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1. Introduktion
Den moderna kontraktsrättens utveckling har inneburit en kontinuer-
lig skärpning av avtalsparts informationsskyldighet i samband med av-
talsslutet. Det är därför naturligt att frågan aktualiserats också vad avser
försäkringsgivares handlande då försäkringsavtal ingås. En försäkring
är en svårfattlig och komplicerad nyttighet. Det förefaller självklart, att
kunden just i samband med anskaffningen av en sådan nyttighet ofta
har ett starkt behov av information.

I många fall ligger det i försäkringsgivarens intresse att frivilligt lämna
sådan information, redan av den anledning att tvister om försäkringar
som följd av kundernas missuppfattningar i regel medför badwill för
försäkringsgivaren. Trots detta har man också genom rättsliga reglering-
ar sökt trygga att kunden erhåller en viss information. Dels gäller vissa
allmänna kontraktsrättsliga regler om informationsskyldighet också för
försäkringsavtal och dels har man i den nya försäkringsavtalslagstiftning
som genomförts eller är på väg att genomföras i flera nordiska länder
intagit explicita regler härom.

Denna normbakgrund beskrivs i allmänna drag nedan i avsnitt 2. En
detaljerad juridisk analys av dessa normer är det däremot inte menings-
fullt att genomföra i detta sammanhang; motiven till den färska lag-
stiftningen lämnar tillräckligt besked om vad man avsett. Problematiken
analyseras i stället ur rättspolitisk synvinkel. Vilka mål kan man söka
uppnå med en reglering av försäkringsgivarens1 informationsplikt och

1 I en version av diskussionsfrågan talas om försäkringsbolags och bankers infor-
mationsplikt då försäkring tecknas. Bankerna är relevanta i detta sammanhang
p.g.a. tillkomsten av s.k. finansvaruhus, där kundens bank- och försäk-
ringsärenden kan skötas koncentrerat. Då informationsskyldigheten i princip
knappast bör påverkas av att en bank handhar distributionen av försäk-
ringsnyttigheter, talar jag i fortsättningen för enkelhetens skull blott om för-
säkringsgivares informationsplikt. De speciella informationsproblem som kan
uppkomma då finansiering och försäkring sköts tillsammans berörs alltså inte.
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i vilken grad kan man förvänta sig att målen uppfylls? Hurudana brister
föreligger i detta hänseende i de regleringsmodeller som omfattats?

Då man analyserar den rättsliga regleringen av informationsgången
mellan parterna då ett avtal sluts är det skäl att hålla i sär två frågor.
Dels gäller spörsmålet följderna av att en part ger felaktig eller vilsele-
dande information åt motparten och dels avser man giltigheten av en
princip som ålägger parten att ge viss information och följderna av att
en part underlåter att ge denna information. Då det i och för sig är rätt
självklart att den information som ges bör vara sanningsenlig och då
rättsföljderna av felaktiga upplysningar är ett traditionellt debattämne2

koncentreras framställningen här på den senare problematiken, frågan
om regleringen av skyldigheten att ge information.3 Vid analysen av
målen för och resultaten av en rättslig reglering av försäkringsgivarens
informationsplikt tas som en given utgångspunkt att informationen
förutsätts vara korrekt.

2. Normbakgrunden
Den allmänna kontraktsrättens regler om avtalsparts informationsskyl-
dighet har fortgående skärpts. Lojalitetspliktens betydelse som allmän
kontraktsrättslig princip har ökat.

Av praktisk betydelse med hänsyn till försäkringsgivarens informa-
tionsplikt är här t.ex. de regler som antas gälla för inkorporering av
standardvillkor i ett enskilt avtalsförhållande. För att villkoren skall bli
bindande bör ju i regel åtminstone en hänvisning till villkoren föreligga
och motparten bör ha haft möjlighet att stifta bekantskap med dem före
avtalsslutet.4 Av särskilt intresse är här de principer som utbildats an-

2 Se t.ex. den omfattande analysen hos André, Marknadsföringsansvar, Lund 1984,
där också ansvar för uppgifter om försäkringsvillkor behandlas (t.ex. s. 387 om
allmänna reklamationsnämndens praxis).

På försäkringsrättens område har diskussionen i hög grad fokuserats på frå-
gan om försäkringsgivares ansvar för upplysningar som givits av försäkrings-
ombud. Denna viktiga problematik förbigås alltså här.

3 En sådan fokusering hindras inte av att gränsen mellan dessa båda problem-
komplex är i någon mån flytande. Det är ofta en smaksak, huruvida man be-
tecknar en viss information som vilseledande eller bristfällig.

4 Detta gäller dock inte nödvändigtvis fullt ut för masstransaktioner av typen
försäkringsavtal, där kunden förutsätts utgå från att en beställd försäkring be-
viljas på försäkringsgivarens allmänna villkor, se t.ex. i Finland Olsson, Verkan av
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gående verkan av överraskande och tyngande klausuler i standardvill-
kor; för att sådana skall anses bindande bör den som använder villkoren
särskilt ha fäst motpartens uppmärksamhet vid dem. Åtminstone i finsk
rättspraxis förefaller denna lära under senare tid ses i ett nära sam-
manhang med en mer allmän princip om en avtalsparts skyldighet att
förklara avtalets innehåll för motparten.5 Då en sådan skyldighet i praxis
har ålagts banker ligger det nära till hands att anta att man i rättspraxis
skulle rikta motsvarande krav också mot försäkringsgivare.

