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Sammanfattning 
 
Mitt syfte med den här uppsatsen var att ta reda på hur man i praktiken går tillväga när 
man tolkar ett försäkringsvillkor om tvist angående detta råder mellan försäkringsgivare 
och försäkringstagare. 
 
Genom att läsa i doktrinen och titta i rättsfall som berör tolkningstvister så har jag fått en 
lite klarare bild över vilka tolkningsprinciper som finns att tillgå och hur dessa bör 
rangordnas och tillämpas i praktiken. 
 
Endast en av de tolkningsprinciper jag presenterar i denna uppsats finns fastslagen i 
lagtext och detta gör att det inte är något lätt uppgift att tolka ett avtalsvillkor eller 
försäkringsvillkor. Det finns dock en del principer fastslagna både i praxis och doktrin, 
men det ställs ändå höga krav på en bra avtalstolkare. 
 
I regel börjar man med en subjektiv tolkningsmetod för att sedan gå vidare med en 
objektiv. Det är nästa steg som gör försäkringsområdet lite speciellt då man här tar till 
praxis. Efter praxis tittar man i regel på lagens dispositiva regler för att sedan i sista hand 
gå vidare till den så kallade oklarhetsregeln. Om oklarhetsregeln skall vara primär eller 
subsidiär är dock något som diskuteras, men enligt de flesta författare på området är 
regeln subsidiär vilket även nyare rättsfall verkar peka mot. 
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Abstract 
 
My purpose with this essay was to find out how you in practice do when you interpret an 
insurance condition if it is a dispute about this between the insurance company and the 
person who have sign the insurance. 
 
Through read the doctrine and look into cases as discusses interpret disputes I have get a 
little more clear describe over the situation which interpret principles that exist and how 
this ought to be ranked. 
 
Only one of the interpret principles that I will present in this essay is into the law and this 
fact doing that it is not an easy task to interpret a contract condition or an insurance 
condition. There are some principles about interpret principles to find both in cases and 
the doctrine. Despite this there is a great extent demand for a good contract interprets 
because an other problem is how to find out how this will precedence and applies in the 
practice. 
 
There are any number of signs that one often start with a subjective interpret principle 
and then go further with an objective interpret principle. That is the next step that doing 
the insurance area little more special because in this area one use the custom. After one 
have look into the customs one often look at the dispositive rules of the law. Then, in the 
end one go further to the “oklarhetsregeln.” If this rule is primary or secondary is 
something that discusses but according to most of the writers of the area it is secondary. 
Even the new cases in the area point to this. 
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1. Inledning 
 
I denna uppsats har jag valt att titta på hur man tolkar ett försäkringsvillkor då det råder 
tvist om detta mellan försäkringsgivare och försäkringstagare. Upplägget är så att jag 
först presenterar det mest grundläggande kring försäkringar och försäkringsvillkor. 
Därefter går jag igenom hur avtal i regel tolkas i praktiken och slutligen de 
tolkningsprinciper som finns att tillgå vid tolkning av försäkringsvillkor i den ordningen 
som de i praktiken verkar råda.  
 
1.1 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats var att lite närmare reda ut hur man faktiskt går tillväga i 
praktiken när det förekommer oklarhet angående hur ett visst försäkringsvillkor skall 
tolkas, vilka tolkningsprinciper som finns att tillgå och hur man rangordnar dessa. 
 
1.2 Metod och avgränsning 
 
Metoden jag använt mig av är traditionell juridisk metod. Jag har försökt att hålla mig till 
tolkningsprinciperna och då försökt att avgränsa mig genom att inte gå in på jämkning av 
villkoren och de situationer då detta blir aktuellt. Jag har även försökt att endast 
översiktligt presentera tolkningsprinciperna på avtal i allmänhet och endast exemplifierat 
de tolkningsprinciper som har med försäkringsvillkor att göra med rättsfall. 
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2. Allmänt om försäkringar 
 
2.1 Allmänt om försäkringar och lagarna  
 
Lagarna som finns när det gäller enskilda försäkringar är främst Lag om försäkringsavtal 
(FAL), Konsumentförsäkringslagen (KFL) samt Försäkringsrörelselagen. Vid ett 
försäkringsförhållande sluts ett avtal mellan försäkringsgivaren som är ett 
försäkringsbolag och försäkringstagaren som kan vara en privatperson eller ett företag. 
Försäkringsgivaren åtar sig att emot ersättning i form av premie ersätta 
försäkringstagaren vid en eventuell skada eller förlust av den aktuella egendomen dvs. 
vid ett s.k. försäkringsfall. Försäkringen avser alltså en viss risk som försäkringsgivaren 
åtar sig ett ansvar för.1 
 
Det finns två olika huvudgrupper av försäkringar nämligen personförsäkring och 
skadeförsäkring och inom dessa huvudgrupper en rad olika försäkringstyper såsom 
livförsäkring (ger ersättning till de efterlevande vid ett bortfall av den försäkrade), 
ansvarsförsäkring (försäkrar mot risken att bli skadeståndsskyldig), sakförsäkring 
(ersätter skada på viss egendom) m.fl.2 Det förekommer även vissa obligatoriska 
försäkringar t.ex. på bilar samt socialförsäkring som skall täcka vissa risker för 
medborgare i allmänhet.3 
 
FAL har en grundläggande betydelse för försäkringsrätten trots att privatpersoners 
försäkringsförhållanden numera till stor del regleras av KFL. KFL:s bestämmelser är 
tvingande till den försäkrades fördel. FAL avser främst personförsäkring och företagares 
skadeförsäkring medan KFL reglerar vissa särskilt angivna försäkringstyper som 
konsumenter tecknar. Försäkringstagaren behandlas förmånligare enligt KFL än enligt 
FAL. Sammanfattningsvis är alltså huvudsyftet för försäkringstagaren att skapa en 
ekonomisk trygghet för oväntade förluster.4 Dagens moderna försäkringsväsende har 
även stor betydelse för de skadeståndsrättsliga reglernas utformning.5 
 
Försäkringsgivarens viktigaste uppgift är att betala ut ersättning vid ett eventuellt 
försäkringsfall. Enligt KFL men inte enligt FAL har även försäkringsgivaren vissa 
biförpliktelser såsom en informationsplikt både innan försäkringsavtalet ingås, då det 
redan kommit till stånd samt vid en eventuell skadereglering. Dessa biförpliktelser är 
exempel på sådana villkor som ofta är underkastade tvingande regler.6  
Försäkringsbolaget har även kontraheringsplikt vilket innebär att de inte får vägra en 
konsument att teckna en försäkring som faller under KFL. (Gäller dock inte om 
försäkringsbolaget har särskilda skäl att inte meddela försäkring).7 
                                                 
1 Bengtsson, Bertil. Försäkringsrätt – Några huvudlinjer s.11 
2 Bengtsson, Bertil. Försäkringsrätt – Några huvudlinjer s.12-13 
3 Malmström och Agell. Civilrätt s.124 
4 Hellner, Jan. Försäkringsrätt s.7 
5 Malmström och Agell. Civilrätt s.124 
6 Hellner, Jan. Försäkringsrätt s.77 
7 Malmström och Agell. Civilrätt s.125 
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2.2 Allmänt om försäkringsvillkor 
 
Något formkrav finns inte för försäkringsavtal utan i regel utfärdar försäkringsgivaren 
dvs. försäkringsbolaget ensidigt en skriftlig handling innehållande alla villkor och som 
kallas försäkringsbrev eller polis. Det finns dock inget krav på skriftlighet. Bindande 
avtal föreligger då anbud/accept modellen företagits. Om inte försäkringstagaren och 
försäkringsgivaren har avtalat om något särskilt får man utgå från att försäkringstagaren 
avsett att ingå avtal enligt sedvanliga försäkringsvillkor.8 I försäkringsvillkoren preciseras 
vad försäkringsgivarens ansvar innebär då lagen i regel inte reglerar detta. Även parternas 
övriga skyldigheter anges i försäkringsvillkoren. Vad det gäller dessa villkor har 
försäkringsgivaren många saker att beakta; Premien skall motsvara dennes ansvar, skadan 
skall vara lätt konstaterad, skyddet skall inte uppmana till vårdslöshet mm. 
Försäkringsvillkoren beskriver i regel först vilka faror som försäkringen omfattar och 
därefter en rad undantagsbestämmelser. Vid de flesta försäkringsformer förekommer det 
en självrisk vilket innebär att ingen ersättning utgår för ”bagatellskador” då dessa skulle 
kosta alltför mycket att reglera.9 I praktiken innebär detta att försäkringstagaren själv får 
bekosta skador som inte uppgår till ett visst belopp.10 
 
Enligt FAL skall finansinspektionen granska att försäkringsbolagens villkor är skäliga. 
Denna granskning avser alla slags försäkringar med undantag för utländska försäkringar. 
Vid granskningen av skäligheten bör enligt Nilsson och Strömbäck inspektionen ägna 
särskild uppmärksamhet åt villkoren för de försäkringar som konsumenten tecknar för 
enskilt ändamål.11 
 
3. Tolkning av försäkringsvillkor 
 
3.1 Allmänt om avtalstolkning 
 
Avtalstolkning är en vanlig företeelse då det ofta händer att parterna i ett avtal lämnat 
frågor öppna eller gett avtalet ett opreciserat eller oklart innehåll och det råder då också i 
regel olika uppfattningar angående avtalets innerbörd.12 I första hand söker man vid 
avtalstolkning lösning i material som är specifikt för den konkreta avtalssituationen t.ex. 
avtalets lydelse eller vad parterna åsyftat. Allt detta kallas tolkningsdata och förfarandet 
enligt vilket man fastställer den rättsliga betydelsen av olika tolkningsdata kallas 
avtalstolkning. Det finns i stort sett inga lagregler angående avtalstolkning och det blir då 
enligt Adlercreutz rättspraxis som i stor utsträckning blir avgörande för att få en 
uppfattning av vad som gäller.13 
 

