsakliga brukare. Det kan därför vara svårt för en 
försäkringstagare att förutse vilka omständigheter som kan komma att bli 
avgörande i sak i händelse av försäkringsfall. Utan juridiska kunskaper kan 
begreppets innebörd vara svårförutsebart samtidigt som begreppet spelar 
en avgörande roll i den enskildas rätt till ersättning. Försäkringsavtalet 
utgör ett standardiserat avtal med standardiserade avtalsklausuler som 
sällan diskuteras med försäkringstagare innan avtal sluts. 
Försäkringstagaren förutsätts läsa igenom avtalet och förstå innebörden 
av försäkringsvillkoren. Det är dock vanligt att försäkringstagaren inte 
läser genom avtalet, varken före, under eller efter avtalsslut, och ännu 
mindre förstår begreppets betydelse och vilka konsekvenser begreppet kan 
leda till. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Det huvudsakliga syftet med arbetet är att analysera innebörden av 
begreppet försäkrat intresse inom motorfordonsförsäkring. Med 
utgångspunkt i begreppen lagligt intresse, ekonomiskt samband, fordonets 
ägare och huvudsaklig brukare kommer försäkrat intresses funktion att 
analyseras för att senare kunna dra slutsatser om konsekvenserna av 
begreppets praktiska innebörd, samt de svårigheter som kan uppkomma 
vid definieringen och tillämpningen av begreppet. 

De frågeställningar som kommer att beröras är: 

• Vad utgör ett försäkrat intresse inom motorfordonsförsäkring? 
o Vad innebär försäkrat intresse vid avbetalning och leasing? 
o Hur hanteras begreppet försäkrat intresse med hänsyn till 

försäkringsbolagets informationsplikt? 
Inom ramen för det försäkrade intresset kommer särskilt 

begreppen ägare och huvudsaklig brukare att diskuteras. 

1.3 Avgränsning 

I arbetet kommer endast svensk rätt att behandlas eftersom problemet är 
särskilt stort i Sverige. I övriga Europa, främst de södra delarna, är det 
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vanligt att endast ha fordonet trafikförsäkrat.1 Det finns inget behov av 
en komparativ studie för att uppfylla arbetets syfte och frågeställning.  

Med hänsyn till uppsatsens omfattning kommer endast 
motorfordonsförsäkring att behandlas, inkluderat trafikförsäkringen, 
vilket innebär att övriga försäkringstyper kommer att lämnas utan 
behandling.  

Inom ramen för arbetet kommer endast en begränsad omfattning 
av motorfordonsförsäkringsvillkor att behandlas. Anledningen därtill är 
att arbetet inte utgör en studie av motorfordonsförsäkringsvillkor, utan 
villkoren kommer endast att studeras i den omfattning som krävs för att 
uppfylla uppsatsens syfte och svara på de aktuella frågeställningarna. Av 
denna anledning kommer därför ett urval att göras av de 
försäkringsvillkor som finns på marknaden. De försäkringsvillkor som 
kommer att studeras och jämföras utgör villkoren hos de större 
försäkringsbolagen på marknaden. Endast konsumentförsäkringar 
kommer att beröras, med undantag för en kort redogörelse i analysen 
vad gäller företagsförsäkring. 

Arbetet kommer att behandla en begränsad omfattning av 
sakrätter. Analysen och diskussionen av begreppens betydelse kommer 
att omfatta situationer av återtagandeförbehåll vid fordon som leasas och 
säljs på avbetalning. Även begränsade delar av obeståndsrätten kommer 
att kort behandlas i fall där försäkringstagaren är föremål för utmätning 
eller konkurs, men obeståndsrätten kommer inte självständigt att 
behandlas i arbetet, utan endast i samband med en diskussion kring ett 
försäkrat intresse. Övriga sakrätter faller utanför arbetets syfte och 
kommer därför inte att behandlas.  

1.4 Metod och material 

För att förverkliga syftet och fastställa gällande rätt utgår uppsatsen från 
den rättsdogmatiska metoden. Den rättsdogmatiska metoden har sin 
utgångspunkt i rättskällorna, där bl.a. lag, förarbeten, praxis och doktrin 
ingår. Uppräkningen är dock inte uttömmande; inom försäkringsrätten 
utgör även avtalsvillkoren en viktig rättskälla som behöver beaktas.  

Rättskällornas inbördes ställning till varandra i en juridisk 
argumentation bestäms genom rättskälleprinciper. Enligt Peczenik kan 
rättskälleprinciperna delas in i tre kategorier; skall, bör och får beaktas.2 
Lag ska beaktas i arbetet i den mån de är tvingande. Tvingande lagtext är 

                                                      
1 Patricia Seidel Garpedal, intervju, 2019-09-22. 
2 Peczenik, Juridikens teori och metod: en introduktion till allmän rättslära, s. 35 f. 
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nödvändig för en fullständig juridisk argumentation. Avtalsvillkor är 
bindande enligt principen om pacta sund servanda. 

Prejudikat från HD och förarbeten till aktuell lagtext bör beaktas i 
arbetet. I svensk doktrin finns en debatt om på vilket sätt, och i vilken 
utsträckning, man bör nyttja förarbeten i tolkningssyfte. Åsikterna går isär 
i vissa delar, men det är sedan länge vedertaget att förarbeten inte är en 
bindande rättskälla. Samma absoluta lydnadskrav som finns för t.ex. 
lagtext föreligger inte för förarbeten.3 Förarbeten och praxis bör beaktas, 
men tillhör inte kategorin av rättskällor som ska beaktas. Slutligen får 
doktrin och avgöranden i lägre instans beaktas i den mån det är aktuellt 
för arbetet.4   

Inom försäkringsrätten regleras ersättningsanspråk efter inträffad 
skada oftast direkt mellan försäkringstagaren och försäkringsbolaget. 
Även om tvister om tolkningen av försäkringsvillkor kan anses som 
vanliga så är det sällan tvisterna hamnar på domstolens bord. Tvisterna 
grundar sig oftast i försäkringens omfattning, där försäkringsbolagen i 
stort sett kan reglera den försäkrade riskens omfattning fritt, undantaget 
trafikförsäkringen där försäkringsbolagen har en kontraheringsplikt. 
Kontraheringsplikten innebär en skyldighet att försäkra objektet då 
obligatorisk trafikförsäkring är lagstadgad enligt 2 § TSL. 

Problematiken har sin utgångspunkt i den svårigheten som finns i 
att exakt ange den försäkrade riskens omfattning med sådan noggrannhet 
att alla osäkerheter elimineras. Tidigare reglerades många tvister i 
skadeförsäkringens villkorsnämnd, men nämnden är avvecklad och 
nämndens uppgift ligger istället på försäkringsbolagens interna 
skadeprövningsnämnder. Som konsument finns dock en möjlighet att 
anmäla tvisten till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. ARN har sedan 
1996 prövat frågan om försäkrat intressen i 35 ärenden, varav ett ärende 
har avgjorts sedan 2014.5 

Omständigheten att endast fåtalet tvister når allmänheten genom 
avgörande i domstol leder till en avsaknad av praxis. Samtidigt regleras 
försäkringsrätten genom avtal med en stor frihet för försäkringsbolagen i 
hur de vill utforma sina villkor. Till följd av detta utgör själva 
försäkringsavtalen och metoden av villkorstolkning en viktig rättskälla.  

Ett urval av försäkringsvillkor har gjorts. Försäkringsvillkoren hos 
fem stora försäkringsbolag kommer att diskuteras i arbetet. Urvalet 
motiveras genom att bilförsäkringsvillkoren hos de största 
försäkringsbolagen på marknaden har valts. Valet av att endast studera 

                                                      
3 Strömsholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 358 ff. 
4 Peczenik, Juridikens teori och metod: en introduktion till allmän rättslära s. 35 ff. 
5 Elfver, Martin, Allmänna reklamationsnämnden, e-brev till författaren, 2019-09-20. 
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bilförsäkring motiveras genom att försäkringsvillkoren för andra fordon, 
t.ex. för motorcyklar, ser i stort sett identiska ut avseende försäkrat 
intresse. Det som skiljer är den årliga premien. Vissa specialbestämmelser 
kan dock gälla för vissa fordon, som t.ex. vägregistrerade traktorer och 
ATV (fyrhjulingar).  

Utöver lagtext och avtalsvillkor baseras uppsatsen till en del på 
förarbeten. Här kommer bl.a. förarbetena till försäkringsavtalslagen 
(2005:104), FAL, att behandlas. Förarbetena till FAL hänvisar till 
försäkringsavtalslagen (1927:77), GFAL, och så gör även Hellner och 
Bengtsson i sina arbeten. Detta motiverar en studie även av en gammal 
och upphävd lagtext. 

Bengtsson och Hellner har en betydande ställning inom doktrinen 
inom försäkringsrätt, varför deras arbete, främst Försäkringsrätt, 1965, och 
Försäkringsavtalsrätt, 2019, finns med som rättskällor i arbetet. Marcus 
Radetzkis avhandlingar, bl.a. Tolkning av försäkringsvillkor ligger tillsammans 
med ovan nämnda verk till grund för den analys som kommer att ske 
löpande genom arbetet.  

Vad gäller praxis kommer några avgöranden från lägre instanser att 
vara vägledande för vissa resonemang och argumentationer. Det råder 
brist på avgöranden från Högsta domstolen, HD, vad avser tolkningen av 
begreppet försäkrat intresse, ägare och huvudsaklig brukare, varför man 
då med försiktighet får studera avgöranden från lägre instans. Det bör 
nämnas att försiktighet bör iakttagas vid en analys av avgöranden från 
lägre instans. Avgörandena kommer användas för att föra en 
argumentation och analys av problematiken eftersom att det finns en 
avsaknad av prejudikat från HD gällande definitionen av vissa 
försäkringsrättsliga begrepp. Avgörandena studeras och analyseras, men 
det bör nämnas att deras prejudikatvärde bör ifrågasättas. Detsamma gäller 
med avgöranden från Finansinspektionen, FI. FI har uttalat sig angående 
vad som FI anser utgöra försäkringsrörelse. FI utgör ingen domstol, men 
är ansvarig tillsynsmyndighet för verksamheter som tillämpar 
försäkringsrättsliga bestämmelser, varför deras uttalanden har använts i 
arbetet som argumentationsunderlag. 

1.5 Disposition 

Inledningsvis bör det påpekas att analyserande synpunkter kommer att 
presenteras löpande i uppsatsen.  

Efter det inledande kapitlet kommer det andra kapitlet att allmänt 
beröra motorfordonsförsäkringar, både trafikförsäkringen och 
egendomsförsäkringen. Avsnittet berör grunderna i försäkringsformen 
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och omfattningen av försäkringarna. Även begreppet motorfordon, 
vägtrafikregistret och bakgrunden till försäkringsformen kommer att 
behandlas för att få den förståelsen som krävs för den fortsatta 
diskussionen. 

Efterföljande kapitel behandlar förutsättningarna för ett försäkrat 
intresse. Kriterierna utgörs av lagligt intresse, ekonomiskt samband, 
begreppet ägare och huvudsaklig brukare. Begreppen kommer att 
diskuteras och analyseras med utgångspunkt i rättspraxis. 

I kapitel 4 kommer begreppet försäkrat intresse att diskuteras inom 
ramen för motorfordonsförsäkringar utifrån en analysering av 
försäkringsvillkor. Problematiken kring begreppen ägare och huvudsaklig 
brukare kommer särskilt att beröras.  

Efterföljande avsnitt kommer att behandla försäkrat intresses 
betydelse vid leasing och köp av motorfordon på avbetalning där en 
diskussion förs med utgångspunkt i rättspraxis, följt av en efterföljande 
analys av försäkringsvillkoren. 

I kapitel 6 kommer en kort redogörelse av försäkringsbolagens 
informationsplikt för att senare kunna föra en diskussion angående 
relationen mellan försäkringsbolagens informationsplikt och det 
försäkrade intresset. 

Slutligen kommer en analys föras som återkopplar till arbetets syfte 
och frågeställningar. Först kommer en diskussion om försäkringstekniska 
teorier och premiens storlek att presenteras, efterföljt av en analys av 
begreppet försäkrat intresses innebörd och omfattning. Därefter kommer 
begreppets innebörd vid leasing och avbetalnings att analyseras, samt hur 
försäkringsbolagen kan använda sig av begreppet vid utformningen av 
försäkringar inom ramen för produktfrihetsprincipens ram. Slutligen 
kommer försäkringsbolagens informationsplikt angående begreppet att 
analyseras innan, avslutningsvis, en slutsats kommer att presenteras. 
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2 Motorfordonsförsäkring 

2.1 Försäkringsavtalet 

En försäkring är ett avtal mellan försäkringsgivare och försäkringstagare 
som innebär att försäkringsgivaren, mot ersättning, åtar sig ett ansvar att 
utge försäkringsersättning om ett visst skadefall inträffar. 
Försäkringsavtalet utgör ett civilrättsligt bindande avtal och innehåller 
flertalet villkor. Försäkringens syfte är att utgöra en trygghet för 
försäkringstagaren ifall oförutsedda händelser inträffar.6 

Vem försäkringen gäller för anges i en klausul i försäkringsavtalet. 
Klausulen utgör ett omfattningsvillkor som försäkringstagaren måste 
uppfylla för att ha en rätt till ersättning vid ett försäkringsfall. Det är upp 
till varje försäkringsbolag hur de väljer att utforma sina försäkringsvillkor. 
Försäkringsavtalen liknar dock varandra, trots försäkringsbolagens frihet 
att utforma villkoren, och de flesta motorfordonsförsäkringsvillkoren är 
uppbyggda på ett liknande sätt.  

Ett försäkrat intresse i fordonet är en förutsättning för att få 
försäkringsersättning, där ägarbegreppet oftast är en förutsättning för ett 
försäkrat intresse. Det är därigenom endast försäkringstagare som även är 
ägare till fordonet som har en rätt till ersättning vid försäkringsfall.7 

Utöver kravet på att försäkringstagaren ska vara ägare till fordonet 
finns även i vissa fall ett krav på att försäkringstagaren även ska vara 
huvudsaklig brukare till fordonet.8 
 

2.2 Trafikförsäkring 

Trafikförsäkringen utgör en obligatorisk försäkring för alla 
trafikförsäkringspliktiga fordon.  Försäkringen regleras i trafikskadelagen 
(1974:1410), TSL, och ersätter tredje mans intressen, samt eventuella 
personskador på förare och passagerare som uppkommit när fordonet 

                                                      
6 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, 2015, s. 16f. 
7 Se avsnitt 3.4. 
8 Se avsnitt 3.5. 
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varit i trafik. Ersättning utges inte för sakskador på det egna fordonet, men 
ersättning ges för sakskador på omgivningen, 10–11 §§ TSL. 

Trafikförsäkringen gäller oberoende av vem som tecknat 
försäkringen, även om det är innehavaren av fordonet som ska 
trafikförsäkra fordonet enligt 2 § TSL. Trafikförsäkringen gäller även 
oberoende av vem som framför fordonet. Även i fall där fordonet blir 
stulet och råkar ut för en olycka när gärningsmannen framför fordonet så 
gäller trafikförsäkringen. Detta då det inte ställs något krav på en 
huvudsaklig brukare för att försäkringen ska gälla. Försäkringen täcker 
dock inte fordonsägarens egna intressen, med undantag för eventuella 
personskador, utan försäkringen skyddar istället omgivningen, 10–11 §§ 
TSL. Vill ägaren till fordonet försäkra sig mot sakskador på det egna 
fordonet måste han teckna en egendomsförsäkring, en 
motorfordonsförsäkring. 

Saknar det vållande fordonet en trafikförsäkring ersätts skadorna av 
Trafikförsäkringsföreningen, 16 § TSL.9 Skador som uppkommit på det 
vållande fordonet ersätts dock inte enligt 10 § TSL. 

Motivet bakom regleringen genom TSL är främst att trafik med 
motordrivna fordon utgör en särskilt riskfylld verksamhet och därför bör 
utövarna stå risken för skadorna. Trafikförsäkringen utgör en så kallad no 
fault-försäkring som inte förutsätter något vållande, varför det inte finns 
något behov av att i efterhand utreda om föraren varit vårdslös eller inte.10 

All ersättning som kan bli aktuell enligt TSL betalas ur 
trafikförsäkringen. För att effektivt kunna skydda de skadelidande har 
lagstiftaren valt att göra trafikförsäkringen obligatorisk, något som är en 
förutsättning för att regleringen ska kunna fungera.11  

2.3 Motorfordonsförsäkring 

Det är fordonets ägare som ska se till att fordonet är trafikförsäkrat, 2 § 
TSL. Vill man att fordonet ska vara försäkrat mot sakskada måste en 
egendomsförsäkring tecknas. Egendomsförsäkringens omfattning beror 
på försäkringsavtalet men en delkaskoförsäkring, även kallad 
halvförsäkring, ger oftast skydd mot brand och stöld, samt innefattar 
rättsskydd. En helförsäkring, även kallad vagnskadeförsäkring, omfattar 
ofta reparationer eller ersättning för marknadsvärdet vid totalskada, även 
i fall där försäkringstagaren själv varit vållande.  