Också andra regler medverkar till att öka kraven på den information
som försäkringsgivaren lämnar vid avtalsslutet. Det behöver knappast
dokumenteras särskilt att den information som givits utgör en omstän-
dighet som bör beaktas då man har att ta ställning till ett krav på jämk-
ning av ett försäkringsavtal. Från området utanför de egentliga kon-
traktsrättsliga reglerna kan man åter nämna den informationsskyldig-
het som kan ligga inbakad i den förbudssanktionerade regleringen av
marknadsföringen. Marknadsföring utgör ju ett vidsträckt begrepp,
som i praktiken omfattar all den informationsgång som sker före av-
talsslutet, och utebliven information kan konstituera otillbörlig mark-
nadsföring.6

Även utan särskild försäkringsrättslig reglering skulle det alltså re-
dan på grundval av allmänna kontraktsrättsliga och marknadsrättsliga
regler gälla en viss informationsplikt för försäkringsgivare. Denna in-
formationsplikt har man dock velat särskilt framhäva i det försäkrings-
rättsliga reformarbete som pågått under senare år.

Det första stadgandet av denna karaktär intogs i den svenska konsu-
mentförsäkringslagen av år 1980 (1980:38). Dess 5 § gäller försäkrings-
givarens informationsplikt då en konsument tecknar försäkring:

avtalsklausuler i standardformulär, Vammala 1959 s. 23 f., Taxell, Avtal och
rättsskydd, Åbo 1972 s. 42, Wetterstein, Säljarens garantiutfästelser vid lösöreköp,
Åbo 1982 s. 116 samt Wilhelmsson, Standardavtal, Vammala 1984 s. 53.

5 Se t.ex. rättsfallen HD 1990:73 och 1991:75, där HD ansåg en generalpantklau-
sul inte vara bindande för pantsättaren. I det senare fallet hänvisade man till
doktrinen om överraskande och tyngande klausuler, medan man i det förra blott
konstaterade att banken brutit mot sin informationsplikt.

6 Detta är särskilt utsagt i den finska konsumentskyddslagen (38/78) 2:1.2. Se
beträffande otillräcklig information vid avtalsslutet t.ex. det finska rättsfallet
MD 1981:12.
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»Innan en försäkring tecknas skall försäkringsbolaget lämna den information om
sina premier och andra försäkringsvillkor som konsumenten behöver för att kunna
bedöma kostnaden för och omfattningen av försäkringen. Informationen skall ut-
formas så att den underlättar valet av försäkringsform.

Information behöver inte lämnas om konsumenten förklarar att han avstår från
den eller om det möter särskilt hinder.«

Vissa upplysningar kan också lämnas efter att man ingått försäkrings-
avtalet (§6). Bl.a. skall försäkringsbolaget

»om det inte har skett tidigare, snarast i skriftlig form lämna försäkringstagaren
tydlig information om sådana försäkringsvillkor som innebär viktigare begränsning
av försäkringens omfattning i förhållande till vad konsumenter i allmänhet har
anledning att räkna med.«

Sedermera har pågått ett arbete på en helhetsreform av försäkrings-
rätten i Finland, Norge och Sverige. Vid detta arbete har den nyss
återgivna regeln i den svenska konsumentförsäkringslagen i viss mån
fungerat som en förebild vid regleringen av försäkringsgivares infor-
mationsplikt.

Arbetet har tillsvidare lett till resultat i Norge där en ny lov om
forsikringsavtaler gavs år 1989 (nr. 69).7 Reglerna om informationsplikt
påminner på många punkter om dem som nämnts ovan. Formulering-
arna är något olika beroende på om det är fråga om skadeförsäkring
(§2-1) eller personförsäkring (§ 11-1):

»§2-1. I forbindelse med tegningen av en forsikring skall selskapet i nødvendig
utstrekning legge forholdene til rette for at forsikringstakeren kan vurdere forsik-
ringstilbudet. Herunder skal det gi opplysninger om det er vesentlige begrensninger
i dekningen i forhold til det forsikringstakeren med rimelighet kan vente er dekket
under vedkommende forsikring, om alternative dekningsformer og om tilleggsdek-
ninger som det markedsfører.«

»§11-1. I forbindelse med tegningen av en forsikring skal selskapet så vidt mulig
sørge for at forsikringstakeren får råd om dekningen av foreliggende forsikrings-
behov. Selskapet skal også gi forsikringstakeren opplysning om vilkår, premiesatser
o 1 ved de forskjellige typer forsikring som kan dekke dette behov.

Herunder skal det gi opplysninger om det er vesentlige begrensninger i deknin-
gen i forhold til det forsikringstakeren med rimelighet kan vente er dekket under
vedkommende forsikring.«

7 Lagen bygger på två betänkanden, Lov om avtaler om personforsikring, NOU
1983:56, och Lov om avtaler om skadeforsikring, NOU 1987:24.
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Det skriftliga försäkringsbeviset och försäkringsvillkoren behöver dock
ges först efter avtalet. I försäkringsbeviset skall vissa uppgifter fram-
hävas särskilt (§ 2-2, § 11-2). Lagen innehåller också särskilda regler om
information vid förnyelse av försäkringen (§ 2-3, § 11-3).

I Finland är beredningsarbetet också på slutrakan. Efter att man
också här berett särskilda betänkanden om person- och skadeförsäk-
ring8 har ett gemensamt lagförslag utarbetats. Efter att laggransknings-
rådets utlåtande inhämtats,9 kan en proposition förväntas inom kort.
Reglerna om informationsplikt i förslagets nuvarande version10

(2 kap.) påminner starkt om dem som förefinns i den svenska konsu-
mentförsäkringslagen och i den norska lov om forsikringsavtaler. Lik-
som i den sistnämnda betonar man här att informationen redan före
avtalsslutet bör fästa uppmärksamheten också vid väsentliga begräns-
ningar i försäkringsskyddet. Försäkringsbrevet och -villkoren skall del-
ges försäkringstagaren först efter avtalsslutet. Genom förordning skall
man kunna precisera informationspliktens innehåll.

Även i Sverige har man uppgjort förslag till nya personförsäkrings-
och skadeförsäkringslagar.11 Förslagens vidare öde övervägs nu i justi-
tiedepartementet.

