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Abstract 
 
 
 
 
Insurance terms always go with the insurance contract that you sign. In these 
terms the assurers rights and obligations towards the insurer are stipulated. It is 
often difficult to interpret these insurance terms. Sometimes it is hard to decide 
whether an incident is considered an insurance event or not. These problems often 
cause disputes between the assurer and the insurer. This essay is a study about 
how the insurance terms shall be interpreted. The essay only deals with the 
standardised insurance terms that are supplied by the insurer and Swedish Law.      
 
The purpose of this essay is to analyze how the insurance terms shall be 
interpreted when a dispute between the assurer and the insurer occurs. My focus is 
on situations where an assurer have entered an insurance contract. The assurer has 
later on become subject to a certain incident. In connection with this scenario he 
claims a certain financial compensation for the loss but the insurer rejects the 
claim because of his disagreement in terms of what the insurance cover.   
 
In order to answer my question I have used a traditional juridical method. 
Consequently the material exists of traditional sources of law, such as specific 
regulations, preparatory acts, case-law and doctrine.  
 
The wording of the insurance contract is a factor that creates the benchmark of the 
interpretation. The interpretation does not bring any particular difficulties when 
the wording of the insurance contract create a relatively clear idea of what the 
contract means. However, in those cases where the wording is vague or 
ambiguous one becomes forced to look at other factors such as a more general 
interpretation or the principle of ambiguity. The insurance contract also carries 
certain specialness´ that might affect the interpretation.  
 
Keywords 
 
Insurance Contract Law, standardised insurance terms, interpretation, gradate 
interpretation, the principle of ambiguity.  
 
 
 
 



 2 
 

Sammanfattning 
 
 
 
 
Med den tecknade försäkringen följer alltid försäkringsvillkor. I dessa står allt 
som reglerar försäkringstagares och försäkrades rättigheter och skyldigheter mot 
försäkringsgivaren. Det kan vara svårt att tolka försäkringsvillkor � vid en 
uppkommen skada kan det vara svårt att avgöra om händelsen är att betrakta som 
ett försäkringsfall eller inte. Problemet att tolka villkoren leder ofta till att det 
uppstår tolkningstvister mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren. Denna 
uppsats handlar om hur försäkringsvillkor ska tolkas. I uppsatsen behandlas enbart 
de typer av standardiserade försäkringsvillkor som försäkringsgivare 
tillhandahåller och svensk rätt.  
 
Syftet med uppsatsen är att analysera hur försäkringsvillkor ska tolkas vid en 
uppkommen tolkningstvist. Fokus ligger på omständigheter där en 
försäkringstagare ingått ett försäkringsavtal med en försäkringsgivare och där 
sedermera försäkringstagaren blivit utsatt för en skada. I samband med detta gör 
denne anspråk på ekonomisk kompensation för den uppkomna skadan men 
försäkringsgivaren vägrar att lämna ersättning på grund av meningsskiljaktigheter 
i fråga om vad försäkringen omfattar.    
 
För att kunna besvara min frågeställning har jag använt mig av sedvanlig juridisk 
metod. Därmed utgår materialet från traditionella rättskällor såsom gällande lag, 
förarbeten, rättspraxis och litteratur på området. 
 
Försäkringsavtalets ordalydelse bildar utgångspunkt vid tolkningen. När 
försäkringsavtalets ordalydelse ger en förhållandevis klar bild av avtalets innebörd 
medför tolkningen inte några särskilda svårigheter. I de fall ordalydelsen 
emellertid är oklar eller motstridig är man tvingad att se till andra faktorer såsom 
den allsidiga tolkningsmetoden eller oklarhetsregeln. Försäkringsavtalet bär även 
på särdrag som kan ha inflytande på villkorstolkningen.  
 
Nyckelord 
 
Försäkringsavtalsrätt, standardiserade försäkringsvillkor, avtalstolkningsmetod, 
allsidig bedömning, oklarhetsregeln, försäkringsavtalets särdrag.  
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1. Inledning 
 
 
 
 
1.1 Problemställning och syfte 
 
Alla är utsatta för risker. Genom att vidta förebyggande försiktighetsåtgärder kan 
vi minimera våra risker men de kan aldrig fullständigt elimineras. Om man 
tecknar en försäkring kan man säkerställa att man får ekonomisk kompensation 
ifall man drabbas av en skada. Försäkringstagaren betalar en försäkringspremie 
och försäkringsgivaren1 utger i utbyte en försäkringsersättning om ett 
försäkringsfall äger rum.  
 
Den tecknade försäkringen innehåller alltid försäkringsvillkor. I 
försäkringsvillkoren står allt som reglerar försäkringstagares och försäkrades 
rättigheter och skyldigheter gentemot försäkringsgivaren.    
 