                                                 
8 Bengtsson, Bertil. Försäkringsrätt – Några huvudlinjer s.32 
9 Bengtsson, Bertil. Försäkringsrätt – Några huvudlinjer s.36 
10 Hellner, Jan. Försäkringsrätt s.17  
11 Nilsson och Strömbäck. Konsumentförsäkringslagen s.40 
12 Adlercreutz, Axel. Avtal – lärobok I allmän avtalsrätt s.103 
13 Adlercreutz, Axel. Avtal – lärobok I allmän avtalsrätt s.103-105 
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I svenska domstolar tolkar man i regel avtal med beaktande av relevanta tolkningsdata 
och mot bakgrund av helheten dvs. b.la. bakgrunden till avtalet och vad som förevarit 
mellan parterna. Avtalstolkning sker idag alltså på grundval av ett allsidigt beaktande av 
olika tolkningsdata. När man tolkar ett avtal gäller alltså inte några enkla fasta regler utan 
istället gäller vissa principer som jag kommer att återkomma till längre fram.14 Det går 
inte att tvinga in avtalstolkningen i fasta system då detta enligt Grönfors skulle leda till en 
missvisande bild av verkligheten.15 Ett muntligt avtal är i regel lika giltigt som ett 
skriftligt (i motsats till Amerikansk rätt). I svensk rätt tillerkänns dessutom det som 
förekommit muntligt mellan parterna stor vikt när det gäller tolkningen av det skriftliga 
avtalet.16  
 
Tysk rätt har under ett hundratal år byggt upp olika läror om avtalstolkning och det är 
härifrån de flesta av våra läror kommer. Man började med tolkning enligt viljeteorin 
vilken i nordisk rätt efterträds av tolkning enligt tillitsteorin (den välgrundade förväntan 
eller tillit som uppstår hos löftesmottagaren), som i svensk rätt kommit till uttryck i 
Avtalslagens 32 § 1st. Denna paragraf säger att; ”Den som avgivit en viljeförklaring, 
vilken i följd av felskrivning eller annat misstag å hans sida fått annat innehåll än åsyftat 
varit, vare icke bunden av viljeförklaringens innehåll, där den, till vilken förklaringen är 
riktad, insåg eller bort inse misstaget”.  Denna paragraf uttrycker alltså 
”tillitsgrundsatsen” och begagnas för att precisera verkan av avtalsvillkor till förmån för 
en godtroende part. Tillitsgrundsatsen är också ett sätt på vilket domstolarna kan få 
kontroll över avtalets innehåll.17 Man fortsätter sedan med den objektiva 
tolkningsmetoden vilken jag kommer att återkomma till längre fram.18 I nutida tysk rätt 
har dessutom bildats något som kallas en differentierad metod för avtalstolkning med 
samverkan av subjektiva och objektiva element.19 
 
Grönfors skriver att Agells åsikt är den att svenska allmänna principer för avtalstolkning 
bygger på hänsynstagande både till språklig utformning och viljeförklaring och enligt 
honom står alltså förklaringen i centrum.20 
 
Den allmänna avtalsrätten skiljer även mellan tolkning som innebär att bestämma avtalets 
innebörd på basis av avtalet och utfyllning som innebär bestämning av rättsförhållandet 
mellan parterna angående frågor som har anknytning till avtalet men inte direkt regleras 
där.21 Utfyllning får alltså tillgripas när underlaget för tolkningen av avtalet inte ger 
vidare ledning. Vid utfyllning tillämpas i första hand tvingande rättsregler då sådana 
finns. När tvingande regler saknas finns ibland dispositiva regler att falla tillbaka på och 
även detta återkommer jag till längre fram.22 
 

                                                 
14 Bernitz, Ulf. Standardavtalsrätt s.43-44 
15 Grönfors, Kurt. Tolkning av fraktavtal s.11 
16 Ramberg, Jan/Christina. Allmän avtalsrätt s.186 
17 SOU 1974:83 s.114-115 
18 Grönfors, Kurt. Tolkning av fraktavtal s. 11 
19 Grönfors, Kurt. Tolkning av fraktavtal s.11 
20 Grönfors, Kurt. Tolkning av fraktavtal s.11 
21 Radetzki, Marcus. Orsak och skada s.59-60 
22 Lehrberg, Bertil. Avtalstolkning s.145 
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En viktig fråga är att avgöra vad som utgör relevanta tolkningsdata och därefter vilken 
inbördes betydelse dessa skall ha. En viktig princip är att tolkningsdata skall vara synbara 
för båda parter vid avtalsslutet. Vad som förekommit vid själva avtalsslutet får i regel 
avgörande betydelse framför vad som förekommit dessförinnan.23 Det faktum att det 
angående avtalstolkning i regel inte finns någonting angivet i någon lagbestämmelse gör 
att det inte är någon lätt uppgift att tolka ett avtal och det ställs enorma krav på en bra 
avtalstolkare.24 
 
3.2 Avtalstolkning inom försäkringsrätten 
 
Tolkningstvister angående försäkringsvillkor är även det en vanlig företeelse, men de går 
sällan till domstol utan i regel inhämtas istället yttranden från sakkunniga nämnder.25 
Principerna för tolkning av försäkringsavtal har varit föremål för mycket debatt och detta 
kanske främst beroende på att lagens dispositiva regler kan sättas ur kraft genom dessa 
villkor.26 Enligt en utredning från 1977 angående Konsumentförsäkringslagen så måste 
man då de tvingande reglerna inte inverkar och där villkoren för försäkringen lämnar 
utrymmer för tvekan om tillämpningen på ett särskilt fall ta ställning till tolkningen.27 
Enligt Bengtsson får man vid tolkning av försäkringsvillkor tillämpa de allmänna 
tolkningsprinciper som gäller vid standardavtal och som till viss del har framgått ovan.28 
Anledningen till att man använder samma principer som vid tolkning av standardavtal är 
att dessa är standardiserade.29 Vad som står i FAL har företräde framför avtalsrättens 
regler enligt principen om att speciallag går före allmän lag. Regler om avtalstolkning 
saknas dock i FAL och får då i huvudsak lösas efter allmänna principer.30 
 
Principerna för dessa avtals typer är alltså något speciella eftersom de avviker från de 
grundregler man normalt använder sig av när man tolkar ett avtalsvillkor. I normala fall 
fäster man vikt vid individuella förhållanden i det aktuella avtalet och enligt Avtalslagen 
32 § 1st. blir det avgörande i regel hur mottagaren haft fog att uppfatta regeln. När det 
gäller standardavtal och försäkringsvillkor kan man gå ifrån dessa tolkningsprinciper och 
istället tillämpa principen att då ett avtalsvillkor inte är fullt klart så tolkas det till nackdel 
för den som skrivit det dvs. man kan använda sig av den s.k. ”oklarhetsregeln”.31 
 
Man kan vid tolkning av ett försäkringsvillkor skilja mellan formella synpunkter dvs. 
sådana som avser den språkliga formen och sammanhanget samt materiella synpunkter 
som avser den lämpliga regleringen av försäkringsförhållandena.32  
 

                                                 
23 Adlercreutz, Axel. Avtal – lärobok i allmän avtalsrätt s.105 
24 Grönfors, Kurt. Tolkning av fraktavtal s. 8 
25 Bengtsson, Bertil. Försäkringsrätt – Några huvudlinjer s.38-39 
26 Hellner, Jan. Försäkringsrätt s.71 
27 SOU 1977:84 s.119 
28 Bengtsson, Bertil. Försäkringsrätt – Några huvudlinjer s.39 
29 Lagerström och Roos. Företagsförsäkring – En försäkringsrättslig introduktion s.22 
30 Lagerström och Roos. Företagsförsäkring – En försäkringsrättslig introduktion s.22 
31 Bengtsson, Bertil. Försäkringsrätt – Några huvudlinjer s.39 
32 Hellner, Jan. Försäkringsrätt s.71 
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Enligt Radetzki så har försäkringsavtalet vissa särdrag som påverkar tolkningen. Ett 
sådant är att då syftet är att ge försäkringstagaren trygghet vid skada så skall detta behov 
stå i centrum dvs. detta behov är mycket viktigt och villkor som positivt anger 
försäkringens omfattning bör då tolkas extensivt. Ett annat särdrag är det att 
försäkringsgivaren alltid har kapacitet att fullgöra sina förpliktelser gentemot 
försäkringstagaren.33 
 
Enligt en utredning från 1977 angående Konsumentförsäkringslagen måste 
försäkringsvillkor även tolkas med beaktande av att de är avsedda att användas i ett stort 
antal fall och de kan då inte vara tillskurna för ett individuellt avtal.34 
 
Jag skall nedan ta upp de vanligaste tolkningsprinciperna som finns att tillgå men 
försäkringsgivare kan ibland avvika från dessa till förmån för en mer generös 
avtalstillämpning och ett syfte med detta kan vara att vinna goodwill. Det är dock att 
föredra att hålla en homogenitet i avtalstillämpningen.35 
 
3.3 Subjektiv tolkningsmetod 
 
Grundläggande för avtalstolkning i allmänhet är vad parterna gemensamt åsyftat vid 
tidpunkten för avtalsslutet dvs. den gemensamma partsavsikten eller partsviljan. Den 
primära uppgiften vid all avtalstolkning både vad det gäller försäkringsavtal och avtal i 
allmänhet är alltså att utröna den gemensamma partsviljan då denna gäller även om 
avsikten fått ett oklart eller felaktigt uttryck i avtalets lydelse.36 
Denna tolkningsmetod rangordnas alltså som nummer ett. 
 
