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God försäkringsförmedlingssed  
 
En försäkringsförmedlare är skyldig att i sin verksamhet iaktta god försäkringsförmedlings-
sed. Ett handlande i strid med god försäkringsförmedlingssed kan medföra en sanktion ifrån 
Finansinspektionen och ett skadeståndsanspråk kan även riktas mot förmedlaren. Det är därför 
av största vikt för en förmedlare att ha kännedom vad som ligger i begreppet god försäkrings-
förmedlingssed.  

Innebörden av begreppet är dock inte helt klar. Ur lagen om försäkringsförmedling kan häm-
tas viss ledning, men innebörden utvecklas över tid. Avgöranden från bl.a. Finansinspektio-
nen, Allmänna reklamationsnämnden, Konsumenternas försäkringsbyrå och domstolar kom-
mer att utkristallisera vad begreppet innebär. Uttalanden och vägledning från branschorgani-
sationer (i detta fall Sfm) tjänar också som vägledning vid bedömning av vad som utgör god 
försäkringsförmedlingssed.  

Denna redogörelse är en sammanfattning av de riktlinjer som idag finns att tillgå i lagtext, 
föreskrifter, förarbeten och rättsfall avseende god försäkringsförmedlingssed. Sammanställ-
ningen innehåller även Sfm:s rekommendationer om vad som utgör god försäkringsförmed-
lingssed. En av Sfm:s uppgifter är att verka för att dess medlemmar iakttar god försäkrings-
förmedlingssed och det framgår av Sfm:s stadgar att dess medlemmar ska ”Utföra sitt uppdrag 
med iakttagande av god försäkringsförmedlingssed”. Sfm:s rekommendationer, som bl.a. ba-
seras på Sfm:s stadgar, är inte uttömmande och kan även komma att förändras över tid.  

God försäkringsförmedlingssed – lagen om försäkringsförmedling 
 

Av 5 kap 4 § lagen om försäkringsförmedling framgår att en försäkringsförmedlare i sin verk-
samhet skall iaktta god försäkringsförmedlingssed.  

I lagtexten framgår att det i begreppet ligger en omsorgsplikt, en skyldighet att anpassa råd-
givningen till kunden och en direkt avrådningsplikt i konsumentförhållanden. Vidare framgår 
vilka skyldigheter som gäller för en förmedlare som lämnar råd på grundval av en opartisk 
analys. Nedan följer en redogörelse av begreppen:  

- Omsorgsplikt 
Förmedlaren ska ta tillvara kundens intressen, sätta kundens intressen före sina egna, 
ställa sin kunskap till kundens förfogande samt uppträda lojalt mot kunden.  
 

- Anpassning av rådgivning 
Rådgivningen ska anpassas efter kundens önskemål och behov och rekommenderade 
lösningar ska vara lämpliga för kunden. Det innebär inte att förmedlaren är skyldig att 
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rekommendera ”bästa” försäkring utan att denne ska rekommendera en ”lämplig för-
säkring”.  
 
Om försäkringsförmedlaren, när det gäller det aktuella försäkringsavtalet, har informe-
rat kunden om att han eller hon genom avtal åtagit sig att förmedla försäkringar uteslu-
tande för ett eller flera försäkringsföretags räkning, ska valet av lämplig försäkring gö-
ras utifrån de försäkringar som han eller hon förmedlar. Detsamma gäller om försäk-
ringsförmedlaren har informerat kunden om att han eller hon förmedlar försäkringar 
från ett eller flera försäkringsföretag utan att denne genom avtal åtagit sig att förmedla 
försäkringar uteslutande för dessa försäkringsföretags räkning och utan att ge råd på 
grundval av en opartisk analys. Vid förmedling på grundval av opartisk analys, se 
nedan.  
 
I förmedlarens uppdrag ligger en allmän rådgivnings- och upplysningsskyldighet. 
Rådgivningen kan gälla frågor av juridisk, ekonomisk eller teknisk natur som aktuali-
seras i samband med förmedlingen av försäkringen. Förmedlaren bör också, när om-
ständigheterna ger anledning till det, granska riktigheten av de uppgifter som vidare-
befordras till försäkringsgivaren.  
 
De skyldigheter förmedlaren har måste anpassas till de omständigheter som råder i 
det enskilda fallet. Om uppdragsgivaren t.ex. förklarar att han inte vill ha någon be-
hovsutredning utan bara hjälp med att upphandla en viss typ av försäkring, skall för-
medlaren naturligtvis anpassa sig till det. I konsumentförhållanden har förmedlaren 
dock ett större ansvar. Även om uppdragsgivaren säger sig veta vilken slags försäkring 
han behöver, är förmedlaren i konsumentförhållanden skyldig att göra en viss kontroll 
av att uppdragsgivarens uppfattning inte vilar på felaktiga grunder. Förmedlaren bör 
också vara skyldig att ge uppdragsgivaren viss allmän information om t.ex. vilka eko-
nomiska åtaganden en livförsäkring medför och konsekvenserna av att en sådan för-
säkring annulleras i förtid.  
 