Informationsplikten kommer inte nödvändigtvis att kvarstå som ett
internt nordiskt regleringsproblem.12 Också i det arbete som utförts på
en harmonisering av försäkringsrätten i EG har man berört försäkrings-
givarens informationsplikt. Av särskilt intresse är här det nyligen an-
tagna tredje livförsäkringsdirektivet.13 Här har man i ett särskilt annex,

8 Ehdotus henkilövakuutuslaiksi, OLJ 1611985, och Ehdotus vahinkovakuutuslaik-
si, OLJ 311988.

9 Laintarkastuskunnan lausunto 111992.
10 I denna framställning hänvisas till den senaste tillgängliga inofficiella versionen,

daterad 2.12.1992.
11 Personförsäkringslag, SOU 1986:56, och Skadeförsäkringslag, SOU 1989:88.
12 I det finska lagförslaget har man redan beaktat arbetet på det i texten nämnda

EG-direktivet genom att i lagen ge möjlighet att genom förordning ge noggran-
nare bestämmelser om informationen (§§ 5.3 och 7.2; att dessa stadganden är
direkt betingade av EG-arbetet framgår av förslaget (2.12.1992) s. 65 och 67).

13 Council Directive 92/96/EEC of 10 November 1992 on the coordination of laws,
regulations and administrative provisions relating to direct life assurance and
amending Directives 79/267/EEC and 90/619/EEC (third life assurance Directi-
ve), OJ 9.12.1992 No L 360 s. 1. Också i det tredje skadeförsäkringsdirektivet,
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till vilket hänvisas i art. 31, uppräknat den information om försäkrings-
givaren (p. 1-3) och försäkringsavtalet (p. 4-16) som i skriftlig form bör
ges innan avtalet sluts. Den sistnämnda obligatoriska informationen
skulle omfatta:

Information about the commitment
(a) 4. Definition of each benefit and each option
(a) 5. Term of the contract
(a) 6. Means of terminating the contract
(a) 7. Means of payment of premiums and duration of payments
(a) 8. Means of calculation and distribution of bonuses
(a) 9. Indication of surrender and paid-up values and the extent to which they are

guaranteed
(a) 10. Information on the premiums for each benefit, both main benefits and

supplementary benefits, where appropriate
(a) 11. For unit-linked policies, definition of the units to which the benefits are

linked
(a) 12. Indication of the nature of the underlying assets for unit-linked policies
(a) 13. Arrangements for application of the cooling-off period
(a) 14. General information on the tax arrangements applicable to the type of

policy
(a) 15. The arrangements for handling complaints concerning contracts by policy-

holders, lives assured or beneficiaries under contracts including, where ap-
propriate, the existence of a complaints body, without prejudice to the right
to take legal proceedings

(a) 16. Law applicable to the contract where the parties do not have a free choice or,
where the parties are free to choose the law applicable, the law the assurer
proposes to choose.

Beträffande ändringar i villkoren eller i den tillämpliga lagen som på-
verkar den information som nämns ovan i p. 4-12 skulle försäkrings-
givaren vara skyldig att informera försäkringshavaren också under
försäkringsavtalets bestånd.

3. Mål för informationsplikten
En rättspolitisk bedömning av informationsplikten förutsätter en upp-
fattning om vad man eftersträvar med en sådan reglering. Vilka mål

OJ 11.8.1992 No L 228 s. 1, ingår en regel om informationsplikt (art. 31). Den
berör dock blott information om lagval och tvistlösning och är därför av mindre
intresse i detta sammanhang.
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kan man söka nå med hjälp av en lagfäst informationsplikt? Varför vill
man att försäkringsgivaren ger en bestämd information åt sin kund vid
avtalsslutet?14

a. Mycket av den allmänna kontraktsrättsliga informationsreglering som
vuxit fram är ytterst grundat på en önskan att befrämja marknadsra-
tionalitet. Genom att utöka den information som ges till konsumenter
strävar man att öka de rationella konsumenternas möjligheter att träffa
korrekta val på marknaden. När man talar om varumarknaden tänker
man härvid ofta främst på konsumenters och andra kunders möjlig-
heter att välja den produkt, beträffande vilken relationen mellan pris
och kvalitet är mest förmånlig. Kunden antas härvid spela den centrala
rollen i marknadsekonomins funktionsmekanism. Genom att han gör
riktiga val fungerar konkurrensen på marknaden effektivt.

Ur denna synvinkel sett blir den försäkringsrättsliga informations-
regleringens uppgift att befrämja kundens möjligheter att välja den
försäkringsgivare som av effektivitetsskäl, utbudsstruktur eller andra
orsaker är mest förmånlig för honom. Informationen gagnar kundens
val av försäkringsgivare.

b. Detta är dock blott en av flera anledningar till att man kräver infor-
mation. Särskilt när det gäller komplicerade produkter såsom krediter
eller försäkringar behöver kunden information för att kunna relatera
det erbjudna avtalet till sina egna behov. Frågan gäller hurudan för-
säkring han behöver och även huruvida han alls behöver försäkring för
en bestämd risk. Dessa behov bör också vägas mot kundens resurser.
Har han råd med en försäkring av det ifrågavarande slaget? Är det
vettigt med hans intäktsnivå att offra så mycket på en sådan försäkring?

I de informationsregleringar som beskrivits ovan framgår detta syfte
klart. Informationen skall ju »utformas så att den underlättar valet av
försäkringsform«, den skall innehålla uppgifter »om alternative dek-
ningsformer og om tilleggsdekninger« som bolaget marknadsför. Syftet
med informationen är att underlätta kundens val av försäkringens form
och omfattning.