Det kan vara svårt att tolka försäkringsvillkor. Man kan behöva avgöra 
 

1. vilken typ av skador som omfattas av försäkringen (den kanske täcker 
brand men inte brand på grund av explosion), 

2. om det finns något undantag i försäkringen på grund av t.ex. 
försäkringstagarens åtgärder eller försummelser (försäkringstagaren var 
kanske skyldig att ha låst villan på visst sätt eller kanske borde denne ha 
upplyst om att han hade en allvarlig sjukdom), 

3. vilken typ av objekt som omfattas av försäkringen (den kanske täcker 
fysisk sjukdom men inte psykisk sjukdom, den kanske täcker glastak men 
inte fönsterglas), 

4. om det finns något allmänt undantag som gör att försäkringen inte gäller 
(försäkringen gäller t.ex. inte vid krig eller jordbävning), 

5. vem som är berättigad till att få ut försäkringsersättning, 
6. beräkning av skadans storlek, eller 
7. vilken självrisk som gäller för försäkringstagaren.2  

 
Problemet att tolka försäkringsvillkor leder ofta till att det uppstår tolkningstvister 
mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren. Eftersom detta är vanligt 
förekommande är det intressant � och viktigt � att veta hur försäkringsvillkoren 

                                                
1 I litteraturen förekommer undantagsvis uttrycket försäkringsbolag istället för försäkringsgivare. 
Jag har valt att använda uttrycket försäkringsgivare eftersom det är vanligast i litteraturen.  
2 C. Ramberg, Kontraktstyper, 2005, s. 217f.  
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ska tolkas. Denna magisteruppsats behandlar en problemställning med anknytning 
till tolkning av standardiserade försäkringsvillkor. Denna är följande:  
 
Hur ska försäkringsvillkor tolkas?  
 
Syftet med uppsatsen är att analysera hur försäkringsvillkor tolkas vid en 
uppkommen tvist mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren. Fokus ligger 
på omständigheter där en försäkringstagare ingått ett försäkringsavtal med en 
försäkringsgivare. Därefter har försäkringstagaren blivit utsatt för en viss skada. I 
samband med detta gör denne anspråk på viss ekonomisk kompensation för den 
uppkomna skadan men försäkringsgivaren avslår att lämna försäkringsersättning 
på grund av dennes meningsskiljaktighet i fråga om vad försäkringen omfattar.    
 
 
1.2 Avgränsningar  
 
Uppsatsen behandlar svensk rätt och behandlar också endast tolkning av 
standardiserade skadeförsäkringar som försäkringsgivare tillhandahåller. Därmed 
lämnas avtalstolkning där villkoren har varit föremål för individuell förhandling 
utanför. Anledningen är att den absoluta merparten av de försäkringsavtal som 
förekommer utgörs av standardavtal. Individuellt utformade försäkringsavtal 
förekommer sällan och i litteraturen behandlas inte heller tolkning av dessa avtal i 
någon större utsträckning. Här konstateras bara � angående individuellt utformade 
avtal � att den subjektiva tolkningen blir mer avgörande.3 Tvister där parterna är 
oeniga om ersättningsnivåerna lämnas också utanför uppsatsen, liksom 
bevisfrågor. Frågor som rör orsakssamband kommer inte heller behandlas. 
Uppsatsen tar sin utgångspunkt i det förhållandet att det mellan parterna är 
ostridigt att en skada eller händelse inträffat och att erforderligt orsakssamband 
förekommer. Frågan gäller istället huruvida den aktuella skadan eller händelsen 
omfattas av skadeförsäkringen eller inte. Detta är något som får utredas med hjälp 
av tolkning av själva avtalet. Frågan om jämkning av försäkringsvillkor lämnas 
också utanför uppsatsens innehåll. Den läsare som har intresse av denna fråga 
hänvisas till Jan Kleinemans ingående diskussion i Jämkning av försäkringsavtal 
med stöd av 36 § avtalslagen i Juridisk tidskrift4 och till Bertil Bengtssons bok, 
Försäkringsavtalsrätt5. Diskussionen i uppsatsen kommer att förutsätta viss 
grundläggande kunskap i försäkringsrätt och avtalsrätt. Jag kommer inte i någon 
större utsträckning redogöra för försäkringsavtalet som avtal och dess utmärkande 
drag. Inte heller kommer jag att förklara vad ett standardavtal är och vilka 
funktioner standardavtalet har.  
                                                
3 U. Bernitz, Standardavtalsrätt, 1993, s. 47.  
4 J. Kleineman, Jämkning av försäkringsavtal med stöd av 36 § avtalslagen, JT 1989/90, s. 103ff.  
5 B. Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, 2006.  
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1.3 Metod och material  
 
Den metod som används i uppsatsen är sedvanlig juridisk metod. Analysen utgår 
således från traditionella rättskällor såsom gällande lag, förarbeten, rättspraxis och 
litteratur på området. Materialet har konsekvent sökts genom databaser och vid 
Lunds universitets bibliotek. I svensk praxis finns flera rättsfall som berör 
tolkningstvister angående försäkringsvillkor. Endast ett fåtal av dessa har valts ut.6 
Dessa rättsfall har valts ut eftersom de är de mest uppmärksammade på området. 
Avgöranden från Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har också använts. Jag 
har även använt försäkringsvillkor från dagens tre största försäkringsgivare vad 
gäller skadeförsäkring.7 Försäkringsvillkoren har använts i syfte att undersöka om 
företagen beaktat rättspraxis när det gäller oklarhetsregeln vid utformningen av 
försäkringsvillkoren eller om det fortfarande förekommer vaga uttryck i deras 
villkor som står i motsättning till etablerad praxis. Försäkringsvillkoren är 
beställda från respektive försäkringsgivare. Bland de författare, vars litteratur jag 
använt mig av, finns Bertil Bengtsson, Jan och Christina Ramberg, Ulf Bernitz, 
Axel Adlercreutz, Bert Lehrberg samt Marcus Radetzki. Bertil Bengtsson har 
nyligen behandlat frågan om tolkning av försäkringsvillkor i sin bok 
Försäkringsavtalsrätt som behandlar försäkringsavtalsrätten efter tillkomsten av 
2005 års försäkringsavtalslag (NFAL).  
 