                                                      
9 Strömbäck, Trafikskadelagen, s.109. 
10 A.a., s. 18f. 
11 A.a., s. 19. 
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Motorfordonsförsäkringen omfattar det egna intresset. För en rätt 
till ersättning måste försäkringstagaren därför ha ett försäkrat intresse i det 
försäkrade objektet, fordonet. 
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3 Försäkrat intresse 

3.1 Bakgrund 

Ett försäkrat intresse är avgörande för om försäkringstagaren har en rätt 
till ersättning eller inte. Begreppet försäkrat intresse avser 
försäkringstagarens risk i att lida skada. I de fall försäkringstagaren inte 
lider någon skada om det försäkrade objektet försvinner eller skadas anses 
försäkringstagaren inte ha något intresse i objektet och kan därför inte 
försäkra sig mot risken att lida skada. Det är endast den som har ett 
intresse i en sak som har en rätt till ersättning i det fallet det försäkrade 
objektet drabbas av en sakskada, 6 kap.  1 § FAL. 

Intressebegreppet uppkom under 1800-talet. Begreppet innebar att 
egendomsförsäkringens föremål var det intresse som bestod i att 
egendomen bevarades.12 Begreppet hade en central roll i den gamla 
försäkringsavtalslagen, GFAL, men har inte en lika central roll i FAL, även 
om begreppet inte har ändrats nämnvärt i sak.13 

Begreppet försäkrat intresse fungerar som ett skydd för 
försäkringsbolagen. Försäkringstagarens premie beräknas på den 
föreliggande risken enligt schabloner där hänsyn tas till omständigheter så 
som geografiskt område, ålder på den huvudsakliga brukaren, samt till 
bilens egenskaper, ålder och modell. Risken kan skilja markant mellan 
olika personer, geografiska områden och bilens egenskaper. En ung 
fordonsägare utgör en större risk än en äldre p.g.a. mindre erfarenheter i 
trafiken. Vissa geografiska områden innebär en större risk för stöld och 
brand eller olyckor p.g.a. högre trafikbelastning eller dylikt. Bilar med mer 
hästkrafter tenderar att köras på ett mer aggressivt sätt vilket leder till en 
större risk för skador, och bilar av ett större värde är mer attraktiva i ett 
stöldhänseende.14  

En felberäknad risk kan leda till en ekonomisk förlust på avtalet för 
försäkringsbolaget i det fallet risken är större för bilens huvudsakliga 
brukare än för försäkringstagaren. Försäkringstagaren kan vara av annan 
ålder eller bo på annan ort än den huvudsakliga brukaren. 

                                                      
12 Tullberg, Försäkringsersättning vid skada på egendom, s. 21f. 
13 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, 2015, s. 349f. 
14 Patricia Seidel Garpedal, intervju, 2019-09-22. 
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Försäkringsbolagen måste kunna lita på försäkringstagaren och 
kunna ha förtroende för att försäkringstagaren lämnar korrekta uppgifter. 
Uppgifterna som lämnas av försäkringstagaren ligger till grund för 
beräkningen av riskens storlek, och därigenom även premiens storlek. 
Lagstiftaren har tagit hänsyn till detta och har därför utformat ett krav på 
upplysningsplikt från försäkringstagarens sida. Konsekvensen av att bryta 
mot denna upplysningsplikt är reducerad, eller utebliven, 
försäkringsersättning vid försäkringsfall. Upplysningsplikten gäller även i 
fall av oaktsamhet, 4 kap. 1–2 §§ FAL. 

Det försäkrade intresset inom motorfordonsförsäkring bygger 
huvudsakligen på fyra rekvisit; intresset ska vara lagligt, det ska finnas ett 
ekonomiskt samband mellan försäkringstagare och det försäkrade objektet 
och försäkringstagaren ska vara den försäkrade sakens ägare och huvudsaklig 
brukare. Nedan kommer rekvisiten att beröras närmare. 

3.2 Lagligt intresse 

I 6 kap. 1 § FAL stadgas att ersättning ges för varje lagligt intresse som 
omfattas av försäkringen. I förarbetena anges att bestämmelsen ska tolkas 
på samma sätt som 35 § GFAL.15 Radetzki ställer sig dock kritisk till att ge 
bestämmelsen samma räckvidd som den gamla bestämmelsen. 
Bestämmelsen i GFAL var tvingande till förmån för såväl 
försäkringstagare som försäkringsgivare.16 Hellner ansåg att den gamla 
bestämmelsen hade till syfte att förhindra förekomsten av vadförsäkringar, 
där försäkringstagaren uppsåtligen framkallar försäkringsfall.17 Numera är 
bestämmelsen i FAL tvingande endast till förmån för försäkringstagaren.18 
Radetzki anser att bestämmelsen i FAL inte effektivt kan anses förhindra 
parterna från att med bindande verkan sluta avtal om vadförsäkringar, men 
att vadslagningar istället som huvudregel inte erkänns av rättsordningen 
genom allmänna civilrättsliga grundsatser.19 

Bestämmelsen i 6 kap. 1 § FAL föreskriver att ersättning utges för 
varje lagligt intresse som omfattas av försäkringen. Trots detta finns ingen 
enhetlig definition av begreppet lagligt intresse, varken i förarbeten eller 
doktrin. Troligtvis utgör produktfrihetsprincipen en orsak till detta. Enligt 
principen är det upp till försäkringsbolagen att avgöra vad de vill försäkra 

                                                      
15 Prop. 2003/04:150, s. 438. 
16 Radetzki, Berikandeförbudet vid skadeförsäkring har upphävts: Innebörd – konsekvenser, s. 68. 
17 Hellner, Försäkringsrätt, s. 215. 
18 Radetzki, Berikandeförbudet vid skadeförsäkring har upphävts: Innebörd – konsekvenser, s. 68. 
19 A.a., s. 68. 
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och inte.20  Trygg Hansa,21 Moderna försäkringar22 och Folksam23 ställer i 
sina försäkringsvillkor uttryckligen krav på ett lagligt intresse för att ett 
försäkrat intresse ska föreligga. Även om försäkringsbolagen inte 
uttryckligen har ett krav på att det försäkrade intresset ska vara lagligt så 
följer det av 6 kap. 1 § FAL att ett lagligt intresse är en förutsättning för 
ett giltigt försäkringsavtal. Trots att flertalet försäkringsbolag ställer ett 
krav på ett lagligt intresse så definieras begreppet inte närmare. 

För att avgöra vad som utgör ett lagligt intresse får man se till det 
aktuella försäkringsavtalet. Utöver detta kan man även använda sig av ett 
e contrario resonemang. I förarbetena nämns vad som utgör ett olagligt 
intresse. Förarbetena ger som exempel på ett olagligt intresse en 
avbrottsförsäkring för en spelhåla. I förarbetena finns även någonting att 
betrakta som ett förtydligande av den allmänna principen om att avtal som 
strider mot lag eller goda seder är utan rättsverkan,24 pactum turpe.25 Ett 
exempel på ett olagligt intresse kan till exempel vara verksamheter som 
med försäkringstagarens kännedom varit kriminella eller på annat sätt 
lagstridiga. Man kan till exempel inte försäkra sig mot förlust av olaglig 
inkomst eller skyldigheten till att betala böter.26  

FI uttalade sig i ett ärende från 2004 som rörde en verksamhet som 
hade som syfte att ersätta sina medlemmars böter som de fått för att de 
brukat Stockholms lokaltrafik utan giltig biljett. Med hänvisning till 
Hellners exempel om att varusmuggling utgör ett olagligt intresse ansåg FI 
att det försäkrade intresset i bolagets verksamhet inte var att anses som 
lagligt och att verksamheten därmed inte var att anse som 
försäkringsverksamhet och därmed stod utanför FI:s tillsyn.27 FI utgör 
ingen domstol, men är ansvarig tillsynsmyndighet för verksamheter som 
tillämpar försäkringsrättsliga bestämmelser. 

FI drog samma slutsats i ett ärende rörande försäkringar för 
fortkörningsböter. FI anförde att verksamheten inte stod under FI:s tillsyn 
eftersom att det försäkrade intresset i försäkringarna som bolaget erbjöd 
sina kunder inte var att anse som lagligt. Med argumentet om att man inom 
ramen för en försäkring inte kan försäkra sig mot en förlust som 
uppkommer genom en lagöverträdelse drog FI slutsatsen att företagets 
verksamhet inte utgjorde en försäkringsrörelse.28 

                                                      
20 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, 2015, s. 19. 
21 Se Trygg Hansas försäkringsvillkor under avsnitt G.2. Gemensamma bestämmelser – 
Försäkrat intresse. 
22 Se Moderna försäkringars försäkringsvillkor under avsnitt A Vem försäkringen gäller för. 
23 Se Folksams försäkringsvillkor under avsnittet 13. Vem försäkringen gäller för. 
24 Prop. 2003/04:150, s. 192. 
25 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, 2019, s. 350. 
26 Fl Dnr 06-252-331, samt Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, 2019, s. 351. 
27 FI Dnr 04-2064-201.  
28 Fl Dnr 06-252-331. 
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Bengtsson anför dock att man måste skilja på egendom som 
används på ett icke lagligt sett och egendomen i sig. En försäkringstagare 
kan inte försäkra ett olagligt intresse, men den omständigheten att intresset 
är olagligt innebär inte att det rör sig om ett förbjudet objekt, omöjligt att 
försäkra. En fastighet som används för bordellverksamhet utgör inget 
förbjudet objekt att försäkra, däremot utgör verksamheten som bedrivs i 
fastigheten ett icke lagligt intresse och är därav inte möjligt att försäkra.29 
Det finns därför inget hinder för att försäkra fastigheten genom en 
hemförsäkring, det finns däremot ett hinder mot att försäkra 
bordellverksamheten som bedrivs i fastigheten. 

3.3 Ekonomiskt samband 

Det måste enligt Hellner föreligga en relation mellan försäkringstagaren 
och det försäkrade objektet för att kravet på försäkrat intresse ska vara 
uppfyllt. Relationen ska ha ett samband med begreppet förlust.30 
Försäkringsersättning utges endast till den som har ett intresse i den 
skadade eller förlorade saken. En person som i praktiken inte utgör ägaren 
till ett fordon lider ingen ekonomisk förlust i det fall fordonet skulle skadas 
eller förloras, och har därmed inte någon rätt till försäkringsersättning för 
fordonet.31 

Hellner anser att försäkringsbolagen ska göra en ekonomisk 
bedömning av relationen mellan försäkringstagaren och det försäkrade 
objektet för att avgöra om personen har ett försäkringsbart intresse i 
objektet. Avgörande är den eventuella förlust som försäkringstagaren lider 
till följd av en skada på egendomen, eller i de fall egendomen skulle 
försvinna.32 

Bengtsson anser dock att det inte kan anses föreligga något krav på 
en ekonomisk förlust för att kunna inneha ett försäkringsbart intresse. 
Bengtsson anser att även ideella intressen kan försäkras.33 Radetzki 
hänvisar dock till 6 kap. 1 § FAL, där det uttryckligen anges att en 
skadeförsäkring är en försäkring mot ekonomiska förluster. Radetzki 
påtalar att frågan om försäkring av ideella intressen inte har diskuterats i 
förarbetena till FAL.34 Skälet därtill torde vara produktfrihetens princip; 
man har inte velat bestämma vilka intressen som ska kunna försäkras, det 
är upp till försäkringsbolagen att själva bestämma. Istället har man 

                                                      
29 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, 2019, s. 351. 
30 Hellner, Försäkringsrätt, s. 215. 
31 A.a., s 218f. 
32 A.a., s. 218f. 
33 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, 2019, s. 352. 
34 Radetzki, Berikandeförbudet vid skadeförsäkring har upphävts: Innebörd – konsekvenser, s. 68. 
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undantagit ett antal intressen som man anser inte ska vara försäkringsbara, 
däribland t.ex. icke lagliga intressen. Radetzki menar dock att 
utformningen i FAL inte hindrar försäkringsbolag att meddela försäkring 
för ideella intressen.35 Svea hovrätt föreskrev dock i mål T 533–01 att man 
måste göra en ekonomisk bedömning av om försäkringstagaren kan anses 
ha ett försäkringsbart intresse i fordonet, precis som Hellner anfört. 

I många motorfordonsförsäkringar föreskrivs att försäkringstagaren 
måste ha ett ekonomiskt intresse i fordonet. Ett krav på ett ekonomiskt 
samband mellan försäkringstagaren och det försäkrade objektet återfinns 
bl.a. i Länsförsäkringars36 och Moderna försäkringars37 försäkringsvillkor. 
Någon närmare definition av begreppet lämnas dock inte. 

Frågan om försäkringstagarens intresse i det försäkrade fordonet 
avgjordes i Svea hovrätt i mål T 8169–04. Försäkringstagaren hade att 
styrka att hon hade ett intresse i en, av henne inköpt, motorcykel. 
Försäkringstagaren hade lämnat olika förklaringar till hur finansieringen 
av motorcykeln gått till. Det var hennes son som hade hanterat såväl 
försäljning av den gamla motorcykeln som inköpet av den nya. Syftet med 
inköpet av motorcykeln var, enligt försäkringstagaren, att hon skulle ta ett 
MC-körkort. Försäkringstagaren hade dock inte tagit något körkort. 
Försäkringstagarens son hade däremot ett MC-körkort och full utrustning. 
Motorcykeln var av sportmodell och ansågs vara opassande för en 
nybörjare. Tingsrätten ifrågasatte flertalet omständigheter som talade mot 
försäkringstagarens påstådda intresse i motorcykeln och ansåg att 
försäkringstagaren inte lyckats styrka sitt intresse i motorcykeln. Hovrätten 
delade tingsrättens mening. Skillnaden i årlig premie för försäkringstagaren 
och hennes son var 23 000 respektive 8806 kr/år. Domstolen lade dock 
ingen vikt vid detta. 
 

3.4 Begreppet ägare 

Det finns ingen generell definition av ägarbegreppet inom svensk rätt. 
Ägarbegreppet utgör ett funktionsbegrepp där ägaren avgörs från fall till 
fall mot bakgrund av omständigheterna i det enskilda fallet. Vid 
avgörandet av om någon är ägare till en sak ser man till relationen mellan 
personen och objektet. Äganderätten bestäms negativ inom svensk rätt; 

                                                      
35 Radetzki, Berikandeförbudet vid skadeförsäkring har upphävts: Innebörd – konsekvenser, s. 67, 
fotnot 7. 
36 Se Länsförsäkringars försäkringsvillkor under avsnitt 312. Vem försäkringen gäller för. 
37 Se Moderna försäkringars försäkringsvillkor under avsnitt A Vem försäkringen gäller för. 
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ägaren får nyttja sin egendom som han vill så länge inga begränsningar 
följer av lag eller avtal.38  

I 2 kap. 15 § Regeringsformen (1974:152), RF, finns ett 
grundlagsskydd mot äganderätten som anför att ingen kan, som 
huvudregel, tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon 
enskild genom expropriation. Någon förklaring eller definition av 
ägarbegreppet ges dock inte i sammanhanget, varken i lagtext eller 
förarbeten. 

Ägarbegreppet återfanns i Lag (2001:558) om vägtrafikregister, 
LVTR, som numera är ersatt av Lag (2019:370) om fordons registrering 
och användning, LFRA, och Vägtrafikdatalagen (2019:369), VTDL. I 6 § 
LVTR angavs att alla ägare till registreringspliktiga fordon ska registreras i 
vägtrafikregistret. Ett undantag finns i lagens 4 §. Vägtrafikregistret var 
utformat i enlighet med LVTR och registret hade till ändamål att 
tillhandahålla personuppgifter till stat och kommun i sådan verksamhet 
som omfattar frågor om fordonsägare.39  

Regleringen ser idag liknande ut. Personuppgifterna i 
vägtrafikregistret behandlas i den mån det är nödvändigt för att hantera 
frågor om fordonens registrering och användning enligt 3 § VTDL. Enligt 
den gamla regleringen genom 5 § 2 p. LVTR hade även försäkringsbolag 
en möjlighet att ta del av uppgifterna i registret. Detsamma gäller nu 
genom 5 § 1 p. VTDL. 