Ett viktigt uttryck för den gemensamma partsviljan är hur parterna handlat i tidigare 
motsvarande förhållanden sig emellan och detta hänger nära samman med partsbruk.37 
 
Någon gemensam partsvilja går dock sällan att tala om när det gäller försäkringsavtal då 
det är försäkringsgivaren som ensidigt utformar villkoren och den subjektiva 
tolkningsmetoden blir då i regel resultatlös. Man får då gå vidare till en objektiv 
tolkning.38 
 
3.4 Objektiv tolkningsmetod 
 
När man inte kan komma fram till den gemensamma partsavsikten eller parterna 
medvetet förfarit otydligt så får man utgå från avtalets lydelse i objektiv mening. Man 
utgår då från textens normala språkliga betydelse. Det handlar då om att tyda avtalet och 
uttrycken med juridisk innerbörd förutsätts då vara använda i sin gängse rättsliga 

                                                 
33 Radetzki, Marcus. Orsak och skada s.63 
34 SOU 1977:84 s.119 
35 Radetzki, Marcus. Orsak och skada s.59 
36 Bernitz, Ulf. Standardavtalsrätt s.43-44 
37 Bernitz, Ulf. Standardavtalsrätt s.43-44 
38 Radetzki, Marcus. Orsak och skada s.62-63 
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betydelse. Ett uttryck som återkommer på flera ställen i samma avtal eller kontrakt 
förutsätts ha samma betydelse. Vid objektiv tolkning försöker man i regel fastställa ett 
villkors innebörd genom att se det i samband med andra villkor i avtalet och mot 
bakgrund av avtalet som helhet (system inriktad tolkning) eftersom att språket är ett 
osäkert instrument.39 Man använder sig vid objektiv tolkning dessutom av allmänna 
förnuftsöverväganden dvs. man utgår från att parterna eftersträvat en rimlig ordning. Det 
händer också att man vid objektiv tolkning kompletterar avtalet med ”underförstådda 
avtalsvillkor” dvs. det som ”får anses” avtalat.40 
 
Denna tolkningsmetod rangordnas alltså som nummer två då den subjektiva 
tolkningsmetoden inte ger någon ledning. Enligt Grönfors kan man vid användandet av 
denna metod ersätta de två avtalsparterna med två tänkta förståndiga människor. Dessa 
skall sedan besvara frågan hur de skulle uppfatta och tyda det handlande som utger 
viljeförklaringen och hur de skulle ha fullgjort avtalet. Fokus är då alltså på själva 
förklaringen vilket slagit igenom i nutida nordisk rätt.41  
 
Lydelsen är i den mån den kan fastställas det viktigaste underlaget för tolkningen men 
blir som framgått ovan inte alltid avgörande då det primära är att fastställa vad parterna 
gemensamt åsyftat (den gemensamma partsviljan). Avtalstexten blir dock i regel ändå i 
slutändan avgörande pga. dess bevisverkan.42 
 
När den direkta ordalydelsen inte ger resultat får man som framgått ovan titta på 
sammanhanget som villkoren förekommer i samt dess syfte mm.43 Ju otydligare avtalets 
ordalydelse är ju större betydelse får de övriga tolkningsprinciper som presenteras 
nedan.44 
 
3.4.1 Exemplifiering av tolkningsprincipen med hjälp av ett rättsfall samt 
egna reflektioner av rättsfallet 
 
Exempel på ett rättsfall där den objektiva tolkningsmetoden används inom 
försäkringsrätten är ett fall från 1988. Tvisten handlar i detta fall om hur ett visst uttryck 
nämligen ”lämnat kvar” skall tolkas. Tvisten står mellan Mats E som yrkar ersättning av 
försäkringsbolaget som bestrider detta. 
 
Tingsrätten menar här att begreppet i första hand bör tolkas enligt vanligt språkbruk och 
ogillar käromålet. 
 
Hovrätten fastställer Tingsrättens dom och domslut och menar alltså även de att man här 
skall tolka villkoret och avtalet med hjälp av den objektiva tolkningsmetoden i enighet 
med ordalydelsen. 
                                                 
39 Adlercreutz, Axel. Avtal – Lärobok i allmän avtalsrätt s.109 
40 Bernitz, Ulf. Standardavtalsrätt s.45-46 
41 Grönfors, Kurt. Tolkning av fraktavtal s. 11 
42 Adlercreutz, Axel. Avtal – Lärobok i allmän avtalsrätt s.106 
43 Radetzki, Marcus. Orsak och skada s. 62-63 
44 Radetzki, Marcus. Orsak och skada s.66 
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HD ändrar dock Hovrättens domslut och förpliktigar försäkringsbolaget att till Mats utge 
ersättning med domskälen att uttrycket måste ses i sitt sammanhang. När man ser 
uttrycket i sitt sammanhang så kan det inte anses vara otvetydigt. En möjlig tolkning är 
att tolka uttrycket enligt försäkringsvillkorens mening. Skulle uttrycket ges den snävare 
innebörd som bolaget hävdat skulle det medföra en ingripande begränsning av 
försäkringsskyddet för flera situationer. Man anser också att större ansvar vad det gäller 
tydlighet ålegat bolaget då det gäller en konsumentförsäkring.45 
 
I detta fall kan ses att man i Tingsrätten och Hovrätten endast går på textens ordalydelse 
rakt av enligt vanligt språkbruk. I HD kommer man dock in på nästa sak nämligen att 
uttrycket måste tolkas med hänsyn till sitt sammanhang (vilket framgår ovan att man bör 
göra). Man går även till viss del in på nästa steg nämligen att när inte ordalydelsen och 
samanhanget ger något resultat så bör man även titta på syftet. Detta gör man till viss del 
då man konstaterar att om uttrycket skulle ges den snäva innebörd som bolaget hävdar så 
skulle det medföra en ingripande begränsning på flera liknande fall och detta har man inte 
ansett vara syftet. 
 
Enligt en utredning från 1977 angående KFL så måste ju som framgått ovan 
försäkringsvillkor tolkas med beaktande av att de är avsedda att användas i ett stort antal 
fall. Jag tror även det är detta man tar hänsyn till när man säger att om den snäva 
innebörden tillämpas skulle det medföra en begränsning på flera liknande fall och det vill 
man nog inte föranleda.46 
 
3.5 Tolkning med hänsyn till försäkringspraxis 
 
Tolkning med hänsyn till försäkringspraxis innebär att man tolkar villkor precis som man 
tidigare tolkat samma eller liknande villkor antingen inom bolaget eller inom branschen. 
Domstolspraxis får intresse främst när det gäller tolkning av oklara villkor. Oftast är det 
detta som åberopas från försäkringsgivarens sida då ett villkor inte ger klart besked.47 
 
”God försäkringspraxis” är ett tyngre begrepp än man kanske först tror och en särskild 
anledning för finansinspektionen att angripa är om ett villkor strider mot ”god 
försäkringspraxis”. Ett villkor behöver dock inte vara godtagbart för att det stämmer 
överens med det som anses vara god försäkringspraxis. En gammal praxis kanske tex. 
inte hunnit anpassas till den mer konsumentvänliga synen på avtalsvillkor.48 
 
3.5.1 Egen praxis och branschpraxis 
 
Man skiljer mellan bolagets egen praxis och praxis som förekommer inom branschen. 

                                                 
45 NJA 1988 s.408 
46 SOU 1977:84 s.119 
47 Bengtsson, Bertil. Försäkringsteknik och civilrätt s.83 
48 Nilsson och Strömbäck. Konsumentförsäkringslagen s.43 
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Om det aktuella villkoret strider mot det aktuella bolagets egen praxis är det i regel 
ogiltigt dvs. bolaget är i regel bundet av sin egen praxis. Det är alltså angeläget att 
villkoren överrensstämmer med den praxis som försäkringsbolaget tillämpar.49 Även 
Hellner skriver att bolaget i allmänhet är bundet av sin egen praxis. Vill ett bolag ändra 
sin praxis bör de markera detta tydligt genom ändring i villkorens formulering. Bolaget 
kan enligt Hellner inte få visa godtycke och bör därför vara bundet av sin egen praxis.50 
Att försäkringsgivare mer eller mindre är bundna av sin egen tolkningspraxis behöver 
inte enligt Radetzki innebära att de blir bundna av tillämpningen i enstaka fall.51 
 
Enligt en utredning från 1977 angående KFL menar man att försäkringsgivarna själva 
lägger stor vikt vid praxis, men man tycker inte att domstolar nämnder och myndigheter 
bör vara bundna härav då det skulle inskränka möjligheten att genomföra ett lämpligt 
skydd för försäkringstagarna. Eftersom att 36 § AvtL är tillämplig även på 
försäkringsavtal är det möjligt att jämka sådana avtal och särskild hänsyn skall då tas till 
behovet av skydd för konsumenten.52 
 
Om bolaget är bundet av branschens praxis som helhet är tveksamt. Det finns dock 
rättsfall som tyder på detta som jag kommer att återkomma till nedan under 3.6.2. Många 
gånger är det nog så att innebörden av branschpraxis och egen praxis är densamma och 
då uppstår inget problem. 
 
3.5.2 Exemplifiering av tolkningsprincipen med hjälp av rättsfall samt egna 
reflektioner av rättsfallen 
 
Ett exempel på ett rättsfall där det i domskälen hänvisas till praxis är NJA 1998 s.448. 
Frågan i detta mål rör tillämpningen av ett avtal om avbrottsförsäkring mellan Skandia 
och Sydkraft. Sydkraft har hos Skandia tecknat en avbrottsförsäkring avseende Barsebäck 
2. Villkoren angående detta framgår i försäkringsbrevet. 
 