 
1.4 Disposition 
 
Uppsatsen inleds med en genomgång av tolkningsbegreppet för att öka läsarens 
förståelse av nästkommande kapitel. 
 
Uppsatsen fortsätter i kapitel 3 med en diskussion kring olika 
avtalstolkningsmetoder som finns att tillgå vid tolkning av försäkringsavtal. Detta 
kapitel innehåller en diskussion om oklarhetsregeln. Oklarhetsregeln innebär att 
avtal vid otydlighet ska tolkas till nackdel för den som framlagt den otydliga 
texten.8 Regeln kommer att behandlas relativt utförligt i kapitlet, både som allmän 
avtalsrättslig princip och som tolkningsregel i AVLK. Dessutom kommer jag att i 
kapitel 3 diskutera försäkringsavtalets särdrag som kan ha inflytande på 
villkorstolkningen. I NFAL fastställs att försäkringsgivaren ska ge information om 
det huvudsakliga innehållet i försäkringsvillkoren. Denna information ska vara 
klar och tydlig och bland annat underlätta försäkringstagarens bedömning av vad 
som omfattas av försäkringen. I kapitlet diskuteras frågan om vilken betydelse för 

                                                
6 Se referensförteckning för vilka specifika rättsfall som använts.  
7 De tre största försäkringsgivarna är idag Trygg Hansa, IF och Länsförsäkringar.  
8 J. Ramberg & C. Ramberg, Allmän avtalsrätt, 2007, s. 170. 
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tolkningen en sådan �kortversion� � som egentligen inte ingår i själva 
avtalsvillkoren � har.  
 
I kapitel 4 använder jag mig av materialet i föregående kapitel för att genomföra 
en analys.    
 
Uppsatsen avslutas i kapitel 5 med en slutsats och en avslutande kommentar. 
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2. Tolkningsbegreppet 
 
 
 
 
2.1 Inledning 
 
Tolkningsbegreppet har behandlats av åtskilliga författare. Eftersom begreppet i 
allra högsta grad är centralt i min diskussion och analys måste innebörden av 
tolkningsbegreppet närmare undersökas. Förevarande kapitel avser att diskutera 
hur tolkningsbegreppet brukar definieras i doktrinen.   
 
 
2.2 Tolkning och utfyllning  
 
Hela den verksamhet, genom vilken ett avtals innehåll och rättsverkningar 
fastställs, brukar i juridiskt språkbruk benämnas tolkning i vidsträckt bemärkelse.9 
I modern avtalsrättslig litteratur är emellertid det använda tolkningsbegreppet 
väsentligt snävare. Verksamheten innefattar olika moment. Dessa skiljer sig åt i 
fråga om föremålet för tolkning (det material som man utgår från) och 
verksamhetens karaktär (hur man går tillväga). Tolkning i vidsträckt bemärkelse 
brukar därför delas in i dels tolkning och dels utfyllning.10  
 
Tolkning brukar definieras som det tillvägagångssätt, genom vilket den betydelse 
av ett avtal som ska läggas till grund för fastställandet av dess rättsverkningar 
bestäms.11 I detta sammanhang handlar det alltså om att precisera vilket innehåll 
avtalet har som rättsfaktum. Man arbetar med att tolka de yttringar som avtalet har 
fått i sinnevärlden. Ofta pratar man om ordalydelsen men man tar även hänsyn till 
hur avtalsparterna har uppfattat avtalet.12  
 
Utfyllning � som utöver tolkningen är en verksamhet som kan erfordras för att 
fastställa avtalets rättsverkningar13 � innebär att ledning söks i exempelvis 
dispositiva lagregler eller allmänna rättsprinciper. I detta sammanhang är det 

                                                
9 Se bl.a. B. Lehrberg, Avtalstolkning, 2006, s. 15, A. Adlercreutz, Avtalsrätt II, 2001, s. 9 och L. 
Vahlén, Avtal och tolkning, 1960, s. 193.  
10 Se B. Lehrberg, Avtalstolkning, 2006, s. 15 och A. Adlercreutz, Avtalsrätt II, 2001, s. 10. 
11 Se L. Vahlén, Avtal och tolkning, 1960, s. 193, B. Lehrberg, Avtalstolkning, 2006, s. 16, A. 
Adlercreutz, Avtalsrätt II, 2001, s. 11f. och K. Huser, Avtaletolking: en innföring i 
avtaletolkingslaerens alminnelige del, 1983, s. 48f. och 128.  
12 B. Lehrberg, Avtalstolkning, 2006, s. 16.  
13 Se B. Lehrberg, Avtalstolkning, 2006, s. 17, L. Vahlén, Avtal och tolkning, 1960, s. 7 och 193 
och K. Huser, Avtaletolking: en innföring i avtaletolkingslaerens alminnelige del, 1983, s. 123.  
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alltså fråga om rättsverkningar av ett avtal, vilka inte följer av avtalets innehåll 
som sådant. Man får då tillämpa rättsregler som anger vad som ska gälla när inget 
är avtalat på en viss punkt eller annars bedöma vad som är en lämplig och rimlig 
lösning i det enskilda fallet.14  
 