För att ett registreringspliktigt fordon ska få brukas krävs det att 
fordonet innehar en trafikförsäkring, samt att fordonet och dess ägare är 
registrerat i vägtrafikregistret. Kravet på en trafikförsäkring utgör ett 
minimikrav, utöver detta finns möjligheten till en 
motorfordonsförsäkring. Vid tecknandet av en motorfordonsförsäkring 
inhämtar försäkringsbolaget information direkt från vägtrafikregistret. Det 
är därför av stor vikt att informationen i vägtrafikregistret om fordonets 
ägare är korrekt registrerat.40  

Det är Transportstyrelsen som är ansvarig myndighet för registret. 
Transportstyrelsen hade dock genom LVTR ingen skyldighet att 
kontrollera uppgifterna som inkom till vägtrafikregistret. Det kunde därför 
förekomma andra ägarförhållanden än de som anges i vägtrafikregistret. I 
förarbetena anfördes det att ändamålet med registret var att tillhandahålla 
personuppgifter till stat och myndighet i frågor som omfattar 
fordonsägare, och inte att ligga till grund för civilrättsliga prövningar. 
Registret hade som ändamål att tillhandahålla uppgifter om vem som är 
registrerad som fordonets ägare, inte vem som är fordonets civilrättsliga 

                                                      
38 Hessler, Allmän sakrätt: om det förmögenhetsrättsliga tredjemansskyddets principer, s. 42. 
39 Prop. 2000/01:95, s. 77. 
40 A.a., s. 77. 
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ägare.41 Vägtrafikregistret är idag delvis automatiserat,42 varför 
personuppgifterna rörande fordonsägare fortsättningsvis inte direkt bör 
ligga till grund för civilrättsliga prövningar utan att frågan om vem som är 
fordonets ägare prövats ordentligt. Det kan genom automatiseringen 
fortfarande förekomma ägarförhållanden enligt registret som inte 
stämmer överens med fordonets civilrättsliga ägare. 

Hovrätten över Skåne och Blekinge har vid ett tillfälle anfört att vid 
fråga om vem som är fordonets huvudsakliga ägare så måste den 
omständigheten att personen står registrerad i vägtrafikregistret tillräknas 
ett visst bevisvärde.43 Svea Hovrätt har dessutom i ett fall uttryckt att 
omständigheten att en person står registrerad som ägare utgör en 
presumtion för att personen är bilens verkliga ägare.44 Detta leder dock 
inte till slutsatsen att den som står registrerad i vägtrafikregistret är 
fordonets ägare. HD uttalade i NJA  2009 s. 244 att med begreppet ägare 
avses fordonets verkliga ägare, oberoende av vem som står registrerad som 
fordonets ägare eller inte i vägtrafikregistret. HD anförde dock att den 
som står registrerad som ägare i registret presumeras vara bilens verklige 
ägare, men att det måste finnas en rimlig möjlighet att bryta presumtionen. 
HD fastställde att det räckte med att möjligheten att någon annan utgör 
fordonets ägare görs sannolikt för att presumtionen ska anses vara 
bruten.45 

Endast en person kan registreras som ägare till ett fordon i 
vägtrafikregistret. Detta oberoende av de civilrättsliga omständigheterna. 
Samägande kan därför förekomma, trots att vägtrafikregistret endast 
innefattar en registrerad ägare.46 Frågan om vem som är fordonets ägare 
måste därför avgöras i varje enskilt fall utifrån flertalet kriterier. 

Ägarbegreppet återfinns i samtliga försäkringsvillkor hos de 
försäkringsbolag vars villkor har studerats. Definitionen av begreppet 
skiljer sig mellan bolagen. Länsförsäkringar,47 Trygg Hansa,48 Folksam,49 
Svedea50 och IF51 använder sig av begreppet ”verklig ägare”, medan 
Moderna försäkringar52 använder sig av begreppet ”verklig, civilrättslig 
                                                      
41 Prop. 2000/01:95, s. 77. 
42 Prop. 2018/19:33, s. 50. 
43 Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nr T 1663–09. 
44 Svea hovrätt, mål nr T 4872–07. 
45 NJA 2009 s. 244. 
46 SOU 2010:76, s. 687. 
47 Se Länsförsäkringars försäkringsvillkor under avsnitt 312. Vem försäkringen gäller för. 
48 Se Trygg Hansas försäkringsvillkor under avsnitt G.2. Gemensamma bestämmelser – 
Försäkrat intresse. 
49 Se Folksams försäkringsvillkor under avsnittet 13. Vem försäkringen gäller för. 
50 Se Svedeas försäkringsvillkor under avsnittet Fyra saker du inte får missa!  - Vem gäller 
försäkringen för? 
51 Se IF:s försäkringsvillkor under avsnitt 2. Vem försäkringen gäller för. 
52 Se Moderna försäkringars försäkringsvillkor under avsnitt A Vem försäkringen gäller för. 
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ägare”. Samtliga försäkringsbolag har därigenom utvecklat begreppet 
något, även om begreppets räckvidd inte bestämts på ett fullt 
tillfredställande sätt. Genom att använda sig av begreppet ”verklig ägare” 
hänvisar försäkringsbolagen till den faktiska ägaren, och förtydligar 
därigenom att endast ett namn på ett papper inte är att anse som tillräckligt 
som garanti på ett ägarskap. Genom Moderna försäkringars tillägg om att 
man inte endast ska vara den verkliga ägaren till fordonet utan dessutom 
den civilrättsliga ägaren blir begreppet ännu snävare. Dock kan man anse 
att begreppets räckvidd och innebörd inte är att anse som fastställd genom 
avsaknaden av en generell innebörd av begreppet inom svensk rätt. 

Solna tingsrätt anförde i mål T 338–17 att omständigheten att 
försäkringstagaren stod för fordonets kostnader för att återställa fordonet 
efter ett olycksfall talade för att försäkringstagaren även utgjorde fordonets 
ägare. Ägarbegreppet kan därför anses ha en koppling till det ekonomiska 
intresset i fordonet. I ett mål från Svea hovrätt belystes vikten av att se till 
den påstådda ägarens ekonomiska situation och dennes ekonomiska 
möjligheter till att faktiskt äga ett fordon. En påfrestad ekonomi talar mot 
ett ägandeskap av ett fordon.53 

Vid avgörandet av vem som är fordonets ägare ser man ofta till vem 
som står för bilens löpande kostnader. I ett mål i Attunda tingsrätt, mål nr 
T 2931–11, avgjorde tingsrätten frågan om ägarbegreppet. En blind 
kvinna stod som ägare till en bil som förstördes vid en singelolycka. Det 
var kvinnans son som framförde bilen vid tidpunkten för olyckan. 
Kvinnan hade under flera år, enligt uppgifter från Skatteverket, saknat 
beskattningsbar förvärvsinkomst och kunde inte uppvisa ett giltigt 
köpeavtal. Det köpeavtal som kvinnan uppvisat hade varit förfalskat och 
gällde dessutom ett fordon med ett annat, men snarlikt, 
registreringsnummer. Tidigare försäkring hos försäkringsbolaget hade 
sagts upp till följd av obetalda försäkringspremier. Försäkringsbolaget 
hävdade att kvinnan saknat de ekonomiska förutsättningarna för att köpa 
bilen och stå för dess kostnader. Tingsrätten fann att omständigheterna 
talade för att kvinnan inte var ägare till bilen och nekade en rätt till 
försäkringsersättning.  

Omständigheten att den påstådda ägaren betalar krediterna för ett 
fordon är dock inte självständigt tillräckliga för att någon ska kunna anses 
vara fordonets ägare. I ett mål från Kristianstads tingsrätt, mål nr T 1272–
18, nekades en kvinna försäkringsersättning trots att hon stod för de 
löpande krediterna på fordonet. Fordonet totalförstördes en natt när en 
bomb utlöstes som var placerad på fordonets framruta. Det var kvinnans 
son som stod på köpekontraktet, kvinnan var endast medköpare. Sonen 
stod även som huvudsaklig låntagare av lånet på bilen, medan kvinnan 
endast stod som medsökande. Kvinnan hävdade att de samägde bilen. 

                                                      
53 Svea hovrätt, mål nr T 4872–07.  
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Sonen hade dock uppgivit i polisförhör att han ägde bilen, men att den 
stod på hans mor. Kvinnan saknade körkort men hade flera bilar 
registrerade på sig. Domstolen anförde att sonen hade tydliga motiv för 
att registrera bilen på modern då den årliga premien skulle skilja nästan 
15 000  kr om istället han hade stått som försäkringstagare. 

I ett fall från Falu tingsrätt, mål T 1179–15, ansåg domstolen dock 
att det var tillräckligt att en man betalat köpet av fordonet med medel från 
mannen och mannens frus gemensamma konto. Domstolen anförde att 
den omständigheten att det var sonen som gjort polis- och skadeanmälan 
i samband med att bilen stals påverkade inte bedömningen om vem som 
utgjorde fordonets ägare. 

Omständigheten att den påstådda ägaren ej varit med under köpet 
av fordonet och ej på annat sätt blivit omnämnd i varken köpehandling 
eller muntligt för säljaren har i ett fall ansetts vara tillräckligt för att 
personen inte ska anses vara ägare till fordonet.54 Även i fall där 
omständigheterna kring köpet av bilen har varit oklara55, 
anmärkningsvärda eller lätta att ifrågasätta kan frågan om ägandet 
ifrågasättas. Det kan röra sig om motstridiga uppgifter, fel 
registreringsnummer56 eller där personen själv inte varit med vid köpet.57 
Särskilt ifrågasätts ägandet om det inte finns något köpekontrakt eller 
annan handling som styrker ägandet av bilen.58 Även omständigheten att 
vänner och bekanta uppfattat någon annan som ägare kan påverka 
bedömningen.59 Vid oklarheter och osäkerheter kring försäkringstagarens 
påstådda ägande och innehav anses inget försäkrat intresse föreligga.60  

Cronholm anför att det i vissa fall ställs ett undantag upp för barn. 
Undantaget finns inte med uttryckligen i försäkringsvillkoren, utan utgör 
mer ett undantag som försäkringsbolagen ibland väljer att göra. 
Undantaget omfattar hemmaboende barn, folkbokförda på samma adress 
som barnets föräldrar, som står som ägare på fordonet. Skälet härtill anses 
vara att det inte är kundanpassat att tolka bestämmelsen om försäkrat 
intresse för strikt.61 Undantaget bör dock tolkas väldigt restriktivt. 
 

                                                      
54 Luleå tingsrätt, mål nr T 2670–13. 
55 Svea hovrätt, mål nr T 10975–15. 
56 Attunda tingsrätt, mål nr 2931–11. 
57 Luleå tingsrätt, mål nr 2670–13. 
58 Attunda tingsrätt, mål nr 2931–11. 
59 Svea hovrätt, mål nr T 8843–15. 
60 Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nr T 1663–09 och Stockholms tingsrätt, mål 
nr T 2775–15. 
61 Cronholm, En villkorsstudie om försäkrat intresse i motorfordonsförsäkring, s. 15f. 
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3.5 Huvudsaklig brukare 

Likt ägarbegreppet finns det ingen generell definition för begreppet 
huvudsaklig brukare, varken i lag eller försäkringsvillkor. Trots detta ställer 
flertalet försäkringsbolag upp ett krav på att försäkringstagaren ska vara 
huvudsaklig brukare av fordonet för att anses ha ett försäkrat intresse i 
fordonet. Länsförsäkringar,62 Svedea,63 Trygg Hansa64 och Moderna 
försäkringar65 ställer alla upp detta krav utan att ge någon närmare 
förklaring till begreppets innebörd. 

Svea hovrätt prövade frågan om ägarbegreppet och huvudsaklig 
brukare i mål T 2008–08. Domstolen var inte enig, och domen ger ingen 
tydlig definition på begreppet huvudsaklig brukare, men domen belyser 
några omständigheter som kan tala för att försäkringstagaren inte är 
fordonets huvudsakliga brukare. Omständigheter som att 
försäkringstagaren själv inte har körkort, själv inte brukar fordonet, eller 
om fordonet inte brukas av någon annan som är bokförd på samma adress 
som försäkringstagaren, talar för att försäkringstagaren inte är fordonets 
huvudsakliga brukare, utan att någon annan är det. Begreppet får tolkas i 
varje enskilt fall mot bakgrund av de aktuella omständigheterna. Särskilda 
omständigheter kan komma att påverka bedömningen.   

Försäkringsbolag har en kontraheringsplikt som innebär att 
försäkringsbolaget inte får vägra en privatperson ett tecknande av 
försäkring, 3 kap. 1 § FAL. I bestämmelsen stadgas ett undantag från 
kontraheringsplikten för särskilda skäl. Avsaknad av körkort kan dock inte 
anses utgöra särskilda skäl.66 En privatperson kan genom denna reglering 
äga ett fordon, utan en laglig rätt att bruka det. Det krävs ingen laglig rätt 
att bruka ett fordon för att kunna anses vara ägare till det. Frågan är dock 
om man kan anses som huvudsaklig brukare utan att själv framföra 
fordonet.  

Frågan kom upp i Stockholms tingsrätt i mål nr T 6699–16. En man, 
som själv saknade körkort, stod som ägare på en bil. Mannen ansåg sig 
vara helt beroende av bil, och fick hjälp av sin svärson med att framföra 
fordonet. Bilen stals utanför svärsonens bostad och mannen anmälde 
skadan till sitt försäkringsbolag. Det var ostridigt att det förelåg ett 
försäkringsfall, men försäkringsbolaget ansåg att mannen inte var 
huvudsaklig brukare och nekade därför mannen försäkringsersättning. 

                                                      
62 Se Länsförsäkringars försäkringsvillkor under avsnitt 312. Vem försäkringen gäller för. 
63 Se Svedeas försäkringsvillkor under avsnittet Fyra saker du inte får missa!  - Vem gäller 

försäkringen för? 
64 Se Trygg Hansas försäkringsvillkor under avsnitt G.2. Gemensamma bestämmelser – 
Försäkrat intresse. 
65 Se Moderna försäkringars försäkringsvillkor under avsnitt A Vem försäkringen gäller för. 
66 Prop. 2003/04:150, s. 391f. 
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Tingsrätten tolkade försäkringsvillkorets ordalydelse och anförde att 
mannen, för en rätt till försäkringsersättning, behövde vara bilens ägare och 
huvudsaklig brukare för att undvika att öppna upp för bulvanskap. 
Tingsrätten anförde att denna tolkning varken medförde att begreppet var 
att anse som oskäligt eller genererade en obehörig vinst för 
försäkringsbolaget. Domstolen fann efter en samlad bedömning av alla 
omständigheter att mannen varken var fordonets ägare eller huvudsaklig 
brukare av fordonet och därmed saknade ett försäkrat intresse. 

Begreppet huvudsaklig brukare ska som ovan nämnt avgöras i varje 
enskilt fall mot bakgrund av omständigheterna. I mål T 6699–16 anförde 
domstolen att benämningen ”verklig och huvudsaklig brukare”, som 
stadgades i det aktuella försäkringsvillkoret, inte gav utrymme för någon 
annan tolkning än att ägaren ska vara den som personligen framför 
fordonet för att undvika att öppna upp tolkningen för bulvanskap. 

I fallet ovan bör det noteras att flertalet andra omständigheter 
påverkade utgången i målet. Svärsonen hade stora skulder registrerade hos 
Kronofogdemyndigheten och tidigare utmätningsförsök hade misslyckats. 
Mannen som ägde bilen ska dessutom ha lämnat uppgifter till polisen om 
att svärsonen själv inte kunnat stå som ägare på bilen och att mannen 
därför lånat ut bilen till svärsonen. Omständigheterna talade för att det var 
svärsonen som var ägare till bilen, och inte mannen. Begreppet 
huvudsaklig brukare måste avgöras i varje enskilt fall mot bakgrund av 
föreliggande omständigheter. 

Vid avgörandet om vem som är huvudsaklig brukare har Falu 
tingsrätt anfört i mål T 1179–15 att familjemedlemmars brukande kan 
räknas samman. I målet skulle frågan om vem som var fordonets 
huvudsakliga brukare avgöras. Försäkringsbolaget hävdade att det var 
sonen till den registrerade ägaren som utgjorde den huvudsaklig brukaren. 
Pappan hade ägt bilen i knappt två månader, varför domstolen anförde att 
det var svårt att under en sådan kort tid avgöra vem som var bilens 
huvudsakliga brukare. Då både pappan och mamman i hushållet brukat 
bilen ansåg domstolen att deras brukande skulle räknas samman och vägas 
mot sonens brukande av bilen. Sonen bodde på annan adress än 
resterande familjemedlemmar, varför domstolen valde att räkna samman 
brukandet av de familjemedlemmar som var folkbokförda på samma 
adress. Domstolen fann då att det var fadern som var bilens huvudsakliga 
brukare. Någon försäkringsersättning betalades emellertid inte ut på grund 
av att fadern senare inte kunnat göra det antagligt att försäkringsfall 
förelegat. 
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4 Försäkringsvillkoren 

4.1 Villkoren 

4.1.1 Försäkrat intresse 

Begreppet försäkringsfall har en central betydelse när det kommer till 
försäkringsavtalet. Ett försäkringsfall inträffar när den händelse som 
försäkringsavtalet anser inträffar. Innebörden av begreppet varierar därför 
och beror på försäkringens art och beskrivning i villkoren.67 

Endast den omständigheten att ett försäkringsfall inträffat ger inte 
en rätt till försäkringsersättning. Försäkringstagaren kan ha haft 
biförpliktelser som denna har åsidosatt, försäkringstagaren kan ha 
framkallat försäkringsfallet uppsåtligen, eller så träffas fallet av en 
undantagsbestämmelse i försäkringsavtalet.  