Efter bränslebyte och underhåll av Barsebäck 2 inträffade friblåsning av ånga från 
reaktorn vilket ledde till snabbstop i reaktorn samt att isolermaterial slets loss. 
Vattensprinkling för kylning påbörjades automatiskt. Senare upptäcktes dock att 
pumparna hade driftsstörningar. Statens Kärnkraftsinspektion (SKI) fick rapport om 
incidenten och förklarade att anläggningen inte fick startas om utan deras medgivande. 
 
Några dagar senare medgav SKI återuppstartning på villkor att Sydkraft inom en månad 
presenterar en detaljerad utredning angående incidenten och dess konsekvenser. SKI 
ansåg dock inte att säkerheten var tillgodosedd på det sätt som angetts i rapporten utan 
ställde upp ett antal säkerhetskrav som skulle vara uppfyllda innan man fick fortsätta 
driften. Därefter skulle ombyggnad äga rum innan nya permanenta drifttillstånd skulle 
ges. Olika åtgärder företogs och något år efter fick Barsebäck 2 permanent drifttillstånd. 
 
                                                 
49 Nilsson och Strömbäck. Konsumentförsäkringslagen s.43-44 
50 Hellner, Jan. Försäkringsrätt s.76 
51 Radetzki, Marcus. Orsak och skada s.59 
52 SOU 1977:84 s.119 
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Sydkraft vill nu ha ersättning från Skandia för merkostnaden de fått för anskaffning av 
elkraft som gått förlorad genom produktionsbortfall. De menar att skadorna som uppstod 
utgör ersättningsbara egendomsskador då de är plötsliga och oförutsedda och har inträffat 
på avbrottsförsäkrad egendom. Sydkraft menar också att samtliga avbrott stått i sådant 
samband med de ersättningsbara egendomsskador som uppkom i samband med 
incidenten och Skandia bör då vara ersättningsskyldiga. Sydkraft menar också att kravet 
på orsakssammanhang mellan händelse och skada inte är lika strängt inom 
försäkringsrätten som inom skadeståndsrätten och att inga av undantagen i 
försäkringsvillkoren är tillämpliga i detta fall. Då återuppstart skedde  med medgivande 
från SKI så måste de vidare vara berättigade till ersättning på samma sätt som om 
återuppstart inte skett och försäkringen bör då täcka samtliga tre avbrott. 
 
Skandia bestrider och menar att de två senare avbrottsperioderna inte stått i sådant 
samband med den egendomsskada som uppstod vid incidenten. Dessutom menar Skandia 
att det framgår i försäkringsvillkoren att ersättning inte lämnas för produktionsbortfall 
utan endast för kostnader som uppkommer för att återställa skadad egendom vilket bara 
skedde under första avbrottsperioden. 
 
Tingsrätten lämnar käromålet utan bifall med domskälen att det är ostridigt att Barsebäck 
efter första avbrottet var i sådant skick att det kunde tas i drift och fungera som tidigare. 
SKI har här förbjudit fortsatt drift innan omkonstruering ägt rum och de två senare 
driftsavbrotten kan då inte anses vara en adekvat följd av incidenten.  
 
Hovrätten ändrar TR:s domslut och förpliktigar Skandia att till Sydkraft utge den yrkade 
ersättningen efter det att förhör har hållits med olika sakkunniga som chefen för 
reaktorsäkerheten på SKI vilken menar att förutsättningar för att hantera stora läckage 
inte förelåg vilket ledde till att SKI inte gav permanent drifttillstånd. Förhör har även 
hållits med en juridisk rådgivare vilken menar att de kraven SKI ställde avsåg att trygga 
efterlevnaden av den säkerhet som fanns och inte att införa någon ny säkerhetsnivå. 
Säkerhetschefen vid Barsebäck menade att de analyser som företogs med hänsyn till 
incidenten avsåg att klarlägga varför avvikelser förelåg mellan de ursprungliga kraven 
och de som visade sig vid händelsen. Erfarenheterna översattes till hur det skulle gå om 
ett större rör gått sönder och man fann att säkerhetskraven då inte var uppfyllda. Att det 
jämfördes med om ett större rör skulle gå sönder berodde på att man i praxis vid analys 
alltid väljer det allvarligast tänkbara exemplet. Vad SKI krävde var att företaget skulle se 
till att komma in under de normala kriterierna för säkerhet. VD:n för svenska 
Atomförsäkringspoolen menade att så länge granskningen syftar på egendomsskadan 
måste avbrottstiden ersättas, men stöter man på andra problem ersätts inte denna 
avbrottstid. Hade Sydkraft inte gjort de analyser SKI begärde hade de inte fått starta 
anläggningen. 
 
Man menar då i Hovrätten att bedömningen måste ske med hänsyn till anläggningens 
tekniska komplexitet och de rigorösa säkerhetskrav som ställs samt mot bakgrund av att 
det inom försäkringsrätten inte ställs lika höga krav på samband som inom 
skadeståndsrätten. I praxis har förekommit uttryckssättet att kausalitet föreligger när ett 
avbrott i en verksamhet är ”en naturlig och normal följd” av skadehändelsen. Inget av de 
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hållna vittnesförhören ger stöd för att det ställts krav på ökad säkerhet utan endast 
upprätthållande an den ursprungliga som vid incidenten inte var uppfylld och kunskapen 
om att denna inte var uppfylls bör medföra ersättningsskyldighet för Skandia. 
 
HD Upphäver Hovrättens dom och fastställer Tingsrättens domslut med domskälen att 
utredningen i målet tyder på att parterna inte särskilt avhandlat frågan om vilket samband 
som skulle krävas. Av formuleringen i avtalstexten kan inte heller dras slutsatsen att 
någon särskild innebörs varit avsedd. Det ligger då närmast till hands att låta allmänna 
principer för avbrottsförsäkring gälla. Dessa principer kommer till uttryck i allmänt 
tillämpade försäkringsvillkor. I målet har åberopats standardvillkor för avbrottsförsäkring 
från ett flertal svenska försäkringsbolag och ett genomgående drag i dessa villkor är att 
rätten till ersättning är begränsad till driftsförluster som hänför sig till sådan avbrottstid 
som fordras för att återställa skadad egendom i samma skick som före skadan. Har 
avbrottstiden förlängts för förbättring eller utvidgning berättigar den tiden inte till 
ersättning.53 
 
I detta fall kan ses att Hovrätten går på vad praxis säger då de vill låta allmänna principer 
som kan sägas vara en form av praxis gälla och menar att kravet på kausalitet inte är så 
hårt utan det räcker med en ”naturlig och normal följd” av skadehändelsen enligt praxis 
och det är detta Hovrätten tar fasta på. Det är här en form av rätts och nämnd praxis som 
berörs. HD hållet dock inte med om detta då de går hårdare på kausalitetskravet, men de 
går ändå efter vad praxis säger då de säger att; ”Det ligger närmast till hands att låta 
allmänna principer för avbrottsförsäkring gälla. Dessa principer kommer till uttryck i 
allmänt tillämpade försäkringsvillkor” (praxis). 
 
Rättsfallet är också ett bra exempel på ett fall där man kan utläsa att man gått igenom 
tolkningsprinciperna i den ordning som de tas upp här. Man tittar ju först på om parterna 
särskilt kommit överens om någon då man säger att ”utredningen i målet tyder på att 
parterna inte särskilt avhandlat frågan om vilket samband som skulle krävas” (subjektiv 
tolkningsmetod). HD går sedan vidare och tittat på om avtalstextens formulering ger 
någon ledning då man säger att ”av formuleringen i avtalstexten kan inte heller dras 
slutsatsen att någon särskild innebörd varit avsedd” (objektiv tolkningsmetod). HD går 
sedan vidare med att titta på praxis vilket framgår ovan. 
 
Ett annat fall där praxis berörs är ett fall från 1996. I detta fall utbetalar 
försäkringsbolaget enligt fast praxis ersättning för ombudskostnader till försäkringstagare 
om denne ersatt ombudet, men inte annars. Detta är en bransch sedvänja. I fallet yrkar 
Jurkand. Lars-Ola H att han har bättre rätt till denna ersättning än ett konkursbo. Lars-Ola 
H åberopa som grund för sitt yrkande att det är kutym i försäkringsbranschen när det 
gäller ersättning pga. rättsskydd att ombudsersättningen betalas direkt till ombudet och 
han kan även styrka denna kutym. 
 
I tingsrättens domslut kommer man fram till att Lars-Ola H har bättre rätt till ersättningen 
än konkursboet. 
 
                                                 
53 NJA 1998 s.448 
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Hovrätten fastställer Tingsrättens domslut med domskälen att enligt 
försäkringsinspektionen framgår det att rättsskyddsförsäkring brukar betalas direkt till 
advokaten. Mot bakgrund av vad som ovan redovisats angående praxis i 
försäkringsbranschen innebär det att konkursboet inte har rätt till ersättningen om det inte 
kan visas att Lars-Ola H fått sin ersättning. 
 
HD fastställer Hovrättens domslut med domskälen att det är ett faktum att 
försäkringsbolagen i rättsskyddsärenden utbetalar ersättning för ombudskostnader till 
ombudet och inte till försäkringstagaren och detta utgör fast praxis. Denna bransch 
sedvänja får anses utgöra en del av avtalsinnehållet. 
 
I detta fall kan tydligt ses hur man inte i någon av de tre instanserna vill gå ifrån sådant 
som är fastslaget i praxis. Man talar även om branschsedvänja och kutym som man anser 
är en form av praxis och skall behandlas därefter. Hovrätten inhämtar även 
försäkringsinspektionens yttrande och de anger hur det ”brukar” vara vilket också får 
anses vara ett uttryck för praxis. Då alla tre instanserna här är eniga så tycker jag detta 
fall är ett bra exempel för att belysa att då man verkligen med säkerhet kan fastställa en 
viss praxis så försöker man att hålla sig till denna trots att det handlar om bransch praxis 
och inte bolagets egen praxis. 
 