 
2.3 Var går gränsdragningen mellan tolkning och 
utfyllning?  
 
Den utvecklade gränsdragningen mellan tolkning och utfyllning är inte helt klar.15 
Svårigheterna med gränsdragningen framhålls av många författare och i 
litteraturen förekommer olika uppfattningar om var gränsen mellan tolkning och 
utfyllning går.16 Lehrberg skriver att man vid tolkningen ibland måste gå utanför 
vad som omedelbart följer av avtalets ordalydelse för att fastställa avtalets 
innebörd i en vidare kontext. Då får man söka ledning i omständigheterna vid 
avtalets tillkomst och i sista hand i rent rättsliga överväganden, såsom vilken av 
flera möjliga lösningar som är bäst ägnad att tillgodose parternas genomsnittliga 
intressen eller som bör föredras ur allmän synpunkt. Dessutom måste utfyllning 
ibland företas med utgångspunkt i den individuella situationen och inte i allmänna 
rättsprinciper om vad som är den lämpligaste lösningen i vissa typfall.17  
 
Adlercreutz har valt en något annorlunda formulering av gränsen mellan tolkning 
och utfyllning. Tolkning föreligger � enligt honom � när förfarandet grundas på 
material som är specifikt för den föreliggande avtalssituationen, nämligen avtalets 
ordalydelse och andra tolkningsdata, som belyser vad parterna menat och 
uppfattat. Utfyllning innebär väsentligen tillämpning av rättsregler eller sedvänjor 
som är anknutna till avtal av viss typ.18  
 
Ramberg och Ramberg menar att distinktionen mellan tolkning och utfyllning är 
värdefull genom att den teoretiskt förklarar hur det fullständiga avtalsinnehållet 
blivit fastställt. I praktiken fungerar den dock inte som en lämplig 
�bruksanvisning� vid avtalstolkning. De menar att det till och med kan ligga en 
fara i att betona skillnaden mellan tolkning och utfyllning. Istället bör man inrikta 
uppmärksamheten på avtalshelheten och utgå från att denna beror på ett samspel 

                                                
14 B. Lehrberg, Avtalstolkning, 2006, s. 17.  
15 A.a., s. 18.  
16 Se bl.a. B. Bengtsson, Om tolkning av ansvarsförsäkringsvillkor, 1960, s. 6, J. Ramberg & C. 
Ramberg, Allmän avtalsrätt, 2007, s. 147f., A. Adlercreutz, Avtalsrätt II, 2001, s. 11ff., H. Ussing, 
Aftaler paa Formuerettens Omraade, 1945, s. 433 och K. Huser, Avtaletolking: en innföring i 
avtaletolkingslaerens alminnelige del, 1983, s. 127ff.   
17 B. Lehrberg, Avtalstolkning, 2006, s. 18f. 
18 A. Adlercreutz, Avtalsrätt II, 2001, s. 11f. 
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mellan parternas förklaringar och avsikter samt för avtalstypen gällande normer.19 
Lehrberg är av motsatt uppfattning och menar att det är viktigt för avtalstolkaren 
att hålla tolkningen och utfyllningen isär. Enligt honom blir gränsen mellan 
tolkning och utfyllning lättast att genomföra om man håller fast vid att 
verksamheten består av två principiellt skilda led. Han anser att man i det första 
ledet fastställer vad avtalet som sådant ska anses betyda. I det andra ledet tar man 
ställning till vad som ska gälla på punkter där avtalet inte ger besked.20     
 
Eftersom distinktionen mellan tolkning och utfyllning inte är avgörande för min 
uppsats gör jag i det följande ingen åtskillnad i fråga om begreppen utan jag 
använder mig uteslutande av begreppet tolkning.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
19 J. Ramberg & C. Ramberg, Allmän avtalsrätt, 2007, s. 148.  
20 B. Lehrberg, Avtalstolkning, 2006, s. 20f.  
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3. Tolkning av försäkringsvillkor 
 
 
 
 
3.1 Inledning  
 
Olika omständigheter och faktorer är relevanta vid tolkningen av 
försäkringsvillkor. Föreliggande kapitel avser att diskutera olika 
avtalstolkningsmetoder som kan tillämpas vid tolkning av försäkringsvillkor. I 
detta kapitel följer även en diskussion om oklarhetsregeln. Denna kommer att 
behandlas både som allmän avtalsrättslig princip och som tolkningsregel i AVLK. 
Dessutom diskuteras försäkringsavtalets särdrag som kan ha inflytande på 
villkorstolkningen. Betydelsen för avtalstolkningen av det enligt lag fastställda 
kravet på försäkringsgivaren att lämna viss information om det huvudsakliga 
innehållet i försäkringsvillkoren kommer även diskuteras i detta kapitel. 
Traditionella rättskällor bildar utgångspunkt för diskussionen.   
 