Det försäkrade intresset spelar en avgörande roll vid inträffande av 
försäkringsfall. Utan ett försäkrat intresse finns ingen rätt till 
försäkringsersättning. De flesta försäkringsbolagen har en klausul rörande 
vilka som omfattas av försäkringen. Det försäkrade intresset utgör ett 
omfattningsvillkor som försäkringstagaren måste uppfylla för att 
försäkringen ska gälla. Formuleringen av det försäkrade intresset skiljer sig 
mellan försäkringsbolagen, även om många försäkringsbolag använder sig 
av samma eller snarlika begrepp. I de flesta försäkringsavtalen är det 
flertalet villkor som ska vara uppfyllda för att försäkringsfallet ska omfattas 
av försäkringen. 

Bestämmelsen om försäkrat intresse finns hos samtliga 
försäkringsbolag vilkas villkor har studerats. Villkoren har 
sammanfattningsvis diskuterats i korta drag i föregående kapitel, men ska 
nu närmare studeras. 

Klausulen om kravet på det försäkrade intresset finns hos de allra 
flesta bolagen i de inledande villkoren för försäkringen, ofta under 
huvudrubriken ”vem försäkringen gäller för” eller en snarlik rubrik. 

Trygg Hansa har valt formuleringen: 

Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare. Men den gäller 
endast om du är fordonets verklige ägare och huvudsaklige brukare. 

                                                      
67 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, 2019, s. 21f. 
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Detta innebär att du kan bli utan ersättning om du är registrerad som 
ägare och har tecknat försäkring för fordonet, trots att du inte äger 
det eller huvudsakligen brukar det. Detta intresse ska vara lagligt.68 

Trygg Hansa använder sig av begreppen fordonets verklige ägare och 
huvudsakliga brukare. Utöver detta finns även kravet på att du ska vara 
försäkringstagare och att intresset ska vara lagligt. Genom att använda sig av 
begreppet fordonets verklige ägare och även förtydligat att det inte endast 
räcker med att vara registrerad ägare har Trygg Hansa utvecklat 
ägarbegreppet något. Det är inte tillräckligt att endast stå registrerad som 
ägare för att försäkringstagaren ska ha ett försäkrat intresse i fordonet, 
försäkringstagaren måste dessutom vara fordonets verkliga ägare och 
huvudsakliga brukare. Hur fordonets verkliga ägare bestäms har dock inte 
utvecklats. Begreppet huvudsaklig brukare lämnas öppen för tolkning då 
ingen definition eller förklaring ges. 

IF har valt att formulera sitt omfattningsvillkor på liknande sätt: 

Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare. Men den gäller 
endast om du är fordonets verklige ägare … Detta innebär att du kan 
bli utan ersättning om du är registrerad som ägare … och har tecknat 
försäkring för fordonet trots att du inte äger det eller huvudsakligen 
brukar det.69 

IF använder sig av begreppet verklig ägare precis som Trygg Hansa. Även i 
IF:s försäkringsvillkor förtydligas konsekvensen av att vara 
försäkringstagare till en försäkring på ett fordon man inte är verklig ägare 
till. Likt Trygg Hansas villkor ställs kravet på att vara försäkringstagare och 
huvudsaklig brukare. Någon utveckling av begreppet huvudsaklig brukare 
ges således inte.  

Även Länsförsäkringar har en liknande utformning på sitt 
omfattningsvillkor: 

Kaskoförsäkringen gäller endast ditt eget ekonomiska intresse i 
fordonet i din egenskap av ägare. En förutsättning för att 
försäkringen ska gälla är att den huvudsaklige brukaren av fordonet 
är du själv om inte annat avtalats med oss. 
Om du är registrerad som ägare till fordonet och har tecknat 
försäkring för det trots att du inte äger det riskerar du att bli helt utan 
ersättning vid en skada.70 

Länsförsäkringar ställer, likt Trygg Hansa och IF upp kravet på ägande på 
en högre nivå än endast en registrering samt att försäkringstagaren ska 
utgöra fordonets huvudsakliga brukare, på samma sätt som de tidigare villkoren 
                                                      
68 Se försäkringsvillkor under avsnitt G.2. Gemensamma bestämmelser – Försäkrat intresse. 
69 Se försäkringsvillkor under avsnitt 2. Vem försäkringen gäller för. 
70 Se försäkringsvillkor under avsnitt 312. Vem försäkringen gäller för. 
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ges ingen definition av begreppet huvudsaklig brukare ytterligare. 
Länsförsäkringar har dock förtydligat det försäkrade intresset genom att 
ange att försäkringen gäller försäkringstagarens ekonomiska intresse i 
fordonet. Tillägget förtydligar hur begreppet ägare ska tolkas, men 
begreppet kan fortfarande anses som svårt att tolka för en 
försäkringstagare utan juridisk utbildning. 

Svedeas villkor har en liknande utformning, men ett tillägg har gjorts 
för undantag för maka/make/sambo eller registrerad partner: 

Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare. Men den gäller 
endast om du är bilens verkliga ägare och huvudsakliga brukare. 
Skulle det visa sig att det är någon annan än du som äger bilen gäller 
endast trafikskadedelen. Ovanstående gäller dock inte om ägaren är 
din maka/make/sambo eller registrerad partner, förutsatt att ni är 
folkbokförda och bosatta på samma adress.71 

Svedea har dock gjort förtydligandet om att trafikförsäkringen gäller 
oavsett om någon annans intresse är försäkrat. Trafikförsäkringen gäller 
alltid, oavsett vems intresse som är försäkrat och vem som är 
försäkringsgivare. Detta följer av att trafikförsäkringen är obligatorisk 
enligt 2 § TSL. I övrigt har Svedea, likt de andra försäkringsbolagen, ställt 
upp krav på att försäkringstagaren ska vara fordonets verkliga ägare och 
huvudsakliga brukare, utan att ge någon närmare definition av begreppen. 

Folksam har, precis som Svedea, gjort ett undantag för 
försäkringstagarens partner i de fallen partnern är folkbokförd på samma 
adress: 

Försäkringen avser endast ditt eget lagliga ekonomiska intresse som 
försäkringstagare, ägare och huvudsaklig brukare till den försäkrade 
egendomen. Om du inte är fordonets verklige ägare och 
huvudsaklige brukare gäller inte egendomsskyddet och någon 
ersättning kan inte betalas vid inträffad skada. 
Ovanstående gäller dock inte om denne är din make/registrerad 
partner eller sambo, förutsatt att ni är folkbokförda och bosatta på 
samma adress.72 

 
Folksam har dock, likt Länsförsäkringar utvecklat begreppet ägare genom 
att nämna försäkringstagarens ekonomiska intresse i det försäkrade objektet. 
I övrigt finns kraven på ägare och huvudsaklig brukare, precis som hos övriga 
försäkringsbolag. 

Slutligen har Moderna Försäkringar formulerat sitt villkor om vem 
försäkringen gäller för enligt följande: 

                                                      
71 Se försäkringsvillkor under avsnittet Fyra saker du inte får missa!  - Vem gäller försäkringen 
för? 
72 Se försäkringsvillkor under avsnittet 13. Vem försäkringen gäller för.  
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Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare och ägare till 
fordonet. Försäkringen gäller dock endast om du är fordonets 
verklige civilrättslige ägare och huvudsaklige brukare. Det vill säga 
försäkringen avser endast ditt lagliga ekonomiska intresse som 
försäkringstagare, ägare och huvudsaklig brukare till det försäkrade 
fordonet. Detta innebär att om du tecknar försäkring för fordonet 
även om någon annan än du äger det eller är huvudsaklig brukare av 
det, kan du bli utan ersättning vid skada (till exempel stöld och 
vagnskada).73 

Moderna försäkringar har istället för begreppet verklig ägare använt sig av 
begreppet civilrättslig ägare. Formuleringen leder till ett något snävare 
ägarbegrepp, men kan fortfarande lämna tolkningen av begreppet öppen. 
Som försäkringstagare kan det vara svårt att förstå innebörden av 
begreppet civilrättslig ägare. I övrigt är villkoret snarlikt de övriga 
försäkringsbolagens formuleringar, men villkoret är det omfattningsvillkor 
som ställer upp flest uttryckliga krav på försäkringstagaren. 
Försäkringstagaren ska vara civilrättslig ägare, huvudsaklig brukare och ha ett 
ekonomiskt intresse till det försäkrade fordonet. 

 

4.2 Villkorstolkning 

4.2.1 Tolkningsmetod 

Tolkningen av försäkringsvillkor har många likheter med vanlig 
avtalstolkning. Avtalstolkningsläran tillhör den allmänna avtalsrätten och 
är mycket snarlik oavsett vilken typ av avtal som ska tolkas.74 Generellt sett 
utgår tolkningen från den subjektiva tolkningen av försäkringsavtalet, även 
om den subjektiva tolkningen sällan leder någonstans. Man ser till den 
gemensamma partsviljan, och i vissa fall även dolusregeln. 
Försäkringsavtal utgör dock i de flesta fallen ett standardiserat avtal, varför 
tolkningen ofta måste ske utifrån ett objektivt perspektiv. Vid tolkningen 
av standardavtal bortser man från den individuella situationen och ger 
villkoren en generell innebörd där man inte tar hänsyn till den enskilde 
försäkringstagarens inställning eller de faktiska omständigheterna. Detta 
hindrar dock inte att slutresultatet ibland skiljer sig åt. Viss hänsyn tas till 
argumentationen i det enskilda fallet.75 

                                                      
73 Se försäkringsvillkor under avsnitt A Vem försäkringen gäller för. 
74 Radetzki, Tolkning av försäkringsvillkor, s. 16f. 
75 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, 2019, s. 56f. 
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Hellner anser dock att tolkningen av försäkringsvillkoren skiljer sig 
från sedvanlig avtalstolkning. Han anser att man istället ska ta hänsyn till 
klausulens syfte, försäkringen och kundkretsens art, sedvanan vid 
formuleringen av villkoren, lagens uttryckssätt och föreliggande praxis på 
området. Facktermerna ska enligt Hellner tolkas efter hur de används i lag, 
oavsett om försäkringstagaren förstår dessa eller inte.76  

Bengtsson har ställt sig kritisk till Hellners tolkningsmetod. Han 
anser att försäkringstagaren på grund av ett ekonomisk och 
kunskapsmässigt underläge måste anses vara den svagare parten och att 
undantag i avtalet därför ska tolkas till försäkringstagarens fördel. 
Bengtsson menar att om man skulle ta hänsyn till klausulens syfte vid 
villkorstolkningen så skulle försäkringens omfattning endast gälla för de 
typiska skador som försäkringsbolaget avsett och inte för de risker av en 
mer särpräglad art. Bengtsson anser dessutom att det inte stämmer 
överens med avtalsrättsliga principer att praxis, som är okänd för en 
försäkringstagare, ska bli avgörande i en tvist till försäkringsbolagets 
fördel. Han anser istället att man ska göra en objektiv bedömning av 
villkoren vid tolkningen av dessa.77  

Både Hellner och Bengtsson anser dock att man inte kan kräva av 
försäkringstagaren att han ska förstå omfattningen av sitt försäkringsskydd 
genom endast ordalydelsen i försäkringsvillkoren. Bengtsson menar 
dessutom att det är vanligt att försäkringstagaren inte läser genom 
villkoren, varken före, under eller efter avtalsslut.78  

Radetzki anser att man gör en bedömning först utifrån en subjektiv 
tolkning, där man först ser till den gemensamma partsviljan och i vissa fall 
även dolusregeln.79  Den subjektiva tolkningen blir sällan aktuell vid 
tolkning av försäkringsavtal då avtalen utgör standardiserade avtal, men 
Radetzkis åsikt styrks av HD:s uttalande i NJA 2000 s. 225 där tolkningen 
skedde utifrån försäkringsavtalets ordalydelse eftersom att man inte kunde 
fastställa någon gemensam partsvilja. 

Ser man till den klassiska avtalstolkningen så utgår tolkningen, precis 
som inom tolkningen för försäkringsvillkor, från den subjektiva 
tolkningen. I de fall den subjektiva tolkningen inte är tillräcklig för att 
fastställa avtalets innebörd går man vidare till den objektiva tolkningen. 
Lundberg grupperar den objektiva tolkningen till interna och externa 
faktorer där de interna faktorerna utgörs av avtalets ordalydelse, 
systematik och övrigt innehåll. De externa faktorerna rör avtalets syfte, 
disposition, branschpraxis och skälighet.80 Radetzki delar denna 

                                                      
76 Hellner, Försäkringsrätt, s. 73. 
77 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, 2019, s. 58ff. 
78 Hellner, Försäkringsrätt, s. 72 och Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, 2019, s. 60. 
79 Radetzki, Tolkning av försäkringsvillkor, s. 76ff. 
80 Lundberg, Avtalets innebörd – Inkorporering – tolkning - utfyllning s. 396 ff. 
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uppfattning, men belyser vikten av att de interna faktorerna är av större 
vikt än de externa. Endast i fall där de interna faktorerna inte räcker för 
att fastställa försäkringsvillkorens innebörd ser man till de externa 
faktorerna. Endast i fall där en tolkning av de interna faktorerna leder till 
helt orimliga effekter kan man bortse från dessa och tolka villkoren efter 
de externa faktorerna, i strid mot de interna faktorerna.81  

Framstår villkoret fortfarande som oklart får man, enligt Radetzki, 
använda sig utav oklarhetsregeln.82 HD uttalade i NJA 2001 s. 750 att i de 
fall de generella avtalstolkningsprinciperna inte ger något rimligt resultat 
kan den s.k. oklarhetsregeln tillämpas. Regeln innebär att i de fall 
försäkringsvillkoret inte är tillräckligt tydligt bör det tolkas till nackdel för 
den som skrivit villkoret, d.v.s. försäkringsbolaget.  

Regeln finns lagfäst i 10 § Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i 
konsumentförhållanden, AVKL, för konsumentförsäkringar och har 
tillkommit genom ett EG-direktiv.83 I förarbetena till bestämmelsen 
definieras ett villkor som oklart i de fall ordalydelsen ger utrymme för flera 
olika tolkningar och det inte finns någonting i avtalet som skingrar 
oklarheten.84 Regeln finns inte lagstadgad för företagsförsäkringar och 
torde ha en mer begränsad betydelse vid tolkningen av oklara villkor. 

4.2.2 Begreppet ägare 

Samtliga försäkringsvillkor som tolkats ställer upp ett krav om att 
försäkringstagaren ska vara ägaren till motorfordonet. Ägarbegreppet är 
centralt men inte definierat längre än till verklig eller civilrättslig ägare. Det 
räcker således inte med att endast vara registrerad ägare till fordonet i 
vägtrafikregistret eller att stå som köpare på köpekontraktet. Avgörande 
är vem som står för fordonets kostnader och ett eventuellt återställande 
vid skada samt om försäkringstagaren har de ekonomiska 
förutsättningarna för köpet av bilen och för de löpande kostnaderna. Viss 
hänsyn tas även till om ägaren innehar körkort eller ej. En strikt objektiv 
tolkning av begreppet görs därför inte.  

Domstolen utgår oftast efter en objektiv tolkning av 
försäkringsvillkorets ordalydelse då det är svårt att tolka ett standardavtal 
genom en subjektiv tolkningsmetod.85 En tolkning enligt ordalydelsen 
medför vissa svårigheter. Det finns ingen generell definition av 
ägarbegreppet inom svensk rätt utan begreppet utgör ett funktionsbegrepp 
som avgörs i varje enskilt fall mot bakgrund av omständigheterna. Man ser 

                                                      
81 Radetzki, Tolkning av försäkringsvillkor, s. 90ff. 
82 A.a., s. 92. 
83 Direktiv 93/13/EEG om oskäliga villkor i konsumentavtal. 
84 Prop. 1994/95:17, s. 101. 
85 Radetzki, Tolkning av försäkringsvillkor, s. 79. 
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till relationen mellan personen och objektet och äganderätten bestäms 
negativt; ägaren får nyttja sin egen som han vill så länge inga begränsningar 
följer av lag eller avtal. En försäkringstagare kan därför anta att han är 
ägare till fordonet när han står registrerad som ägare i vägtrafikregistret.  

Hellner har som ovan nämnt anfört att man vid tolkningen av 
försäkringsvillkor bör se till föreliggande praxis. Detta blir dock ett 
problem när det inte finns särskilt mycket praxis på området. Bengtsson 
har dessutom uttryckt kritik för att låta praxis, som för försäkringstagaren 
är okänd, bli avgörande till försäkringsbolagets fördel. Han anser att det 
stämmer överens med avtalsrättsliga principer att tolka 
försäkringsvillkoren till försäkringstagarens fördel, vilken utgör den 
svagare parten i avtalsförhållandet. 