Enligt Lehrberg ställs dock vissa krav för att kutymer skall anses föreligga och tilläggas 
relevans. För att de skall ha företräde framför lagen krävs att de generellt godtagits och 
efterföljs inom den aktuella branschen. Enligt honom kan inte handelsbruk och andra 
sedvänjor under alla förhållanden anses bindande för parterna utan domstolarna torde ha 
möjlighet att pröva om sedvänjan skall tillämpas eller inte.54 
 
3.6 Tolkning med utgångspunkt i dipositiv rätt 
 
När den gemensamma partsavsikten vid ett avtalsslut inte går att fastställa eller det inte 
finns något partspecifikt material så är i regel nästa steg som framgått ovan att tolka 
avtalet efter ordalydelsen. Ger dock inte heller detta någon ledning försöker man ofta 
finna lösningen inom ramen för en friare tolkning mot bakgrund av situationen som 
helhet. Man låter då i regel alla relevanta avtalsmoment komma in i bilden för att komma 
fram till vad som ter sig som en rimlig och lämplig tolkning med beaktande av 
handelsbruk mm. Det finns här en benägenhet att tolka avtalet mot bakgrund av 
dispositiva rättsregler dvs. tillämpa utfyllande lagregler.55 På den vägen vidareutvecklar 
domstolarna utfyllande regler för olika avtalstyper s.k. ”naturalia negotii” (för avtalstypen 
naturliga avtalsvillkor).56   
 
Betydelsen av lagens dispositiva regler framträder särskilt inom försäkringsrätten vid 
tillämpningen av sådana försäkringsvillkor som föreskriver att försäkringsgivaren inte 
ansvarar vid uppsåtlig eller grovt vårdslöst framkallande av försäkringsfallet vilket 

                                                 
54 Lehrberg, Bertil. Avtalstolkning s.146 
55 Adlercreutz, Axel. Avtal – Lärobok i allmän avtalsrätt s.103-105 
56 Bernitz, Ulf. Standardavtalsrätt s.46-47 
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motsvarar 18 § FAL, men inte innehåller något undantag härifrån motsvarande 19 § FAL 
som föreskriver att försäkringsgivaren ansvarar då barn och sinnessjuka uppsåtligen eller 
grovt vårdslöst framkallat försäkringsfallet.57 
 
3.6.1 Exemplifiering av tolkningsprincipen med hjälp av ett rättsfall samt 
egna reflektioner av rättsfallet 
 
I fallet NJA 1963 s.683 tas upp betydelsen av lagens dispositiva regler vid tolkning av ett 
försäkringsvillkor. Detta är även ett bra exempel på ett rättsfall där man använder sig av 
många olika tolkningsprinciper, nämligen både oklarhetsregeln, praxis och lagens 
dispositiva regler, men det är ett tydligt exempel just på hur man behandlar 18 och 19 §§ 
FAL. 
 
I fallet tecknade Allan och Vera Olsson en lantbruksförsäkring hos Värmlands 
Brandstodsbolag som innehöll bl.a. brandförsäkring. De anger senare att ett bostadshus 
på den aktuella fastigheten brunnit ner och förstörts. Allan Olsson ställdes under åtal för 
förberedelser till grovt bedrägeri då han antänt bostadshuset med uppsåt att bedra bolaget. 
Han befanns skyldig till gärningen, men förklarades ändå fri från ansvar. Även om han 
anlagt branden vore bolaget enligt honom enligt 19 § Lag om försäkringsavtal 
ersättningsskyldig för skadan. Bolaget menar å sin sida att försäkringsavtalet innefattar 
bestämmelser svarande mot 18 § där det stadgas att försäkring inte är gällande för den 
som uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet framkallat försäkringsfallet.  
 
I målet är ställt utom tvist att Allan Olsson uppsåtligen framkallat försäkringsfallet och 
var av sådan sinnesbeskaffenhet som utesluter straffbarhet. I försäkringsbrevet ingår 
rubriken ”försäkringens omfattning” där det anges att ersättning inte lämnas till 
försäkringshavare som uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet framkallat skada. 
 
Olsson grundar sitt påstående om betalningsskyldighet på försäkringsavtalets innehåll 
samt Lag om försäkringsavtal och bolaget har bestritt på samma grund. (Man åberopar 
här alltså lagens dispositiva regler).  Såsom parterna berört bör försäkringsbrevets 
innehåll då det rör frågan om försäkringsfall som uppsåtligen framkallats ses mot 
bakgrund av vad som stadgas i Lag om försäkringsavtal och enligt denna lags 18 § är 
försäkringsgivaren vid bl.a. brandförsäkring fri från ansvarighet gentemot den som 
uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet framkallar försäkringsfallet. Enligt 19 § samma 
lag skall denna regel dock inte gälla om den som framkallat försäkringsfallet var i sådan 
ålder eller sinnestillstånd som utesluter tillräknelighet för brott. Dessa regler kompletteras 
av 85 §. Dessa berörda paragrafer är inte tvingande och avvikande villkor är då giltiga.  
 
Försäkringsvillkorets 9 § är enligt sin avfattning av samma innerbörd som 18 § i Lagen 
om försäkringsavtal och genom den i 85 § kompletterande regeln. 19 § i denna lag har 
karaktären av ett undantag och det kan då inte hävdas att det sätt varpå 
försäkringsvillkoren avfattats i detta fall klart ger vid handen att 19 § skall gälla i 
försäkringsförhållandet utan det aktuella försäkringsvillkoret talar snarare för den 

                                                 
57 Hellner, Jan. Försäkringsrätt s.74 
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motsatta meningen. Bestämmelsen måste bedömas som ett villkor bland andra och syftet 
måste särskilt beaktas. Det framgår då att villkoren inte varit avsedda att reglera 
försäkringsförhållandet i dess helhet och det aktuella villkoret kan då inte utan vidare 
förutsättas vara avsett att uttömmande behandla uppsåtligen framkallade försäkringsfall. 
Vad som pga. brevets innehåll bör gälla är alltså tveksamt. ”Då osäkerhet råder rörande 
tolkning av avtal för vars utformning ena parten svarat, finns skäl att låta oklarheten gå ut 
över denna. Detta gäller dock främst där oklarheten medför att andra parten haft fog för 
att på visst sätt fatta en meddelad bestämmelse eller frånvaron av bestämmelse i visst 
hänseende under det att den för utformningen ansvariga parten gör gällande annan 
innerbörd”. Ett sådant förhållande är det dock inte fråga om i detta fall då 
försäkringstagaren av försäkringsbrevets innehåll inte kan ha bidragits någon uppfattning 
om hur ett sådant fall som avses i 19 § Lag om försäkringsavtal enligt försäkringsgivaren 
skulle komma att bedömas. 
 
I detta fall bör även läggas vikt vid andra omständigheter såsom betydelsen av 19 §, 
förekomsten av praxis på försäkringsområdet vad det gäller utformning och tolkning av 
försäkringsvillkor, sådana villkor som nu är i fråga, samt med vad som får antagas vara 
den avsedda innebörden av avtalet. Vid 19 § uppkomst har uttalats att avtalsparterna inte 
kunde förväntas frångå lagens dispositiva regler vilka vore grundade på sund praxis och 
rådande rättsuppfattning. Vid tillkomsten av lagen om försäkringsavtal av de allmänna 
brandförsäkringsvillkoren utgick man från att det inte var nödvändigt att ta in lagens alla 
bestämmelser. Om villkoren stred mot lagens dispositiva regler gällde villkoren framför 
lagen, men om lagens regler inte upptagits i villkoren skulle lagens regler följas. Svenska 
försäkringsbolagets riksförbund har uttalat sig på det sätt att rådande försäkringspraxis är 
att bestämmelser om ansvarsfrihet gentemot den som uppsåtligen orsakat försäkringsfall 
inte medför förlust av ersättningsrätt för den som vore otillräknelig för brott. 
Skadeförsäkringens villkorsnämnd som i ett annat fall uttalat sig i ämnet menar att 
villkoret bör ersätta både lagens bestämmelser och medföra ansvarsfrihet för 
försäkringsgivaren gentemot den som uppsåtligen framkallat försäkringsfallet oavsett 
ålder och sinnesbeskaffenhet. Villkorsnämnden synes ha träffat sina avgöranden på 
grundval av en tolkning utav syftet med de allmänna försäkringsvillkoren. Om detta syfte 
föreligger dock delade meningar.  
 
HR finner i detta fall att om försäkringsbolaget med villkoren avsett att utesluta 
tillämpningen av 19 § inte med säkerhet kan besvaras. Objektivt framstår dessa 
bestämmelser i relation till 18 och 19 § § som dubbeltydiga och denna otydlighet hade 
med lätthet kunnat undanröjas av försäkringsgivaren vilket inte gjorts. Då otydligheten 
inte bör leda till nackdel för försäkringstagaren finner HR att avtalet medför ansvarighet 
för försäkringsgivaren även då försäkringsfallet orsakats genom uppsåt från 
försäkringstagaren och bolaget är då betalningsskyldiga. 
 
