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Förord
Som ett led i civilutskottets arbete med uppföljning och utvärdering be-
slutade utskottet i februari 2012 att göra en övergripande inventering av 
försäkringsbolagens hantering av ansökningar om barnförsäkring och bo-
lagens praxis vad gäller beslut om försäkring.  Utvärderingen har syftat till 
att ge utskottet underlag för beredningen av riksdagsärenden i frågan och 
för eventuella synpunkter på inriktningen av den uppföljning av försäk-
ringsavtalslagen som regeringen har aviserat.

Uppföljningen har på utskottets uppdrag genomförts av Liv Hammar-
gren fr.o.m. den 1 oktober 2012 och fr.o.m. den 1 november av Joakim Sko-
theim, båda utvärderare vid utvärderings- och forskningssekretariatet vid 
Riksdagsförvaltningens utskottsavdelning. Arbetet har genomförts i sam-
råd med Susanne Sjöblom, föredragande vid civilutskottets kansli. I arbetet 
har även kanslichefen Monica Hall deltagit. Arbetet har löpande följts av 
civilutskottets uppföljningsgrupp som består av följande ledamöter: Carina 
Ohlsson (S), Jessika Vilhelmsson (M) och Carina Herrstedt (SD).

Arbetet med uppföljningen inleddes under våren 2012 och avslutades i 
mars 2013. Uppföljnings- och utvärderingsgruppens rapport har därefter 
publicerats i serien Rapporter från riksdagen (Rapport 2012/13:RFR10). 
Rapporten presenterades vid ett öppet utskottssammanträde den 21 mars 
2013. I denna broschyr ges en sammanfattning av de iakttagelser som har 
gjorts i uppföljningen.

Kontraheringsplikt för privata barnförsäkringar
Alla barn i Sverige omfattas av ett allmänt försäkringsskydd genom soci-
alförsäkringen. Barn i skola och barnomsorg omfattas dessutom i de allra 
flesta fall av en olycksfallsförsäkring som kommunen eller den fristående 
skolan eller förskolan har tecknat. Därutöver kan privata kombinerade 
olycksfalls- och sjukförsäkringar, s.k. barnförsäkringar, tecknas antingen 
individuellt eller som gruppförsäkring. 

Riksdagen beslutade 2005 om en ny försäkringsavtalslag (2005:104), för-
kortad FAL. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2006. Enligt FAL har för-
säkringsbolagen en s.k. kontraheringsplikt vad gäller personförsäkringar, 



4  |  Sammanfattning av forskningsrapport 2012/13:RFR6

däribland barnförsäkringar. Detta innebär att ett försäkringsbolag inte får 
vägra någon att teckna en sådan personförsäkring som bolaget normalt 
tillhandahåller allmänheten när det har fått de uppgifter som behövs, om 
det inte finns särskilda skäl för vägran med hänsyn till risken för framtida 
försäkringsfall, den avsedda försäkringens art eller någon annan omstän-
dighet. Detta innebär att försäkringsbolagen inte får göra schablonmässiga 
riskbedömningar utan är skyldiga att göra individuella bedömningar av de 
sökande. 

I propositionen till riksdagen med förslag till ny försäkringsavtalslag 
angav den dåvarande regeringen att utgångspunkten måste vara att alla 
människor ska ha möjlighet att kunna få ett försäkringsskydd på goda 
villkor. Inte minst för t.ex. barn med funktionshinder kan ett försäkrings-
skydd vara särskilt viktigt. Den föreslagna rätten till försäkring skulle 
enligt propositionen komma att ge en betydande förstärkning av utsatta 
personers ställning i förhållande till försäkringsbolagen. 

Under senare tid har det bl.a. i medierna förekommit uppgifter om att 
barn som varit för tidigt födda och haft en låg födelsevikt nekats att teckna 
barnförsäkring. Enligt medieuppgifterna har vissa av dessa barn vid tiden 
för ansökan bedömts vara friska av läkare och barnhälsovård. Detta har 
rest frågor om i vilken mån försäkringsbolagen gör individuella bedöm-
ningar av de sökande som försäkringsavtalslagen kräver. 

Iakttagelser
Under arbetets gång har utvärderaren gjort vissa iakttagelser som redovi-
sas i detta avsnitt. 

Barns försäkringsskydd i allmän och privat försäkring 
Trots att alla barn i Sverige omfattas av ett allmänt försäkringsskydd genom 
socialförsäkringen väljer många föräldrar att teckna privata kombinerade 
olycksfalls- och sjukförsäkringar för sina barn. Samhällets allmänna skydd 
för barn kan upplevas som otillräckligt. Det innebär att möjligheten att 
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teckna privata försäkringar upplevs som betydelsefull då de kompletterar 
det allmänna försäkringsskyddet. 