Man torde kunna anföra att det utvecklats ett försäkringsrättsligt 
ägarbegrepp inom försäkringsrätten. Begreppet torde fortfarande vara 
tämligen flytande, utan klara gränser, men det finns ändå ett antal 
utgångspunkter för vad som skulle kunna tala för att ett ägande finns. En 
tolkning enligt Bengtssons metod skulle dock leda till en mycket mildare 
bedömning av begreppet, utifrån ett försäkringstagarperspektiv, än en 
tolkning enligt Hellners metod.  Domstolens tolkning torde likna 
Radetzkis tolkningsmetod i de flesta fallen där ett försök till tolkning enligt 
ordalydelsen görs innan man går vidare på klausulens syfte och skälighet. 

4.2.3 Begreppet huvudsaklig brukare 

Uttrycket huvudsaklig brukare är i samtliga försäkringsvillkor hos 
försäkringsbolagen en förutsättning för att försäkringstagaren ska anses ha 
ett försäkrat intresse. En strikt objektiv tolkning av ordalydelsen leder inte 
till några problem; är du den huvudsakliga brukaren så har du ett försäkrat 
intresse i det försäkrade fordonet, så länge du uppfyller resterande 
uppställda krav. I det fallet två personer brukar fordonet ska den person 
som brukar fordonet till mer än 50 % anses vara fordonets huvudsakliga 
brukare. Är det tre personer som brukar fordonet går gränsen vid cirka 34 
% och i det fallet fyra personer brukar fordonet är det den personen som 
brukar bilen över 25 %. Problem uppstår dock i fall där t.ex. tre personer 
brukar bilen där A brukar bilen till 40%, B till 40% och C till 20 %. 

Någon strikt objektiv tolkning av begreppet huvudsaklig brukare 
görs dock inte i praktiken. I avgöranden från domstol ser domstolen inte 
till procentenheter vid avgörandet av vem som är den huvudsakliga 
brukaren av fordonet. Istället avgörs den huvudsakliga brukaren genom 
en bedömning i det enskilda fallet. Man ser till vem som brukar bilen, och 
i vilken utsträckning, även om man inte går in på några exakta 
procentenheter. Avgörande verkar dock vara om personerna som brukar 
bilen är skrivna på samma folkbokföringsadress, som kan anses vara en 
förmildrande omständighet. Domstolen har varit mer överseende i de fall 
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där en familj tillsammans brukat fordonet utan att ha försökt undgå 
försäkringens villkor, vilket ligger i linje med Bengtsson anförande om att 
försäkringsavtalen ska tolkas till försäkringstagarens fördel. 
Familjeundantaget anses vara ett kundanpassat alternativ.86 

Kravet på huvudsaklig brukare bygger på teorin om att premien 
bygger på den föreliggande risken. Om en försäkringstagare står på 
försäkringen, men en annan är fordonets huvudsakliga brukare kan 
premiens storlek vara felberäknad i jämförelse med risken. Begreppet 
huvudsaklig brukare har införts i försäkringsvillkoren för att förhindra 
bulvanskap. Domstolen har därigenom lagt vikt vid klausulens syfte. 
Domstolen har även i vissa fall gjort en bedömning om villkoret varit att 
anse som oskäligt i det enskilda fallet vilket, tillsammans med klausulens 
syfte, tillhör de externa tolkningsfaktorerna. Omständigheten att 
domstolen har beaktat dem externa tolkningsfaktorerna talar för att en 
tolkning enligt de interna faktorerna inte varit tillräckligt. 

4.2.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man anföra att avgörandet av begreppet försäkrat 
intresses omfattning görs genom en helhetsbedömning utifrån vissa 
kriterier i det enskilda fallet. Begreppet utgörs av flertalet begrepp som är 
mer eller mindre beroende av varandra. Ägarbegreppet avgörs bland annat 
utifrån det ekonomiska intresset som försäkringstagaren har i det 
försäkrade intresset och begreppet huvudsaklig brukare kan påverkas av 
ägarförhållandena om man ser till familjesituationer. Tingsrätten har i mål 
T 2008–08 ordagrant uttryckt att folkbokföringsadressen kan påverka 
utgången i målet i fall där man ska avgöra vem som är huvudsaklig brukare 
i fall där man misstänker att en förälder står på ett barns fordon.  

Man kan därför sammanfattningsvis säga att man vid tolkningen av 
försäkringsvillkoren bör utgå från en subjektiv tolkning, men att denna 
sällan blir aktuell i och med försäkringsavtalets standardisering. Istället 
utgår man från en objektiv, ordagrann, tolkning av försäkringsvillkoren, 
men att detta leder till problem i praktiken. Ofta ser man därför till 
villkorets systematik, begreppens sammanverkning, mot bakgrund av det 
grundläggande syftet med villkoret, att förhindra bulvanskap och skydda 
försäkringsbolaget mot förlust i de fall som risken är större än premien. 
En tolkning enligt ordalydelsen är därmed inte alltid tillräcklig, någonting 
som talar för ett behov av ett förtydligande i försäkringsvillkoren. 
 

 

                                                      
86 Cronholm, En villkorsstudie om försäkrat intresse i motorfordonsförsäkring, s. 15f. 
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5 Avbetalning och leasing 

5.1 Inledande problematisering 

Frågan om en försäkringstagare har ett försäkrat intresse eller inte i ett 
försäkrat objekt avgörs utifrån kriterierna lagligt intresse, ekonomiskt 
samband, ägare och huvudsaklig brukare. Problem uppstår vid fall där man 
måste göra en svår gränsdragning, där marginalerna är små eller 
omständigheterna svårtolkade. 

Problem kan även uppstå i fall där omständigheterna är självklara. 
Exempel på sådana fall kan vara vid leasing och fordon köpta på 
avbetalning/kredit. Det kan i fallen vara självklart att försäkringstagaren 
inte utgör fordonets ägare, ändå uppstår fråga om de har en rätt till 
försäkringsersättning eller ej i fall av inträffad skada. 

5.2 Leasing 

5.2.1 Innebörd 

Leasing utgör en form av hyra. En kreditgivare köper ett fordon från en 
leverantör som levererar fordonet till användaren. När användaren erhåller 
fordonet betalar kreditgivaren hela fordonet. Leverantören behöver 
därigenom inte stå någon egen kreditrisk och användaren får inget större 
ekonomiskt belopp att betala, istället får användaren en periodisk kostnad, 
vanligtvis varje månad, under en längre period.87 

Kreditgivaren utgör ägaren till fordonet och har ensamrätt till 
fordonet framför användarens eventuella utmätnings- och 
konkursborgenärer. Leasing utgör en upplåtelse av en begränsad rätt till 
leasingobjektet.88 Leasingtagaren ansågs vara fordonets innehavare enligt 
4 § LVTR, vilket innebär en skyldighet att betala fordonsskatt och 
trafikförsäkring. Regleringen ser idag liknande ut genom att det i 3 § LFRA 
stadgas att i fall av leasing och kreditköp tillämpas regleringen om ägaren 
av fordonet istället på innehavaren. 

                                                      
87 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 118. 
88 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 119ff. 
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5.2.2 Problematiken vid leasing 

Vid ett försäkringsfall har försäkringsbolagen enligt sina försäkringsvillkor 
en rätt att lämna ersättning till ägaren. Frågan kom att prövas i NJA 1992 
s. 414 där ett restaurangbolag hade leasat en personbil. Som villkor för 
leasingen gällde bl.a. att bolaget skulle teckna en försäkring för bilen under 
hyrestiden. I försäkringsvillkoren stadgades det att försäkringen endast 
gällde försäkringstagarens intresse och i de fall som försäkringstagaren 
hyrde fordonet hade försäkringsbolaget en rätt att lämna ersättning till 
fordonets ägare. 

Den leasade bilen blev stulen. Samtidigt försattes restaurangbolaget 
i konkurs. Försäkringsbolaget, som hade beslutat att utge ersättning, var 
osäker över till vem ersättningen skulle betalas och satte beloppet i allmänt 
förvar i väntan på avgörande om vem som hade rätt till ersättning för 
bilens värde. 

Enligt 54 § GFAL ansågs skadeförsäkring i allmänhet gälla till 
förmån för tredje man vilken hade intresse av att sakens värde inte 
minskades eller gick förlorad. Som intresse räknades t.ex. om tredje man 
var ägare till saken. Förutsättningen för att tredje mans intresse skulle 
omfattas av försäkringen var att försäkringen tagits utan angivande av det 
intresse som saken avsåg.  

I fallet NJA 1992 s. 414 fanns ett villkor i försäkringsavtalet som, 
enligt en tolkning av ordalydelsen, utgjorde ett undantag från 54 § GFAL. 
Domstolen fann att villkoret hade en vidare innebörd än vad som 
framkom genom endast en tolkning av ordalydelsen. HD ansåg att 
försäkringsavtalet inte kunde ha den betydelsen att rätten till 
försäkringsersättning endast tillkom försäkringstagaren, d.v.s. användaren 
av bilen, utan att försäkringsbolaget med befriande verkan kunde betala 
försäkringsersättningen till fordonets ägare, leasingbolaget. 

Domstolen anförde att 54 § GFAL innebar att ägaren, i enlighet med 
den princip som kom till uttryck i målet, har en materiell rätt till 
ersättningen, någonting som stämmer överens med det rättsförhållande 
som råder mellan fordonets ägare och användare. Förhållandet att 
användaren stod för faran för fordonet under leasingtiden ansåg 
domstolen inte leda till någon annan bedömning. Leasingbolaget hade 
därmed en rätt till ett direktkrav på försäkringsersättning och det saknades 
därmed betydelse att restaurangbolaget var försatt i konkurs.  

Bestämmelsen finns nu i 9 kap. 1 § FAL och innebär att 
försäkringsbolagen med befriande verkan kan betala försäkringsersättning 
till leasingivaren. Bestämmelsen är dock dispositiv och gäller så länge 
ingenting annat har avtalats, 9 kap. 1 § 2 st. FAL. Oftast regleras till vem 
försäkringsbolaget kan betala med befriande verkan i försäkringsavtalet. 
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5.2.3 Försäkrat intresse vid leasing 

Leasing är, som ovan anfört, en form av nyttjanderätt där leasingtagaren 
får möjlighet att nyttja ett fordon under en viss tid utan att äganderätten 
övergår. Leasingtagaren anses som fordonets innehavare, vilket medför 
skyldigheter att betala fordonsskatt och teckna trafikförsäkring, 2 § TSL. 

Det är relativt vanligt att det infogas en klausul i leasingavtalet med 
krav på att leasingtagaren ska teckna en motorfordonsförsäkring. 
Motorfordonsförsäkringsavtalen utgör dock standardavtal, som ofta inte 
är anpassade efter leasingförhållanden. Några försäkringsbolag har 
uttryckligen utformat ett undantagsvillkor för leasingförhållanden som 
föreskriver att bolaget kan betala ersättningen direkt till fordonets ägare, 
d.v.s. leasinggivaren, trots att denna inte utgör försäkringstagaren. En 
leasingspärr bifogas i vägtrafikregistret och fungerar som en markering på 
att fordonet är leasat. På så sätt stoppas ersättning vid t.ex. en inlösen, att 
betalas ut till försäkringstagaren. Istället betalas det direkt till 
leasinggivaren. 

 Många försäkringsbolag använder sig av ägarbegreppet i sina 
villkor. De kan ifrågasättas om försäkringstagaren över huvud taget har ett 
försäkrat intresse i fordonet när ägarbegreppet används i fall av leasing. I 
fall där ägarbegreppet används för att beskriva ett försäkringsbart intresse 
är egenskapen som ägare till fordonet det försäkringsbara intresset. En 
leasingtagares intresse består i en nyttjanderätt, som egentligen inte 
omfattas av ägarbegreppet. 

Vid leasing är det leasingtagaren som ansvarar för de löpande 
kostnaderna som tillhör fordonet. Det är även leasingtagaren som oftast 
står risken för fordonet under leasingavtalets tid, med undantag för fel 
som omfattas av garantier. En motorfordonsförsäkring utgör en form av 
påbyggnad av en trafikförsäkring och skulle därför kunna anses som en 
löpande kostnad, liknande fordonsskatt och den obligatoriska 
trafikförsäkringen. Premien på motorfordonsförsäkringen beräknas 
utifrån den risk som föreligger. Det är leasingtagaren som brukar fordonet, 
och därav bör även denna vara försäkringstagare. Enligt 3 § 2 p. LFRA 
likställs dock leasingtagaren med en ägare när det kommer till ägarens 
skyldigheter enligt lagen. En leasingtagare skulle därför kunna jämföras 
med en ägare, men innehar i teorin endast en nyttjanderätt till fordonet.  

Det är leasinggivaren som riskerar en betydande förlust i de fall det 
leasade fordonet är oförsäkrat och en oförutsedd händelse inträffar. 
Leasingtagaren bär dock en del av risken för oförutsedda händelser och 
ansvarar för att lämna tillbaka fordonet efter leasingtiden i ett sådant skick 
som inte går utöver vad som utgör normalt slitage. Därav bär även 
försäkringstagaren en risk i fall där fordonet är oförsäkrat. Det är då 
försäkringstagaren som blir ersättningsskyldig gentemot leasinggivaren, 
för de skador som uppkommit på fordonet. Leasingtagaren skulle därför 
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kunna anses ha ett försäkringsbart intresse i fordonet då det finns en 
ekonomisk relation mellan leasingtagaren och fordonet i form av en risk 
för att lida ekonomisk skada. Omständigheten att ersättningen skulle 
utbetalas till leasinggivaren ändrar inte förhållandet. Det är dock av stor 
vikt att ägarbegreppet inte leder till en tolkning där leasingtagaren, i 
egenskap av försäkringstagare, inte är att anse som ägare och att därav 
ingen försäkringsersättning utgår.  

Relationen mellan försäkringstagaren och leasinggivaren talar dock 
för att försäkringstagaren istället bör ha en ansvarsförsäkring för det 
ekonomiska samband som föreligger mellan risken att fordonet skadas 
och ersättningsskyldigheten gentemot leasinggivaren. I de fall där 
ingenting har villkorats om leasingtagarens intresse i fordonet skyddas inte 
försäkringstagarens ekonomiska intresse av en egendomsförsäkring.  Det 
är därför det är viktigt att försäkringsbolagens villkor utformas så att 
leasingtagaren har ett försäkrat intresse i fordonet trots att leasingtagaren 
inte äger fordonet. 

5.2.4 Försäkringsvillkoren 

Länsförsäkringar har i sina uttryckt sig så att i de fall försäkringstagaren 
leasat fordonet omfattar försäkringsskyddet fordonet på samma sätt som 
om det vore försäkringstagarens egna.89 Villkoret skulle kunna anses vara 
relativt svårtolkat; vad menas egentligen med att försäkringsskyddet 
omfattar fordonet på samma sätt som om det vore försäkringstagarens 
egna fordon? Fråga uppstår om det är kraven på lagligt intresse, 
ekonomiskt samband, ägare och huvudsaklig brukare som menas, eller 
endast omständigheten att ersättning kommer att utbetalas till 
försäkringstagaren vid försäkringsfall. En leasingtagare kan som ovan 
anfört inte anses vara ägare till sitt leasade fordon, men kan vara registrerad 
som innehavare. 

Svedea,90 Trygg Hansa,91 Moderna försäkringar92 och Folksam93 har i 
sina villkor endast anfört att i de fall fordonet är leasat förbehåller de sig 
rätten till att betala skadeersättningen till fordonets ägare. Dessa 
försäkringsbolag har i sina villkor inte på något sätt reglerat problematiken 
kring det försäkrade intresset. De ställer upp höga krav på när en 
försäkringstagare ska anses ha ett försäkrat intresse i fordonet, där 

                                                      
89 Se Länsförsäkringars försäkringsvillkor under avsnitt 312. Vem försäkringen gäller för. 
90 Se Svedeas försäkringsvillkor under avsnittet Fyra saker du inte får missa!  - Vem gäller 

försäkringen för? 
91 Se Trygg Hansas försäkringsvillkor under avsnitt G.2. Gemensamma bestämmelser – 
Försäkrat intresse. 
92 Se Moderna Försäkringars försäkringsvillkor under avsnitt A Vem försäkringen gäller för. 
93 Se Folksams försäkringsvillkor under avsnittet 13. Vem försäkringen gäller för. 
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begreppet ägare spelar en central roll. Innebär detta att det är omöjligt för 
en leasingtagare att försäkra sitt leasade fordon? Försäkringstagaren 
kommer inte kunna leva upp till förutsättningarna som krävs för att anses 
vara fordonets ägare.  

Det är leasingtagaren som bär ansvaret för att det leasade fordonet 
är försäkrat. Leasingtagaren lever inte upp till förutsättningarna som krävs 
för att inneha ett försäkrat intresse i fordonet; leasingtagaren utgör inte 
fordonets ägare. Leasinggivaren lever dock inte heller upp till 
förutsättningarna som krävs för att inneha ett försäkrat intresse; 
leasinggivaren utgör inte fordonets huvudsakliga brukare. 

