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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

 

”Freja är en frisk, glad 5-åring från Orust. Trots detta vägrar försäkringsbolaget ge 

henne en barnförsäkring. De säger att hon är för överviktig. 

- Det här är helt overkligt. Freja är en frisk sexåring. Att en utomstående som aldrig sett 

henne gör denna bedömning är kränkande, säger flickans mamma.”
1
 

 

Artikelutdraget är hämtat från ett verkligt fall som blev mycket uppmärksammat i media 

sommaren 2011. En förälder hade alltså nekats teckna en personförsäkring åt sin dotter på 

grund av att försäkringsbolaget ansåg att flickan löpte en för stor framtida risk för att använda 

försäkringen. I artikeln sade en överläkare att det inte finns några studier som gör att man kan 

visa på framtida hälsorisker, om barnet är under tio år och har ett för högt BMI. 

Försäkringsbolaget stod fast vid sitt beslut och menade att det var förankrat i erfarenheter av 

riskfaktorer för barn. Fallet Freja är långt ifrån det enda på området. Agerar bolagen i enlighet 

med lagen och vilka konsekvenser kan sådana här beslut få? 

 Försäkringssystemet bygger på att bereda den enskilde skydd. En privat tecknad 

personförsäkring kan om olycka, sjukdom eller dödsfall har inträffat, vara mycket 

betydelsefull för försäkringstagaren och fungera som ett komplement till de allmänna 

försäkringarna i statens trygghetssystem. 

 Bolagen är enligt lag skyldiga att meddela de individuella personförsäkringarna men om 

det finns särskilda skäl så har bolagen rätt att vägra att meddela försäkring. Om en person inte 

har tecknat någon individuell personförsäkring så hänvisas personen till socialförsäkringen 

vars ersättningsnivåer särskilt vid långa sjukperioder är mycket låga. Barn drabbas av detta 

extra hårt eftersom de inte haft någon inkomst och många av socialförsäkringens förmåner 

riktas till vuxna och relateras till arbetsinkomst, såsom sjukpenningen och sjukersättningen. 

 Barnen är skyddsvärda i försäkringshänseende. Ger lagen och lagmotiven ett fullgott 

försäkringsskydd åt barn eller har försäkringsbolagen fria tyglar att neka barnen försäkring på 

grund av risk för framtida försäkringsfall? Vilken ordning är önskvärd? 

  

                                                 
1
 Peruzzi, Britt. Freja, 5, är för fet för Folksam, Aftonbladet, 2011-06-24. 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13224885.ab (hämtad 2011-10-06). 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att utreda och analysera barnets möjligheter till ett privat 

personförsäkringsskydd. Utgångspunkten är att barn är skyddsvärda i försäkringshänseende, i 

uppsatsen granskar jag hur detta tillgodoses i dels lagstiftning, dels försäkringsvillkor. 

Uppsatsen har följande två huvudsakliga frågeställningar. 

- Hur bereds barn försäkringsskydd? Detta innefattar en utredning av 

försäkringsbolagens möjligheter att neka personförsäkring. 

- Vad omfattar det privata försäkringsskyddet och vilka är konsekvenserna för ett barn 

som nekats teckna personförsäkring? 

 

1.3 Metod och material 

För att uppnå mitt syfte skrivs uppsatsen med en rättsvetenskaplig metod. I avsaknad av en 

given definition av rättsvetenskap kan sägas att den är vetenskap, läran, om rätten i form av 

rättsreglerna. Eftersom rätten inte är någon given företeelse – tvärtom finns jämte 

rättsreglerna många inofficiella normer – så kan många discipliner studera rättens karaktär 

såsom exempelvis socialt och kulturellt fenomen och vilka effekter den får på samhället.
2
 

Rättsvetenskap är alltså, eller kan vara, en mycket vid disciplin även om den i grund och 

botten rör endast rättskällorna. Den rättsvetenskapliga metoden som ligger till grund för 

förevarande uppsats innebär att jag, i enlighet med det ovan sagda, använder mig av 

rättskällorna och ställer frågor om rätten. Jag använder mig av rättskällorna lagtext, 

lagförarbeten, viss exemplifierande praxis samt doktrin för min utredning och analys av 

gällande rätt. På grund av försäkringsrättens särart och försäkringarnas betydelse såväl i 

samhället som för mitt syftes uppfyllande, har en viktig källa varit de fyra största 

försäkringsbolagens barnförsäkringsvillkor. Försäkringsvillkor är inte en traditionell rättskälla 

men de är en oumbärlig källa till kunskap om hur försäkringsbolagen tillämpar gällande 

försäkringsrätt och vilken omfattning det privata försäkringsskyddet på grund av detta får. 

Beträffande ställandet av frågor om rätten ska slutligen sägas att jag gör detta på grund av min 

teoretiska utgångspunkt som innebär att barn är sårbara och skyddsvärda i 

försäkringshänseende. Mina frågor om rätten blir därför hur lagen tillämpas i förhållande till 

min utgångspunkt och hur de många intressemotsättningarna i försäkringsrätten så att säga 

slår mot barnen som ansöker om en individuell personförsäkring. 

  

                                                 
2
 Såsom exempelvis kriminologi, rättshistoria och rättsfilosofi. Se Sandgren, 2006, s. 529 ff. 
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1.4 Avgränsningar 

Fyra försäkringsbolag dominerar marknaden på personförsäkringsområdet (Folksam, If, 

Länsförsäkringar och Trygg-Hansa) varför jag undersökt dessa fyra bolags villkor. Jag har på 

intet sätt avsett att jämföra försäkringsbolags villkor, inte heller redogöra för villkorens fulla 

omfattning. Där hänvisning sker till försäkringsvillkor har avsikten varit att exemplifiera vilka 

vanliga ersättningar som utgår från försäkringsbolag generellt och att i viss mån åskådliggöra 

vissa skillnader bolagen emellan. 

 I syfte att förenkla läsningen av uppsatsen benämns ”försäkringsbolag” huvudsakligen 

”bolag” och liknande.  

1.5 Disposition 

Barnets särskilda skyddsvärde i försäkringshänseende är arbetets utgångspunkt och behandlas 

därför i kapitel 2. Kapitlen 3-4 ger en allmän redogörelse för försäkringar. I kapitel 5 

behandlas hur barn bereds försäkringsskydd, kapitel 6 behandlar diskriminerings-

lagstiftningen i sammanhanget. I kapitel 7 utreder jag vad försäkringsskyddet omfattar. 

Kapitel 8 är arbetets analysdel, källförteckningen återfinns slutligen i kapitel 9. 

2. Barnens särskilda skyddsvärde i försäkringshänseende 

2.1 Personförsäkringens trygghetsaspekt 

Då frågan om barnets särskilda behov av försäkringsskydd ska lyftas bör särskilt några viktiga 

principer nämnas, en del rör försäkringsrätten generellt, andra rör barn specifikt. Inledningsvis 

ska sägas att försäkringstagarens syfte med avtalet framför allt är att få trygghet mot vissa 

ofördelaktiga händelser: skador, dödsfall, försörjningssvårigheter vid en framtida 

pensionering och så vidare. Behovet av trygghet ämnar också lagstiftningen på området att 

garantera.
3
 Tryggheten inträder inte endast för dem som faktiskt råkar ut för en skada och får 

ersättning utan för alla som skulle vara berättigade till ersättning om skada inträffade. Sådan 

trygghet kan till och med vara ett livsvillkor för en ekonomisk verksamhet.
4
 Mot intresset av 

så stor trygghet som möjligt – i form av försäkringsersättning – står naturligtvis 

försäkringsbolagens intresse av att driva verksamheten med vinst eller i vart fall med 

försvarliga ekonomiska resultat. Övergripande är också värdet på samhällsnivå av att ha ett 

fungerande försäkringssystem. Som samhällelig företeelse kan sägas att ”försäkring är 

                                                 
3
 Bengtsson, 2010, s. 16. 

4
 Hellner, 1994, s. 15. 
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ömsesidigt täckande av tillfälliga, uppskattningsbara penningbehov för talrika, på samma sätt 

hotade ekonomiska enheter”
5
. Denna definition av Alfred Manes, en av mellankrigstidens 

ledande försäkringsjurister i Tyskland, ger uttryck för försäkringens grundläggande s.k. 

sociala idé: riskutjämning och riskgemenskap. 

 Plötsliga och genomgripande händelser, som olycksfall, skapar speciella behov just 

eftersom de kommer så oväntat. Att ta en särskild risk för olycksfall kan vara omöjligt eller 

oberättigat om inte risken också kompenseras av en rätt till ersättning om en olycka skulle 

inträffa. De förmåner som utgår ur socialförsäkringen syftar delvis inte till full kompensation 

av förluster vid olycksfall och sjukdom, exempelvis maximibeloppen för ersättningen som ska 

täcka inkomstförlust vid sjukdom understiger nämligen vad många svenskar faktiskt tjänar.
6
 

Ersättningarna i det allmännas försäkringsskydd kan därför ses som otillräckliga för att den 

sjuke ska kunna upprätthålla den levnadsstandard som personen tidigare haft varför privata 

personförsäkringar spelar en viktig roll för den enskildes trygghet.
7
 

2.2 Barnet i försäkringslagstiftningen 

Utgångspunkten för lagstiftaren är att alla människor ska ha möjlighet att kunna få ett 

försäkringsskydd på goda villkor. I motiven till försäkringsavtalslagen (FAL), som innehåller 

grundläggande bestämmelser om de privata försäkringarna, framhålls att vikten av ett 

försäkringsskydd kan vara särskilt tydlig för inte minst barn med ett handikapp.
8
 Lagstiftaren 

utgick från att rätten till personförsäkring skulle ge en betydande förstärkning av utsatta 

personers ställning i förhållande till försäkringsbolagen, även om bolagen i svårförsäkrade fall 

i första hand ska kunna anpassa premierna och villkoren och i sista hand helt kunna neka 

meddelande av personförsäkring.
9
 I övrigt behandlas inte barns särskilda behov av 

försäkringsskydd nämnvärt i förarbetena till lagstiftningen.  