 
3.2 Allmänt 
 
Merparten av de försäkringsavtal som förekommer utgörs av standardavtal som 
upprättats av försäkringsgivarna.21 En grundregel vid tolkning av standardavtal 
säger att bestämmelser med särskilt innehåll går före bestämmelser med allmänt 
innehåll och individuella villkor går före allmänna om villkoren skulle strida mot 
varandra.22 Individuellt utformade försäkringsvillkor är emellertid väldigt 
ovanliga. De förekommer framförallt vid företagsförsäkring � främst bland större 
industriföretag � eller vid försäkring av mer speciella risker. Det bör dock 
understrykas att även företagsförsäkringar vanligtvis utgörs av redan på förhand 
utformade standardavtal.23  
 
Tvister angående villkor i försäkringsavtal förekommer ofta men mestadels 
avgörs tvisterna inte i domstol. Försäkringsgivarna har stor frihet vad gäller 
utformningen av sina försäkringsprodukter. Från försäkringsgivarens sida är det 
problematiskt att ange den försäkrade riskens omfattning med en sådan 
noggrannhet att all tvekan är utesluten.24 Tolkningen av villkor utgår därmed ofta 

                                                
21 B. Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, 2006, s. 25. 
22 Se A. Adlercreutz, Avtalsrätt II, 2001, s. 51, P. Lagerström, Företagsförsäkring, 2007, s. 25, U. 
Bernitz, Standardavtalsrätt, 1993, s. 47f. och J. Hellner, Försäkringsrätt, 1965, s. 73.   
23 P. Lagerström, Företagsförsäkring, 2007, s. 43f. 
24 B. Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, 2006, s. 48.  
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från situationen att en händelse inträffat och det aktuella villkoret är oklart på det 
sättet att det är svårt att avgöra om händelsen är att betrakta som ett försäkringsfall 
eller inte.25 Det är denna problematik det många gånger tvistas om.26 Eftersom det 
varit svårt för försäkringsgivarna att formulera villkoren så att dessa utesluter alla 
tveksamheter om försäkringens omfattning har det tidigare varit vanligt att 
försäkringsgivarna inhämtat yttranden från Livförsäkringens Villkorsnämnd 
(LiVN), Skadeförsäkringens Villkorsnämnd (SkVN) och Olycksfalls- och 
Sjukförsäkringsnämnden (SjON). Dessa var sakkunniga nämnder med 
dominerande juristinslag. Efter att dessa avskaffats har de enskilda 
försäkringsgivarna inrättat egna skadeprövningsnämnder som till vissa delar 
övertagit de tidigare nämndernas roll.27 Försäkringsbranschen har även delvis 
ersatt dessa tidigare nämnder med Personförsäkringsnämnden (PFN) och 
Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd (AnPN).28 En konsument kan dessutom 
få ett uttalande i en tvist om villkorstolkning från Allmänna reklamationsnämnden 
(ARN).29   
 
Vid tolkning av försäkringsvillkor bortses ofta från den individuella situationen.30 
Ett villkor bör tolkas objektivt oberoende av de faktiska förhållandena och den 
enskilde försäkringstagarens inställning.31 Detta är naturligt eftersom det mycket 
sällan blir tal om någon individuell förhandling � och enskilda klausuler varken 
diskuteras eller ens iakttas � när avtalet ingås. En annan anledning till att bortse 
från den individuella situationen är att det från försäkringsgivarens sida finns ett 
intresse av att slå fast en generell innebörd av ett villkor. Försäkringsgivaren vill 
ha ett fast underlag för sina premieberäkningar och tanken på en riskgemenskap 
inom kollektivet av försäkringstagare motiverar att alla försäkringstagare ska 
behandlas lika och får just det skydd som försäkringen omfattar.32   
 
Det är också vanligt förekommande att försäkringsgivare � oberoende av de nedan 
beskrivna tolkningsmetoderna � tillämpar en mer generös avtalstillämpning.33 
Motiven för ett sådant beteende kan oftast vara kostnader och goodwill.34 
 
 

                                                
25 B. Bengtsson, Om tolkning av ansvarsförsäkringsavtal, 1960, s. 6.  
26 B. Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, 2006, s. 25 och 48.  
27 A.a., s. 48.  
28 Prop. 2005/06:105 s. 43. 
29 B. Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, 2006, s. 48.  
30 A.a., s. 49.  
31 Ibid.  
32 Ibid.  
33 E. Lindell-Frantz & C.M. Roos, Generös avtalstillämpning: om skadereglering i konsument- och 
företagsförsäkring, 1985, s. 16f.   
34 M. Radetzki, Orsak och skada � Om tolkning av ansvarsbärande orsaksvillkor i avtal om 
egendomsförsäkring, 1998, s. 59.  
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3.3 Subjektiv tolkningsmetod   
 
Avtalstolkningens primära syfte är att fastställa den vid avtalsslutet gemensamma 
partsviljan. Det handlar här om att utgå från den gemensamma partsavsikten och 
fastställa den subjektiva viljan hos respektive avtalspart. Sålunda talar man om 
subjektiv tolkning. De allmänna avtalsvillkoren tilldelas i regel inte någon större 
uppmärksamhet av försäkringstagaren när försäkringsavtalet ingås och de är 
vanligen inte ens på tal mellan parterna. I regel går det därmed inte att fastställa en 
gemensam partsavsikt bakom ett standardvillkor som förefaller oklart. Särskilt vid 
tillämpning av ensidigt upprättande standardavtal � vilka ofta förekommer när det 
gäller försäkringar � kan det verka som en ren fiktion att tala om en gemensam 
partsavsikt beträffande dessa avtal. På så vis blir den subjektiva tolkningen 
mycket ofta resultatlös.35  
 
 
3.4 Objektiv tolkningsmetod   
 
Går det inte att fastställa vad parterna gemensamt avsett eller om det klargörs att 
parterna i det sammanhanget haft delade meningar ska man vid tolkning utgå från 
avtalets lydelse såsom det uppfattas av en utomstående betraktare.36 Denna metod 
är den klart dominerande avtalstolkningsmetoden i försäkringssammanhang och 
brukar benämnas objektiv tolkning.37 Objektiv tolkning baseras på flera olika 
faktorer. Nedan behandlas faktorer som är relevanta vid tolkningen av 
försäkringsavtal.  
 