IF har i sina försäkringsvillkor uttryckt krav på att leasingtagaren ska 
vara registrerad som brukare i vägtrafikregistret och huvudsaklig brukare 
av fordonet. IF har dock senare angivit att: 

”Detta innebär att du kan bli utan ersättning om du är registrerad 
som ägare eller vid privatleasing registrerad som brukare och har 
tecknat försäkring för fordonet trots att du inte äger det eller 
huvudsakligen brukar det.”.94  

 
IF har i sina villkor använt sig av formuleringen äger eller huvudsakligen 
brukar det. Här görs ett uttryckligt undantag från kravet på ägandeskap för 
ett försäkrat intresse vis leasing. Försäkringstagaren ska vara registrerad 
som brukare till fordonet istället för att utgöra fordonets ägare. De övriga 
kriterierna för ett försäkrat intresse torde dock kvarstå i och med att 
ingenting annat nämns i villkoren. 

Även om försäkringsbolagen ofta i praktiken bortser från kravet på 
att försäkringstagaren inte utgör fordonets ägare så talar utformningen av 
villkoren hos försäkringsbolagen för att de övriga kraven på lagligt 
intresse, ekonomiskt samband och huvudsakligt brukande måste uppfyllas 
för att man ska ha en rätt till försäkringsersättning.  

5.3 Köp av fordon på avbetalning 

5.3.1 Kreditköp och köp på avbetalning 

Till skillnad från leasing, där det rör sig om en upplåtelse av en begränsad 
rätt till leasingobjektet, så handlar köp på avbetalning om en 
äganderättsövergång som sker under en tid. Vid köp på avbetalning 
överlåts fordonet med en klausul i avtalet som ger säljaren 
ägarrättsförbehåll eller återtagandeförbehåll. Ibland finns båda förbehållen 
med i avtalet. HD anförde i NJA 1975 s. 222 att ett återtagandeförbehåll 

                                                      
94 Se IF:s försäkringsvillkor under avsnitt 2. Vem försäkringen gäller för. 
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ska anses ha samma verkan gentemot tredje man som ett 
ägarrättsförbehåll. Med anledning av detta anser Håstad att det inte finns 
några skäl för en säljare vid ett köp på avbetalning att förbehålla sig 
äganderätt i den överlåtna egendomen. Med hänvisning till att begreppet 
återtagandeförbehåll används i bl.a. 5 kap. 5 § och 9 kap, 10 § 
Utsökningsbalken (1981:774), UB, har äganderättsförbehållet enligt 
Håstad fördelen för säljaren att förbehållet kan anses innefatta ett 
förfogandeförbud.95  

I lagstiftningen används nästintill uteslutande begreppet 
återtagandeförbehåll men ett äganderättsförbehåll bör, enligt ovan 
anförda, tillskrivas motsvarande rättsverkningar, varför begreppet 
återtagandeförbehåll kommer att användas i den fortsatta framställningen. 

Ett återtagandeförbehåll i avtalet utgör en förutsättning för att 
säljaren ska kunna häva köpet och återta fordonet vid utebliven betalning 
från köparens sida, 40 § 3 st. konsumentköplagen (1990:932), KKL och 
54 § 4 st. köplagen (1990:931), KöpL. Villkoret fungerar som en säkerhet 
för köpeskillingen i den sålda varan.96 Återtagandeförbehållet ger säljaren 
en separationsrätt som ger säljaren företräde och är skyddad mot köparens 
andra borgenärer.97 

Det finns inga formkrav för ett återtagandeförbehåll.98 Det är dock 
vanligt att dokumentering sker, för såväl kreditköp av konsumenter som 
vid avbetalningsköp mellan företag. För att säljaren ska kunna söka om 
handräckning hos Kronofogden och återfå varan krävs det dock att ett 
förbehåll om återtaganderätt finns i en handling eller annan läsbar och 
varaktig form som är tillgänglig för köparen, 43 § Konsumentkreditlagen 
(2010:1846), KKredL, och 11 § Lag (1978:599) om avbetalningsköp 
mellan näringsidkare m.fl., AvbetL. Dokumentet ska ha undertecknats av 
köparen. Vid konsumentförhållanden krävs för återtagandeförbehållets 
giltighet att förbehållet ska ha gjorts i samband med köpet för att trygga 
säljarens rätt till betalning, 38 § 2 st. 1p. KkredL. Vid avbetalningsköp 
mellan företag ska köpeavtalet innehålla villkor om återtagandeförbehåll, 
1 § 2 st. AvbetL.  
 

 

5.3.2 Försäkrat intresse vid återtagandeförbehåll 

I vissa försäkringsvillkor finns ett undantagsvillkor som gäller vid fordon 
köpta på kredit eller avbetalning. Villkoret innebär att 

                                                      
95 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 184. 
96 Hessler, Allmän sakrätt: om det förmögenhetsrättsliga tredjemansskyddets principer, s. 43. 
97 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 122. 
98 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 184. 
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försäkringsersättning kan komma att utbetalas till säljaren eller 
kreditgivaren. Försäkringstagaren måste, i de fall det är köparen som är 
försäkringstagaren, visa att han är ägare till bilen för att få ut ersättning.  

Samtliga försäkringsbolag har i sina villkor uttryckligen angivit att 
vid fordon köpta på kredit så förbehåller försäkringsbolagen en rätt att 
lämna ersättning till säljaren av fordonet, begränsat till säljarens 
återstående fordran. Utan att några undantagsbestämmelser anges för 
avgörandet av det försäkrade intresset vid fordon köpta på avbetalning 
görs ett förbehållande om till vem försäkringsbolaget, med bindande 
verkan, kan betala försäkringsersättning till. Förutsättningarna för ett 
försäkrat intresse borde därför vara desamma, d.v.s. lagligt intresse, 
ekonomiskt samband, ägare och huvudsaklig brukare, eftersom att 
förbehållandet om betalningen endast utgör ett tillägg till villkoret om det 
försäkrade intresset. Äganderätten övergår vid köp på kredit succesivt, i 
takt med att köpeskillingen periodvis betalas av köparen till säljaren. 
Problem uppstår vid avgörandet av ägandefrågan. Det uppstår ett 
gränsdragningsproblem angående när fordonets köpare även utgör dess 
ägare. Säljaren behåller som huvudregel äganderätten tills hela 
köpeskillingen är erlagd och varan utgör säkerheten för krediten.99  

5.3.3 Försäkringsvillkoren 

Samtliga försäkringsbolag har i sina försäkringsvillkor endast en notering 
om till vem försäkringsbolaget kan betala försäkringsersättning till med 
befriande verkan. Några försäkringsbolag, bl.a. Folksam,100 IF101 och 
Svedea,102 har begränsat ersättningens storlek till säljarens återstående 
fordran. 

Fråga uppstår då vad man tar i beaktning när man avgör 
försäkringstagarens intresse i det försäkrade fordonet. Det är kredittagaren 
som försäkrar fordonet, men kredittagaren anses inte vara ägare till 
fordonet. Det är kreditgivaren som är ägare till fordonet till dess att hela 
köpeskillingen är erlagd. Försäkringsbolagen har förbehållit sig rätten till 
att lämna ersättning till kreditgivaren i fall av skadehändelse, men ställer 
fortfarande krav på att försäkringstagaren ska ha ett försäkrat intresse i det 
försäkrade objektet för att en ersättning över huvud taget ska betalas ut. 

Försäkringsbolagen bortser dock i praktiken ofta från kravet på 
ägandeskap i fall där fordon är köpta på avbetalning. Detta leder dock inte 
till att man bortser från övriga kriterier för att anses ha ett försäkrat 

                                                      
99 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 183. 
100 Se Folksams försäkringsvillkor under avsnittet 13. Vem försäkringen gäller för. 
101 Se IF:s försäkringsvillkor under avsnitt 2. Vem försäkringen gäller för. 
102 Se Svedeas försäkringsvillkor under avsnittet Fyra saker du inte får missa!  - Vem gäller 

försäkringen för? 
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intresse i fordonet. Försäkringsbolagen torde fortfarande ställa krav på 
ekonomiskt samband, lagligt intresse och huvudsakligt brukande. 

 

 

 



 47 

 

 

 

6 Försäkringsbolagens informationsplikt 

6.1 Bakgrund 

Information har en central roll inom försäkringsrätten, såväl för 
försäkringstagaren som försäkringsgivaren. Försäkringstagaren behöver 
ha den information som krävs för att denne ska förstå vilket skydd den 
har och försäkringsgivaren behöver den information som krävs för att 
kunna beräkna risken och därigenom även premien. 

För konsumenter kan försäkringsrätten vara främmande. 
Försäkringsavtalet består av ett avtal med invecklade villkor som för en 
konsument kan vara svårförstådda. Utan begripliga villkor är det svårt för 
en konsument, om försäkringstagaren över huvud taget läser villkoren, att 
avgöra om försäkringen täcker den tänkta risken. Lagstiftaren har därför 
infört en informationsplikt för försäkringsbolagen angående försäkringens 
omfattning med syftet att försäkringstagare ska få en bättre förståelse för 
försäkringen de kommer att teckna eller har planer på att teckna.103 

Den första informationsplikten inom försäkringsrätten kom genom 
Konsumentförsäkringslagen (1980:38), KFL. Syftet var att 
konsumenterna lättare skulle kunna avgöra om försäkringen täckte avsett 
behov och om försäkringen var värd sitt pris.104 Informationsplikten 
infördes som en trygghet för konsumenten och fortsatte efter införandet 
i KFL att utvecklas genom praxis. Utvecklingen genom praxis kom senare 
att preciseras i FAL när lagen kom 2006. 2 kap. FAL reglerar numera 
informationsplikten, såväl före som efter avtalsslut, men även vad det 
gäller förändrade villkor under avtalstiden.105 Den 1 oktober 2018 trädde 
Lag (2018:1219) om försäkringsdistrubition, LFD, i kraft där ytterligare 
reglering om försäkringsbolagens informationsplikt regleras. Nya 
bestämmelser om t.ex. dokumentationsplikt av kundrådgivningen infördes 
genom den nya regleringen, som kom att bli mer omfattande än 
regleringen genom FAL. 

                                                      
103 Prop. 2003/04:150, s. 1. 
104 Nilsson, Strömbäck, Konsumentförsäkringslagen – Kommentar, lagtext och försäkringspraxis, 
s. 45. 
105 Strömbäck, Något om den renoverade försäkringsavtalslagen, s. 366. 
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På senare år har Konsumenternas Försäkringsbyrå också gjort en 
årlig jämförelse av försäkringarna på marknaden för att underlätta för 
konsumenten.106 

Genom preciseringen av den utvecklade praxisen, samt en mer 
omfattande tillsyn på området, har försäkringsbolagen tvingats förtydliga 
sina avtalsvillkor. Informationsplikten har dock givits en begränsad plats 
inom den juridiska diskussionen och innefattar svåra 
gränsdragningsproblem.  

6.2 Informationsplikten 

6.2.1 Informationspliktens grunder 

Försäkringsavtal kan uppfattas som svårbegripliga för konsumenter. Som 
skyddsåtgärd för konsumenterna har lagstiftaren därför infört en 
informationsplikt för försäkringsbolagen gentemot försäkringstagarna. 
Informationen ska ges innan konsumenten köper en försäkring, som 
förköpsinformation, och efter ingånget försäkringsavtal, som 
efterköpsinformation. 

2 kap. 1 § FAL föreskriver att försäkringsbolaget är skyldigt att 
lämna information enligt FAL:s 2 kap. I förarbetena till FAL föreskrivs att 
informationen ska, i den mån det är möjligt, lämnas i handling eller annan 
läsbar form. Informationen ska vara klar och tydlig och författad på 
svenska, med undantag för de fall där försäkringstagaren begärt att 
informationen ska lämnas på annat språk. Försäkringsbolagen är dock inte 
skyldiga att erbjuda informationen på ett annat språk, men kan välja att 
göra det i de fall som konsumenten begär det. Sedan LFD:s tillkomst är 
kraven på försäkringsbolagen numera ännu mer omfattande. Kunden ska, 
innan tecknandet av försäkringen, bl.a. få en personlig rekommendation, 
5 kap. 12 § LFD, samt dokumentation över rådgivningen, 5 kap. 21 § LFD.  

Det anses inte som tillräckligt att endast ge konsumenten 
information kring försäkringen. Informationsplikten kan anses som 
åsidosatt även i de fall försäkringsbolagen försett konsumenten med 
information i de fall som informationen inte varit tillräckligt tydlig. 

Informationen är civilrättsligt sanktionerad. Ett villkor som anges i 
10 kap. 4 § p. 1–4 och som inte särskilt framhållits får inte åberopas 
gentemot kunden. Informationen är även sanktionerad genom 

                                                      
106 Konsumenternas försäkringsbyrå, 
”www.konsumenternas.se/forsakring/fordon/om-bilforsakringar/jamfor-
bilforsakringar”, 2019-10-15. 

https://www.konsumenternas.se/forsakring/fordon/om-bilforsakringar/jamfor-bilforsakringar
https://www.konsumenternas.se/forsakring/fordon/om-bilforsakringar/jamfor-bilforsakringar
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marknadsföringslagen (2008:486) genom hänvisning i 5 kap. 23 § LFD och 
10 kap. 10 § FAL. 

 

6.2.2 Förköpsinformation 

Förköpsinformationens huvudsakliga syfte är att försäkringstagaren ska 
erhålla den information som krävs för att kunna bedöma försäkringens 
pris och omfattning. Försäkringstagaren måste ha behövlig information 
för att kunna bedöma vilket skydd som är värt vilket pris. 107 

Ur 2 kap. 2 § FAL kan man utläsa tre syften med 
förköpsinformationen. Det första är att underlätta bedömningen av 
behovet av försäkringen för att undvika dubbelförsäkring eller 
anskaffandet av en försäkring som inte täcker det behov som finns.108 
Efter att försäkringsbehovet är avgjort måste konsumenten avgöra vilken 
försäkringsform som är lämplig. Konsumenten behöver då tillgång till 
information som underlättar dennes möjlighet att jämföra olika 
försäkringstyper.109 Slutligen måste informationen möjliggöra en 
bedömning av kostnaden och omfattningen av försäkringen. Villkor som 
utgör oväntade eller väsentliga begränsningar i försäkringsskyddet måste 
särskilt framhållas, 2 kap. 4 § 4 p. FAL. 

Huruvida informationen är att anse som viktig eller inte avgörs med 
särskild hänsyn till hur begränsningarna ser ut i praktiken, samt om kunden 
hade särskild anledning att tro att försäkringen skulle täcka en viss typ av 
händelse eller skada. Information som avviker från vad den aktuella typen 
av försäkring vanligtvis innehåller är att anse som viktig information.110 

Informationsplikten är inte fullgjord endast genom att överlämna en 
handling med de fullständiga villkoren. I de fall villkoren är omfattande 
måste försäkringsgivaren överlämna en sammanfattning av villkoren i 
förenklad form. Informationen ska vara anpassad till situationen.111 På 
begäran ska försäkringstagaren även få del av de fullständiga villkoren.112 

Inom motorfordonsförsäkring finns ofta ett behov av att snabbt 
teckna en försäkring vid t.ex. köp av fordonet. För att fordonet ska få 
framföras i trafik måste en trafikförsäkring tecknas och ofta tecknas då 
samtidigt en egendomsförsäkring. I de fall en konsument begär en 
försäkring omedelbart behöver inte försäkringsbolaget lämna 

                                                      
107 Prop. 2003/04:150, s. 146. 
108 A.a., s. 380. 
109 A.a., s. 380. 
110 A.a., s. 383. 
111 Nilsson, Strömbäck, Konsumentförsäkringslagen – kommentar, lagtext och försäkringspraxis, s. 
49. 
112 Prop. 2003/04:150, s. 380. 
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förköpsinformation.113 Försäkringsbolaget är ändock skyldigt att sträva 
efter att lämna en så fullgod information som möjligt, och måste lämna 
efterköpsinformation enligt 2 kap. 4 § FAL. 