- Avrådningsplikt 
Förmedlaren ska avråda en kund som är fysisk person, och som handlar huvudsakligen 
för ändamål som faller utanför näringsverksamhet (konsument), från att vidta åtgärder 
som inte kan anses lämpliga med hänsyn till personens behov, ekonomiska förhållan-
den eller andra omständigheter. 
 

- Opartisk analys 
Om förmedlaren lämnar råd på grundval av en opartisk analys är förmedlaren skyldig 
att lämna rådgivning efter en analys av ett tillräckligt stort antal försäkringsavtal på 
marknaden. Vad som utgör ett ”tillräckligt stort antal” får avgöras efter omständighe-
terna i det enskilda fallet. 
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Sfm:s rekommendationer 
 

Utförande av uppdrag  

Uppdragsavtal  
Förmedlaren bör i regel använda sig av skriftliga uppdragsavtal, beroende på hur omfattande 
uppdraget är. Det är av största vikt att förmedlaren och kunden är överens om vad som avta-
lats. Det medför även ett stärkt skydd för varje förmedlare som står inför en situation där en 
diskussion uppstår om vari förmedlarens uppdrag i det specifika fallet består. Av uppdragsav-
talet bör tydligt framgå vad som avtalats och vilka åtaganden förmedlaren har. Även kundens 
åtaganden bör tas med i uppdragsavtalet.  

 
Kunskap och kompetens 
Förmedlaren får enbart ge råd och förmedla eller marknadsföra produkter eller tjänster inom 
områden som förmedlaren har god kunskap om och insikt i.  
 

Rådgivning  
Förmedlaren ska alltid till motpart kommunicera vems intresse förmedlaren företräder. Det 
ska även alltid stå klart för kunden vem som är ansvarig förmedlare i ärendet.  

Uppdragsgivaren ska alltid erhålla rådgivning som är anpassad efter dennes behov. Förmedla-
ren ska med tillbörlig omsorg ta till vara uppdragsgivarens intressen. Vidare ska förmedlaren 
ge försäkringsgivaren adekvat information som uppdragsgivaren tillhandahållit om de aktuella 
riskerna, som efterfrågas av försäkringsgivaren för att denne ska kunna lämna ett korrekt an-
bud. Information mellan kunden och försäkringsgivaren ska förmedlas snabbt och koncist.  

Förmedlaren ska även se till att uppdragsgivares och intressenters förhållanden inte obehöri-
gen röjs.  

Dokumentation  
Förmedlaren ska dokumentera i enlighet med vid var tidpunkt gällande regelverk. Dokumen-
tation ska arkiveras på ett säkert sätt och ska vara lätt att söka och identifiera. Det är av stor 
vikt att dokumentationen sparas så länge som det behövs med hänsyn till försäkringstiden och 
den tid inom vilken anspråk på skadestånd kan göras, dock minst 10 år från förmedlingstillfäl-
let.  

 
Administrativa rutiner 
Förmedlaren bör ha administrativa rutiner för att se till att alla förmedlare i bolaget har till-
stånd hos Finansinspektionen för den verksamhet som de bedriver. Förmedlaren har ansvar 
för att han eller hon inte bedriver verksamhet för vilket tillstånd saknas. Detta gäller såväl för 
förmedling av försäkring som för fondandelsförmedling och investeringsrådgivning om fond-
andelar.  
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En förmedlare ska ha rutiner för att sköta sina ekonomiska angelägenheter på bästa sätt. Detta 
innebär bl.a. att alla regler avseende bokföring, redovisning och inbetalning av skatt bör iakt-
tas. Det är inte acceptabelt att hänvisa till stor arbetsbelastning och dylikt, utan åtaganden som 
att betala skatt är sådana som ovillkorligen måste skötas korrekt när man verkar som försäk-
ringsförmedlare.  

En förmedlare som föreslår och bistår en kund vid upprättande av en s.k. tiotaggarlösning bör 
alltid se till att en avanmälan görs från Alecta, så att kunden inte blir dubbelförsäkrad.  

En förmedlare som förmedlar tjänstepensionsförsäkringar bör utreda om kundföretagen är 
skyldiga att följa kollektivavtal eller inte när förmedlaren sätter upp pensionspolicy. I en del 
fall är det svårt att reda ut om företaget har skyldighet att följa kollektivavtal, men ett med-
lemskap i Svenskt Näringsliv kräver att man tecknar avtal.  
 