 
3.4.1 Ordalydelsen  
 
När ett avtal ska tolkas objektivt utgår man från textens normala språkliga 
betydelse (språkinriktad tolkning).38 Med andra ord är det ordalydelsen som är 
den faktor som oftast blir utslagsgivande i sammanhanget. Detta är en logisk följd 
eftersom försäkringsavtal i stort sett alltid är skriftliga, och utgångspunkten blir då 
avtalets ordalydelse vilken ska förstås i enlighet med allmänt språkbruk.39 När det 
däremot handlar om tekniska uttryck och andra facktermer är den allmänna 
                                                
35 Se U. Bernitz, Standardavtalsrätt, 1993, s. 43ff., M. Radetzki, Orsak och skada � Om tolkning av 
ansvarsbärande orsaksvillkor i avtal om egendomsförsäkring, 1998, s. 60f. och J. Ramberg & C. 
Ramberg, Allmän avtalsrätt, 2007, s. 173.  
36 U. Bernitz, Standardavtalsrätt, 1993, s. 44f.  
37 M. Radetzki, Orsak och skada � Om tolkning av ansvarsbärande orsaksvillkor i avtal 
om egendomsförsäkring, 1998, s. 61.  
38 U. Bernitz, Standardavtalsrätt, 1993, s. 45. 
39 M. Radetzki, Orsak och skada � Om tolkning av ansvarsbärande orsaksvillkor i avtal 
om egendomsförsäkring, 1998, s. 62ff. 
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uppfattningen att dessa ska tolkas mot bakgrund av den vedertagna uppfattningen 
inom branschen, oavsett hur de uppfattas av icke sakkunniga.40 Det sagda 
stämmer i huvudsak överens med vad man inom den allmänna avtalsrätten brukar 
benämna den branschinriktade tolkningsmetoden. Tolkningsmetoden syftar till att 
närmare undersöka språkbruket i den aktuella branschen. Det krävs dock att de 
termer och uttryck som ska tydas är skrivna i en bestämd betydelse för att den 
branschinriktade tolkningen ska ge vägledning.41 Dessutom är det inte uteslutet att 
en alternativ betydelse av en fackterm kan vara gällande fastän det går att 
fastställa en fackmässig betydelse. I så fall krävs det en utbredd uppfattning om 
den alternativa betydelsen. Det kan även vara så att dessa sistnämnda termer 
istället ska anses oklara. Detta medför i så fall att ordalydelsen inte blir ensamt 
avgörande för tolkningen.42  
 
Att försäkringsavtalets ordalydelse bildar tolkningens utgångspunkt kan 
exemplifieras av följande rättsfall i vilket ordalydelsens allmänna innebörd varit 
avgörande för tolkningen.  
 
NJA 1987 s. 835 rörde frågan om en försäkring gällde för en säljare som sålt fiskmjöl till en 
minkfarm när fiskmjölet inte var lämpat som föda till minkar. Säljaren hade tvingats att betala 
skadestånd till minkfarmen och ville nu ha ersättning från sin företagsförsäkring. I 
försäkringsvillkoren gjordes undantag för skada som uppstått till följd av oriktiga utfästelser 
angående levererad egendoms lämplighet för visst ändamål. Någon uttrycklig sådan garanti hade 
inte gjorts av säljaren. Försäkringsgivaren menade att säljaren borde ha tecknat en särskild 
produktansvarsförsäkring och att med uttrycklig garanti i försäkringsvillkorens mening måste 
jämställas med det förhållandet att fiskmjölet sålts för att användas till minkfoder. Samtliga 
instanser ansåg att undantaget i försäkringsvillkoret inte var tillämpligt och att försäkringstagaren 
hade rätt till ersättning. TR tillämpade oklarhetsregeln och underströk att försäkringsgivaren 
ensidigt utformat villkoret och att denne därför borde bära följderna av dess otydlighet. HovR tog 
istället fasta på villkorets ordalydelse tolkad enligt allmänt språkbruk. Villkoret, sålunda tolkat, 
ansågs inte ge något stöd för försäkringsbolagets påstående att enbart försäljningen av fiskmjölet 
som minkföda skulle anses som en garanti om dess lämplighet för visst ändamål. HovR fann det 
med andra ord inte nödvändigt att tillämpa oklarhetsregeln. HD fastställde HovR:s dom utan egen 
motivering.  
 