 Desto tydligare är å sin sida försäkringsbolagen, vad gäller att uttrycka barns behov av 

försäkringsskydd. Bolagen uttrycker på sina hemsidor och i produktblad till exempel att barn 

drabbas hårdast vid permanenta funktionsnedsättningar eftersom samhällets skydd är så 

begränsat, att barn ska vara aktiva och vilda men att skador som uppkommit genom detta inte 

blir för kostsamma genom en privat försäkring samt att skolornas barnförsäkringar vilka 

endast gäller för olycksfall under skoltid inte ger ett tillräckligt skydd åt barn. Det är förvisso 

                                                 
5
 Englund, Karl, ”Försäkringens begrepp, förutsättningar och gränser”, Nordisk försäkringstidskrift 1931 s. 

223. 
6
 Se exempelvis ersättningstaket för sjukpenning, 25 kap. 5 § 2 st. SFB. 

7
 Hellner, 1994, s. 483 f. 

8
 SFS 2005:104. 

9
 Prop. 2003/04:150 s. 249 f. 
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säljargument men bolagen belyser viktiga frågor i att det allmännas skydd inte är fullständigt 

och att barn måste få vara barn. Till det sistnämnda hör att barn saknar makt att råda över sina 

ekonomiska förehavanden och i viss mån över sin hälsa. De har inte själva kunnat arbeta ihop 

en ekonomisk buffert för det fall något skulle hända dem. De vistas i skolor där föräldrarna 

inte kan ha uppsikt över dem. Sjukdomar och skador, vare sig det är fråga om medfödda 

sjukdomar eller skador genom olycksfall på skolans rastplats, kan lägga krokben för barns 

högt ställda framtidsdrömmar. Det allmännas socialförsäkringsskydd är förmånligare för 

vuxna som har arbete än för barn som inte hunnit komma in i arbetslivet. Det är frågor som 

borde ha belysts i motiven och som skulle kunna prägla den försäkringsrättsliga lagstiftningen 

som i högsta grad också berör barn. 

2.3 Barnkonventionen 

FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) antogs 1989 av FN:s 

generalförsamling och ratificerades av Sverige året därpå. Konventionen är inte reglerad i 

svensk lag eftersom dess formuleringar har ansetts för vaga för att göras gällande i domstol, i 

stället ska de beaktas i varje lagstiftningsärende.
10

 I konventionen avses med barn varje 

omyndig person eller människa under 18 år (artikel 1). Utgångspunkten för barnkonventionen 

är att barnet som individ ska respekteras. Konventionen innehåller fyra grundläggande 

principer som ska vara styrande för tolkningen av övriga artiklar i konventionen, samtidigt 

som de har en självständig betydelse. Principerna om ickediskriminering, barnets bästa, rätten 

till liv och utveckling samt rätten att komma till tals framgår i nämnda ordning av artiklarna 2, 

3, 6 och 12.  

 Barnet ska skyddas mot diskriminering på grund av bland annat ras, hudfärg, kön och 

handikapp (artikel 2). Barnet får inte diskrimineras i förhållande till vuxna och inte heller i 

förhållande till andra barn. Rättigheterna för barn med handikapp, funktionsnedsättning, 

utvecklas i artikel 23 där det sägs att barnen bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv. 

Konventionsstaterna ska erkänna barnets rätt till särskild omvårdnad och, inom ramen för 

tillgängliga resurser, se till att barnet och de som ansvarar för dennes omvårdnad får ett 

lämpligt bistånd med hänsyn till barnets tillstånd. Biståndet ska så långt som möjligt vara 

kostnadsfritt och hjälpa barnet i dennes utveckling. 

 Principen om barnets bästa kan härledas ur två fundamentala tankar som båda satt spår i 

konventionen. Den ena utgår från att barn är sårbara och behöver stöd och skydd, den andra 

                                                 
10

 Se exempelvis SOU 1997:116 s. 19 och 112 ff. 
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betonar barnperspektivet i beslutsfattandet.
11

 Artikel 3.1 anger att vid alla åtgärder som rör 

barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar 

administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska barnets bästa komma i främsta 

rummet. Dessa institutioner måste tillämpa principen om barnets bästa genom att systematiskt 

överväga hur barnets rättigheter och barnets bästa påverkas av deras beslut och åtgärder. Det 

kan vara genom ett lagförslag, en befintlig lag eller politik, administrativa åtgärder eller 

domstolsbeslut, även sådana som indirekt påverkar barn.
12

 Formuleringen att även de åtgärder 

som vidtas av privata sociala välfärdsinstitutioner ska omfattas visar att principen är 

vittomfattande och sträcker sig bortom statliga åtgärder. Den täcker alltså även privata 

organisationer och omfattar alla åtgärder som berör barnen som grupp.
13

 

 Till de ekonomiska och sociala rättigheterna hör bl.a. rätten till särskild omvårdnad vid 

handikapp (artikel 23), rätten till social trygghet och socialförsäkring (artikel 26) samt rätten 

till en skälig levnadsstandard (artikel 27). Dessa rättigheter är, till skillnad från de tidigare 

nämnda artiklarna, snarare av målsättningskaraktär. Hur de förverkligas är beroende av 

respektive lands resurser.
14

  

 Försäkringsbolag är rimligen inte privata sociala välfärdsinstitutioner i 

barnkonventionens mening, eftersom denna snarare tar sikte på instanser som ger direkt stöd 

åt barn såsom exempelvis socialtjänst och psykiatrimottagningar. Ett välutvecklat 

försäkringsväsende kan naturligtvis ses som ett viktigt inslag i en välfärdsstat och måhända 

vara en följd av att invånarna i sådana länder väljer att teckna privata försäkringar för att efter 

försäkringsfall i någon mån kunna upprätthålla sin höga levnadsstandard i tid av exempelvis 

sjukdom. Argument kan mot detta anföras med innebörden att nedmonterandet av sådana 

offentliga sociala välfärdsinstitutioner som avses i barnkonventionen måhända kräver privata 

försäkringslösningar. Inte minst styrpolitiska ageranden från lagstiftarens sida, exempelvis i 

syfte att begränsa antalet socialförsäkrade i någon socialförsäkringsgren för att spara pengar, 

kan leda till detta resultat, se vidare avsnitt 3.1. Detta skulle innebära att försäkringsbolag på 

så sätt ikläder sig rollen som välfärdsaktör i någon mening, varför de bör träffas av 

skyldigheten enligt konventionen att exempelvis genom sin premiesättning och sina 

försäkringsvillkor se till barns bästa och beakta förbudet mot diskriminering. Närmare till 

hands ligger sannolikt lagstiftarens skyldighet enligt barnkonventionen att se till barns bästa 

                                                 
11

 SOU 1997:116 s. 56. 
12

 FN:s barnrättskommitté, Allmänna åtgärder för genomförande av barnkonventionen, Allmän kommentar nr. 5 

2003 (CRC/GC/2003/5, punkt 12). 
13

 Handbok om barnkonventionen, UNICEF Sverige 2008 s. 48. 
14

 Barnkonventionen, artikel 4. 
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på försäkringsområdet genom såväl försäkringsrättslig lagstiftning som 

diskrimineringslagstiftning. FN:s barnrättskommitté har noterat att privatiseringen av 

samhällslivet kan få allvarliga konsekvenser för erkännandet och förverkligandet av barns 

rättigheter. Kommittén har betonat att konventionsstaterna har en lagstadgad skyldighet att 

respektera och säkerställa barns rättigheter så som de föreskrivs i konventionen, vilket 

innefattar skyldigheten att säkerställa att icke-statliga verksamheter fungerar enligt dess 

bestämmelser. Statens skyldighet att säkerställa fullt förverkligande av konventionens alla 

rättigheter för barnen inom jurisdiktionen minskar alltså inte genom att även den privata 

sektorn kan tillhandahålla tjänster och driva institutioner.
15

 Inte minst på grund av att 

barnkonventionen i sig inte kan åberopas i exempelvis domstol bör fokus således riktas mot 

lagstiftaren att tillgodose barns rättigheter enligt konventionen. Det säger sig självt att Sverige 

har tillräckliga resurser att kunna uppfylla även konventionens målsättningsartiklar. 

3. Allmänt om försäkringarna 

3.1 Ifrågakommande försäkringar 

Vanligtvis delas försäkringar in i huvudkategorierna socialförsäkringar och privata 

försäkringar. Bestämmelser om socialförsäkringarna finns i socialförsäkringsbalken (SFB).
16

 

De administreras främst av Försäkringskassan, omfattar i stort sett alla som är bosatta eller 

arbetar i Sverige och medger ersättning vid exempelvis sjukdom, föräldraledighet och 

rehabilitering. Socialförsäkringarna ingår i välfärdssystemet och är solidariska eftersom de 

bygger på premiesolidaritet, vilket innebär att kostnaden för att delta i försäkringen inte är 

kopplad till risken för att behöva utnyttja försäkringen utan i stället till dennes inkomster. 

Utgångspunkten för socialförsäkringen är att den bör omfatta flertalet människor för att få 

legitimitet. Försäkringsmässighet i socialförsäkringen innebär att hänsyn inte tas till den 

försäkrades ålder eller hälsotillstånd.
17

 Den är obligatorisk, med vilket menas att den 

försäkrade både har rätt att omfattas av försäkringen och en skyldighet att betala till den. 