14 Se även Hellner, Information om livförsäkring till konsumenter, Försäkringsjuri-
diska föreningens publikation nr 24, Stockholm 1981.
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c. Behovet av information i kontraktsförhållanden sammanhänger inte
endast med kundens valmöjligheter då avtalet sluts. Kunden behöver
ofta också information om användningen av produkten m.m. I försäk-
ringsförhållanden har informationsbehovet ofta samband med den
omständigheten att försäkringsvillkoren i regel direkt eller indirekt
ålägger kunden olika slag av handlingsförpliktelser. Försäkringsskyddet
görs ofta helt eller delvis avhängigt av att dessa förpliktelser iakttas. För
att kunden skall kunna följa sådana åligganden behöver kan informa-
tion om dem. Informationens syfte är här att möjliggöra iakttagande av
försäkringsvillkoren.

Som en spegelbild av denna målsättning kan man å andra sidan nämna
strävan att ge försäkringstagaren medel att kontrollera att försäkrings-
givaren å sin sida följer avtalet. I förarbetena till den svenska konsu-
mentförsäkringslagen framhäver man uttryckligen den — förmodligen
högst orealistiska — tanken att informationsplikten skall »möjliggöra en
kontroll av att premien är rätt uträknad.«15

Ovan har beskrivits de direkta syftena med regler om informations-
plikt. Man kan dock inte bortse från att sådana regler dessutom kan ha
indirekta funktioner, som lagstiftaren mer eller mindre medvetet ef-
tersträvar att skapa. Den nära växelverkan mellan i princip innehålls-
neutrala regler om informationsplikt vid avtalsslutet å ena sidan och
materiella regler om avtalsinnehållets skälighet å den andra —ju mer
ensidigt ett avtal är desto mer intensiv information krävs av den star-
kare parten — gör informationsreglerna till ett användbart instrument
för en dold kontroll av avtalsinnehållet i lägen där man inte önskar
tillgripa andra medel. Ett avtalsinnehåll som inte uppfattas som accep-
tabelt eller en tillämpning av ett avtal som inte kan godtas kan ofta lätt
elimineras genom att man pekar på brister i informationsgången då
avtalet slöts. Det finns en gammal tradition för en sådan rättstillämpning
åtminstone i finsk försäkringsrätt.16

En dold kontroll av detta slag är inte en regleringsmetod som kan
rekommenderas, med hänsyn till strävan mot en öppen juridisk argu-

15 Konsumentförsäkringslag, SOU 1977:84 s. 191.
16 Se beträffande den aktiva dolda kontrollen av försäkringsvillkor före tillkomsten

av den finska lagen om försäkringsavtal (132/33) Wilhelmsson, Om styrning av
försäkringsvillkor, Vammala 1977 s. 370-406.
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mentation. Behovet av ett sådant instrument borde också vara begränsat
i dag, efter att man med hjälp av de allmänna jämkningsreglerna i de
nordiska avtalslagarna aktivt sökt vidga området för den öppna dom-
stolskontrollen av avtalsvillkor. I fortsättningen berörs denna möjliga
effekt av informationsreglerna därför inte vidare. Här tas utgångspunkt
i de öppna motiven att öka den information kunden erhåller och bort-
ses från eventuella outtalade strävanden att skapa instrument för en
dold kontroll.

Här har framför allt varit fråga om den information som ges i sam-
band med avtalsslutet. Vid förnyelse av försäkringen kan motsvarande
överväganden naturligtvis bli aktuella. Detta gäller inte blott i det fall att
försäkringsgivaren vidtar ändringar i villkoren. Också annars kan på-
minnelser vara av nöden:

»Kundenes behov for veiledning om forsikringen opphører imidlertid ikke i og med
at forsikringen er tegnet. I løpet av forsikringstiden kan det oppstå endringer i deres
behov, eller selskapet finner grunn til å foreta endringer i vilkår, premiesatser eller
annet. Også hvor forsikringsforholdet løper videre uten endringer kan det være et
behov for informasjon. Særlig i langsiktige avtaleforhold er det viktig at kunden fra
tid til annen blir minnet om f.eks. hvilke disposisjoner han har truffet over forsik-
ringen, og hvordan han eventuelt skal gå frem for å treffe nye disposisjoner som
svarer bedre til hans endrede behov.«17

I fortsättningen berörs informationsgången vid förnyelse av försäkring
blott i förbigående, i sådana sammanhang där det ter sig särskilt rele-
vant.

Målen för informationsregleringen förefaller, så som de beskrivits
ovan, relevanta och acceptabla. Man kan emellertid fråga, huruvida
regleringen verkligen bidrar till att förverkliga de mål som angivits. Blir
kundens val av försäkringsgivare och försäkringsform mer rationellt
och kommer han i högre grad att iaktta försäkringsavtalets handlings-
normer? I det följande granskar jag denna fråga närmare. Min allmänna
tes är: regleringen av försäkringsgivarens informationsplikt har relativt
begränsad betydelse i det angivna hänseendet. Detta sammanhänger
framför allt med den omöjliga målsättningen. Man kan dock också peka
på vissa drag i de regler som finns eller föreslagits som ytterligare
begränsar effekten av dem.

17 NOU 1983:56 s. 50. Uttalandet upprepas i NOU 1987:24 s. 48.
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4. Reglernas effekt
Behovet av och inverkan av information är naturligtvis i hög grad be-
roende av vem som mottar informationen. Ett välskött storföretag har
självfallet såväl andra informationsbehov som en annan kapacitet att
tillgodogöra sig informationen än en genomsnittlig konsument.

