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Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-16 

 

Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif 

Lindstam och justitierådet Per Virdesten.   

 

Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkrings-

tjänster 

 

Enligt en lagrådsremiss den 9 februari 2012 (Arbetsmarknadsdepar-

tementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande 

över förslag till lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567).  

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige Tarik 

Qureshi.  

 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

I lagrådsremissen föreslås att det generella undantaget i diskri-

mineringslagen från förbudet mot diskriminering som har samband 

med kön vid tillhandahållande av försäkringstjänster tas bort. I stället 

föreslås att det införs ett särskilt förbud mot att ha olika försäkrings-

premier och ersättningar för kvinnor och män, om skillnaderna 

grundas på beräkningar där kön använts som en faktor. 
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Användning av försäkringstekniska faktorer som rör kön vid försälj-

ning av försäkringar och därmed sammanhängande finansiella 

tjänster regleras i artikel 5 i rådets direktiv 2004/113/EG av den  

13 december 2004 om genomförande av principen om likabehand-

ling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhanda-

hållande av varor och tjänster. I artikel 5.1 fastställs att användningen 

av kön som en faktor vid beräkningen av premier och ersättningar 

inte får resultera i skillnader mellan enskilda personers premier och 

ersättningar (den könsneutrala regeln). Enligt artikel 5.2 får undantag 

från denna regel göras genom att medlemsstaterna tillåter proportio-

nerliga skillnader mellan enskilda personers premier och ersätt-

ningar, om användningen av kön är en avgörande faktor vid en 

riskbedömning som grundas på relevanta och korrekta försäkrings-

tekniska och statistiska uppgifter. 

 

I en dom som meddelades den 1 mars 2011 fann EU-domstolen att 

artikel 5.2 strider mot målet om likabehandling mellan kvinnor och 

män när det gäller beräkningen av försäkringspremier och ersätt-

ningar och förklarade artikel 5.2 ogiltig från och med den 21 decem-

ber 2012.  

 

Domen innebär att den könsneutrala regeln i artikel 5.1 från och med 

den 21 december 2012 måste tillämpas utan undantag i samband 

med beräkningen av enskilda personers premier och ersättningar i 

nya försäkringsavtal. 

 

I sammanhanget ska erinras om att principen om likabehandling, 

som behandlas i artikel 4, inte utesluter skillnader i behandling, om 

tillhandahållandet av varor och tjänster uteslutande eller främst till 

personer av ett kön motiveras av ett berättigat mål och medlen för att 

uppnå detta mål är lämpliga och nödvändiga (se 4.5). Det gör det 

möjligt för försäkringsgivare att erbjuda könsspecifika försäkrings-
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produkter (eller valmöjligheter inom ramen för avtal) för att täcka 

tillstånd som enbart eller främst rör antingen män eller kvinnor. 

 

I det remitterade lagförslaget har art 4.5 reflekterats i 12 a § andra 

stycket medan en motsvarighet till den könsneutrala regeln i art 5.1 

har upptagits i tredje stycket i samma paragraf.  

 

I 12 a § tredje stycket föreslås sålunda att enskilda personers för-

säkringspremier eller försäkringsersättningar inte får skilja sig åt 

mellan kvinnor och män på grund av beräkningar baserade på kön. 

Som förslaget är utformat utgör regeln ett undantag från andra 

stycket i samma paragraf och innebär att det inte är möjligt att göra 

skillnad mellan enskilda mäns och kvinnors försäkringspremier eller 

försäkringsersättningar ens om differentieringen skulle ha ett be-

rättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga 

för att uppnå syftet. Stycket har inte varit föremål för någon remiss-

behandling. 

 
I remissen ges exempel på tillåtna skillnader mellan enskilda mäns 

och kvinnors försäkringar. Exemplen går tillbaka på vad EU kom-

missionen anfört i sina riktlinjer med anledning av EU-domstolens 

dom. Sålunda anförs att vissa riskfaktorer, t.ex. hälsotillstånd eller 

sjukdomshistoria i en familj, får ligga till grund för en differentiering 

med hänsyn till de fysiologiska skillnader som finns mellan kvinnor 

och män. Det gäller dock bara val av hälsoundersökningar och tolk-

ningen av medicinska resultat och inte i fråga om försäkringspremier 

eller försäkringsersättningar. En kvinna som har nära anhöriga som 

har dött av bröstcancer får således inte betala högre premier när hon 

tecknar en ny livförsäkring än en man – t.ex. kvinnans tvillingbror - 

som har samma sjukdomsanlag i sin släkt. Om avsikten är att tillåta 

differentiering av premier och ersättningar i detta och liknande fall,  
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vilket framstår som tveksamt med hänsyn till innehållet i artikel 5.1, 

måste det komma till uttryck i lagtexten.  

 

 

 