Obligatoriet anses vara en förutsättning för att hela befolkningen ska omfattas av 

                                                 
15

 FN:s barnrättskommitté, Allmänna åtgärder för genomförande av barnkonventionen, Allmän kommentar nr. 5 

2003 (CRC/GC/2003/5, punkterna 42-44). 
16

 SFS 2010:110. 
17

 Edebalk, m.fl. 1998 s. 20 f. För en genomgång av socialförsäkringsförmåners rättsliga principer, se avsnitt 4.2 

i Mannelqvist, 2003, s. 96 ff. 
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socialförsäkringen.
18

 Den är rättvis eftersom finansieringen fördelas på alla som omfattas av 

försäkringen varför risken för ”fripassagerare” blir liten.
19

 

 Socialförsäkringssystemets regler kan sägas tillhöra de viktigare offentligrättsliga 

normeringarna ur styrningssynvinkel, där såväl fördelningspolitik som styrpolitik kan 

urskiljas. Att genom försäkringar som fördelningspolitiskt verktyg söka skydda sig mot olika 

risker i livet är det synsätt som över tid synes ha vunnit allmän acceptans i Sverige. Den risk 

som exempelvis en offentlig sjukförsäkring avser att täcka är arbetsoförmåga på grund av 

sjukdom. Den fördelningens syfte är att skapa rättvisa mellan friska och sjuka personer.
20

 

Styrpolitiska ageranden i fråga om socialförsäkringar brukar å andra sidan innefatta en önskan 

att uppnå andra politiska syften än de som utgör huvudsyftet med lagstiftningen i stort, i detta 

fall att åstadkomma en rättvis fördelning av social trygghet. Så har sjukförsäkringen använts i 

syfte att snäva in kretsen av ersättningsberättigade genom att förändra lagtillämpningen, inte 

sällan för att spara pengar, styrpolitiska ageranden kan vidare syfta till att överföra 

sjukförsäkrade personer till andra försäkrings- eller bidragsformer.
21

 

 De privata försäkringarna bygger å andra sidan på att försäkringstagarens kostnad för 

försäkringen, premien, motsvarar den risk denne löper för att behöva utnyttja försäkringen. 

Detta innebär att exempelvis en sjuk person kan få en förhöjd sjukförsäkringspremie eller 

kanske helt nekas att teckna försäkringen. De privata försäkringarna delas normalt in i skade- 

och personförsäkringar och kan tecknas genom ett kollektiv (gruppförsäkring) eller 

individuellt. Skadeförsäkringar skyddar mot ekonomisk förlust genom sakskada, 

ersättningsskyldighet eller ren förmögenhetsskada i övrigt.
22

 Personförsäkringar försäkrar 

försäkringstagarens (eller någon annans) liv och hälsa och utgörs av sjuk-, olycksfalls- och 

livförsäkringar.
23

 

3.1.1 Sjukförsäkringar 

Med sjukförsäkring avses normalt en försäkring som kompenserar kostnader och en viss del 

av inkomstförlusten vid arbetsoförmåga till följd av sjukdom. Ersättningens storlek beror på 

hur högt försäkringsbelopp försäkringstagaren valt och på graden av invaliditet. 

Engångsbelopp kan utgå vid vissa sjukdomar, vanligt är vidare att det i försäkringsvillkoren 

                                                 
18

 Prop. 1962:90 s. 331. 
19

 Mannelqvist, 2003, s. 242. 
20

 Vahlne Westerhäll, 2002, s. 204 ff. 
21

 Vahlne Westerhäll, 2009, s. 15 f. Se även Vahlne Westerhäll, 2002, s. 348 f. 
22

 En skadeförsäkring är ofta en s.k. konsumentförsäkring (2-7 kap. FAL), dvs. en ”individuell skadeförsäkring 

som en fysisk person eller ett dödsbo tecknar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet”, 

annan skadeförsäkring är företagsförsäkring (8 kap. FAL). 
23

 1 kap. 2 § 1 st. FAL. 
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undantas särskilt angivna sjukdomar från försäkringens användningsområde. Kombinerade 

sjuk- och olycksfallsförsäkringar ger ersättning både vid sjukdom och vid olycksfall.
24

 

3.1.2 Olycksfallsförsäkringar 

Olycksfallsförsäkringarnas utformning varierar beroende på bolagens villkor men centralt är 

utbetalning av ett belopp vid invaliditet. Den som fått bestående men efter en olycksfallsskada 

kan då få ersättning för en procentuell medicinsk invaliditet där funktionshindrets 

svårighetsgrad påverkar ersättningen. Försäkringen kan jämte medicinsk invaliditet även 

ersätta den försäkrade vid ekonomisk, förvärvsmässig, invaliditet – om arbetsförmågan i ett 

sådant fall nedsatts med minst 50 procent. Av de försäkringsvillkor som studerats framgår att 

arbetsförmågan bedöms vara bestående nedsatt när samtliga möjligheter till 

rehabiliteringsåtgärder och till arbete i annat yrke är utredda.
25

 

 I brist på en lagfäst definition av olycksfallsbegreppet har begreppet utformats i praxis. 

För att ett olycksfall ska ha inträffat söker man ofta fastställa att händelsen varit ofrivillig, 

oförutsedd och plötslig.
26

 

3.1.3 Barnförsäkringar 

För barn kan tecknas en särskild form av försäkring, s.k. barnförsäkring. En barnförsäkring 

täcker normalt både olycksfall och sjukdomar och är främst inriktad på att ge periodisk 

ersättning vid långvariga och svåra skador eller sjukdomar samt engångsbelopp vid vissa 

sjukdomsdiagnoser eller bestående skador. Ersättning för ökade kostnader till följd av 

sjukhusvistelse ingår ofta i skyddet.
27

 Barnförsäkringarna tecknas av barnens vårdnadshavare. 

Liksom vid annan personförsäkring begär försäkringsbolagen efter ansökan om 

barnförsäkring uppgifter om barnets hälsa, vilka beroende på risken för försäkringsfall (det 

vill säga den händelse som täcks av försäkringsvillkoren och aktualiserar 

försäkringsersättning) ligger till grund för bland annat premiesättning, se 5.2 nedan.

 Rätten till att utfå ersättning vid ekonomisk invaliditet inträder då arbetsförmågan 

bedöms vara stadigvarande nedsatt och tidigast vid 18 års ålder, senast vid 30-35 års ålder 

beroende på bolag. Även bedömningen av den medicinska invaliditeten kan, enligt de 

barnförsäkringsvillkor som analyserats i uppsatsen, regelmässigt skjutas upp om den inte 

kunnat fastställas, under förutsättning att det bedöms nödvändigt med hänsyn till medicinsk 

                                                 
24

 Prop. 2009/10:241 s. 10. 
25

 För en jämförelse mellan olika försäkringsbolags barnförsäkringsvillkor, se avsnitt 7.3. 
26

 Se exempelvis NJA 2006 s. 53. 
27

 Prop. 2009/10:241 s. 10. 
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erfarenhet.
28

 

 Särskilt vid barnförsäkringar förekommer det att bolaget begränsar sitt ansvar genom så 

kallade symtomklausuler. Klausulerna befriar bolaget från ansvar för sjukdomar och 

kroppsfel som i och för sig inte var kända vid avtalsingåendet men som sedermera visar sig 

inom en karenstid.  

4. Försäkringsavtalets särdrag 

4.1 Något om försäkringsteknik 

I propositionen med förslag till den nu gällande FAL fastslås att det på grund av 

försäkringsavtalets särdrag, som betecknas som försäkringsteknikens beståndsdelar, bör finnas 

en utförlig lagstiftning på området. Det är fråga om en avtalstyp som i stort ska skiljas från 

allmänna kontraktsrättsliga principer och grundsatser eftersom det råder ovisshet om huruvida 

avtalsföremålet – försäkringsfallet – över huvud taget kommer att inträffa. Försäkringstagaren 

tecknar försäkringen för att få trygghet mot framtida skador och ekonomiska påfrestningar 

och endast under vissa, klart angivna villkor, är försäkringsbolaget ersättningsansvarigt. Med 

hjälp av statistiska metoder uppskattar bolaget risken för försäkringsfall och bestämmer sedan 

en kostnad för personen för att få försäkringen, vilken ska motsvara risken för försäkringsfall. 

 Bolaget har efter sin riskbedömning rätt att begära en högre premie än normalt, ta in 

särskilda undantag eller i sista hand vägra försäkring, om detta kan grundas på godtagbara 

försäkringsmässiga – försäkringstekniska – argument.
29

 

 För att bolaget ska kunna göra en korrekt riskbedömning krävs att bolaget fått in 

uppgifter från den försäkrade rörande dennes hälsa. Försäkringstagaren har därför en 

vidsträckt upplysningsplikt gentemot bolaget eftersom bolaget är i ett underläge gentemot 

försäkringstagaren beträffande kännedom om de faktiska förhållandena. Denne är skyldig att 

på bolagets begäran lämna upplysningar som kan ha betydelse för frågan om försäkring ska 

meddelas, utvidgas eller förnyas. För personförsäkringars del, där det oftast handlar om att 

försäkringstagaren inkommer till bolaget med en hälsodeklaration, stadgas upplysningsplikten 

i 12 kap. 1 § FAL. Å andra sidan är bolaget oftast i ett överläge i förhållande till 

försäkringstagaren vad gäller kännedom om rimligheten i erbjuden premie och om den 

verkliga omfattningen av villkoren.
30

 

                                                 
28

 Se avsnitt 7.3 för hänvisningar till försäkringsvillkor. 
29

 Bengtsson, 2010, s. 413. 
30

 Prop. 2003/04:150 s. 123 f. 
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4.2 Moturval 

Om försäkringsbolaget inte får in tillräckligt med information om den sökande så löper 

bolaget risk att göra en felaktig riskbedömning vilket leder till en felaktig premie. Eftersom 

försäkringarna gäller stora kollektiv och utbetalningarna av försäkringsersättningar ofta är 

betydande, så har lagstiftaren inte tillåtit nämnvärda inskränkningar i möjligheten att få 

information om den sökande. Lagstiftaren har haft farhågorna för det försäkringsrättsliga 

fenomenet moturval vilket börjar med att premien satts för lågt för vissa försäkringstagare. 