Även i fall där försäkringstagaren avstår från informationen behöver 
inte försäkringsbolaget lämna över information enligt 2 kap. 3 § FAL. 
Detta gäller endast i fall där försäkringstagaren uttryckligen, och självmant, 
avstått från möjligheten till informationen. Den omständigheten att 
försäkringstagaren inte ber om information är inte tillräcklig för 
försäkringsbolagen att inte lämna informationen till konsumenten.114 
 

6.2.3 Efterköpsinformation 

Efterköpsinformationen inriktas, till skillnad från förköpsinformationen, 
främst på omfattningen av försäkringen; försäkringsavtalets villkor och 
innebörd, men även försäkringens begränsningar. Informationen efter 
köp är av särskild vikt i de fall som försäkringstagaren har upplysts om 
försäkringsvillkoren innan avtalsslutet.115 

Informationsplikten efter avtalsslut omfattar framförallt viktiga och 
oväntade villkor116, och innebär att försäkringsbolaget måste på ett klart 
och enkelt sätt framhålla villkor av betydelse för försäkringstagaren.117 
Elisabeth Lüdtke har i en artikel i Försäkringstidningen framfört att genom 
att försäkringsbolagens informationsplikt tvingar försäkringsbolagen att 
framhäva viktiga och oväntade villkor på ett klart och enkelt sätt så blir 
försäkringsvillkoren en viktig del av efterköpsinformationen.118 Kravet på 
att framhäva viktiga och oväntade villkor innebär att framhävningen av 
just dessa villkor på något sätt måste skilja sig mot resterande text. Att 
särskilt framhäva alla villkor leder till att inget villkor särskilt framhävs. 
Undantagen och begränsningarna måste inte återges i sin helhet, det räcker 
med en sammanfattning.119 

Utgångspunkten för vilka villkor som är att anse som viktiga och 
oväntade är en objektiv bedömning där man ser till vad allmänheten 
förväntar sig. Därav måste inte begränsningar som vanligtvis förekommer 
i den aktuella försäkringstypen särskilt framhållas. Endast de 
begränsningar som av erfarenhet anses vara av stor praktisk betydelse ska 
framföras, samt de konsekvenser som inträder vid överträdelse av 

                                                      
113 Prop. 2003/04:150, s. 380. 
114 A.a., s. 380. 
115 A.a., s. 382. 
116 Bengtsson, Försäkringsrätt – några huvudlinjer, s. 40. 
117 Prop. 2003/04:150, s. 382. 
118 Lüdtke, Dags för KFL. 
119 Prop. 2003/04:150, s. 382. 
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bestämmelserna.120 Detta utgör ramen för vad som behöver särskilt 
framhållas. Ett försäkringsbolag kan inte framföra alla villkor i 
försäkringsavtalet, då är det ingenting som särskilt framhålls. 

Enligt de riktlinjer som Konsumentverket tagit fram ska 
konsumenten erhålla efterköpsinformation senast vid den tidpunkten som 
konsumenten får sitt försäkringsbrev.121 Konsumentverket poängterar 
vikten av att informationen endast är översiktlig.122 

 

                                                      
120 Prop. 2003/04:150, s. 383. 
121 Konsumentverkets riktlinjer (KOVFS 2001:5), p. 2.2.3. 
122 A.a., p. 2.4.2. 
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7 Analys 

7.1 Premiens storlek 

 

Försäkringstekniken bygger på risken. Premiens storlek beror på den 
individuella riskens storlek. Generellt sett så anses risken större för unga 
personer inom vissa geografiska områden. Unga personer har en tendens 
att oftare vara inblandade i olyckor, och vissa geografiska områden är mer 
folktäta, vilket leder till en högre trafikbelastning, större risk för olyckor, 
och större risk för stöld eller vandalisering. För vissa individer innebär den 
stora risken en extrem premie som får stor påverkan på personens 
ekonomi. Premien kan vara så stor att det innebär en ekonomisk 
omöjlighet att äga ett fordon, varför många väljer att skriva över sina 
fordon på en person som erhåller en lägre premie. 

Ett alternativ till den reglering som finns på området idag, där den 
individuella risken lägger grunden på premien, skulle kunna vara en 
pulverisering av riskerna. Genom att sprida ut risken på ett kollektiv, och 
låta de med en något lägre risk betala en något högre premie för att de 
individer med som störst risk ska erhålla en något lägre premie, skulle de 
mest extrema premierna kunna bli något mer rimligare för en person med 
en ansträngd ekonomi. Troligtvis skulle denna modell leda till visst 
missnöje, men det behöver inte röra sig om en gemensam premie, endast 
ett försök att pulverisera och sprida ut risken något.  

Alternativet kan anses som frestande för de individer som bär den 
största risken, och därmed även betalar de största premierna, men 
alternativet fungerar tyvärr inte i praktiken. En pulverisering av risken 
skulle leda till en så kallad moturvalseffekt; de försäkringstagare med lägre 
risk som tvingas betala en högre premie för att delvis bära 
högriskkundernas risk skulle lämna försäkringsbolaget för en annan 
försäkringsgivare med lägre premier, samtidigt som andra högriskkunder 
från andra försäkringsbolag skulle teckna en försäkring i det bolaget som 
försöker pulverisera högriskkundernas risker på kollektivet. Detta leder till 
att försäkringsbolaget i slutändan skulle ha ett stort antal försäkringstagare 
som betalar en alldeles för låg premie i jämförelse med den risk som 
försäkringen innebär. 
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Samtidigt är det förbjudet för försäkringsbolagen att samarbeta för 
en reform av systemet med premierna enligt bestämmelser om konkurrens 
och karteller.123 

7.2 Försäkrat intresse 

7.2.1 Verklig ägare och huvudsaklig brukare 

I vissa fall blir det märkligt när man tillämpar villkoret om det försäkrade 
intresset fullt ut. För man en objektiv tolkning utifrån ordalydelsen när det 
kommer till kravet på att försäkringstagaren ska vara den huvudsakliga 
brukaren måste man gå in och tala om procentenheter, något man inte gör 
i praktiken. Istället blir bedömningen av om försäkringstagaren är 
fordonets huvudsakliga brukare lite av en slasktratt. Ofta finns det i 
grunden ett argument, eller en misstanke, om att försäkringstagaren inte 
är fordonets ägare, utan att det är någon annan som är det. Som påbyggnad 
på den misstanken om att försäkringstagaren troligtvis inte är ägare till 
fordonet adderar man sedan argumentationen om att försäkringstagaren i 
vart fall inte är fordonets huvudsakliga brukare. 

När ägarfrågan avgörs finns en presumtion att den som står 
registrerad i vägtrafikregistret som fordonets ägare också utgör fordonets 
ägare. Detta behöver dock inte stämma överens med verkligheten, utan 
ägarfrågan får prövas i varje enskilt fall mot bakgrund av föreliggande 
omständigheter. Är det sannolikt att försäkringstagaren inte utgör 
fordonets ägare anses presumtionen vara bruten. 

Vilket namn som står i köpeavtalet, hur fordonsköpet finansierats, 
vem som har betalat skatter, avgifter och löpande kostnader, som bensin 
och besiktning, påverkar vem som utgör fordonets ägare. Omständigheten 
att försäkringstagaren saknar körkort har också betydelse, men behöver 
inte vara avgörande. 

Ägarbegreppet har ett samband till det ekonomiska sambandet som 
finns mellan försäkringstagaren och fordonet. Enligt Hellner utgör det, 
som ovan nämnts, en förutsättning att försäkringstagaren får en 
ekonomisk förlust vid inträffat försäkringsfall för att försäkringstagaren 
ska anses ha ett försäkrat intresse i objektet. Även om Bengtsson inte 
håller med Hellner, och menar att även ideella intressen kan försäkras, 
torde det vara en indikation på att någon annan än försäkringstagaren är 

                                                      
123 Se 2 kap. 1 § Konkurrenslagen (2008:579), med undantag för undantagen enl. Lag 
(2008:585) om gruppundantag för vissa konkurrensbegränsade avtal inom 
försäkringssektorn. 
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ägare till fordonet om det inte finns ett ekonomiskt samband mellan 
försäkringstagaren och det försäkrade fordonet.  

Om det är försäkringstagaren som står för kostnaden för 
återställandet av fordonet efter inträffat olycksfall så talar detta för att det 
finns ett ekonomiskt samband, och att försäkringstagaren torde kunna 
vara fordonets ägare. Man ser även till den påstådda ägarens ekonomiska 
situation och dennes ekonomiska möjligheter till inköp av, och de löpande 
kostnaderna för, fordonet. Även vem som har betalat för fordonet kan få 
betydelse. Domstolen har i vissa fall, vid avgörandet om vem som utgör 
fordonets ägare, låtit när- och utomståendes uppfattning påverka 
avgörandet. Har ägaren av när- och utomstående uppfattats som 
fordonets ägare talar detta för att denna person är fordonets verklige ägare. 
Har när- och utomstående istället uppfattat försäkringstagarens son, 
dotter eller annan som fordonets ägare talar detta för att 
försäkringstagaren inte utgör fordonets ägare. 

När det kommer till att avgöra fordonets huvudsakliga brukare rör 
det sig om en svår gränsdragning. Till grund för kravet på att 
försäkringstagaren ska vara fordonets huvudsakliga brukare ligger att 
premien beräknas på risken, där den huvudsakliga brukaren är avgörande 
för riskens storlek. Det finns dock fall där riskens storlek inte skiljer sig, 
eller där skillnaden endast rör sig om några kronor per år. Ett exempel är 
t.ex. när en man och hans fru köper en bil tillsammans. Kvinnan står som 
ägare på bilen i vägtrafikregistret, men civilrättsligt äger mannen och 
kvinnan båda 50 % av bilen. Mannen och kvinnan kom överens om att 
kvinnan skulle stå som registrerad ägare i vägtrafikregistret eftersom att 
endast en ägare kan registreras per fordon. I samband med registreringen 
tecknade kvinnan en försäkring på bilen. Vad skulle hända om mannen 
och kvinnan satte sig ner och bokförde sina körningar och de insåg att 
mannen kör fordonet till 70 % av tiden? Troligtvis skulle 
försäkringsbolaget inte neka en rätt till ersättning, även om de skulle kunna 
göra detta med hänvisning till försäkringsvillkoren; kvinnan är civilrättslig 
ägare till bilen, och mannen likaså, men kvinnan utgör inte bilens 
huvudsakliga brukare. Det går dock att argumentera skäligheten i ett beslut 
om nekad försäkringsersättning, speciellt då kvinnan och mannen är gifta 
och skillnaden på premie troligtvis endast skulle handla om några kronor 
i det fallet premien inte varit densamma för de båda. 

Det finns dock fall där gränsdragningsproblematiken går längre. Om 
vi tänker oss att vi har en kvinna, 40 år, som har tre barn. Hon har inte en 
ekonomisk möjlighet att köpa en bil, men har stort behov av ett fordon. 
Hon lånar därför en bil av sin far, som bor i en helt annan stad. Pappan är 
civilrättslig ägare för bilen, men kvinnan är huvudsaklig brukare. Lånet av 
bilen har inte som syfte att försöka lura försäkringsbolaget eller kringgå 
höga premier, för premien är nästan densamma oavsett vem som skulle 
stå som försäkringstagare på bilen. Pappan har endast lånat ut sin bil på 
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obestämd tid till sin dotter, som råkar vara 40 år gammal. Hon har inte fått 
bilen i gåva. Kvinnan råkar sedan ut för ett olycksfall, utan hennes 
vållande. Skulle försäkringsbolaget lämna ersättning för fordonet?  

I det fallet det endast skulle röra sig om några kronor i skillnad 
mellan årlig premie skulle troligtvis försäkringsbolaget lämna ersättning. 
Tomas Hansson, försäkringsjurist på Länsförsäkringar, anser att det i 
liknande fall vore oskäligt att inte jämka bort bestämmelsen om försäkrat 
intresse enligt 36 § AvtL. Enligt villkoren ska pappan, i egenskap av 
försäkringstagare, inte erhålla någon försäkringsersättning; han är inte 
huvudsaklig brukare och uppfyller därmed inte villkoret på försäkrat 
intresse, men villkoret skulle vara att anse som oskäligt. Dock skulle det 
troligtvis inte vara lika självklart i det fallet dottern var 25 år gammal och 
det skiljde 15 000 kr i årlig premie mellan fadern och dottern men 
omständigheterna i övrig var desamma.124 

Det är inte i de självklara fallen som problematiken med villkoren 
om försäkrat intresse dyker upp, utan det är i de mer svårtolkade fallen. I 
de fallen man strikt tolkar bestämmelsen om försäkrat intresse kan det 
innebära en omöjlighet för vissa personer att äga ett fordon. 
Problematiken belyses särskilt i fall med äldre personer. Som exempel kan 
man ta en äldre kvinna. Hon är helt beroende av bil för att klara av 
vardagen. Hon kör den väldigt sällan själv, det är oftast hennes barn eller 
barnbarn som skjutsar henne, i hennes bil, för kvinnans ärenden. Ibland 
lånar hon ut bilen till barnbarnen som tack för att de hjälper henne med 
att handla och skjutsa runt henne på hennes ärenden. Kvinnan äger bilen, 
men är inte att anse som bilens huvudsakliga brukare och har därigenom 
inte en rätt till försäkringsersättning vid en strikt tolkning av ordalydelsen 
i villkoret om försäkrat intresse. Kvinnan kör inte bilen själv men hon 
sitter bredvid och bestämmer vart och när färden går, samt är den som 
tankar bilen och betalar för alla fordonets omkostnader. Skulle istället 
hennes barnbarn stå som försäkringstagare på bilen så skulle de istället 
nekas ersättning på grund av att barnbarnen inte är bilens ägare.  

För att belysa problematiken ytterligare kan vi säga att istället för att 
barnbarnen skjutsar runt kvinnan så gör istället hennes assistent det. Ska 
man tvinga assistenten att köpa en bil för att kvinnan ska kunna ta sig till 
mataffären och handla mat en gång i veckan? Problematiken går att dra ett 
steg längre genom att säga att kvinnan har flera olika assistenter, som hela 
tiden byts ut.  

Det finns en lösning på problematiken. Det finns en möjlighet att 
skriva in andra omständigheter i försäkringsvillkoren, t.ex. att någon annan 
är bilens huvudsakliga brukare. På så sätt kan försäkringsbolaget anpassa 
premien efter risken. Problemet är att det är få försäkringstagare som är 
medvetna om den lösningen; många försäkringstagare förstår inte ens 

                                                      
124 Hansson, Tomas, intervju 2019-09-16. 
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begreppet försäkrat intresse, samtidigt som försäkringsbolagen troligtvis 
inte erbjuder lösningen vid tecknandet av försäkringen. Troligtvis frågar 
försäkringsbolaget inte ens försäkringstagaren, vid tidpunkten för 
tecknandet av försäkringen, vem som kommer att vara den huvudsakliga 
brukaren. 

Samtidigt kan det anses som märkligt att man inte kan anses vara 
fordonets huvudsakliga brukare endast på den grunden att man inte är den 
som håller i ratten. Även som passagerare kan jag anses vara en brukare 
av bilen i folkmun. I de fall förarna byts ut, men jag alltid är passagerare 
skulle man kunna argumentera för att det är jag som är fordonets 
huvudsakliga brukare, framför allt om det är jag som bestämmer vart, när 
och hur vi använder fordonet, som jag står som ägare till. 

När det kommer till begreppet försäkrat intresse inom 
motorfordonsförsäkring skulle man därför kunna påstå att vi pratar om 
ett försäkringsrättsligt begrepp vad gäller huvudsaklig brukare. Här ställer 
försäkringsbolagen upp en förutsättning för att kunna anses vara 
fordonets huvudsakliga brukare; du måste vara den som huvudsakligen 
framför fordonet, och undantag tolkas mycket restriktivt. Begreppets 
innebörd bygger på sambandet mellan risken och premien. Den som 
framför fordonet påverkar risken som fordonet utsätts för. Dock är risken 
inte helt beroende av vem som framför fordonet, även det geografiska 
området påverkar risken, t.ex. trafikbelastning och risken för stöld. 

Huvudintresset med försäkrat intresse är enligt Tomas att komma 
åt ägarfrågan. Man vill se till vem som faktiskt äger bilen för att undvika 
bulvanskap.125 Utöver detta vill försäkringsbolagen förebygga och skydda 
sig från fiktivt ägande och brukande luras på premien. Kravet på 
huvudsaklig brukare kan dock användas som ett stödargument i de fallen 
där ägarfrågan inte kunnat fastställas. Det uppstår en märklig situation i de 
fallen man endast skulle rikta in sig på vem som är fordonets huvudsakliga 
brukare, framför allt i fall där premien inte skiljer sig åt mellan ägare och 
huvudsaklig brukare. Huvudintresset med försäkringsavtalet är att 
premien ska täcka risken; är premien densamma är risken densamma. Om 
ägaren till fordonet och dess huvudsakliga brukare inte är densamma, men 
risken och premien är densamma mellan ägaren och den huvudsakliga 
brukaren lider försäkringsbolaget ingen ekonomisk skada. Det bör dock 
noteras att det inte finns några krav på att försäkringsbolaget ska ha lidit 
en ekonomisk skada för att kunna neka försäkringsersättning.  

Man kan ifrågasätta om det borde finnas ett krav på att 
försäkringsbolaget ska ha lidit en ekonomisk skada för att kunna neka 
försäkringstagaren försäkringsersättning. Kravet på en ekonomisk skada 
skulle kunna leda till färre oskäliga resultat. När premien inte skiljer sig åt 
mellan den fiktiva och faktiska ägaren och huvudsakliga brukaren skiljer 

                                                      
125 Hansson, Tomas, intervju 2019-09-16. 
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är risken i stort sett densamma. En sådan reglering kan dock leda till andra 
problem. Ett krav på att försäkringsbolaget ska ha lidit en ekonomisk 
skada skulle skydda försäkringstagaren i de fall där försäkringstagaren 
medvetet valt att försöka kringgå bestämmelserna om försäkrat intresse. 
Oftast är försäkringstagaren inte medveten om begreppets innebörd, men 
det finns fall där försäkringstagaren gör det medvetna valet att försäkra 
någon annans intresse. 

