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Förhandsavgörande fäller 

Länsförsäkringar 
EU-domstolen kom i veckan med sitt förhandsavgörande vilket Högsta 
domstolen begärt för Connecta- och Mattsson-målen där Länsförsäkringar Sak 
stått som försäkringsgivare för ansvarsförsäkring. 
 
EU-domstolens har kommit till slutsatsen att investeringsrådgivning förekommit i de 
båda fallen och att de omfattas av Länsförsäkringars ansvarsförsäkring för 
försäkrings-förmedling. 

Båda målen avser förlust av belopp som investerats i produkter inom ramen för 
kapitalförsäkringar som tecknats med försäkringsförmedlingsföretag, vilka i sin tur 
tecknat ansvarsförsäkringar hos Länsförsäkringar. 

I det så kallade Mattsson-målet investerade Ingvar Mattson i januari 2010 efter 
rådgivning från en anställd vid försäkringsförmedlingsföretaget European Wealth 
Management Group AB (EWMG), 500 000 kronor i ett investeringscertifikat (ett 
strukturerat finansiellt instrument). En investering som därefter förlorade hela sitt 
värde. 

Efter det att EWMG hade försatts i konkurs väckte Ingvar Mattson talan mot 
Länsförsäkringar. Han gjorde gällande att dels EWMG uppsåtligen eller av 
oaktsamhet hade åsidosatt sina skyldigheter enligt 5 kap. 4 § 
försäkringsförmedlingslagen och att EWMG därför var skadeståndsskyldigt, dels att 
detta agerande utgjorde ett försäkringsfall under den ansvarsförsäkring som EWMG 
hade tecknat. 

Länsförsäkringar menade att den skada målet gäller inte har att göra med 
försäkringsförmedling utan investeringsrådgivning och att det därför inte täcks av 
försäkringen. 

Länsförsäkringar Sak ansåg att förmedlingen av kapitalförsäkringen i och för sig 
omfattades av försäkringsförmedlingslagen, men att EWMG:s rådgivning inte avsett 
kapital-försäkringen utan investeringen i det finansiella instrument som placerades i 
kapital-försäkringen. Följaktligen omfattades inte rådgivningen av 
ansvarsförsäkringen ansåg Länsförsäkringar. 

I detta mål har först Tingsrätten, därefter Hovrätten och nu även EU-domstolen dömt 
till den skadelidandes fördel och dömt Länsförsäkringar att betala ut försäkringen. 



I Connectamålet, som är betydligt mer omfattande och även mer komplicerat då det 
handlar om ett medvetet bedrägeri kan Länsförsäkringar behöva betala ut flera tiotals 
miljoner kronor. 

Flera personer hade under flera år betalat in pengar till försäkringsförmedlaren 
Connecta. I stället för att som utlovat sätta in pengarna i ”Connectas 
företagsobligations-produkt” som skulle vara en kapitalförsäkring, tog Connectas vd 
själv pengarna för egen räkning. Han polisanmäldes, bolagets tillstånd drogs tillbaka, 
bolaget gick i konkurs och vd:n avled i november 2010. 

De som förlorat pengar på detta sätt väckte talan mot Connecta och ville ha pengar 
ur bolagets ansvarsförsäkring. De hävdade att de hade uppdragit åt Connecta att 
investera deras pengar i kapitalförsäkringar och att det därmed varit fråga om 
försäkringsförmedling. 

Länsförsäkringar hävdade att den verkställande direktörens agerande inte varit 
försäkringsförmedling utan bedrägeri. Eftersom skadorna inte uppkommit i den 
försäkrade verksamheten utan vid försäljning av fiktiva produkter skulle 
ansvarsförsäkringen inte gälla, ansåg Länsförsäkringar. 

Tingsrätten dömde till förmån för de skadelidande, Hovrätten dömde till förmån för 
Länsförsäkringar och EU-domstolen dömde nu till de skadelidandes förmån. 

EU-domstolen menar att det inte spelar någon roll om försäkringsförmedlaren har för 
avsikt att stjäla pengarna eller om pengarna investeras som utlovat. Det rör sig ändå 
om försäkringsförmedling och omfattas därmed av ansvarsförsäkringen. 

Henrik Rydén, chef Northern Europe för JLT och styrelsemedlem i Sfm med över 20 
års erfarenhet från ledande befattningar inom förmedlarbranschen kommenterar 
domen. 