Detta leder till att denna grupp kommer att teckna försäkring i större omfattning än de skulle 

ha gjort om risken, och därmed premien, hade varit korrekt beräknad. För att de totala 

premieintäkterna ska vara tillräckliga måste det övriga försäkringstagarkollektivet betala en 

premie som är högre än den risk som kollektivet faktiskt representerar. Dessas försäkring får 

därmed ett överpris. Följden av överpriset kan bli att fler ur det övriga 

försäkringstagarkollektivet avstår från att teckna försäkring. En höjning av premierna, i syfte 

att få tillräckliga tillgångar för att kunna utge ersättning vid försäkringsfall, leder till att 

moturvalseffekten förstärks. De försäkringssökande som har en i förhållande till risken för låg 

premie kan alltjämt finna försäkringen fördelaktig medan än färre ur det övriga kollektivet är 

intresserade av att teckna försäkringen. Till slut uppstår en situation då premieintäkterna inte 

täcker de utbetalningar som försäkringsbolaget åtagit sig att stå för, med följden att 

försäkringen slås ut.
31

 För att undvika denna för samhället och för de enskilda försäkrades 

mycket olyckliga situation är bolagen ålagda enligt lag att bedriva sin försäkringsrörelse med 

kontroll över försäkringsriskerna, så att åtagandena mot försäkringstagarna faktiskt kan 

infrias.
32

 

5. Hur barnet bereds försäkringsskydd 

5.1 Särskilda skäl krävs för vägran 

Innebörden av försäkringsbolagens skyldighet att meddela försäkring – kontraheringsplikten – 

är att bolaget inte får vägra någon att teckna eller förnya en sådan personförsäkring som 

bolaget normalt tillhandahåller allmänheten. Skyldigheten infinner sig efter att bolaget 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 omständighet.
33

 

                                                 
31

 Prop. 2009/10:241 s. 10. 
32

 1 kap. 1 a § försäkringsrörelselagen (1982:713). 
33

 11 kap. 1 § FAL. 
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Riskprövningen ska ske på individuell grund, inte schablonmässigt.
34

 Om ett bolag har nekat 

någon att teckna personförsäkring i strid mot denna bestämmelse så kan personen vända sig 

till domstol som genom en dom kan förklara att sökanden har rätt till försäkringen.
35

 

Privatpersonen ska inte vara beroende av försäkringsbolagens godtycke.
36

 

 Prövningen av om en försäkring tillhör en kategori som bolaget normalt tillhandahåller 

allmänheten utgår i första hand från det specifika bolagets produktsortiment, allmänna 

försäkringsvillkor och praxis. Bolaget ska alltså inte förpliktas ge sig in på 

försäkringsområden som ligger utanför sin verksamhet, sitt geografiska område eller liknande.  

Att försäkringens art kan utgöra skäl för vägran tar framför allt sikte på försäkringar av 

enstaka föremål av speciellt slag, såsom frimärkssamlingar, antikviteter och liknande. Bolaget 

kan genom att åberopa en annan omständighet som skäl för vägran beakta att 

försäkringstagaren tidigare gjort sig skyldig till försäkringsbedrägeri.
37

 Mest aktuellt då barn 

nekats teckna en individuell personförsäkring är bolagens möjligheter att på grund av risken 

för framtida försäkringsfall neka försäkring. Den inskränkning av kontraheringsplikten som 

hänvisningen till risken för framtida försäkringsfall utgör har sin grund i synsättet att 

kontraheringsplikten inte ska ändra den försäkringstekniska grundvalen. Bolagen ska alltså 

inte genom ett civilrättsligt tvång förmås frångå sina företagsekonomiska kalkyler då detta 

kan skada försäkringstagarkollektivet genom högre premier. 

 I motiven till FAL kan uttydas att risken för framtida försäkringsfall kan beräknas på fyra 

olika grunder. Den första är att uppgifterna om personens hälsotillstånd visar att 

sannolikheten för ett framtida försäkringsfall är förhöjd. Den andra är att personen kanske inte 

löper en faktiskt större risk att behöva utnyttja försäkringen i framtiden men att 

konsekvenserna för den försäkrade, om ett eventuellt försäkringsfall skulle inträffa, skulle bli 

allvarligare än normalt. Denna situation har främst betydelse för sjuk- och 

olycksfallsförsäkringar i fall då personen lider av en sjukdom eller kroppslig svaghet som kan 

medföra att följderna för hans framtida förvärvsförmåga eller hälsotillstånd skulle bli 

allvarligare än för andra personer. Den tredje grunden för vägran är det faktum att sökanden 

lever i en hälsovådlig miljö eller ägnar sig åt klart farlig verksamhet. Slutligen öppnar 

motiven upp för möjligheten att ett bolag, särskilt vid förnyande av en olycksfallsförsäkring, 

kan ta hänsyn till att personen visat sig vara särskilt utsatt för olycksfall och därför neka 

                                                 
34

 Prop. 2003/04:150 s. 246 f. 
35

 16 kap. 7 § FAL. 
36

 Prop. 2003/04:150 s. 157. 
37

 A. prop. s. 390 ff. 
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försäkring eller höja premien för denne.
38

  

 Av förarbetena till FAL framgår vidare, gällande konsumentförsäkringar (dvs. 

skadeförsäkringar som inte är företagsförsäkringar), att det inte föreligger särskilda skäl för att 

vägra någon försäkringsskydd i fall denne tillhör en genomsnittlig riskkategori och inte heller 

en kategori med större risker än så. Ett avslag med hänvisning till en riskbedömning måste 

grundas på att risken för försäkringsfall är särskilt påtaglig. I annat fall har försäkringsbolaget 

rätt att begära en högre premie så länge det stämmer överens med vad bolaget normalt 

tillämpar i sådana fall.
39

 I förarbetena uttrycks att det, eftersom en personförsäkring kan ha en 

grundläggande social betydelse, allmänt sett bör krävas starkare skäl att vägra en sådan 

försäkring än en konsumentförsäkring.
40

 Detta bör alltså innebära att försäkringsfallsrisken 

ska vara ännu högre än ”särskilt påtaglig” för att bolaget ska kunna neka en person att teckna 

en personförsäkring. 

5.2 Försäkringsbolagens begäran om hälsouppgifter 

Sammanknuten med kontraheringsplikten är försäkringsbolagens intresse av att vid 

nytecknande eller vid förnyande av personförsäkring samt vid användande av försäkringen – 

skaderegleringen – få in uppgifter om sökandens eller försäkringstagarens hälsa. Vid 

nytecknande utgör uppgifterna ledning i riskbedömningen då bolaget avgör om försäkring kan 

meddelas samt till vilken premie. Vid skaderegleringen är uppgifterna av intresse för att 

bolaget ska kunna fastställa dels att sjukdomen eller skadan föreligger, dels för att se om det 

finns ett orsakssamband mellan skadan och en omständighet som täcks av 

försäkringsvillkoren. Uppgifterna kommer bolagen till handa genom en hälsodeklaration i 

vilken sökanden fyller i uppgifter om tidigare sjukdomar och vårdkontakter och så vidare. 

Regelmässigt har också funnits med ett avsnitt där bolagen begär den enskildes samtycke till 

att hämta in hälsouppgifter i form av bl.a. patientjournaler, läkarintyg och uppgifter från 

Försäkringskassan och arbetsgivare.  

 Enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) gäller sekretess inom den allmänna hälso- 

och sjukvården och i annan medicinsk verksamhet för uppgift om enskilds hälsotillstånd och 

andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den 

enskilde eller någon närstående till denne lider men.
41

 Det råder alltså en presumtion för 

                                                 
38

 A. prop. s. 499 f. Bolagets utredning ska dock visa att sökanden är klart mera utsatt för olycksfall än andra 

samt att tidigare olycksfall inte berott på slumpen. 
39

 Prop. 2003/04:150 s. 160. 
40

 A. prop. s. 501. 
41

 SFS 2009:400. Hälso- och sjukvårdssekretessen stadgas i 25 kap. 1 § OSL. För vård i enskild verksamhet 

gäller inte OSL, tystnadsplikten inom sådan vård föreskrivs i 6 kap. 12 § patientsäkerhetslagen (2010:659). 



17 

 

sekretess inom hälso- och sjukvården med vilket menas att uppgifterna inte får röjas, varken 

muntligt, skriftligt eller på annat sätt.
42

 Syftet med sekretessbestämmelserna är att skydda den 

enskildes integritet. Av detta följer att den enskilde har rätt att själv förfoga över sekretessen 

som gäller i hans intresse om inget annat sägs i lagen.
43

 Detta innebär att den enskilde kan 

samtycka till att en uppgift, som är skyddad av sekretess till förmån för honom själv, kan 

lämnas till en annan myndighet eller enskild. På så sätt bryts sekretessen och det är genom 

denna legala möjlighet som försäkringsbolagen kunnat ta del av exempelvis kompletta 

patientjournaler. Samtyckena har alltså kunnat ges i förväg även om de inte fått vara för 

generella till sitt innehåll eller obegränsade i tid.
44

 

 I syfte att förstärka integritetsskyddet på försäkringsområdet med sikte främst på 

formerna för inhämtande av hälsouppgifter från hälso- och sjukvården infördes nya 

bestämmelser i FAL den 1 juli 2011.
45

 Innebörden av bestämmelserna är att 

försäkringsbolagen inte längre får begära full insyn i exempelvis alla patientjournaler vid 

ansökan om försäkring. Bolagen får enbart begära en omfattande hälsodeklaration. Endast om 

det är nödvändigt för prövningen av ansökan om en individuell personförsäkring får bolagen 

begära samtycke till att få ta del av hälsouppgifter i journaler och liknande. Först när 

försäkringsbolaget gått igenom ansökan och utifrån hälsodeklarationen hittat något som gett 

anledning att närmare undersöka sökandens hälsa så får samtycke begäras. I samband med 

regelns införande tillkom även rätten för sökanden att, vid avslag på en försäkringsansökan på 

grund av att bolaget inte fått ett samtycke till att ta del av hälsouppgifter, kunna vända sig till 

domstol och få prövat om bolagets påstående om att hälsouppgifterna faktiskt är nödvändiga 

är korrekt.
46

 

 Upprinnelsen till lagändringen var att det visats att inhämtandena av samtycken skett 

slentrianmässigt och att den enskilde ofta kunde ha svårt att förstå omfattningen av 

samtyckena och vad de egentligen innebar; en olycklig situation eftersom uppgifterna 

regelmässigt är av integritetskänslig karaktär. Därför hade man också identifierat att 

försäkringsbolag fick tillgång till onödig ”överskottsinformation” om den enskilde. Vidare 

hade det hävdats att bolagen kan miss- eller övertolka information i exempelvis 

patientjournaler med följden att den sökande nekas försäkring eller erbjuds en för hög premie. 