Enligt Hovrätten måste det berörda avtalsvillkoret i enighet med sin ordalydelse anses ha 
innebörden att bolaget fritagits från skyldighet att lämna ersättning då försäkringshavaren 
vare sig i tillräkneligt tillstånd, uppsåtligen, eller genom grov vårdslöshet framkallat 
försäkringsfallet. Hovrättens domslut är då att bolaget inte är skyldiga att utge ersättning. 
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Vid huvudförhandling säger KM att det i försäkringsvillkoren fanns en särskild punkt 9 § 
med nära anknytning till 18 och 85 § § i FAL, vilka innebär att försäkringsersättning inte 
lämnas till försäkringshavare då skada uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet 
framkallats av denne. Däremot innehåller avtalet ingen motsvarighet till 19 § i samma 
lag. Då Allan Olsson uppsåtligen satt eld på den försäkrade egendomen var han i sådant 
sinnestillstånd som utesluter tillräknelighet för brott. Tvisten avser huruvida 9 § i 
försäkringsavtalet skall anses uttömmande. Avgörande vikt bör fästas vid att de i 
standardformuläret utformade villkoren utformats ensidigt av försäkringsbolaget som 
dessutom hade särskild anledning att uppmärksamma det läge som inträtt genom 
införandet i lagen av bestämmelserna i 19 § vilken synes ha saknat motsvarighet i dittills 
gällande avtal. Försäkringsgivaren måste då vara närmare att bära följderna av 
otydligheten i villkoren och KM fastställer då Hovrättens domslut.58 
 
Av detta rättsfall kan enligt min mening utläsas många olika saker. Dels så kan man här 
utläsa att man anser lagens dispositiva regler och praxis höra ihop då man uttalar att; 
”avtalsparterna inte kunde förväntas frångå lagens dispositiva regler vilka vore grundade 
på sund praxis”. Man uttalar också att om villkoren stred mot lagens dispositiva regler 
gällde villkoren framför lagen, men om lagens regler inte upptagits i villkoren skulle 
lagens regler följas. Om inget särskilt står om en lagbestämmelse i villkoren så anses det 
alltså att lagen skall gälla. Vill försäkringsgivaren undvika detta så måste han se till att 
detta tydligt kommer till uttryck i villkoren. 
 
3.7 Restriktiv tolkning 
 
En huvudprincip både enligt svensk och internationell rättspraxis är att 
friskrivningsklausuler och andra tyngande klausuler tolkas restriktivt mot avfattaren dvs. 
de tolkas till nackdel för den som upprättat dem. Dessa klausulers art gör det rimligt att 
man låter en oklarhet gå ut över den part som uppställt villkoret. Den restriktiva 
tolkningen är ett specialfall av oklarhetsregeln med samma syfte nämligen att skydda den 
gentemot vilken avtalet är riktat.59 Detta är även ett exempel på den dispositiva rättens 
indirekta genomslagskraft då bedömningen av vad som utgör en friskrivning sker med 
utgångspunkt i de dispositiva reglerna. Långtgående friskrivningsklausuler eller andra 
tyngande klausuler får överhuvudtaget inte rättsordningens stöd och det förekommer att 
de borttolkas eller helt enkelt lämnas utan avseende av domstolarna.60 
 
Även inom försäkringsrätten använder man sig trots förekomsten av oklarhetsregeln 
ibland av restriktiv tolkning som ju är en forma av oklarhetsregeln. Tolkningsprincipen 
innebär att inskränkningar bara bör godtas då de kommit till tydligt uttryck. Det är för 
försäkringsgivaren viktigt att de villkor som positivt anger försäkringens omfattning 
tolkas restriktivt med hänsyn till att man annars gjort en felberäkning angående premien. 
(Man kommer då in på en annan tolkningsprincip nämligen tolkning med hänsyn till 
försäkringstekniska argument vilken jag återkommer till under 3.11.2). 

                                                 
58 NJA 1963 s.683 
59 Adlercreutz, Axel. Avtal – lärobok I allmän avtalsrätt s.111 
60 Bernitz, Ulf. Standardavtalsrätt s.52 -53 
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3.8 Minimiregeln 
 
Minimiregeln innebär att otydliga avtalsvillkor bör tolkas så att man väljer den för den 
förpliktande parten minst betungande tolkningen dvs. den minst betungande versionen 
ges företräde. I svensk praxis ter sig denna regel dock ofta direkt olämplig då denna regel 
typiskt sett är starkt säljarvänlig. Detta innebär ju då att konsumenten missgynnas vilket 
man i dagens samhälle försöker att motverka. Det kan också vara så att minimibelastning 
för den ena parten lätt medför maximibelastning för den andra. Minimiregeln torde dock 
vara lämplig att tillämpa i fråga om förpliktelser som är ensidiga som tex. 
borgensförbindelser.61 
 
3.9 Oklarhetsregeln 
 
Enligt Lehrberg finns det flera olika varianter av oklarhetsregeln vilka inte alltid 
sammanfaller. Contra stipulatorem innebär att oklarheten inte behöver bero på att en 
avtalsbestämmelse är onöjaktigt utformad utan även då avtalet är behäftat med oklarhet 
som borde ha undanröjts vid avtalsslutet. Även en oklanderligt utformad 
avtalsbestämmelse kan ge upphov till tolkningssvårigheter av sådan karaktär att den 
framstår som oklar i en situation som parterna inte rimligen kunnat förutse vid 
avtalsslutet. Dessutom behöver oklarhetsregeln inte hänföra sig till någon speciell 
avtalsbestämmelse. Regeln om tolkning till nackdel för den som haft bäst möjlighet att 
avvärja oklarheten lägger dock inte avgörande vikt vid vem som formulerat 
avtalsbestämmelsen utan viktigare är i regel vem som haft störst möjlighet att förutse 
situationen där oklarhet uppkommit. Sammanfattningsvis innebär detta att tolkning sker 
till nackdel för den part som haft skuld till en oklarhet eller haft bäst möjlighet att avvärja 
denna.62 
 
Föreligger ingen brist hos en avtalsklausul eller det inte kan antas att den ene haft större 
möjlighet att avvärja bristen än den andre, tolkas klausulen till nackdel för den som 
tillhandahållit den. I sådana fall tillämpas dock regeln enligt Lehrberg med försiktighet 
och har störst berättigande vid standardavtal som formulerats av ena parten.63 
 
Den tredje  varianten av oklarhetsregeln är den som framkommer i 10 § AVKL 
som lyder: ”Om innerbörden av ett avtalsvillkor som inte har varit föremål för 
individuell förhandling är oklar, skall vid en tvist mellan en näringsidkare och en 
konsument villkoren tolkas till konsumentens fördel. 
 
3.9.1 Oklarhetsregelns historia och syfte 
 
Oklarhetsregeln härstammar som många andra tolkningsprinciper från Tyskland men 
kodifierades 1995 i Sverige. Det finns flera syften bakom oklarhetsregeln och enligt 
Bengtsson är det främsta de sociala synpunkterna dvs. försäkringstagaren är den svagare 
                                                 
61 Bernitz, Ulf. Standardavtalsrätt. s.50 
62 Lehrberg, Bertil. Avtalstolkning s.116 
63 Lehrberg, Bertil. Avtalstolkning s.116 
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parten och har då ett behov av trygghet då denna säkert måste kunna veta om en viss risk 
omfattas av försäkringen eller inte.64 Ett annat syfte bakom denna regel är enligt Hellner 
att det är försäkringsgivaren som ensidigt utformar villkoren och försäkringstagaren kan 
då bara acceptera detta och det ligger då alltså på försäkringsgivaren att utforma tydliga 
villkor. Detta syfte är även Lehrberg inne på då han skriver att ett starkt syfte bakom 
regeln är preventiva ändamålsskäl.65 Hellner menar att strängheten mot 
försäkringsgivaren motiveras av att detta tvingar denna att lägga ner omsorg på villkorens 
utformning. Det har dock även riktats kritik mot denna princip då vissa ansett den 
onödigt sträng mot försäkringsgivarna bl.a. pga. att det i Tyskland är tillsynsmyndigheten 
som fastställer försäkringsvillkoren. Även den omständighet att försäkringstagarna sällan 
studerar villkoren anser vissa vara ett skäl till att man inte borde låta alla tvivel gå ut över 
försäkringsgivaren.66  
 
3.9.2 Oklarhetsregelns betydelse i praktiken 
 
Oklarhetsregeln används mest på standardavtal, men oklarheten behöver inte bestå i 
använda ords mångtydighet eller vaghet utan kan även vara att tex. viktiga bestämmelser 
trycks med liten stil.67 Enligt en utredning från 1974 angående generalklausulen så menar 
man att domstolars möjlighet att tolka ett villkor till nackdel för den som skrivit det är 
deras viktigaste sätt att i  praktiken utöva kontroll över avtalets innehåll.68 
 
Det man bör eftersträva är enligt Hellner en enhetlig behandling, men det stora problemet 
är att finna en enhetlig lösning som kan tillämpas på alla fall.69 Enligt Grönfors så är 
påståendet att ett avtalsvillkor skall tolkas mot den som formulerat det bara nonsens så 
länge detta påstående görs alldeles naket då ett avtalsvillkor enligt honom alltid måste ses 
i sitt sammanhang.70 
 
Som generell tolkningsprincip har enligt Bernitz regeln haft en internationellt sett 
begränsad tillämpning i svensk rätt och används där främst såsom en tolkningsmöjlighet 
för tveksamma fall.71 Enligt Redetzki har oklarhetsregeln dock en stark ställning men 
även han menar att regeln är subsidiär dvs. att den endast skall tillämpas då inget annat 
ger någon ledning.72 Även enligt Adlercreutz är 10 § AVKL avsedd att tillgripas som en 
sista utväg.73 
 
Motiven till 39 § AvtL utgår dock från att oklarhetsregeln är en vedertagen 
tolkningsprincip. Bernitz menar till skillnad från Adlercreutz att HD numera åberopar 
regeln oftare än förr. Enligt honom beror detta på att man övergått till mera tydliga 

                                                 
64 Bengtsson, Bertil. Försäkringsrätt – Några Huvudlinjer s.39 
65 Lehrberg, Bertil. Avtalstolkning s.128 
66 Hellner, Jan. Försäkringsrätt s.40 
67 Adlercreutz, Axel. Avtal – lärobok i allmän avtalsrätt s.112  
68 SOU 1974:83 s.114 - 115 
69 Hellner, Jan.  Försäkringsrätt s.72 
70 Grönfors, Kurt. Tolkning av fraktavtal s. 8 
71 Bernitz, Ulf. Standardavtalsrätt s.50 
72 Radetzki, Marcus. Orsak och skada s.69-70 
73 Adlercreutz, Axel. Avtal – lärobok i allmän avtalsrätt s.112 
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domsmotiveringar.74 Övriga författare såsom Radetzki, Ramberg och Hellner tycks dock 
vara rörande överens om att regelns betydelse minskat. Bengtsson menar att man inte kan 
dra några slutsatser angående alla spridda avgöranden som finns angående 
oklarhetsregeln. Han menar dock att oklarhetsregeln vid konsumentförsäkring lämna 
ringa utrymme för försäkringsgivaren att åberopa försäkringstekniska argument. Chansen 
för sådana arguments tillämpning är större vid företagsförsäkring.75 
 
Om omständigheten att försäkringsvillkoren numera blir granskade av myndigheter som 
kan anmärka på eventuella oklarheter skall leda till att oklarhetsregelns betydelse bör 
minska diskuteras i en utredning från 1977 angående KFL. Man kommer dock fram till 
att detta faktum inte behöver hindra att regeln tillämpas då denna granskning endast skall 
tillgodose att behovet av skydd uppfylls.76 (Betänkas bör dock här att 
villkorsgranskningen sannolikt var noggrannare på 70-talet än idag). 
 