En annan metod vid objektiv tolkning efter ordalydelsen är att man vid tolkningen 
av ett enskilt villkor söker fastställa dess innebörd i samband med andra villkor i 

                                                
40 Se bl.a. B. Bengtsson, Om tolkning av ansvarsförsäkringsavtal, 1960, s. 6, U. Bernitz, 
Standardavtalsrätt, 1993, s. 45, M. Radetzki, Orsak och skada � Om tolkning av ansvarsbärande 
orsaksvillkor i avtal om egendomsförsäkring, 1998, s. 62 och J. Hellner, Försäkringsrätt, 1965, s. 
73.  
41 J. Ramberg & C. Ramberg, Allmän avtalsrätt, 2003, s. 201. 
42 M. Radetzki, Orsak och skada � Om tolkning av ansvarsbärande orsaksvillkor i avtal om 
egendomsförsäkring, 1998, s. 62. 
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avtalet och mot bakgrund av avtalet som helhet (systeminriktad tolkning).43 Vid 
en analys av avtalet som helhet kan man många gånger bilda sig en uppfattning 
om sammanhanget i avtalet och det bakomliggande syftet med avtalet vilket kan 
underlätta tolkningen av enskilda avtalsvillkor. Den systeminriktade 
tolkningsmetoden avviker från grundregeln om att bestämmelser med särskilt 
innehåll går före bestämmelser med allmänt innehåll.44 Trots att de särskilda 
villkoren går före de allmänna får de alltså inte ses isolerade utan måste tolkas i 
ljuset av de allmänna villkoren och i sitt sammanhang.45   
 
 
3.4.2 Oklar eller motstridig ordalydelse  
 
Vanligtvis ger försäkringsavtalets ordalydelse en relativt klar uppfattning av 
avtalets innebörd. I sådana fall medför tolkningen inte några särskilda svårigheter. 
Om ordalydelsen emellertid är oklar eller motstridig är man tvingad att se till 
andra faktorer. Dessa faktorer växer i betydelse beroende på graden av 
otydlighet.46 Hellner har ganska ingående diskuterat dessa frågor. Han menar att 
man vid otydlighet även får ta hänsyn till klausulens syfte, försäkringens och 
kundkretsens art, traditioner i fråga om formulering, anslutning till lagens 
uttryckssätt, gängse praxis och så vidare. För en sådan allmän bedömning ger 
oklarhetsregeln en begränsad ledning och bedömningen blir mycket mer allsidig.47 
Det föreligger inte någon hierarki bland dessa faktorer. Istället vägs samtliga 
faktorer av intresse in i bedömningen i syfte att uppnå en tolkning som mot 
bakgrund av situationen i dess helhet förefaller rättvis.48 HD har i NJA 2001 s. 
750 följt vad Hellner tidigare anfört och konstaterat att:  
 

Vid tolkningen av ett försäkringsvillkor har man emellertid att ta hänsyn till, utöver 
ordalydelsen, klausulens syfte, försäkringens och kundkretsens art, traditioner i fråga 
om formulering, anslutning till lagens uttryckssätt, gängse praxis osv. Man får också 
pröva vad som sakligt är en förnuftig och rimlig reglering. Först om något resultat 
inte kan uppnås vid en sådan prövning har man anledning att falla tillbaka på andra, 
mera generella tolkningsprinciper, såsom den s.k. oklarhetsregeln.49 
 

Denna mera allsidiga tolkning visar, förutom på den mångfald av 
tolkningsprinciper som finns att tillgå vid tolkning av försäkringsvillkor, också på 
oklarhetsregelns ställning som allmän tolkningsprincip vid tolkning av 

                                                
43 U. Bernitz, Standardavtalsrätt, 1993, s. 45.  
44 Se avsnitt 3.2.  
45 J. Hellner, Försäkringsrätt, 1965, s. 73.  
46 A. Adlercreutz, Avtalsrätt II, 2001, s. 50.  
47 J. Hellner, Försäkringsrätt, 1965, s. 73.  
48 M. Radetzki, Orsak och skada � Om tolkning av ansvarsbärande orsaksvillkor i avtal om 
egendomsförsäkring, 1998, s. 65. 
49 NJA 2001 s. 750. Se s. 754f.  
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försäkringsavtal.50 Längre fram i uppsatsen återkommer jag till oklarhetsregelns 
mer subsidiära ställning.   
 
 
3.4.3 En allsidig tolkningsmetod  
 
Härnäst följer en relativt ingående redogörelse av de faktorer som kan tas med i 
den allsidiga bedömningen.  
 
Till att börja med nämns klausulens syfte. Om det står klart att syftet med ett 
omtvistat villkor är att undanta försäkringsgivarens ansvar för en viss typ av skada 
talar detta för att försäkringstagaren blir utan ersättning. Har däremot syftet med 
ett villkor varit att omfatta en viss typ av skada talar detta förstås för att ersättning 
bör utgå.51  
 
Vidare ska man beakta försäkringens och kundkretsens art. Här får man skilja 
mellan konsumentförsäkringar och företagsförsäkringar. Vid konsument- och 
personförsäkringar är försäkringstagaren vid villkorstolkningen skyddad av 
tolkningsregeln i 10 § AVLK som fastställer att oklara villkor i standardavtal ska 
tolkas till förmån för konsumenten.52 Någon liknande lagfäst bestämmelse 
förekommer inte vad gäller företagsförsäkringar. Det är dock tänkbart att man får 
göra ytterligare distinktioner mellan olika typer av företagsförsäkringar. T.ex. kan 
man kräva bättre förståelse för villkoren när försäkringstagaren är en juristbyrå än 
när försäkringstagaren är en lantbrukare som har en lantbruksförsäkring.53    
 