– Domen från EU-domstolen var väntad för de som är insatta i ärendet. I höstas kom 
generaladvokaten, som berett ärendet åt EU-domstolen, med sin rekommendation 
om hur domstolen borde döma. Och det är ovanligt att EU-domstolen kommer till en 
annan slutsats än generaladvokaten, säger Henrik Rydén. 

Var det väntat att generaladvokaten skulle ge den rekommendationen? 

– Nej det var betydligt mindre väntat. Slutsatsen i Mattsson-fallet var ganska väntad 
hela vägen då både Tingsrätt och Hovrätt gått på den skadelidandes linje. Men i 
Connecta-fallet var det klart oväntat att generaladvokaten skulle döma till förmån för 
den skadelidande. 

Varför då? 

– De flesta i branschen tyckte inte att det skulle falla in under en ansvarsförsäkring, 
för det har inte skett någon förmedling utan det har varit ett bedrägeri. Det EU-



domstolen säger är att man inte bryr sig om vad som objektivt har skett (objektivt har 
det inte skett någon försäkringsförmedling) utan man ser till att den skadelidande 
subjektivt har uppfattat att det förelegat försäkringsförmedling. 

Vilka konsekvenser kan det få? 

– Connecta-målet kommer att få folk att tänka till, eftersom subjektiv tolkning kan 
gälla över objektiva fakta. En förmedlare förmedlar ansvarsförsäkring för en 
verksamhet, men om kunden sedan gör gällande att hen uppfattade verksamheten 
som försäkringsförmedling även om det inte rörde sig om faktisk 
försäkringsförmedling, så kan försäkringen falla ut i alla fall. Det innebär en stor 
osäkerhet, och osäkerhet är aldrig bra. 

Var det till Länsförsäkringars nackdel att HD slog ihop målen? 

– Ja, jag var lite förvånad att HD valde att klumpa ihop de båda målen. Fallen har löpt 
parallellt i tingsrätt och hovrätt och HD har sedan slagit ihop dem innan de 
remitterade dem till EU-domstolen. Det är två fall som skiljer sig markant. Det ena 
målet är om försäkringen täcker ett bedrägeri där ingen försäkringsförmedling skett 
och det andra målet är en principiellt viktig fråga om gränsdragning mellan 
försäkringsförmedling och investeringsrådgivning. 

Kan HD välja att fatta ett annat beslut än EU-domstolen? 

– Det är mycket osannolikt att de väljer att göra det. De är praktiskt taget bundna till 
beslutet i EU-domstolen. 

De båda målen är prejudicerande. Vilket av målen får störst påverkan på 
förmedlarmarknaden framöver? 

– Mattsson-domen är resultatet av en diskussion som förts länge och som förts med 
departementet och FI med flera. Det innebär ingen skillnad i dag egentligen, för i den 
nya IDD-lagstiftningen förtydligas just det som domen rör, så domen innebär 
egentligen ingenting, förutom att Mattsson får sina pengar. Connecta-domen kan i så 
fall få betydligt mer långtgående konsekvenser. 

Stiger premierna för ansvarsförsäkring på grund av detta? 

– Det är inte beroende av en enskild omständighet, men det kommer framöver vara 
en försvårande omständighet för ansvarsförsäkring. Det hade varit bättre för 
förmedlare och de som tecknar ansvarsförsäkring om domstolen inte hade dömt till 
förmån för Connectas kunder. 

Påverkar detta Länsförsäkringars lust att teckna ansvarsförsäkringar tror du? 

– Ja, men det har det gjort sedan länge. Det var ett av skälen att de valde att i princip 
kliva av ansvarsförsäkring. De lär inte vara pigga på att öka affären efter detta. 



Kom detta som en överraskning för branschen? 

– Branschen har nog redan diskonterat detta när generaladvokaten kom med sin 
rekommendation i höstas, så det var inte en överraskning för de som är insatta. 

Finns det fler case som rör ansvarsförsäkring som kan påverkas av detta? 

– Ja, till exempel fallet som rör 24MAS och Avenyn Spar är vilande i väntan på 
avgörandet i HD i dessa två skadeärenden. Den här domen kommer få påverkan 
även på det caset säger Henrik Rydén. 

I 24 MAS/Avenyn Spar ärendet kräver de skadelidande investerarna omkring 80 
miljoner i ersättning av Länsförsäkringar och AIG som står för bolagets 
ansvarsförsäkring. 

Läs hela förhandsavgörandet från EU-domstolen här. 
 

https://prod.api.bbmpremium.se/globalassets/risk-och-forsakring/dokument/lf-eu-dom.pdf