7.2.2 Leasing och avbetalning 

Försäkringsbolagens strävan efter kortfattade och lättlästa 
försäkringsvillkor leder till problematiken att villkoren kan bli tunna. 
Särskilt tydligt blir det i fall av leasing och kreditköp där 
försäkringsbolagen endast gjort en notering i villkoren om till vem de kan 
betala ersättning med befriande verkan. En tolkning av villkoren leder till 
slutsatsen att kriterierna för försäkrat intresse, d.v.s. lagligt intresse, 
ekonomiskt samband, ägarskap och huvudsaklig brukare, torde gälla även 
i dessa fall för att försäkringstagaren ska anses ha ett försäkrat intresse i 
fordonet. Kriterierna för det försäkrade intresset tillhör, hos de allra flesta 
bolagen, samma villkor i försäkringsavtalet. 

Försäkringsbolagen bortser i praktiken från kriteriet om ägarskap i 
fall av leasing och kreditköp, någonting som inte nämns i villkoren. Att 
man blundar för kravet på att man ska vara fordonets ägare vid dessa fall 
är en förutsättning för att man över huvud taget ska kunna försäkra ett 
fordon som är köpt på avbetalning, eller som leasas. Som försäkringstagare 
är det dock svårt att förstå försäkringens omfattning när ingenting 
specificeras i försäkringsvillkoren. 

Genom den nya regleringen i 3 § LFRA har uttryckligen en 
leasingtagare eller köpare på kredit jämställs med ägare inom ramen för 
tillämpningen av bestämmelserna i lagen. Denna likställelse skulle kunna 
appliceras även på områden utanför lagens tillämpningsområde. 
Försäkringsbolagen har inte uttryckligen gjort denna likställelse i sina 
villkor, med undantag för IF som i sina försäkringsvillkor uttryckligen 
anför att försäkringstagaren ska vara ägare eller registrerad brukare av 
fordonet. I praktiken torde dock försäkringsbolagen bortse från kravet på 
ägarskap i fall av leasing och kreditköp, varför en analogi av bestämmelsen 
inte skulle kunna vara omöjlig. 

Mot bakgrund av den belysta problematiken i ovanstående är det 
önskvärt att fler försäkringsbolag inför en undantagsbestämmelse för 
leasing och fordon köpta på avbetalning. Det vore även önskvärt med ett 
förtydligande i försäkringsvillkoren om vem som ska försäkra fordonet, 
vilka intressen som omfattas och vilka förutsättningar som krävs för att 
man ska anses ha ett försäkrat intresse. Det kan uppstå problematik när 
ägandebegreppet används i en situation där försäkringstagaren endast har 
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en nyttjanderätt eller en, under tid, succesivt övergående äganderätt. Skulle 
man ordagrant följa försäkringsvillkoren skulle någon ersättning aldrig 
betalas ut i dessa fall. 
 

7.2.3 Produktfrihetsprincipen och försäkrat intresse 

Försäkringsbolagen har möjligheten att fritt utforma sina 
försäkringsvillkor inom ramen för vad som är möjligt enligt FAL och 
andra regelverk. Det står försäkringsbolagen fritt att välja omfattningen av 
försäkringen och det försäkrade intresset. Begreppets omfattning och 
direkta innebörd är svår att fastställa och det kan utnyttjas av 
försäkringsbolagen. Försäkringsbolagen använder sig ofta av en strikt 
tolkning av begreppet, med hänvisning till syftet att skydda sig mot 
bulvanskap och fiktivt ägande. Det finns dock fall där försäkringsbolagen 
istället använder sig av en mer generös tolkning för att utforma 
försäkringar för merförsäljning som man kan rikta kritik mot. 

Försäkringsbolagen har tagit fram en motorfordonsförsäkring som 
de kallar för flytande försäkring. Den är främst avsedd för bilverkstäder 
och innebär att bilverkstäder kan erbjuda sina kunder en helförsäkring 
gällande kundernas fordon så länge fordonet är i bilverkstadens besittning. 
Vid olycksfall på fordonet ska den flytande försäkringen täcka skadan som 
helförsäkring utan att kundernas egen försäkring påverkas eller någon 
självrisk behöver betalas från kundens sida. Det är verkstaden som står 
risken för fordonet under tiden fordonet är i verkstadens besittning. Detta 
kan utgöra en trygghet för kunden, inte endast utifrån det perspektivet att 
ingen självrisk eller dylikt behöver betalas utan även eftersom att alla 
fordon inte är helförsäkrade. Under tiden som fordonet är i bilverkstadens 
besittning är motorfordonet helförsäkrat. 

I försäkringsvillkoren för den flytande försäkringen anges att 
försäkringen gäller för kundernas fordon.126 Fordonet blir då 
dubbelförsäkrat, dels genom ägarens försäkring, dels genom 
bilverkstadens försäkring; samma intresse är försäkrad mot samma risk.127 
För att undgå regleringen om dubbelförsäkring har försäkringsbolagen 
därför i sina försäkringsvillkor angivit att den flytande försäkringen endast 
gäller försäkringstagaren, d.v.s. bilverkstaden. Försäkringsbolagen hävdar 
därmed att kunderna som har sina fordon försäkrade genom den flytande 
försäkringen inte kan rikta några direkta krav mot bolaget genom den 
flytande försäkringen. Försäkringen gäller inte för bilverkstädernas 

                                                      
126 Se bl.a. IF:s flytande försäkring: 
”www.if.se/foretag/forsakringar/fordonsforsakring/flytande?gclid=EAIaIQobChMI_s
Kjz57X5AIVh5SyCh3ZzQ6kEAAYAyAAEgJNCPD_BwE&gclsrc=aw.ds” 
127 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, 2019, s. 359. 

https://www.if.se/foretag/forsakringar/fordonsforsakring/flytande?gclid=EAIaIQobChMI_sKjz57X5AIVh5SyCh3ZzQ6kEAAYAyAAEgJNCPD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.if.se/foretag/forsakringar/fordonsforsakring/flytande?gclid=EAIaIQobChMI_sKjz57X5AIVh5SyCh3ZzQ6kEAAYAyAAEgJNCPD_BwE&gclsrc=aw.ds
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kunder, den gäller för bilverkstaden, men enligt villkoren så gäller 
försäkringen för kundernas egendom, kundernas motorfordon. 
Försäkringsbolaget har därigenom fingerat att bilverkstaden har ett 
intresse i kundernas fordon, ett intresse som går att försäkra. Man skulle 
kunna argumentera för att det är bilverkstädernas ersättningsskyldighet vid 
skadefall som är bilverkstadens intresse, men den flytande försäkringen 
utgör uttryckligen en egendomsförsäkring. För att kunna anse att det är 
ersättningsskyldigheten som är bilverkstadens försäkrade intresse måste 
försäkringen vara att anse som en ansvarsförsäkring, och inte en 
egendomsförsäkring. I praktiken innebär detta att försäkringsbolagen har 
kringgått reglerna om dubbelförsäkring genom att fingera ett försäkrat 
intresse för bilverkstaden i kundernas egendom. Frågan uppstår då om 
vem som har rätt till försäkringsersättning.  

En gärningsman bryter sig in i bilverkstadens lokaler och tänder eld 
på en av verkstadens kunders bil. Man lyckas aldrig identifiera 
gärningsmannen. Verkstaden anmäler händelsen till försäkringsbolaget. 
Verkstaden har inte någon rätt till ersättning ur en egendomsförsäkring, 
fordonet som brann upp tillhör inte verkstaden. I villkoren anges att 
försäkringen endast gäller för försäkringstagaren, det är endast 
försäkringstagaren som kan anmäla skadan och kräva ersättning. Kunden, 
den egentliga ägaren till fordonet, utgör inte försäkringstagare i den 
flytande försäkringen och har därför inget ersättningsanspråk ur 
försäkringen. Problematiken går runt i en cirkel och inga pengar blir 
utbetalda i teorin. I praktiken torde en utbetalning dock ske till kunderna 
eftersom att det är kunderna som lider den ekonomiska skadan, men en 
sådan lösning står egentligen helt i strid med försäkringsvillkoren. 

Försäkringsbolagen har genom sin utformning av den flytande 
försäkringen använt sig av en mycket generös tolkning av begreppet 
försäkrat intresse för att utforma en ny form av försäkring; en 
egendomsförsäkring där försäkringstagaren inte har något faktiskt intresse 
i den försäkrade egendomen. Detta troligtvis för att kunna sälja fler 
försäkringar och tjäna pengar, samtidigt gör de en mer strikt tolkning av 
begreppet i konsumentförsäkringsfall där höga krav ställs upp på 
försäkringstagaren som faktisk ägare och huvudsaklig brukare. 

7.3 Informationsplikten om försäkrat intresse 

Problematiken kring den huvudsakliga brukaren går ofta att undvika 
genom att berätta för försäkringsbolaget att någon annan kommer att vara 
den huvudsakliga brukaren. Det är dock inte alltid försäkringstagarna är 
medvetna om denna möjlighet. Det är inte ens säkert att 
försäkringstagaren är medveten om kravet på, eller förutsättningarna för, 
ett försäkrat intresse.  
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Man skulle kunna anföra att om frågan om vem som är fordonets 
huvudsakliga brukare är så viktig för försäkringsbolagen; varför utgör inte 
frågan en standardiserad fråga som ställs till alla konsumenter som vill 
teckna försäkring? En sådan enkel sak som att fråga försäkringstagaren 
vem som ska bruka fordonet löser många problem. Detta torde dock inte 
hända ofta i praktiken. 

Problemet är att många försäkringstagare inte vet om kravet på 
försäkrat intresse, vad begreppet innebär, och vad konsekvensen av att 
försäkra någon annans intresse blir. Försäkringstagaren läser ofta inte ens 
försäkringsvillkoren, varför det blir extra viktigt att förtydliga och upplysa 
konsumenterna om detta omfattningsvillkor som är av central betydelse 
för försäkringsersättningen. Kunden ska innan tecknandet av försäkringen 
enligt LFD få en personlig rekommendation, 5 kap. 12 § LFD, samt i 
efterhand även rådgivningsdokumentation, 5 kap. 21 § LFD. 

När allt fler försäkringar tecknas över nätet eller telefon måste man 
kunna ställa ännu högre krav på tydliga villkor. Ofta tecknas 
motorfordonsförsäkringar dessutom under tidspress i och med kravet på 
en trafikförsäkring för att fordonet ska kunna brukas. Försäkringsbolagens 
strävan efter korta och lättlästa villkor leder till villkor som endast berör 
försäkringen på ytan, och som lämnar många problem olösta. Man måste 
kunna ställa höga krav på ett förtydligande av begreppen som är avgörande 
för försäkringens omfattning.  

7.4 Slutsats 

Det utgör en ekonomisk omöjlighet för många att äga ett fordon genom 
de höga premier som finns för högriskkunder, varför många väljer att 
skriva över sina fordon på en person som erhåller en lägre premie. 
Samtidigt bygger premien på försäkringsteknik, och något bättre alternativ 
finns inte för tillfället. Försäkringstagarens premie beräknas på den 
föreliggande risken enligt schabloner som tar hänsyn till bl.a. geografiskt 
område, ålder på den huvudsakliga brukaren, samt bilens ålder och modell. 
Risken kan skilja sig markant mellan olika försäkringstagare, vilket kan leda 
till en stor förlust för försäkringsbolagen i det fall risken är större än 
premien som försäkringstagaren betalar. 

Försäkringsbolagen besitter sakkunskaper som gör det möjligt att 
beräkna hur stor sannolikheten är att en viss typ av skada inträffar, 
omfattningen av en sådan, samt vilka belopp som krävs för att täcka 
risken. Premien ska täcka utbetalningar vid försäkringsfall, men även de 
kostnader försäkringbolaget har för administration och skadereglering.128 

                                                      
128 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, 2019, s. 34f. 
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Det försäkrade intresset fungerar ofta som en sista utväg för 
försäkringsbolagen. I de tveksamma fallen där det råder oklarheter kring 
om det rör sig om ett försäkringsfall, men där det inte finns tillräcklig 
bevisning, kontrolleras det försäkrade intresset extra noggrant. Ett typfall 
är vid brand i fordon. Det ska mycket till för att en bil ska börja brinna av 
sig själv, och problem med att försäkringstagare själva sätter sina fordon i 
brand är stora. När utredningen inte ger tillräcklig bevisning för att 
försäkringstagaren själv antänt bilen så kan ersättningsanspråket istället 
nekas p.g.a. brist på försäkrat intresse i fordonet.  

Premien ska motsvara det ansvar som försäkringsbolaget åtar sig. 
Detta utgör ekvivalensprincipen, vars betydelse betonas i förarbetena till 
FAL. Felberäkningar leder antingen till en förlust för försäkringsbolagen 
eller att försäkringstagaren betalar en högre premie än vad försäkringen är 
värd.129 

Motorfordonsförsäkring har en långtgående premiedifferentiering. 
Det är väsentligt för försäkringsbolagen att försäkringstagaren får det 
skydd som han betalar för, varken mer eller mindre. Vissa förare, vissa 
bilmodeller och vissa geografiska områden leder till en mycket högre risk 
än andra, varför premien därför är mycket högre.130 

Syftet med en friskrivning för försäkringsbolagens ansvar när det 
kommer till det försäkrade intresset kan därför anses dels förhindra en 
förlust då risken inte står i proportion med den premie som betalas, dels 
för att skydda försäkringskollektivet, men även avskräcka 
försäkringstagare från att försäkra någon annans intresse. 

Det är dock vanligt att försäkringstagare inte läser genom 
försäkringsvillkoren, och än mindre förstår villkorens innebörd. 
Försäkringstagaren är därmed inte alltid medveten om de konsekvenser 
som uppstår när man försäkrar någon annans intresse. Försäkringstagaren 
kanske inte ens förstår att han har försäkrat någon annans intresse. 

Det kan anses rimligt att kräva att en försäkringstagare ska läsa 
genom försäkringsvillkoren, men det kan ifrågasättas om det anses rimligt 
att ställa kravet på enskilda att förstå innebörden av avgörande begrepp 
som försäkrat intresse, ägare och huvudsaklig brukare m.fl. Även om 
begreppen har en definition i folkmun så ger begreppen även yrkesmän 
vissa svårigheter att förutse vilken betydelse begreppen får i praktiken. Hur 
ska en försäkringstagare kunna förutse omfattningen av sitt 
försäkringsskydd och innebörden av dessa begrepp när inte ens yrkesmän 
kan ge en generell definition av begreppen? 

Bristen på avgöranden i högre instans i frågan om försäkrat intresse 
bidrar till att kasta en skugga över begreppens innebörd. Fallen avgörs mot 
bakgrund av omständigheterna i det enskilda fallen, och ofta är det mycket 

                                                      
129 Prop. 2003/04:150, s. 123f. 
130 A.a., s. 123f. 
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specifika omständigheter, som inte hör till vanligheterna, som blir 
avgörande i målen. Dessutom torde en vanlig försäkringstagare inte vara 
särskilt välinformerad om föreliggande praxis på området. 

Konsekvenserna kan bli omfattande. Försäkringstagaren kan betala 
premierna i god tro om att ersättning kommer utgå vid ett eventuellt 
framtida försäkringsfall, men bli varse situationen först efter att 
försäkringsfall inträffat. För en privatperson fungerar försäkringen som en 
ekonomisk trygghet. Man kan därför fråga sig om det är rimligt att ställa 
kravet på försäkringstagaren att förstå innebörden av begreppen när 
rättsläget är svårtolkat även för yrkesmännen inom försäkringsbranschen.  

Villkoret om försäkrat intresse borde specificeras, förtydligas och 
framför allt anses som en väsentlig begränsning av försäkringsskyddet, och 
på så sätt omfattas av försäkringsbolagets särskilda informationsplikt. Att 
komma ihåg är att försäkringsvillkoren i de allra flesta fallen tolkas genom 
en objektiv tolkning av villkorens ordalydelse i ljuset av avtalets övriga 
innehåll och systematik. Idag verkar försäkringsbolagens villkorsförfattare 
försöka eftersträva så kortfattade villkor som möjligt, vilket direkt strider 
mot kravet på den tydliga regleringen av avtalsförhållandet. Kortfattade 
och lättlästa villkor är välkomnande av försäkringstagare, men lämnar 
mycket oreglerat. Istället för kortfattade och lättlästa villkor borde en ökad 
tydlighet eftersträvas. En tydligare villkorsreglering skulle leda till färre 
försäkringstvister och göra det lättare för försäkringsbolag att motivera 
sina ställningstaganden. 
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