Det hade dessutom visats att det förekommit att patientsäkerheten hotats genom att hälso- och 

                                                 
42

 1 kap. 1 § OSL. 
43

 12 kap. 1 § OSL. 
44

 Prop. 1979/80:2 s. 330. 
45

 11 kap. 1 a § FAL. 
46

 Prop. 2009/10:241 s. 51. 
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sjukvårdspersonal, i strid med journalföringsskyldigheten i 3 kap. 6 § patientdatalagen, dragit 

sig för att göra korrekta och fullständiga noteringar i journalerna.
47

 Detta i rädsla för att 

uppgifterna, framför allt i fråga om barn, skulle kunna leda till ett försämrat försäkringsskydd 

om de kom försäkringsbolag till handa.
48

 

 Av motiven till lagändringarna framgår att förändringarna får särskild betydelse för 

barnförsäkringar.
49

 Begränsningarna av rätten för bolagen att ta del av hälsouppgifter är i 

fråga om barnförsäkringar förvisso de samma som vid annan personförsäkring, det vill säga 

samtycke får begäras då det är nödvändigt för ansökan med hänvisning till medicinska och 

försäkringstekniska grunder.
50

 Eftersom barn och ungdomar generellt sett drabbas av färre 

skador och sjukdomar än äldre personer så ska emellertid en s.k. ren hälsodeklaration – en 

hälsodeklaration utan något som ger anledning att veta mer om en sjukdomsdiagnos eller en 

tidigare skada – medföra att bolagen är förhindrade att inhämta ytterligare hälsouppgifter. Det 

är då helt enkelt inte nödvändigt. Vid skaderegleringen, användandet av försäkringen, så får 

bolagen begära journalerna. Finns det en misstanke om att skadan eller sjukdomen fanns 

redan vid försäkringstillfället, och om den undantas från villkoren, så ska bolaget alltså kunna 

kontrollera detta.  

6. Något om diskrimineringslagstiftningens betydelse 

6.1 Diskrimineringslagen 

Diskrimineringslagen förbjuder särbehandling av en person på grund av dennes kön, etnicitet, 

religion, trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
51

 Diskriminering kan 

ske antingen direkt eller indirekt. Med direkt diskriminering avses att olika regler tillämpas i 

jämförbara situationer. Med indirekt diskriminering avses att samma regel tillämpas i olika 

situationer.
52

 I fråga om rätten till personförsäkring blir därför att avgöra vad som avses med 

”jämförbara situationer”.
53

 Sker diskriminering av barnet med Downs syndrom som nekats 

teckna en försäkring som ett fullt friskt barn tillåtits teckna? Är situationerna jämförbara?  

                                                 
47

 SFS 2008:355. 
48

 Prop. 2009/10:241 s. 21. 
49

 A. prop. s. 39 f. 
50

 Vårdnadshavaren får teckna försäkringen åt barnet, dels eftersom denne har ansvar för barnets personliga 

förhållanden enligt 6 kap. 2 § föräldrabalken (1949:381) vilket medför att denne kan samtycka till att sekretess 

till förmån för barnet bryts, dels eftersom omyndiga personer enligt 9 kap. 1 § föräldrabalken är förhindrade att 

på egen hand ingå den typ av rättshandlingar som ett försäkringsavtal utgör. 
51

 SFS 2008:567. 
52

 Prop. 2007/08:95 s. 96. 
53

 1 kap. 4 § diskrimineringslagen. 
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 I rättsfallen NJA 2006 s. 683 och NJA 2008 s. 915 fann Högsta domstolen att 

diskriminering skett. Det förstnämnda målet rörde positiv särbehandling med hänvisning till 

etniskt ursprung vid antagningen till juristprogrammet vid ett av landets universitet, där 

svenska sökanden valts bort till förmån för sökanden med annan etnisk bakgrund. I det 

sistnämnda målet hade ett antal personer med utländsk bakgrund nekats tillträde till ett 

diskotek. Domstolen fann uppenbarligen att de förfördelade personerna befann sig i en 

jämförbar situation som de personer som fått tillgång till utbildningsplatserna, respektive 

danslokalen. Eftersom jämte etnicitet även funktionshinder är en diskrimineringsgrund blir 

sålunda frågan om personerna med funktionshinder kan sägas vara i en jämförbar situation 

som personer utan funktionshinder.  

 Till skillnad från diskrimineringsgrunden kön finns det inte något EU-direktiv på 

personförsäkringsområdet att falla tillbaka på i fråga om förbud mot diskriminering på grund 

av funktionshinder.
54

 Det finns dock inget uttryckligt undantag i diskrimineringslagen som 

skulle möjliggöra för försäkringsbolag att särbehandla en försäkringssökande på grund av 

dennes funktionshinder. Detta skulle därför kunna leda till att den som nekats 

personförsäkring, eller som erbjudits en sådan till förändrade villkor, skulle kunna göra 

gällande att särbehandlingen strider mot diskrimineringslagen. Nämnda EU-direktiv, gällande 

diskrimineringsgrunden kön, möjliggör emellertid skillnader i premiesättningen om 

bedömningen är relevant ur ett försäkringstekniskt perspektiv.
55

 Eftersom det, som sagt, 

saknas motsvarande EU-rättslig reglering på området vad gäller funktionshinder, skulle 

möjligen samma argument kunna anföras till stöd för att i bolagen särbehandla 

försäkringssökanden med funktionshinder. 

 I doktrinen har uttalats att det i särskilda fall kan tänkas att diskrimineringslagstiftningen 

åberopas då någon i de grupper som skyddas mot diskriminering vägrats personförsäkring 

men att möjligheterna dock är begränsade om bolaget kan åberopa vägande 

försäkringstekniska skäl för sin ståndpunkt.
56

 Vad beträffar diskriminering i arbetslivet talar 

jur. dr Eva Lindell-Frantz om att det förutsätts att den som anser sig ha varit utsatt för 

diskriminering vid tillsättandet av en tjänst ska ha haft samma kvalifikationer som den som 

fått tjänsten. Lindell-Frantz synes därvidlag argumentera för att exempelvis ett 

funktionshindrat barn inte rimligen kan anses ha samma kvalifikationer som ett icke-

                                                 
54

 Rådets direktiv 2004/113/EG av den 13 december 2004 om genomförande av principen om likabehandling av 

kvinnor och män när det gäller tillgången till och tillhandahållandet av varor och tjänster. 
55

 2004/113/EG, artikel 5.2. 
56

 Bengtsson, 2010, s. 417. 
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funktionshindrat barn och landar i slutsatsen att försäkringstekniska argument blir avgörande 

för utgången i respektive ärende.
57

 

6.2 Diskrimineringsombudsmannen 

Den person som anser sig ha utsatts för diskriminering kan antingen vända sig till domstol 

under åberopande av kontraheringsplikten i 11 kap. 1 § FAL eller vända sig till 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) som då träder i klagandens ställe som part i målet.
58

 

Rättsföljden kan inte i ett sådant mål bli att avtalet framtvingas, endast skadestånd kan 

komma i fråga. Då bolaget beviljat den försäkrade en försäkring med villkor som är 

diskriminerande kan emellertid villkoren jämkas eller ogiltigförklaras.
59

 

 I syfte att åskådliggöra konflikten mellan den tvingande diskrimineringslagstiftningen 

och försäkringsteknikens svängrum ska här redovisas de personförsäkringsärenden som DO 

drivit sedan den nu gällande diskrimineringslagen trädde i kraft den 1 januari 2009. 

 

 I DO:s ärende ANM 2009/1382 stämde DO ett försäkringsbolag som nekat en kvinna 

en egenföretagarförsäkring med hänvisning till att kvinnan var döv. DO och bolaget 

förlikades och bolaget utgav 70 000 kronor åt kvinnan.  

 I Stockholms tingsrätts mål nummer T 20377-09 (dom den 8 mars 2011) befanns 

diskriminering inte ha skett av en pojke som nekats att teckna en sjukförsäkring på 

grund av sin hörselnedsättning. Tingsrätten jämförde försäkringsbolagets behandling 

av pojken med hur andra barn med hörselnedsättning skulle ha blivit behandlade och 

kom fram till att pojken inte blivit sämre behandlad. Märk väl alltså, att domstolen 

förefaller ha ansett att pojken inte hade samma kvalifikationer som fullt friska barn. 

Pojken befanns inte vara i en jämförbar situation som dessa barn och domstolen gav 

alltså försäkringstekniska argument utrymme. DO valde att inte överklaga domen 

(ärende 2007/371). 

 DO valde att återkalla sin stämningsansökan i ärende Ho 2008/946 där en kvinna 

nekats teckna en sjuk- och olycksfallsförsäkring med hänvisning till att hon inte hade 

full arbetsförmåga på grund av sin hörselnedsättning. DO har inte officiellt redovisat 

sina skäl för sitt återkallande, sannolikt befanns argumenten av någon anledning inte 

vara starka nog då domstolsprövningen startat och ingen förlikning skett. 