Försäkringsbolagens riskbedömningar vid individuell 
barnförsäkring 
Försäkringsbolagen menar att det är viktigt med rättvisa gentemot kol-
lektivet. Detta innebär, enligt bolagen, att medicinska riktlinjer med klara 
gränser, som i förlängningen innebär att vissa individer nekas en försäk-
ring, är nödvändiga. I de fall som ett försäkringsbolag kan visa rimliga, 
s.k. försäkringstekniska skäl till varför risken att försäkra en person är 
högre än normalt kan bolaget bevilja försäkringen med undantag, begära 
en högre premie än normalt alternativt helt neka en person försäkring. 
Försäkringsbolagen menar att förändringen av försäkringsavtalslagen har 
inneburit att det alltid görs individuella prövningar och att bolagen följer 
stringenta riktlinjer, vilket innebär en låg risk för godtycklighet i bedöm-
ningarna.

Konsumenternas Försäkringsbyrå menar att försäkringsbolagen i högre 
utsträckning borde hämta in individuella handlingar för att kunna göra 
bättre underbyggda individuella bedömningar, men också för att bättre 
kunna motivera eventuella avslagsbeslut. Annan kritik som har riktats mot 
försäkringsbolagen är att de är långsamma att ta till sig den senaste medi-
cinska kunskapen, att de alltjämt gör schablonmässiga bedömningar, att 
det råder oklarhet om vilken vetenskaplig grund som besluten baseras på 
samt att avslagsbesluten relativt frekvent är dåligt underbyggda. 

Det går inte entydigt att säga om försäkringsbolagens riskbedömningar 
fullt ut genomförs på ett korrekt sätt. En del av bristerna i kommunikatio-
nen mellan försäkringsbolagen och de personer som ansöker om försäk-
ring kan sannolikt åtgärdas om bolagen ger tydligare skriftligt motiverade 
beslut. Det är upp till försäkringsbolagen att avgöra i vilken utsträckning 
de väljer att t.ex. hämta in kompletterande hälsouppgifter från medicinska 
journaler. Det går inte att utesluta att försäkringsbolagen skulle tjäna på att 
begära samtycke till att hämta in hälsouppgifter i högre utsträckning än i 
dag. Beslut om att inte bevilja barnförsäkring med ordinarie villkor som 
är baserade på kompletterande hälsouppgifter kan bidra till att skapa en 
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bättre förståelse för varför ett barn nekas en sådan försäkring. Konsumen-
ternas Försäkringsbyrå anser att försäkringsbolagens beslutsmotiveringar 
vid avslag har förbättrats sedan kontraheringspliktens införande 2006. 

Kontraheringspliktens påverkan på andelen beviljade 
barnförsäkringar
Den intressanta frågeställningen är ifall införandet av kontraheringsplik-
ten som började gälla den 1 januari 2006 har påverkat försäkringsbolagens 
beviljande av barnförsäkringar. 

En enkät skickades ut till några av de större försäkringsbolagen som er-
bjuder barnförsäkringar. Resultaten av denna enkät jämfördes med en un-
dersökning som Konsumenternas Försäkringsbyrå genomförde 2002, dvs. 
före den tidpunkt då kontraheringsplikten för barnförsäkringar började 
gälla. Det förefaller som om andelen barnförsäkringar som beviljas med 
ordinarie villkor har ökat något jämfört med för tio år sedan. Därtill har 
andelen försäkringar som beviljas med klausul eller förhöjd premie mins-
kat något. Inget av de större försäkringsbolagen använder förhöjd premie 
i sina barnförsäkringsprodukter när de inte kan erbjuda ordinarie försäk-
ringsskydd. Det går inte att med säkerhet säga något om hur andelen för-
säkringar som avslås utan explicit erbjudande om omprövning har föränd-
rats mellan åren, eftersom oklarhet råder ifall ansökningarna som avslogs 
år 2002 inkluderar de ansökningar där möjlighet medges till omprövning 
efter en viss tidsperiod. 

Tillämpning av undantagsregeln i kontraheringsplikten
I propositionen till riksdagen med förslag till ny försäkringsavtalslag för-
utsåg regeringen att försäkringsbolagen i svårförsäkrade fall i första hand 
skulle anpassa premien och andra villkor och i andra hand, när det inte 
gick att meddela en försäkring alls på grund av särskilda skäl, avslå en för-
säkringsansökan. Dessa särskilda skäl skulle bolagen dessutom klart ange 
i sina beslut. 