3.9.3 Oklarhetsregelns samband med generalklausulen (öppen och dold 
kontroll) 
 
Som framgått ovan har oklarhetsregeln enligt Adlercreutz (som hänvisar till praxis) 
använts sparsamt och främst då inga andra tolkningsprinciper ger någon ledning. Sedan 
tillkomsten av 36 § Avtalslagen har betydelsen av regeln minskat ytterligare till förmån 
för en mera öppen korrigering av avtalsinnehållet som är möjlig med hjälp av 36 § 
AvtL.77 Enligt en utredning från1974 så är tillämpningen av denna generalklausul ett 
uttryck för en mer öppen kontroll och man anser att denna öppna kontroll är att föredra 
framför ett omfattande bruk av tolkning som i avsikt att skydda underlägsen part ibland 
går emot språklig lydelse och ibland även syftet med villkoret. Enligt samma utredning 
har man i Tysk rätt mer och mer övergått från att tillämpa oklarhetsregeln till att istället 
direkt bedöma om ett villkor bör betraktas som otillbörligt vilket man enligt utredningen 
anses vara positivt.78 
 
I samma utredning menar man också att jämkningsmöjligheten saknar det drag av fiktion 
som ofta vidhåller tolkningsmetoder och jämkningen ger också ett tydligare uttryck åt de 
skäl som ligger bakom en domstols avgöranden och är bättre ägnad att påverka dem som 
utformar villkoren att tillgodose även den andra partens intresse. Vid tvist har den 
underlägsna parten bättre möjlighet att hänvisa till jämkning än tolkning med hjälp av 
oklarhetsregeln. Det är också lättare för domstolen att komma fram till en lämpad 
rättsföljd med stöd av jämkningsmöjligheten än genom tillämpning av regler om tolkning 
eller ogiltighet och jämkningsmöjligheten är då enligt utredningen att föredra ur 
rättssäkerhetssynpunkt. Dessutom får syftet med generalklausulen anses vara att 
underlätta en öppen kontroll.79 
 
                                                 
74 Bernitz, Ulf. Standardavtalsrätt s.50 
75 Bengtsson, Bertil. Försäkringsteknik och civilrätt s.96 
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I propositionen till generalklausulen menar man att införandet av en ny allmän 
generalklausul inte föranleder att domstolarna bör överge vedertagna principer för 
tolkning av avtal. Här menar man alltså att oklarhetsregeln bör komma till användning 
även i framtiden. Det man vill åstadkomma är istället att få bort tillgripandet av krystade 
tolkningar av avtalsvillkor för att nå ett tillfredsställande resultat i enstaka fall.80 
 
3.9.4 Svårigheter med oklarhetsregeln 
 
Oklarhetsregeln är ibland svårtillämpad då det inte alltid går att fastställa vem som 
föreslagit den omtvistade texten eller vem som bär skuld till oklarheten.81 
 
Enligt Radetzki är en annan svårighet med oklarhetsregeln att den inte anger vilken grad 
av otydlighet som krävs för att regeln skall bli gällande.82 Det är också oklart om det 
ställs samma krav på oklarhet vid företagsförsäkring som vid konsumentförsäkring. 
 
3.9.5 Exemplifiering av tolkningsprincipen med hjälp av rättsfall samt egna 
reflektioner av rättsfallen 
 
Man kan i svensk rätt finna en rad rättsfall både där oklarhetsregeln tillämpas och där 
man överger denna för någon annan tolkningsprincip. Enligt Radetzki används 
oklarhetsregeln ofta vid tolkning av undantagsvillkor.83Ett bra exempel på detta är ett 
rättsfall från 1951 där försäkringsaktiebolaget Nordeuropa åt aktiebolaget Carlsson och 
Myrberg (C&M) meddelat en ansvarsförsäkring med bl.a. villkoret att försäkringen 
meddelas mot följderna av skadeståndsplikt som försäkringstagaren blir skyldig att utge 
enligt svensk rätt. Försäkringen gäller skada som försäkringstagaren eller någon som han 
svarar för vållat och den gäller både person och sakskada. Uteslutet är dock avsiktliga 
handlingar och anspråk pga. avtal samt vissa andra undantag. C&M yrkar då ersättning 
från bolaget för skadestånd de fått utge till ett annat företag då de åt detta företag anlitat 
en person att insätta avstängnings ventiler och sammanbindnings rör mellan oljecisterner 
vilket senare lett till läckage. Man fann att montören som utfört arbetet underlåtit att 
verkställa underpallning av ventilhuset och detta är att anse som försummelse och pga. 
detta är då C&M skadeståndsskyldiga. 
 
Nordeuropa vill dock inte ersätta C&M då de menar att försäkringsvillkoren innehåller 
bestämmelser om att försäkringen gäller om det väcks talan mot försäkringstagaren pga. 
olycksfall som lett till skada genom vållande av försäkringstagaren eller annan för vilken 
han svarar och enligt Nordeuropa har något olycksfall inte inträffat. Avfattningen av 
bestämmelsen ger vid handen att det endast menas utomobligatoriska förhållanden och 
C&M:s skadestånd är grundat på kontraktsförhållande. Montören har inte förfarit 
felaktigt och även om han gjort det är försummelsen inte av beskaffenhet att medföra 
skadeståndsansvar. Nordeuropa menar att skadorna uppkommit pga. att tankarna sjunkit 

                                                 
80 Prop. 1975/76:81 s.116 
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och försäkringsvillkoren innehåller även bestämmelser om att anspråk för skada på saker 
som uppkommit genom sänkning eller förskjutning är undantagna.  
 
Rådhusrätten går här på Nordeuropas linje och lämnar käromålet utan bifall. 
 
Hovrätten resonerar dock lite annorlunda. De anser det framgå att montörens anordningar 
inte höll till ändamålet och försummelse bör då ligga montören till last. C&M har då till 
följd av sitt avtal med bolaget oberoende av om montören är att se som självständig eller 
inte att svara för dessa kostnader. Nordeuropa menar att om C&M är ersättningspliktiga 
mot bolaget så måste ansvarigheten ha sin grund i beställningsavtalet och då försäkringen 
bara gäller utomobligatoriska förhållanden faller detta utanför. Nordeuropa menar också 
att det hörde till försäkringsrättens grunder att ansvarsförsäkring endast avsåg 
skadeståndsskyldighet utan rättsförhållande mellan försäkringstagaren och den 
skadelidne och dessutom gav avtalet klart besked om att denna begränsning förelåg då 
det tydligt stod att anspråk grundade på avtal uteslöts samt undantaget var även skada 
pga. ras, sänkning eller förskjutning. Nordeuropa menar också att årspremien bekräftar 
detta då en försäkring mot alla risker skulle ge mycket högre premie. 
 
Hovrätten säger i sina domskäl att enligt 91 § Lag om försäkringsavtal så ligger det inte i 
ansvarsbegränsningens begrepp att denna endast avser skada utom kontraktsförhållande 
utan detta måste i så fall framgå i avtalet vilket det här inte gör. Att denna begränsning 
inte heller varit åsyftad kan antagas då man i avtalet intagit särskilda bestämmelser som 
syftar till att undanta särskilda skador i kontraktsförhållande. Att premien inte bestämts 
med hänsyn till risken kan inte föranleda att avtalet inte skall tolkas efter sin lydelse och 
Nordeuropa skall då ersätta  C&M för det skadestånd de fått utgiva. 
 
Nordeuropa sökte revision och målet föredrogs och man inhämtade 
försäkringsinspektionens samt försäkringsbolagets riksförbunds utlåtande vilka sa att det 
i det aktuella fallet rör tolkning av vissa försäkringsvillkor snarare än om beskaffenheten 
av god försäkringspraxis. Försäkringsförbundet och nämnden är överens om att det inte 
ligger i ansvarsförsäkringens begrepp att den endast gäller utom kontraktsförhållande. 
Detta måste i så fall framgå tydligt vilket det inte gjort och KM fastställer då Hovrättens 
domslut.84 
 
Man kan i detta fall se att både Hovrätten och K.M. förmodligen använder sig av 
oklarhetsregeln. Detta framgår inte uttryckligen, men enligt min mening kan man indirekt 
utläsa detta då det i KM:s  domskäl framgår att ”den försäkringsgivare som helt vill 
friskriva sig från ersättningsskyldighet för vissa skador måste tydligt framhålla detta i 
försäkringsvillkoren” Det åligger alltså försäkringsgivaren att ansvara för att det med 
tydlighet framgår vad denne menar med villkoren för att villkoren skall gälla. Jag tycker 
att detta fall tyder på en rätt sträng bedömning på den punkten då det i detta fall är två 
företag som processar mot varandra och tom. då går en oklarhet ut över 
försäkringsgivaren. 
 