                                                 
57

 Se Lindell-Frantz, 2009, s. 75 samt hennes hänvisningar däri. 
58

 4 kap. 2 § diskrimineringslagen. 
59

 5 kap. 1 och 3 §§ diskrimineringslagen. 
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 DO har vidare stämt ett försäkringsbolag som nekat en förälder att teckna en 

sjukförsäkring åt sitt barn med hörselnedsättning. Någon förlikning har inte skett och 

förhandling har ännu inte hållits (ärende ANM 2011/192). 

 

DO:s egen praxis på personförsäkringsområdet ger på grund av sitt ringa omfång ingen 

samlad bild av tillämpningen av diskrimineringslagstiftningen. Redogörelsen illustrerar dock 

den ovannämnda försäkringsrättsliga intressekonflikten och bör inbjuda till diskussion om i 

fall diskrimineringslagstiftningen uppfyller sina syften. Svaret på frågan om huruvida 

intressekonflikten är olöslig eller inte kanske kommer klarna med tiden då DO drivit fler 

ärenden. 

7. Vad försäkringsskydden omfattar 

7.1 Ersättningssystemet – med eller utan privat försäkring 

Då en person drabbats av sjukdom uppkommer ofta arbetsoförmåga med åtföljande 

inkomstförlust. Till detta kommer inte sällan ideella skadeföljder (som inte i sig kan mätas i 

kronor och ören) samt kostnader för exempelvis läkarvård. Alla dessa följder kan bli föremål 

för ersättning ur såväl socialförsäkringen som privata försäkringar. Barnet omfattas också av 

det allmännas försäkringsskydd men har ett sämre skydd i detta än vuxna personer som haft 

ett arbete innan sjukdomen. För att åskådliggöra vad de olika försäkringsskydden omfattar 

sammanfattas ersättningssystemet nedan. 

 

a.) Grundläggande ersättning lämnas ur socialförsäkringen 

Socialförsäkringens ersättningar är förmånligast – eller minst oförmånliga beroende på hur 

läsaren väljer att tolka reglerna – om den skadade hade ett arbete då skadan eller sjukdomen 

inträffade. Barn kommer endast ifråga för de bosättningsbaserade förmånerna i SFB.
60

  Detta 

inkluderar assistansersättning och bilstöd och som det funktionshindrade barnets föräldrar kan 

ansöka om.
61

 Om vårdbidrag enligt 22 kap. SFB beviljas så får vårdnadshavarna viss 

ersättning för den extra tillsyn och vård som barnet kräver. Dessa ersättningar utgår under 

vissa förutsättningar alltså endast åt funktionshindrade personer, inte barn med sjukdomar 

som inte medför särskilda behov av hjälp och stöd. 

                                                 
60

 5 kap. 9 § SFB. 
61

 51 kap. respektive 52 kap. SFB. 
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 En av de bosättningsrelaterade förmånerna i socialförsäkringen som unga vuxna – inte 

barn – kan komma i fråga för är garantiersättning som utfyllnad till sjuk- eller 

aktivitetsersättning.
62

 Förmånen syftar till att bereda ett grundskydd åt personer som inte kan 

arbeta, eller som inte någonsin har kunnat göra det. Berättigad garantiersättning är en person 

som fyllt 19 år och som inte har rätt till inkomstrelaterad sjuk- eller aktivitetsersättning. 

Ersättningens årliga storlek beror på den försäkrades ålder, beräknas med ledning av fastställt 

prisbasbelopp (PBB) och motsvarar 2,10-2,35 gånger fastställt PBB. (2,10 PBB motsvarar 

92 400 kr för år 2012.) Även aktivitetsersättningen utgår till personer som fyllt 19 år 

(sjukersättning lämnas tidigast vid 30 års ålder) och vars arbetsförmåga är långvarigt 

nedsatt.
63

 

 Den som är bosatt i Sverige är också försäkrad för sjukvårdskostnader. 

Högkostnadsskyddet för sjukvård respektive receptbelagd medicin begränsar kostnaderna 

kraftigt för den enskilde. Vid sluten vård, dvs. vård som kräver intagning på exempelvis en 

avdelning, får avgiften inte överstiga 80 kronor per dag.
64

 Under en tolvmånadersperiod får 

patienten maximalt betala 900 kronor för sina besök inom den öppna hälso- och sjukvården, 

exempelvis för besök hos vårdcentraler. För läkemedel sker reducering i olika nivåer av 

kostnaderna som den enskilde har under ett år och som överstiger 900 kronor, maximalt 

betalar denne 1 800 kr per år. Barn under 18 år omfattas av familjens totala 

högkostnadsskydd.
65

 

 

b.) Ytterligare ersättning betalas ofta ur kollektiva försäkringar. 

Vid kollektiva försäkringar (grupplivförsäkring, gruppolycksfallsförsäkring etc.) har en 

representant för den försäkrade gruppen avtalat med försäkringsbolaget om villkoren. 

Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) grundas på överenskommelser mellan arbetsmarknadens 

parter och är kopplad till den försäkrades anställning. I andra fall kan det vara medlemmar i 

ett fackförbund eller liknande sammanslutning som gemensamt försäkras mot dödsfall. 

Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS) är en viktig form av kollektiv sjukförsäkring som tecknas 

av arbetsgivare för deras arbete på LO-området.
66

 En del kollektiva försäkringar låter ofta den 

försäkrade inkludera sina barn i försäkringen, något som kan innebära den enda privata 

                                                 
62

 35 kap. SFB. 
63

 33 kap. 2, 16 och 18 §§ SFB. 
64

 26 och 26 a §§ hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).  Lagstiftaren har av diskuterbara orsaker valt att inte 

reglera högkostnadsskyddsbeloppen i SFB av skälet att huvudmännens kostnader för högkostnadsskyddet 

finansieras genom statsbidrag som i statsbudgeten ligger under anslaget för hälso- och sjukvården. Således, 

statsbidrag utan direkt anknytning till sjukförsäkringen, prop. 2008/09:200 s. 386 f.  
65

 5 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. 
66

 Bengtsson, 2005, s. 15. 
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sjukförsäkringen för ett barn som måhända nekats teckna en individuell sjukförsäkring (som 

skulle ha inneburit högre ersättningsnivåer). 

 Många barn täcks under exempelvis idrottslig verksamhet av olika gruppförsäkringar som 

kan medge ersättning vid matcher och träningar.
67

 

 

c.) Utöver ovanstående kan den drabbade ha rätt till ersättning ur en egen, frivilligt 

tecknad, sjuk- eller olycksfallsförsäkring. 

Ideella ersättningar i sådana personförsäkringar, såsom för medicinsk invaliditet (ersättning 

för bestående funktionsnedsättning), kan utbetalas från flera olika försäkringar. En faktisk 

kostnad, som till exempel kostnad för vård, ersätts på grund av allmänna försäkringsrättsliga 

principer endast en gång eftersom personen annars blir överkompenserad. Har en kostnad 

ersatts från annat håll, exempelvis staten enligt lag, så utgår ingen ytterligare ersättning från 

den privata försäkringen. 

7.2 Jämförelse mellan socialförsäkringen och barnförsäkringar 

En privat tecknad barnförsäkring kan ge ett välkommet ekonomiskt tillskott åt barnet som 

drabbats av en svår sjukdom eller olycka. Vid de största vårdbehoven, då Försäkringskassan 

ska besluta om helt vårdbidrag, dvs. 110 000 kr per år (250 % av prisbasbeloppet, PBB), så 

kan ytterligare mellan 43 428 och 88 000 kr utgå från barnförsäkringen beroende på 

respektive bolags villkor. Vid beslut om vårdbidrag till en lägre nivå minskar 

försäkringsbolagens ersättning med motsvarande andel.  

 Om barnet aldrig kommer ut i arbetslivet på grund av sin skada, sjukdom eller 

funktionshinder så kommer grundskyddet i form av garantiersättning i fråga vid 19 års ålder, 

se avsnitt 7.1 ovan. Som komplement till detta kan ersättning för ekonomisk invaliditet utgå 

från en barnförsäkring, antingen som ett månadsbelopp eller ett engångsbelopp. 

Förutsättningarna är att barnets arbetsförmåga – förmågan att trots funktionsnedsättningen 

faktiskt kunna utföra ett arbete – är nedsatt med minst 50 % och att den beror på en skada som 

inte är undantagen i barnförsäkringens villkor. Försäkringsbolagen utgår från två 

branschgemensamma invaliditetstabeller när de ska fastställa om försäkringstagaren blivit 

invalidiserad på grund av en sjukdom eller skada och beroende på valt försäkringsbelopp 

                                                 
67

 Se exempelvis försäkringsvillkoren K 60000 för fotbollsspelare vilka tagits fram av Svenska Fotbollförbundet 

och Folksam. 
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utgår ersättningen i enlighet med dessa tabeller som anger invaliditeten i procent.
68

 Exempel 

på några medicinska invaliditetsgrader är: 

 Glutenintolerans, 2 % 

 Allergi mot flera födoämnen, 5 % 

 Astma (lindrig-måttlig), 0-10 % 

 Svårt kontakteksem, 10 % 

 Insulinbehandlad diabetes (utan komplikationer), 15 % 

 Dövhet på ett öra, 15 % 

 Total synförlust, 68 % 

 

Givet ett i försäkringsavtalet valt försäkringsbelopp om 1 200 000 kr ska således 180 000 kr 

betalas till barnet med diabetes, barnet med måttlig astma och ett försäkringsbelopp om 

600 000 får 60 000 kr i ersättning. Dessa ersättningar är skattefria.
69

  

7.3 Skillnader mellan olika bolags försäkringsvillkor 

Slutligen ska något sägas om skillnaderna mellan de olika försäkringsbolagens villkor.
70

 

Barnförsäkringarna innehåller visserligen i stort samma typer av ersättningar men hur och när 

dessa betalas ut skiljer sig åt. Detsamma gäller storleken av ersättningsbeloppen och 

omfattningen av undantagen och begränsningarna rörande framför allt vilka sjukdomar som 

ersätts. Inledningsvis ska sägas att årspremien för barnförsäkringarna hos de fyra jämförda 

bolagen – om inte en riskbedömning medfört en högre premie – varierar mellan 1 300 och 

1 610 kr. Nedan redovisas ett antal viktiga aspekter i fråga om barnförsäkringar. 