I de regler som givits har detta också i någon utsträckning beaktats.
Den svenska konsumentförsäkringslagen gäller blott vissa försäkringar
som konsumenter tecknar. Den norska lagen är i princip generell; en-
ligt dess informationsregel för skadeförsäkring bör informationsbeho-
vet tillgodoses »i nødvendig utstrekning«, varför regeln inte skall
tillämpas »på områder hvor selskapene står overfor jevnbyrdige kon-
traktspartnere«.18 Endast till konsumentförhållanden har dock inte re-
geln avgränsats. Samma mer vidsträckta angreppsvinkel föreligger i de
finska och svenska lagförslagen. I det svenska förslaget till skadeför-
säkringslag (2:1) uttalar man att det beträffande informationens mot-
tagare »skall särskilt beaktas om denne i egenskap av konsument eller
av annan anledning kan antas sakna sakkunskap i frågan.«

Mycket talar för att man på detta sätt bör ge reglerna ett relativt
vidsträckt tillämpningsområde, samtidigt som man beaktar de konkreta
styrkeförhållandena och informationsbehovet. Ett av kärnområdena för
regleringen är i varje händelse försäkringar som tecknas av konsumen-
ter. För överskådlighetens skull koncentreras framställningen i fortsätt-
ningen på betydelsen av en informationsreglering vid sådana försäk-
ringar. I vilken mån kan man här närma sig de mål som ovan skisserats
upp och vilka brister föreligger i de gällande och föreslagna reglering-
arna sett från konsumentsynpunkt?

a. Vid mer generellt upplagda analyser av regleringar avseende den
information som ges konsumenter har man ofta förhållit sig mycket
skeptisk till betydelsen av sådana regleringar.19 Av många orsaker har
man antagit att informationskraven inte nödvändigtvis leder till önskat

18 NOU 1987:24 s. 51.
19 Se t.ex. den ingående kritiken angående »Die Irrealität der Premissen des In-

formationsmodells« hos Simitis, Verbraucherschutz, Schlagwort oder Rechtsprin-
zip?, Baden-Baden 1976 s. 107 ff.
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resultat, d.v.s. ett rationellt beslutsfattande hos konsumenten.20 Empiri-
ska undersökningar visar att ökade informationskrav ofta blott margi-
nellt påverkar konsumenternas handlande.21 Detta kan ha samband
med att informationen i realiteten inte når konsumenten, som kan ha
svårigheter att rätt förstå och bedöma de uppgifter som ges. Det har
ofta visat sig, att just de konsumenter, som har det största informations-
behovet, d.v.s. resursfattiga, lågutbildade konsumenter, också har de
minsta möjligheterna att använda sig av den information som ges.22

Det är troligt, att en förbluffande stor del av alla konsumenter har
svårt att tillgodogöra sig skriftlig information angående komplicerade
nyttigheter, såsom försäkringar. Detta gäller inte blott försäkringsvill-
koren — det är ett notoriskt faktum att flertalet försäkringstagare inte
ens försöker sig på att tränga in i villkorshelheten; försäkringsprodukten
betraktas ju inte »med något lustfyllt intresse av normalkonsumenten«2^
— utan även mer lättfattliga broschyrer och liknande material. Mot denna
bakgrund är det litet överraskande att man i de nya reglerna och för-
slagen i Norge och Finland tenderar att acceptera skriftlig information
som tillräcklig, åtminstone vid skadeförsäkring:24

»I praksis må en regne med at det alt vesentlige av materialet når det gjelder de
individuelle forbrukerforsikringer vil bli presentert for kundene i standardisert
form, f eks i brosjyrer eller tekst i salgterminaler.«2r>

Detta är delvis betingat av utvecklingen mot en situation, där allt fler
försäkringar tecknas utan någon direkt muntlig kundkontakt.20 Vad
avser informationsregleringen betyder denna inställning dock att dess

20 En god översikt av argumenten ges av Cranston, Consumers and the Law, 2 ed.,
Frome and London 1984 s. 304 ff.

21 Se t.ex. beträffande information om effektiv ränta vid kreditgivning Goode (ed.),
Consumer Credit, London 1978 s. 57.

22 Se t.ex. beträffande prisinformation Monroe & La Placa, What Are the Benefits
of Unit Pricing? Journal of Marketing, 36, July 1972 s. 16 ff.

23 Svenska Försäkringsbolags Riksförbund i Yttrande över förslaget till konsu-
mentförsäkringslag s. 55.

24 Vid personförsäkring förutsätts i den norska rätten ett mer aktivt deltagande i
analysen av kundens reella försäkringsbehov, se NOU 1983:56 s. 50.

25 NOU 1987:24 s. 50. Också i det finska förslaget 2.12.1992 s. 62 utsägs att det i
allmänhet kan anses tillräckligt att sökanden ges informationen i form av skrift-
ligt material.

26 Se t.ex. NOU 1987:24 s. 49, 50.
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reella nytta blir marginell, åtminstone i relation till betydande konsu-
mentgrupper.27

Vid utformningen av ett skriftligt informationsmaterial är det också
svårt att balansera mellan kraven på lättillgänglighet och korrekthet. Ju
mer överskådliga och förståeliga man gör broschyrer m.m., desto större
är risken att den enskilda konsument, som läser materialet utgående
från något eget särbehov, råkar ut för missförstånd. I finsk försäkrings-
nämndpraxis har man också flera gånger fått ta ställning till frågan om
relationen mellan den generella information som informationsmateri-
alet uppfattas innehålla och försäkringsvillkorens detaljerade bestäm-
melser.28 Om försäkringstagaren på grundval av informationsmateria-
let har begrundad anledning att uppfatta försäkringsavtalet på ett sätt
som avviker från detaljer i villkoren, kan informationsmaterialet åsi-
dosätta villkoren vid den rättsliga bedömningen.