Klientmedelskonto  
Pengar och andra tillgångar som försäkringsförmedlaren får hand om för kundens räkning 
skall hållas avskilda från egna tillgångar. Att en förmedlare ska hålla pengar och andra till-
gångar avskilda innebär att de ska vara placerade på ett speciellt klientmedelskonto.  
 

”Mutproblematiken” 
Förmedlarens bör iaktta försiktighet och inte låta sig bjudas av försäkringsbolag på resor och 
annat som har ett inte obetydligt ekonomiskt värde. I vissa situationer kan det vara berättigat 
av affärsmässiga skäl att låta sig bjudas på vissa aktiviteter m.m. av en försäkringsgivare, men 
största försiktighet bör iakttas. En förmedlare får aldrig riskera att anklagas för att ha valt en 
viss lösning till en kund av det skälet att förmedlaren haft störst vinning av just det alternati-
vet.  
 

Avgöranden  
Det finns ett avgörande från Högsta domstolen som behandlar begreppet god försäkringsmäk-
larsed. Detta rättsfall gås igenom nedan och även ett par avgöranden från Finansinspektionen.  

Allmän domstol  
Högsta domstolen (HD) har i rättsfallet NJA 1992 s. 782 ”Södertäljefallet”, gjort en pröv-
ning av det tidigare begreppet ”god försäkringsmäklarsed” (Är tillämpbart på ”god försäk-
ringsförmedlingssed”). HD ansåg att det i mäklarens uppdrag ligger en allmän ”rådgivnings- 
och upplysningsskyldighet”. Hur långtgående den är beror av det särskilda uppdraget och 
dess karaktär. I detta fall hade mäklaren genom sin underlåtenhet att informera kunden om 
premievillkoret och dess tillämpning eftersatt sina skyldigheter att ge kunden de upplysningar 
som mäklaruppdraget förutsatte, och hade därmed brustit i god försäkringsmäklarsed. Kunden 
hade anlitat mäklaren i syfte att erhålla samma försäkringsskydd som tidigare men till en lägre 
kostnad. Därmed borde mäklaren i sin rådgivning till kunden sett till att kunden fick den in-
formation som behövdes för att de kontinuerligt skulle erhålla samma försäkringsskydd som 
tidigare. Att kunden, p.g.a. försenad premieinbetalning stod utan försäkringsskydd, ansågs 
därmed orsakat av mäklaren. Av domen går att utläsa att det är uppdragets utformning till 



s i d a  | 5 

2011‐06‐20/Sfm/God_försäkringsförmedlarsed 

mäklaren som är utgångspunkten. För det fall mäklaren inte fullgör sitt uppdrag är det därför 
stor risk att denne inte anses leva upp till god försäkringsförmedlingssed.  

Finansinspektionen 
Finansinspektionen har bl.a. bedömt god försäkringsförmedlingssed i följande ärenden, Dnr 
06-11195-342, Providentor hade brutit mot god försäkringsförmedlingssed, bl.a. genom att 
inte visa sina kunder den omsorg som man varit skyldig att visa dem. Kunderna hade rekom-
menderats att omplacera sparande i försäkring till inlåning i Acme-bolagen. Placeringen hade 
framställts som en placering med mycket låg risk. Providentor hade dock inte gjort några kon-
troller av vare sig Acme Sveriges eller Acme Luxembourgs ägare och ledning. Providentor 
hade också åsidosatt sin skyldighet att iaktta god försäkringsförmedlingssed genom att försö-
ka förmå kunder som hade anmält bolaget till ARN att ta tillbaka anmälan. Den omständighet 
att Providentor även bedrev annan tillståndspliktig verksamhet utan att ha tillstånd för det 
medförde också att man brustit i att iaktta god försäkringsförmedlingssed och att verksamhe-
ten inte hade bedrivits på ett sunt sätt.  

Dnr 08-2066, Pro Voice Sverige AB bedrev en förmedlingsverksamhet som inte levde upp 
till kraven på god försäkringsförmedlingssed. De anställda försäkringsförmedlarna hade inte 
tillräcklig kunskap och kompetens för att t.ex. kunna svara på frågor från kunden om den spe-
cifika försäkringen som förmedlades. FI betonade att alla som registrerats eller fått tillstånd 
som försäkringsförmedlare ska kunna svara sin kund på grundläggande frågor om den speci-
fika försäkringen, sådana typer av försäkringar och kundens försäkringsskydd i allmänhet, för 
att förmedlingen ska anses ske enligt god försäkringsförmedlingssed.  

 

 