Det förefaller alltså som om intentionen, att försäkringsbolagen en-
dast i undantagsfall ska avslå en begärd försäkring, inte helt har uppfyllts. 
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Det borde finnas utrymme för försäkringsbolagen att i högre omfattning 
kunna erbjuda barnförsäkringar med förhöjd premie eller klausul i de fall 
då risken för försäkringsfall bedöms som förhöjd, i stället för att avslå an-
sökningar och enbart erbjuda olycksfallsförsäkring. Försäkringsbolagen 
skulle därmed agera på ett sätt som bättre överensstämmer med försäk-
ringsavtalslagens intentioner. 

Försäkringsskydd genom gruppförsäkring
I de fall en person nekas att teckna en individuell personförsäkring kan 
en lösning vara att i stället teckna en gruppförsäkring. Gruppförsäkringar 
erbjuder vanligtvis ett sämre försäkringsmässigt innehåll än en individuell 
försäkring. En fördel med gruppförsäkringar är emellertid den förenklade 
riskprövningen som innebär att man vanligtvis inte behöver lämna någon 
hälsodeklaration. Vanligtvis är det möjligt för föräldrar med gruppförsäk-
ring att medförsäkra barn. En gruppförsäkring kan alltså utgöra ett alter-
nativ till en individuell försäkring ifall ett barn nekas försäkring.  

Rättsläget när det gäller tillämpningen av kontraheringsplikten
Det finns inget domstolsavgörande som gäller tillämpningen av kontra-
heringsplikten. Lagstiftningen tar inte på ett tydligt sätt ställning för en-
dera av parterna, dvs. försäkringsbolagen eller försäkringstagarna. Det går 
därför att ifrågasätta vilken betydelse som kontraheringsplikten har haft i 
praktiken när det gäller barnförsäkringar. Följden av detta är att det kan 
sägas råda ett motsatsförhållande mellan å ena sidan politikernas inten-
tioner vad gäller personers möjlighet att teckna en privat försäkring som 
regleras i försäkringsavtalslagen och å andra sidan de krav som lagstiftaren 
har ställt på försäkringsbolagen i form av försäkringsrörelselagen. Försäk-
ringsrörelselagen specificerar att bolagen ska drivas med en tillfredsstäl-
lande soliditet, likviditet och kontroll över försäkringsrisker, placeringsris-
ker och rörelserisker, så att åtagandena gentemot t.ex. försäkringstagarna 
kan fullgöras. 
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Nya försäkringslösningar har utvecklats 
Försäkringsmarknaden håller på att anpassa sig till kontraheringsplikten 
genom att utforma nya försäkringslösningar. Flera organisationer har lan-
serat egna försäkringslösningar, alternativt planerar att göra detsamma, 
som en respons på det faktum att de upplever att deras medlemmar har 
svårt att teckna privata barnförsäkringar. Den förändring som den svens-
ka försäkringsmarknaden genomgår kan antas till viss del hänga samman 
med att Folksam lanserade en barnförsäkring med kvalificeringstid som 
ger en möjlighet för barn som sannolikt tidigare skulle ha nekats en försäk-
ringslösning att få en sjukförsäkring. 

Kontraheringsplikten i framtiden
Vissa barn står utan ett privat försäkringsskydd, eller har ett reducerat 
skydd, då de inte uppfyller försäkringsbolagens försäkringstekniska risk-
bedömningar. En skärpt tillämpning av kontraheringsplikten för barnför-
säkringar skulle kunna vara en lösning för att minska problemet. En sådan 
förändring medför emellertid vissa risker, t.ex. att konsumenterna inte för-
står att försäkringen inte ersätter sjukdom om symtomen visat sig innan 
försäkringen börjat gälla, samt ett försämrat produktinnehåll till följd av 
att försäkringsbolagen börjar skära i försäkringens innehåll. Risk för s.k. 
moturval kan uppkomma, vilket innebär att försäkringssökande med låg 
risk anser att försäkringen blir för dyr och avstår från att teckna försäk-
ring, medan de med hög risk i stället väljer att teckna försäkring. Det har 
framförts att försäkringsbolagen bör bära risken för att domstolen går på 
försäkringstagarens linje om de inte redovisar och tydligt motiverar sina 
skäl till att t.ex. avslå en ansökan om försäkring. 
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Uppföljningar och utvärderingar från civilutskottet
2008/09:RFR8 Bortförda och kvarhållna barn i internationella förhållan-
den 

2009/10:RFR12 Näringslivets självregleringsorgan – utvecklingen sedan 
2003 

Uppföljningsrapporterna finns tillgängliga på riksdagens webbplats (www.
riksdagen.se) och kan beställas från riksdagens tryckeriexpedition (post-
adress 100 12 Stockholm, tfn 08-786 58 10, fax 08-786 61 76 eller e-post or-
dermottagningen@riksdagen.se). För ett flertal rapporter finns samman-
fattningar på engelska tillgängliga på riksdagens webbplats.
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