Direkt kontakt och rådgivning är naturligtvis mer effektiv. Regler
härom är dock problematiska med hänsyn såväl till att informationen
kommer in i ett sent skede av beslutsprocessen (nedan p. c) som till att
det är svårt att kontrollera att informationsplikten uppfylls och att det
sker på ett opartiskt sätt (nedan p. d).

b. Det som nyss sagts har betydelse med hänsyn till alla de tidigare
angivna målen för informationsregleringen. Ser man särskilt på målet
att underlätta valet av försäkringsgivare kan ytterligare vissa andra
aspekter framhävas. En förutsättning för att frågan om informationens
betydelse i detta hänseende överhuvudtaget skall bli meningsfull är
naturligtvis att det föreligger några reella alternativ. Denna förutsätt-
ning, vars existens väl kunde betvivlas på den långt koordinerade för-
säkringsmarknad som förelåg i Finland för tjugo år sedan, syns i dagens
konkurrensklimat vara för handen. Detta är dock inte tillräckligt: yt-
terligare krävs, att konsumenten verkligen har information som gör det
möjligt för honom att jämföra de olika försäkringsgivarnas erbjudan-

27 I den norska lagen har man därför sökt motverka detta genom att förutsätta -
med uttrycket »legge forholdene till rette for at forsikringstakeren kan vurdere
forsikringstilbudet« (§2-1) - att försäkringsgivaren bör ha »et førkjøps service
apparat« som erbjuder individuell vägledning, se NOU 1987:24 s. 51.

28 Se t.ex. Försäkringsnämnden VKL 119/84, VKL 537190, VKL 280191 och VKL
359191.
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den. Man kan ifrågasätta, huruvida informationsregleringen verkligen
förmår bidra till att en sådan information ges.

Rationella val kan träffas blott om marknaden är transparent. Den
information som konsumenten erhåller om olika anbud bör kunna
jämföras. Detta gäller knappast som utgångspunkt på försäkringsmark-
naden. Det är återigen ett notoriskt faktum, att försäkringsproduktens
komplicerade karaktär gör det omöjligt för en konsument att jämföra
pris/kvalitet-relationen mellan olika försäkringsbolag. Endast om infor-
mationsutbudet kraftigt standardiserades kunde man ens i teorin uppnå
en möjlighet till sådana jämförelser. Några direkta krav på detta ställs
dock inte i de nya regleringarna.29 En annan sak är att man inom
branschen arbetat på sådana standardiseringar. Här kan man dock lätt
möta problem från annat håll: en långtgående standardisering av in-
formationen kan få effekter som betraktas med misstänksamhet av kon-
kurrensmyndigheterna. I framtiden kan också anknytningen av de na-
tionella nordiska försäkringsmarknaderna till den europeiska förta ef-
fekten av eventuella nationella standardiseringar.

Det är också värt att notera, att man i motiven till den lagstiftning
som finns eller är under beredning uttryckligen tagit avstånd från tan-
ken att försäkringsgivaren skall åläggas att informera om sina konkur-
renters erbjudanden.3() Inte heller denna väg önskar man söka tvinga
fram en information, på basen av vilken konkurrerande anbud skulle
kunna jämföras.31

Härmed är inte sagt, att ens en förändring av informationsplikten på
de nyss angivna punkterna skulle leda till någon betydande förstärkning

29 I Sverige sägs de riktlinjer som utfärdas av konsumentverket befrämja en viss
enhetlighet, Nilsson & Strömbäck, Konsumentförsäkringslagen, Helsingborg 1984
s. 50. Någon direkt strävan att åstadkomma marknadstransparens ligger dock
inte bakom konsumentförsäkringslagen, se SOU 1977:84 s. 125. I Finland har en
kommission som utrett konsument- och konkurrensfrågor inom försäkrings-
branschen i sitt slutbetänkande rekommenderat att man i syfte att öka trans-
parensen borde kräva att försäkringsgivarna skulle jämföra innehållet i det för-
säkringsskydd de erbjuder med en gemensam standard som utarbetas i samar-
bete med myndigheterna, se Kom.miet. 1988:43 s. 53.

30 NOU 1983:56 s. 50, NOU 1987:24 s. 49, SOU 1986:56 s. 258 f., det finska
förslaget av 2.12.1992 s. 63. Se också Nilsson ö5 Strömbäck 1984 s. 50.

31 Också Hellner, Information till försäkringstagarna, NFT 1982 s. 43 betvivlar att
konsumentförsäkringslagen »kan medföra några verkliga framsteg på detta om-
råde.«
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av konsumenternas marknadsrationella beteende. Dels kan man aldrig
ge användbar information om många omständigheter som konsumen-
ten på goda grunder uppfattar som viktiga, t.ex. angående bolagets
linje vid skaderegleringen, eventuell kulanspraxis m.m.32 Dels torde
konsumenterna av denna anledning, av bekvämlighet eller av rent ir-
rationella skäl i flertalet fall träffa sitt val av försäkringsgivare huvudsak-
ligen på andra grunder än med stöd av den konkreta information som
ges.

c. Tidpunkten när information ges påverkar verkningarna av informa-
tionen. Erfarenheten visar, att produktinformation som ges i ett sent
skede av beslutsprocessen i ringa grad påverkar konsumentens val av
produkt. När konsumenten i realiteten fattat sitt anskaffningsbeslut är
de psykologiska barriärerna mot att godta information som skulle få
honom att ändra sitt beslut höga.

Detta innebär att information som ges efter att konsumenten per-
sonligen kontaktat en försäkringsgivare har föga betydelse för hans val
av försäkringsgivare. Från denna synpunkt är den betoning av skriftligt
material etc., som ovan (p. a) noterats, givetvis ändamålsenlig. Proble-
met ligger här, som också angivits, i informationens otillgänglighet.

Såväl i standardavtalsrättslig doktrin som i de lagar och lagförslag
som föreligger utgår man från att försäkringsvillkoren kan tillställas
försäkringstagaren först efter att avtalet ingåtts. För den säkerligen
mycket sällsynta konsument som låter också detaljer i villkoren påverka
valet av försäkringsgivare och försäkringsform — d.v.s. en sådan ratio-
nell konsument som man i teorin utgår från — är detta i princip en
bristfällig lösning. Då en sådan exceptionellt aktiv konsument ju alltid
också aktivt kan be att få bekanta sig med villkoren före avtalsslutet, är
lösningen dock knappast i praktiken särskilt problematisk med hänsyn
till målet att underlätta de nämnda valen.