7.3.1 Invaliditetsersättning 

Samtliga försäkringsbolags barnförsäkringsvillkor medger ersättning för såväl sjukdom som 

olycksfall. De medger vidare ersättning för såväl ekonomisk som medicinsk invaliditet. Detta 

är önskvärt. Invaliditetsersättning och ersättning vid långvarig sjukdom torde vara mest 

betydelsefullt för det sjuka barnet, dels på grund av de begränsningar av de framtida 

försörjningsmöjligheterna som invaliditeten medfört, dels på grund av de påfrestningar på 

familjeekonomin som en långvarig sjukdom kan medföra.  

                                                 
68

 Medicinsk invaliditet – sjukdomar 1997, Svensk Försäkring (f.d. Försäkringsförbundet) 1997 (rev. 2008) och 

Gradering av medicinsk invaliditet 2004, Svensk Försäkring 2004. 
69

 8 kap. 15 § inkomstskattelagen (1999:1229). 
70

 Jämförda villkor som gäller vid nyteckning av barnförsäkring är: 1367/1368 2011-01-01 (Folksam), If-3734:3, 

November 2008 (If), OSB 625:11 2007-11-01 (Länsförsäkringar) och Trygga Barn 82:5, 2009-11-15 (Trygg-

Hansa). I jämförelsen har jag valt att jämföra försäkringar med ett försäkringsbelopp om 30 prisbasbelopp, det 

vill säga 1 320 000 kr (2012), i annat fall det försäkringsbelopp som i kronor ligger närmast detta. 
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 Givet ett valt försäkringsbelopp om 30 prisbasbelopp (1 320 000 kr för år 2012) och om 

barnet drabbats av en medicinsk invaliditet om 10 % så utgår omkring 125 000 - 150 000 kr 

från respektive bolag. Om det kunnat fastställas en arbetsoförmåga om 50 % (ekonomisk 

invaliditet) så utgår omkring 500 000 - 642 000 kr från respektive bolag. Ett av bolagen 

medger inte ersättning för ekonomisk och medicinsk invaliditet samtidigt.
71

 Från detta bolag 

utgår dock dubbel ersättning (642 000 x 2) om skadan orsakats genom olycksfall. Ett annat 

bolag kräver att Försäkringskassan ska ha beviljat den försäkrade minst halv sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt SFB, före 32 års ålder, för att ersättning för ekonomisk invaliditet 

ska kunna utgå från försäkringsbolaget.
72

 Eftersom det enligt SFB krävs att den försäkrade har 

uppnått en ålder av 19 år för att komma i fråga för sjuk- eller aktivitetsersättning säger det sig 

självt att ersättningen från detta bolag dröjer. 

7.3.2 Undantag och begränsningar 

Barnförsäkringarna innehåller väsentliga begränsningar och undantag avseende såväl särskilt 

uppräknade diagnoser och psykiska sjukdomar som medfödda sjukdomar, såsom exempelvis 

blödarsjuka, nervsjukdomar, epilepsi, missbildning och ämnesomsättningssjukdomar. Av 

villkoren för tre av de fyra bolag jag undersökt framgår att vissa särskilt angivna 

neuropsykiatriska störningar (t.ex. ADHD och autism), psykiska sjukdomar (t.ex. depression 

och anorexi) samt muskel- och nervsjukdomar (t.ex. CP-skada) undantas från försäkringen. 

Ett av bolagen åtar sig dock att utge ersättning för dessa sjukdomar – med maximalt 10 % av 

det valda försäkringsbeloppet.
73

 I detta bolag gäller dock ett års karenstid om försäkringen 

tecknats efter det att barnet fyllde sex år, inte heller medger bolaget utbetalning av exempelvis 

ersättning för medicinsk invaliditet och vårdbidrag åt föräldrarna då det är fråga om dessa 

specifika sjukdomar. 

7.3.3 Engångsbelopp vid vissa sjukdomar 

Samtliga försäkringsbolag utbetalar ett engångsbelopp om den försäkrade får någon av de 

diagnoser som räknas upp i villkoren. Det finns stor spridning i bolagen beträffande vilka 

diagnoser som täcks, några exempel är cancer, multipel skleros (MS) och amputation. 

Engångsbeloppet är omkring 120 000 - 150 000 kr. Tre av fyra bolag erbjuder genom en 

tilläggsförsäkring engångsbelopp vid medfödda sjukdomar eller andra sjukdomar som 

undantas i den ordinarie försäkringen. Engångsbeloppet är i dessa fall omkring 100 000 kr. 
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 Se försäkringsvillkoren i Länsförsäkringar, moment E.1.2. 
72
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8. Sammanfattande analys och diskussion 

8.1 Analys av hur barnet bereds försäkringsskydd 

I fråga om ansökan om personförsäkring finns många motstående intressen. 

Försäkringsbolagen är vinstdrivande och de är samtidigt måna om sin goodwill, sitt anseende. 

Försäkringstagaren är intresserad av en försäkring till så låg kostnad som möjligt och bolaget 

vill säkerställa att premierna motsvarar riskerna så att försäkringsfallen inte blir rena 

förlustaffärer. Får bolaget in bristfälliga uppgifter från försäkringstagaren kanske bolaget 

sätter en i förhållande till risken för hög eller för låg premie. I den sistnämnda situationen 

måste det övriga försäkringstagarkollektivet ställa upp med högre premieinbetalningar varför 

de slutligen kanske inte är intresserade av att teckna försäkring varpå försäkringen slås ut. 

Alla dessa frågor är beståndsdelar i den säregna försäkringsrätten där frågor om såväl rättvisa 

och trygghet som marknadsrätt uppkommer.  

 En viktig del av försäkringsrätten är försäkringsteknikens möjligheter att beroende på 

risken för försäkringsfall anpassa premierna eller i sista hand neka försäkring. Detta innefattar 

möjligheter för bolagen att ta del av hälsouppgifter om försäkringssökanden. I fråga om 

barnförsäkringar ska här analyseras de farhågor som lagstiftaren haft vad beträffar dels 

försäkringsbolagens möjligheter att till nackdel för ett försäkringssökande barn göra 

skönsmässiga bedömningar av hälsouppgifterna och måhända miss- eller övertolka 

information, som det uttrycks i förarbetena, dels risken för att hälso- och sjukvårdspersonal 

gör bristfälliga journalnoteringar i syfte att bereda barnet försäkringsskydd. 

 Vad gäller det första problemet kan konstateras att den sökande redan innan 2011 års 

lagändringar kunnat vända sig till domstol för att få till stånd en prövning av huruvida 

försäkringsbolagets ”särskilda skäl” för sitt nekande grundats på en miss- eller övertolkning 

av sökandens hälsouppgifter och därför yrka att domstolen ska förklara att han har rätt att 

teckna eller förnya försäkringen. Hur kontraheringsplikten faktiskt tillämpas, det vill säga hur 

många barn som nekas försäkring och på vilka grunder, är emellertid tyvärr höljt i dunkel. Det 

konstateras i förarbetena att det inte finns någon systematisk undersökning som visar att 

hälsoinformation miss- eller övertolkas.
74

 Redan vid tillkomsten av FAL fastslogs att en 

översyn av huruvida den genom lagen tillkomna kontraheringsplikten tillämpas på avsett sätt 

var att vänta. Lagstiftaren ville säkerställa att de sociala skyddsaspekterna kring skyldigheten 

att erbjuda personförsäkring verkligen fick genomslag. I översynen skulle övervägas om 
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bolagen skulle förpliktas att på något sätt rapportera om sina avslagsbeslut.
75

 Någon översyn 

har ännu inte kommit till stånd. Några riksdagspolitiker i riksdagens civilutskott har dock 

börjat agera för att få till stånd en ”mindre utredning i riksdagens regi” i syfte att få reda på 

hur många barn som får avslag på sina försäkringsansökningar och varför.
76

 Utredningen 

torde vara efterlängtad av många och leder förhoppningsvis till mera öppenhet från bolagens 

sida vilket i sin tur, i marknadsekonomisk anda, kan leda till ökad överskådlighet för 

konsumenterna och i slutändan bättre försäkringsvillkor och premier eftersom bolagen tvingas 

strida mot varandra för att få kunder.  

 Vad gäller risken för bristfälliga journaler kan konstateras följande. Om det tidigare 

förhållit sig på så sätt som ibland visats i media, uttryckts av hälso- och sjukvårdspersonal och 

framkommit i propositionen till 2011 års lagändring, nämligen att föräldrar dragit sig för att 

över huvud taget gå till exempelvis barnavårdscentraler med risk för att något ofördelaktigt 

skulle noteras i journalen och därmed förhindra tecknandet av en barnförsäkring, så bör 

lagändringen rimligen ha ändrat på detta. Det innebär stora vinster för såväl patientsäkerhet 

som barns försäkringsskydd. Fler föräldrar kommer sannolikt att teckna sjuk- och 

olycksfallsförsäkringar för sina barn. Redan tidigare tecknar de flesta kommuner 

olycksfallsförsäkringar för eleverna. Detta är vanligtvis endast olycksfallsförsäkringar som 

inte täcker sjukdom, vilket torde vara den vanligaste orsaken till att ett barn blir handikappat. 