                                                 
84 NJA 1951 s.765 
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Detta är ett av flera fall där oklarhetsregeln tillämpas primärt. När oklarhetsregeln 
tillämpas primärt kan det enligt Radetzki  ha att göra med ett konsumentskyddande 
syfte.85 I detta fall är det dock inte fråga om en konsument försäkring och här har det då 
nog att göra med just det att det handlar om ett undantagsvillkor och att det i sådana fall 
bör vara lättare att ta till oklarhetsregeln. 
 
Ett annat fall där oklarhetsregeln tillämpas, denna gång tillsammans med andra 
tolkningsprinciper, är ett det fall som framkommit under 4.3 nämligen NJA 1963 s.683. 
 
I detta fall kan ses att HD använder sig av oklarhetsregeln dvs. de menar att följderna av 
en otydlighet skall gå ut över försäkringsgivaren. (Hovrätten går istället på 
avtalsvillkorets ordalydelse och menar att detta ger vid handen att försäkringsbolaget inte 
är ersättningsskyldiga). Även HR är dock lite osäkra till användningen av oklarhetsregeln 
då de menar att denna främst bör användas då oklarheten medför att andra parten haft fog 
för att på visst sätt uppfatta en viss bestämmelse eller frånvaron av denna och den för 
utformningen ansvariga parten gör gällande annan innebörd och sådant förhållande 
föreligger inte i detta fall. I HR sägs då att man även får titta på andra omständigheter 
såsom förekomsten av praxis och lagens dispositiva regler. Vid en samlad bedömning 
kommer HR dock fram till att otydligheten med lätthet kunnat undanröjas av 
försäkringsbolaget och de får då ansvara för denna otydlighet då denna inte bör leda till 
nackdel för försäkringstagaren.86 Man säger dock att oklarhetsregeln främst bör tillämpas 
då oklarheten medför att andra parten haft fog för att på visst sätt fatta en meddelad 
bestämmelse eller frånvaron av bestämmelsen i visst hänseende då motparten gör 
gällande en annan innebörd. 
 
Radetzki kommenterar detta fall och menar att gången i målet och uttalanden som ”skäl 
kan anföras till stöd för bägge parternas uppfattning” antyder att man innan man tillämpat 
oklarhetsregeln försökt med andra tolkningsprinciper och detta stärker då åsikten att 
oklarhetsregeln är subsidiär.87 
 
Det finns dock även en rad exempel på rättsfall där man kommit fram till avtalsinnehållet 
utan att tillämpa oklarhetsregeln. Detta är främst på de lite nyare rättsfallen vilket ligger i 
linje med Adlercreutz åsikt nämligen att regeln använts sparsamt de senaste åren. Ett 
exempel där regeln övergivits är ett fall från1987 där försäkringsvillkoren gjorde 
undantag för skada pga. oriktiga utfästelser angående levererad egendoms lämplighet för 
visst ändamål och detta hade inte gjorts av försäljaren som sålde fiskmjöl till minkar. 
 
TR tillämpar här oklarhetsregeln då de menar att försäkringsbolaget ensidigt utformat 
klausulen. 
 
Hovrätten och HD tar istället sikte på klausulens ordalydelse tolkad enligt vanligt 
språkbruk.88  

                                                 
85 Radetzki, Marcus. Orsak och skada s.69-70 
86 NJA 1963 s.683 
87 Radetzki, Marcus. Orsak och skada s.69-70 
88 NJA 1987:835 
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Enligt min mening finns det saker som tyder på att oklarhetsregelns betydelse minskat 
med åren. Ett exempel på detta är att de flesta rättsfall som går att finna där 
oklarhetsregeln åberopas är äldre. Jag tycker dock detta är lite konstigt då ju själva 
principen faktiskt införlivades i svensk rätt först 1995 och det ligger då närmre till hands 
att dess betydelse skulle öka och inte tvärtom. Av förarbetena framgår dock inte att syftet 
varit att ändra rättsläget och man får då enligt Radetzki anta att syftet fortfarande var att 
regeln skulle vara subsidiär. Hade syftet varit ett annat så skulle nog detta uttryckligen ha 
framgått i förarbetena vilket det inte gjort.89 Enligt Bengtsson är oklarhetsregeln en 
grundsats som kommer till uttryck i 10 § AVKL vilken sedan länge tillämpats i svensk 
rätt och lagtexten ger knappast någon annan innebörd än tidigare.90 
 
3.10 Övriga tolkningsprinciper 
 
Det finns även en del andra tolkningsprinciper inom försäkringsrätten som man ibland 
använder sig av, men som sällan har så stort inflytande att de direkt åberopas av 
rättsinstanserna, men de ligger många gånger med i bedömningen mer indirekt och 
samverkar i regel med andra tolkningsprinciper. 
 
3.10.1 Skrivet går före tryckt och senare tillkommen text tar över äldre 
 
En princip är att skrivet går före tryckt dvs. om man på ett tryckt dokument lägger till text 
så gäller detta före det tryckta. En annan princip är att den text som kommer senare tar 
över äldre och det som är preciserat gäller framför det som är allmänt hållet.91 Skriver 
man tex. för hand till något på ett tidigare tryckt dokument så blir det detta handskrivna 
som blir det gällande. 
 
3.10.2 Tolkning med hjälp av försäkringstekniska argument 
 
Om försäkringstekniska argument skall få påverka tolkningen eller inte har diskuterats, 
men en riktlinje är att skulle försäkringen inte meddelats om försäkringshavarens 
tolkning förutsetts av försäkringsgivaren skall hänsyn tas till denna tolkningsfaktor. 92  
 
Man kan även vid tolkning av ett försäkringsvillkor ta hänsyn till allmänna 
skälighetsresonemang.93 
 
3.10.3 Tolkning med hjälp av tro och heder 
 
En riktlinje inom villkorstolkning som man använder sig av i Tyskland är att följa ”tro 
och heder”. Detta mål är mycket aktningsvärt, men ger i regel alltför lite ledning.94 

                                                 
89 Radetzki, Marcus. Orsak och skada s.67-68 
90 Bengtsson, Bertil. Försäkringsteknik och civilrätt s.84 
91 Ramberg, Jan/Christina. Allmän avtalsrätt s.200 
92 Hellner, Jan. Försäkringsrätt s.77 
93 Radetzki, Marcus. Orsak och skada s.63 
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3.10.4 Tolkning av massavtal 
 
Vid tolkning av massavtal gäller att individuella, maskinskrivna klausuler går före 
gemensamma, tryckta och klausuler med speciellt innerhåll går före klausuler med mera 
allmänt innerhåll. Dessa klausuler får dock inte ses isolerat utan måste bedömas efter son 
plats och sitt sammanhang. Särskilda villkor måste alltså läsas i sammanhang med 
allmänna.95 
 
 

                                                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
94 Hellner, Jan. Försäkringsrätt s.72 
95 Hellner, Jan. Försäkringsrätt s.73 
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4. Slutsats 
 
Mitt mål med uppsatsen har varit att ta reda på hur man i praktiken tolkar ett 
försäkringsvillkor om tvist om detta råder mellan försäkringsgivare och 
försäkringstagare. Syftet har också varit att presentera de tolkningsprinciper som finns 
samt rangordna dessa enligt den ordning som de tillämpas i praktiken. 
 
Jag har kommit fram till att det finns en rad olika tolkningsprinciper att tillgå. I doktrinen 
på området är man dock rätt överens om hur dessa skall rangordnas vilket man i praxis 
också får stöd för och detta underlättat betydligt. 
 
Jag har också funnit att tolkningstvister angående försäkringsvillkor är en vanlig 
företeelse och att detta nog främst beroende på att lagens dispositiva regler kan sättas ur 
kraft genom dessa. Tolkning av försäkringsvillkor avviker till viss del från de normala 
principer som används vid avtalstolkning då det här finns möjlighet att frångå 
individuella förhållanden, partsavsikter mm och istället direkt tillgripa oklarhetsregeln. 
En anledning till detta är att ett försäkringsavtal har vissa särdrag som påverkar 
tolkningen då det vid tolkning är försäkringstagarens trygghet som skall stå i centrum. Ett 
försäkringsvillkor måste också tolkas med hänsyn till att de är avsedda att användas i ett 
stort antal fall.  
 
Den enda lagbestämmelse som finns som reglerar tolkningsprinciper är 10 § AVKL. 
Generalklausulen hänger dock ihop med denna regel då man bl.a. i propositionen till 
denna menar att dessa paragrafer bör hänga ihop. Man menar att oklarhetsregeln bör 
tillämpas trots att generalklausulen finns men det man vill undvika med denna klausul är 
krystade tolkningar av avtalsvillkor för att nå ett tillfredsställande resultat. En öppen 
korrigering i form av jämkning med hjälp av generalklausulen bör då istället vara att 
föredra. 
 
En annan slutsats man kan dra är att oklarhetsregeln enligt de flesta författare bör vara 
subsidiär. Denna åsikt styrks av att man de senare åren i praxis kan se att man inte i 
samma omfattning åberopat oklarhetsregeln. Det tycks framgå av förarbetena till 10 § 
AVKL att syftet med bestämmelsens införlivande i svensk rätt inte heller varit att öka 
regelns betydelse. 
 
I övrigt så tolkar man i regeln försäkringsvillkor efter ungefär samma principer som avtal 
i allmänhet med skillnaden att man vid tolkning av försäkringsvillkor även lägger stor 
vikt vid både bransch praxis och företagets egen praxis. 
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