Däremot kan det uppstå vissa problem med hänsyn till informatio-
nens syfte att hjälpa försäkringstagaren att iaktta avtalets bestämmelser.
Så länge försäkringstagaren inte erhållit försäkringsvillkoren eller an-
nan information om de handlingsförpliktelser som åligger honom före-

32 Se även beträffande osäkra uppgifter om framtida återbäring vid livförsäkring
Hellner 1981.
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faller det självklart att man inte bör kunna göra några påföljder gäl-
lande mot honom för brott mot dessa förpliktelser.33

Härmed är inte sagt att försäkringsvillkoren alltid kan anses utgöra
tillräcklig information om sådana handlingsförpliktelser. Då villkoren
ju i praktiken sällan läses i detalj, blir det lätt oskäligt att kräva iaktta-
gande av förpliktelser som försäkringstagaren inte på annat sätt upp-
märksamgjorts på. Man har också t.ex. i den norska lagen (§ 2-2, 11-2)
förutsatt, att säkerhetsföreskrifter bör framhävas i försäkringsbrevet.34

Den sällsynte försäkringstagare som läst villkoren kan knappast heller
hålla i minnet alla regler under obegränsad tid. Detta har man också
beaktat i t.ex. den nya norska lagen (§2-3, 11-3), då man förutsatt att
försäkringsgivaren under försäkringstiden eller vid förnyelse av för-
säkringen skall påminna försäkringstagaren om säkerhetsföreskrifter
m.m.35

d. Man kan också betvivla effektiviteten av regler om informationsplikt.
Hur kan förpliktelsen genomdrivas, om någon försäkringsgivare till-
äventyrs inte frivilligt skulle följa normen?

Då de allmänna regler som ges om informationen skall tillämpas i
väldigt varierande situationer och på många olika försäkringsformer
måste de nödvändigtvis vara mycket allmänt utformade.36 De konkreta
kraven växlar från försäkring till försäkring. Det förefaller svårt att
anknyta ingripande civilrättsliga påföljder såsom avtalsverkan och ska-
destånd etc. till sådana generalklausulsartade regler. Mot denna bak-
grund kan man förstå att man t.ex. i den nya norska lagen varit åter-

33 Som ett gott exempel härpå kan man hänvisa till ett finskt avgörande av kon-
sumentklagonämnden, Kkn 8213712894, där försäkringstagaren inte iakttagit sä-
kerhetsföreskrifter om låsningsskyldighet. Försäkringsfallet inträffade innan
försäkringsbrevet och villkoren tillställts försäkringstagaren.

34 Någon motsvarande regel ingår inte i det finska lagförslaget av 2.12.1992.
35 Motsvarande regel ingår inte i det finska lagförslaget av 2.12.1992. Av motiven

till regeln om upplysningsplikt under avtalstiden framgår inte att man här skulle
ha tänkt sig någon skyldighet att påminna om oförändrade säkerhetsföreskrifter
(s. 67).

36 NOU 1987:24 s. 49.
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hållsam med att explicit föreskriva sådana påföljder.37 Man noterar i
motiven att sådana påföljder kan komma i fråga men att saken får
bedömas utgående från allmänna avtals- och skadeståndsrättsliga reg-
ler.38 De civilrättsliga påföljderna har alltså blivit relativt vaga.

I det finska lagförslaget har man på denna punkt gått längre i för-
söken att stärka informationsregleringens effektivitet. Man föreslår här
(§ 9) att försäkringsavtalet, om försäkringsgivaren inte vederbörligen
uppfyllt sin informationsskyldighet, skulle anses ha ingåtts med det
innehåll som försäkringstagaren med stöd av de uppgifter han erhållit
hade anledning att förstå det ha. Man har alltså här ansett det möjligt
att brott mot de vaga reglerna om försäkringsgivarens skyldighet att ge
information skulle kunna leda till att försäkringsavtalet anses ha ett
annat innehåll än vad som framgår av försäkringsvillkoren.

Även om man kan motivera den norska lösningen att inte anknyta
ingripande civilrättsliga påföljder till informationsplikten, måste man
samtidigt medge att man härigenom förmodligen i betydande mån
försvagat det sanktionssystem som ansluter sig till förpliktelsen. Civil-
rättsliga påföljder är ju i princip självverkande såtillvida att de inte
förutsätter existensen av någon myndighetskontroll. Envar konsument
är en potentiell övervakare. Även om potentialen sällan utnyttjas kan
redan hotet av här avsedda påföljder ha styrande effekter. Den finska
modellen lägger säkerligen en starkare press på försäkringsgivarna att
till punkt och pricka söka iaktta informationsreglerna än den norska.
Lösningen att välja inte blott en övervakningsmodell utan även en ci-

37 Den norska lagen har dock beträffande viss information som skall framhävas i
försäkringsbrevet - d.v.s. efter avtalsslutet - angett att försummelse till denna
del skall leda till att ifrågavarande villkor inte kan åberopas, se § 2-2.3 och
§11-2.3.

Inte heller i den svenska konsumentförsäkringslagen har man statuerat civil-
rättsliga påföljder för brott mot den prekontraktuella informationsplikten, se
härom SOU 1977:84 s. 126 f. I de svenska lagförslagen har man omfattat en
kompromissmodell. Till brott mot skyldigheten att före avtalsslutet ge informa-
tion om vissa bestämda villkor skulle ansluta sig påföljden att villkoret inte får
åberopas. Försäkringsgivaren skulle emellertid kunna eliminera påföljden
genom att ge information senare, se SOU 1986:56 s. 497 ff. och SOU 1989:88 s.
273 ff.