Dessa försäkringar erbjuder allra oftast försäkringsskydd endast under skoltid, alltså inte 

under lov och helger, varför en privat försäkringslösning är den enda vägen till ett fullgott 

försäkringsskydd. Den möjlighet som bolagen tidigare haft att fritt välja vilken omfattning av 

exempelvis patientjournaler de velat ta del av i sin riskbedömning har nu ersatts av ett 

tomrum. I syfte att trots detta få in tillräckliga uppgifter för att kunna göra en fullgod 

riskbedömning menar jag dock att det finns all anledning att tro att hälsodeklarationerna, det 

vill säga bolagens nu i princip enda möjlighet att få information om försäkringssökandens 

hälsa, kommer att bli än mer omfattande i fortsättningen. Frågorna i hälsodeklarationen lär bli 

fler och mer detaljerade gällande exempelvis vårdhistorik och kanske till och med gällande 

tidigare sjukdomar i släkten. Detta lär ske förhållandevis omgående såvida inte det övriga 

försäkringstagarkollektivet mot förmodan går med på att betala högre försäkringspremier så 

att bolagen ska kunna infria sina åtaganden åt alla – även åt personerna med oklar risk. Trots 

att den faktiska risken för försäkringsfall hos dessa kanske inte är nämnvärt högre än för 
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andra, risken kanske inte ens är högre hos överviktiga eller för tidigt födda barn, så ska 

ihågkommas att bolagen fortfarande har vida möjligheter att efter sin riskbedömning erbjuda 

vilka premier de önskar. De grunder som bolagen har för sina resonemang om vilken effekt på 

premien som vissa riskmoment faktiskt har, och för sina premieresonemang generellt, har 

emellertid ifrågasatts i doktrinen.
77

  

 Av försäkringstekniska skäl finns alltjämt möjligheten för bolagen att, med hänvisning 

till särskilda skäl och till försäkringsvillkoren som fortfarande kan undanta vissa sjukdomar, 

neka barnet personförsäkring. Frågan hur skyldigheten att göra individuella prövningar i varje 

ansökningsärende förhåller sig till det faktum att bolagen på gruppnivå, redan i sina villkor, 

tackar nej till barn med vissa sjukdomar, är värt att fråga sig. Då sker ingen prövning över 

huvud taget, sannolikt med stöd i försäkringstekniska argument. Frågan behandlas inte i 

förarbetena till FAL. I en sådan situation fall kan vårdnadshavaren, genom sitt fack eller sin 

arbetsgivare, välja att teckna en barnförsäkring som upphandlas i grupp. Hälsodeklarationen 

är då, om en sådan förekommer, kortfattad. Dessa försäkringar erbjuder dock ett sämre 

försäkringsskydd och med lägre försäkringsbelopp och förutsätter naturligtvis att 

vårdnadshavaren är fackligt ansluten, har ett arbete, att det finns gruppförsäkringar att teckna, 

och så vidare.  

 Barnförsäkringarnas symtomklausuler, som alltså befriar bolagen från ansvar för 

sjukdomar och kroppsfel som i och för sig inte var kända vid avtalsingåendet men som 

sedermera visar sig inom en karenstid, kan vid en första anblick ses som oskäliga 

inskränkningar i barns försäkringsskydd. Argument kan dock anföras till förmån för 

symtomklausuler med barns bästa i åtanke. Hade inte möjligheterna till undantag funnits så 

hade kanske barnförsäkringarna plockats bort från bolagens utbud. Lagstiftarens liberala 

hållning vad gäller dessa undantagsklausuler kan dessutom leda till att ett barn med 

funktionshinder kan vara berättigat till försäkringsskydd, om än till ett begränsat sådant.
78

 

8.2 Analys av försäkringsskyddets omfattning 

Här ska inledningsvis analyseras det privata försäkringsskyddets omfattning, därefter 

socialförsäkringens skydd.  

 Läsning av försäkringsvillkor är inte sällan komplicerat, även för den som är intresserad 

av försäkringsrätt. Villkoren är omfattande till sitt omfång och jämförelser mellan olika 

bolags villkor låter sig inte enkelt göras eftersom hur och när ersättning utgår skiljer sig åt 
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mellan olika bolag. Försäkringsbolaget A kan ha generösare villkor än B på vissa punkter 

medan försäkringsbolaget B på andra punkter kan vara generösare än A. Oftast går det inte 

heller att veta vilka sjukdomar eller skador man som försäkringssökande löper störst risk att 

råka ut för.   

 Jämförelsen mellan olika försäkringsbolags villkor har exemplifierat att det inte bara 

råder skillnader mellan barn som nekats teckna en individuell personförsäkring och barn som 

tillåtits teckna en sådan. Det råder också väsentliga skillnader villkoren emellan, vilka det 

alltså lönar sig att känna till. Med anledning av att alla försäkringsbolag som meddelar 

barnförsäkring undantar flera sjukdomar kan den försäkringssökande personen exempelvis 

göra klokt i att, med kunskap om eventuella kända sjukdomar i släkten, se efter om något 

bolag valt att inte undanta just den sjukdomen i sina villkor. De tilläggsförsäkringar som 

under vissa förutsättningar beviljar engångsbelopp vid vissa allvarligare sjukdomar kan vidare 

bereda ett välkommet ekonomiskt tillskott åt det barn som har det allra svårast. 

 Eftersom alla bolag använder samma tabellverk som underlag för att fastställa och 

gradera invaliditet så får samma skada samma medicinska invaliditet oberoende av valt bolag. 

Skillnaderna i ersättningsbelopp kan emellertid vara betydande på grund av valt 

försäkringsbelopp i avtalet. Farhågor kan naturligtvis resas mot att försäkringsläkarna är 

anställda av respektive bolag och därför skulle ta hänsyn till bolagets bästa till nackdel för den 

försäkrade och i någon mån försumma dennes faktiska invaliditet. Bolagsspecifika tabeller 

skulle emellertid, som tänkbart alternativ till branschgemensamma tabeller, snarare öka risken 

för en felbedömd invaliditet och öka godtyckligheten i försäkringsläkarnas 

invaliditetsbedömningar. Det torde vidare vara svårt att få till stånd, och upprätthålla, en 

ordning där dessa läkare skulle vara helt fristående från försäkringsbolagen – inte minst på 

grund av ekonomiska aspekter. 

 I min utredning har vidare redogjorts för det allmännas skydd i form av de ersättningar 

som utgår vid sjukdom ur socialförsäkringen åt barnet. Garantiersättningen är långt ifrån vad 

en vuxen och frisk person tjänar årligen. Assistansersättningen ersätter endast under vissa 

förutsättningar kostnader för assistans åt den funktionshindrade. Bilstödet kan närmast ses 

som något som delfinansierar inköp och anpassning av bil åt den funktionshindrade eller 

dennes föräldrar. Ett högkostnadsskydd hindrar förvisso kostnader för läkemedel och sjukvård 

från att rusa iväg. Skyddet medges emellertid även för det barn som fått teckna en privat 

personförsäkring. Samtliga barnförsäkringsvillkor jag läst medger dessutom ersättning för 

tandskade-, rese- och läkekostnader (visserligen oftast efter att en självrisk betalts av den 

försäkrade) samt ersättning vid sjukhusvistelse; ersättningar som barnet utan privat försäkring 
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inte får ta del av. Denna orättviseaspekt har olyckligtvis inte berörts i lagförarbetena, trots att 

den är uppenbar. Barnen är osynliga i förarbetena, trots barns särskilda skyddsvärde. 

Förarbetena till FAL präglas vidare av tvetydighet i det att lagstiftaren å ena sidan anser det 

angeläget att en enskild individ, inte minst personer med funktionshinder, ska kunna få ett 

försäkringsskydd till rimliga villkor och å andra sidan konstatera att bolagen på grund av 

försäkringsrättens särdrag inte ska hindras från att göra sina riskbedömningar av den enskilde 

försäkringssökande. 

 På grund av den redovisade försäkringstekniska strukturen och försäkringsrättens särdrag, 

såväl i fråga om själva försäkringsavtalet som den källa till ekonomisk trygghet från 

vinstdrivande bolag som försäkringsersättningen utgör, kan barn inte rimligen sägas ha rätt 

till ett privat försäkringsskydd. Barn har emellertid rätt att få en individuell prövning hos 

försäkringsbolagen som inte baseras på godtycke, samt rätten till att i enlighet med 

Barnkonventionen få sina rättigheter beaktade i alla relevanta lagstiftningsärenden. Detta 

leder till slutsatsen att barnets behov av försäkringsskydd inte tillgodoses genom FAL. 

Barnets skyddsvärde beaktas heller inte i enlighet med Barnkonventionen, trots många 

politikers fagra tal om vikten av konventionens efterlevnad. Thomas Hammarberg, 

Europakommissionär för de mänskliga rättigheterna och tidigare ledamot av FN-kommittén 

för barnets rättigheter, talar om att gapet mellan politisk retorik och konkret handling är stort 

när det gäller barn: ”De allra flesta politiker vill framstå som barnens vän, men långt ifrån alla 

ställer upp när löftena ska omvandlas till konkreta reformer”.
79

 Jag menar att det bör 

ankomma på lagstiftaren att dels höja de låga nivåerna i socialförsäkringen för sjuka barn, 

dels att genom försäkringsrättslig lagstiftning säkerställa att individuella prövningar sker i 

varje barnförsäkringsärende. På grund av att lagstiftaren gett försäkringstekniken så stort 

utrymme som skett, bör lagstiftaren se till att undanröja godtycke hos bolagen eftersom barn 

är sårbara och skyddsvärda i försäkringshänseende.  

 Och slutligen, hur det gick för femåriga Freja som nekats barnförsäkring? 

Försäkringsbolaget backade, meddelade Freja försäkring och gjorde samtidigt om hela sin 

barnförsäkring. Bolaget införde karenstid, krav på att vårdnadshavarna är försäkringstagare i 

bolaget och sist men inte minst höjdes premierna. 
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