38 Se t.ex. NOU 1987:24 s. 53 f. Se även SOU 1977:84 s. 127.
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vilrättslig påföljdsmodell har uttryckligen betingats av skepsis angående
effektiviteten hos övervakningsmodellen.39

Tyngdpunkten i påföljdssystemet har i den nya lagstiftning som re-
dan existerar lagts vid den marknadsrättsliga kontrollen.40 Betydelsen
härav blir i hög grad avhängig av vilka resurser och vilken inställning
övervakningsmyndigheten har. Man kan knappast anta, att överbe-
lastade konsument- och försäkringsmyndigheter skulle lägga stark vikt
vid en kontroll just av att informationsplikten iakttas. Det särskilt i
Sverige framhävda förfarandet att den abstrakta regleringen kan pre-
ciseras med hjälp av riktlinjer av den övervakande myndigheten (kon-
sumentverket) kan dock förmodas höja regleringens effektivitet.

Oberoende av vilket påföljdssystem man väljer är det dessutom svårt
att sanktionera informationsplikten effektivt redan av den anledningen
att det ofta är vanskligt att visa brott mot förpliktelsen. Information i
broschyrer och annat skriftligt material kan naturligtvis påvisas. Den
viktiga information som borde ges muntligt är emellertid svår att komma
åt. För såväl försäkringstagaren i en civilrättslig process som för den
övervakande myndigheten i en marknadsrättslig är det oftast omöjligt
att visa, att den muntliga information som givits då försäkringen teck-
nades varit bristfällig. Beträffande särskilt viktig information kunde
man tänkas minska dessa problem med bevisbörderegler, enligt vilka
försäkringsgivaren skulle ha att visa att en bestämd muntlig informa-
tion givits. Med tanke på det vaga innehållet hos de materiella reglerna
om upplysningsplikten kan man dock knappast gå särskilt långt i denna
riktning.

5. Sammanfattning: en onödig fråga?
I flertalet fall har försäkringstagarna och försäkringsgivarna relativt
likartade intressen i en god informationsgång då man tecknar försäk-
ring.

Försäkringsgivarna är i hög grad åtminstone i ett långsiktsperspektiv
betjänta av att ge god och lättförståelig information om de försäkringar
som erbjuds. Denna utgångspunkt förändras inte av den omständig-
heten att regler om information i vissa situationer kan strida mot för-

39 Se t.ex. OLJ 1611985 s. 20 f.
40 Se den norska lov om forsikringsavtaler § 2-4, 11-4 och den svenska konsument-

försäkringslagen § 8.
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säkringsgivarens kortsiktiga ekonomiska fördel, t.ex. då en förutsatt
information skulle visa att försäkringstagaren inte har behov av den
ifrågavarande försäkringen.

De konflikter som kan uppkomma till följd av att konsumenterna har
en annan bild av försäkringen än vad som i en skadesituation visar sig
vara fallet är alltid till skada såväl för det enskilda bolagets som för
branschens renommé. I rundskrivelser av Finska Försäkringsbolagens
Centralförbund där man rekommenderat en utveckling av informatio-
nen påtalar man också uttryckligen att konflikter av detta slag är pin-
samma med hänsyn till branschens publikrelationer.41

Redan på denna grund kan man ifrågasätta, huruvida en reglering
av informationsplikten är särskilt viktig.42 Med hänsyn också till de
svaga rättsliga sanktioner som man i gällande lagar anknutit till reg-
leringen ter det sig tveksamt, huruvida man kan uppnå så mycket mer
genom regleringen än vad försäkringsgivarna i varje händelse frivilligt
åtar sig att göra.

Helt utan praktiska verkningar är en lagreglering av informations-
plikten dock knappast. I Finland har t.ex. redan förslagen till lagstift-
ning föranlett Finska Försäkringsbolagens Centralförbund att i flera
rundskrivelser fästa medlemsbolagens uppmärksamhet vid vikten att ge
sådan information som den föreslagna lagstiftningen skulle förutsät-
ta.43 Den svenska konsumentförsäkringslagen medförde en tydlig ök-
ning i produktionen av skriftligt informationsmaterial.44

Även om en viss förbättring av informationsgången kan uppnås har
detta dock inte nödvändigtvis stor allmän inverkan på försäkringskon-
sumenternas agerande. Betoningen av informationens betydelse — och
särskilt av det skriftliga informationsmaterialet — bygger på fiktionen
om den rationella konsumenten som utnyttjar tillgänglig information
för att nå optimala fördelar på marknaden. I den mån sådana konsu-
menter förekommer är det fråga om välutbildade konsumenter med

41 Se t.ex. Yleiskirje A-sarja 32/86.
42 Svenska Försäkringsbolags Riksförbund poängterade redan i sitt Yttrande över

förslaget till konsumentförsäkringslag (s. 54) att regeln om informationsplikt
utgör »en kodifiering av den praxis och det naturliga beteende som försäkrings-
bolagen i dag tillämpar«, varför »en särskild lagbestämmelse knappast fyller
något praktiskt behov«.

43 T.ex. Yleiskirje A-sarja 32/86 och 8/87.
44 Se närmare t.ex. Nilsson ö5 Strömbäck 1984 s. 45 f. och där angivna källor.
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goda resurser. Särskilt för sådana konsumenter kan regler om infor-
mationsplikt i enskilda situationer kanske leda till mer skäliga lösningar
på problem i försäkringsavtalsförhållandet.

Är då den fråga som diskuteras här onödig, gäller den ett betydel-
selöst rättsinstitut? Måhända till överraskning för läsaren vill jag trots
allt ge ett nekande svar. Man kan visserligen, som ovan gjorts, betvivla
att regler om försäkringsgivarens informationsplikt har omfattande
direkt praktisk nytta. Som jag ser det ligger reglernas betydelse emel-
lertid främst på det symboliska planet. Genom dem framhäver man
försäkringsgivarens lojalitetsplikt mot kunderna, hans nästan offent-
ligrättsligt präglade skyldighet att bistå dem. Regler av detta slag kan på
sikt bidra till att förändra synen på försäkringsavtalsförhållandet och,
mer allmänt, på hela det förhärskande avtalsparadigmet i en mer ko-
operativ riktning. Men det är en annan historia.