Vad gäller traditioner i fråga om formulering bör detta närmast innebära att 
försäkringsgivaren får åberopa att villkoret sedan länge haft en viss lydelse och 
därför bör tolkas på ett traditionellt vis. Man kan dock fråga sig hur 
försäkringstagaren ska få kännedom om dessa traditioner. Det är knappast rimligt 
att sådana traditioner ska påverka bedömningen om inte försäkringstagaren haft 
kännedom om hur försäkringsvillkoren normalt varit formulerade och tolkade. 
Tolkningsfaktorn tycks därför få betydelse närmast vid försäkringar där man kan 
förvänta sig särskilda kunskaper även hos försäkringstagaren.54     
 
Att villkoren också ska tolkas i anslutning till lagens uttryckssätt bör sannolikt 
uppfattas som att villkoret ska ha samma innebörd som lagens liknande 

                                                
50 B. Lehrberg, Avtalstolkning, 2006, s. 150. 
51 M. Radetzki, Orsak och skada � Om tolkning av ansvarsbärande orsaksvillkor i avtal om 
egendomsförsäkring, 1998, s. 62f.  
52 Se vidare 3.5.3.  
53 B. Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, 2006, s. 59.  
54 Ibid. 
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bestämmelse. I de flesta fall torde även juridiska termer som används i villkoren 
tolkas enligt vanligt juridiskt språkbruk.55     
 
Även gängse praxis är en tolkningsfaktor som man ska ta hänsyn till vid 
tolkningen av försäkringsvillkor. Vilken betydelse vid tolkningen denna 
tolkningsfaktor har kan emellertid ifrågasättas vid de flesta typer av försäkringar, i 
vart fall när det gäller praxis som åberopas till gagn för försäkringsgivaren. 
Försäkringstagaren har mestadels ingen kännedom om hur ett visst villkor brukar 
tillämpas i praktiken. För övrigt stämmer det knappast överens med avtalsrättsliga 
principer att låta en okänd praxis bli utslagsgivande till försäkringsgivarens fördel. 
Däremot bör praxis kunna åberopas från försäkringstagaren att ett undantag i 
allmänhet brukar tolkas restriktivt.56 
 
Till slut nämns vad som sakligt sett är en förnuftig och rimlig reglering. Här synes 
kunna ge plats åt resonemang av de flesta slag. Exempelvis finns utrymme för 
rättspolitisk argumentation samt resonemang som närmast kan hänföras till 
försäkringstekniken.57 
 
Uppfattningen om den allsidiga bedömningen går isär. Som framgår av det 
föregående, förespråkar Hellner en betydligt mer nyanserad tolkning vid oklara 
villkor.58 HD åberopar på sistone som synes också den allsidiga bedömningen.59 
Även Ramberg och Ramberg anför skäl för att man måste göra en allsidig 
avtalstolkning med en ingående prövning mot bakgrund av många faktorer.60 
Bengtsson menar däremot att sådana tämligen invecklade tolkningsmetoder såsom 
den allsidiga tolkningsmetoden medför att rättsläget blir mycket osäkert och 
svårbedömt vid olika företagsförsäkringar vilket inte är till någon fördel, vare sig 
för branschen eller de enskilda försäkringstagarna.61 Denne misstänker att den 
allsidiga bedömningen allmänt sett kan påverka företagens ekonomi och 
verksamhet negativt och ge den försäkrade en minskad trygghet. Bengtsson menar 
att det därför allt som allt kanske inte värt att komplicera regeln på detta vis för att 
uppnå en någorlunda tilltalande lösning i enstaka tvister.62 Istället är det ganska 
naturligt om domstolarna föredrar att förenkla prövningen genom att begränsa sig 
till en rent språklig tolkning av ett omtvistat villkor och vid tvekan tillämpa 

                                                
55 A.a., s. 59f.  
56 A.a., s. 60.  
57 A.a., s. 60f.   
58 Se avsnitt 3.4.2. Se även J. Hellner, Försäkringsrätt, 1965, s. 72f.  
59 Se NJA 2001 s. 750 och NJA 2006 s. 53. Se även avsnitt 3.5.5.2.  
60 J. Ramberg & C. Ramberg, Allmän avtalsrätt, 2007, s. 170 och C. Ramberg, Kontraktstyper, 
2005, s. 219.  
61 B. Bengtsson, Försäkringsrätt � några huvudlinjer, 2005, s. 45.  
62 B. Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, 2006, s. 63. 
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oklarhetsregeln som vid tolkning av konsumentförsäkringar. En sådan metod 
innebär knappast några större nackdelar enligt Bengtsson.63     
 
    
3.5 Oklarhetsregeln 
 
3.5.1 Allmänt 
 
I den avtalsrättsliga doktrinen talar man om en så kallad oklarhetsregel. 
Oklarhetsregeln såsom princip för avtalstolkning brukar särskilt tillmätas 
betydelse vid tolkning av ensidigt upprättade standardavtal.64 Vid individuell 
utformning av villkoren spelar oklarhetsregeln en betydligt mindre roll för 
tolkningen.65   
 
Det finns tre varianter av oklarhetsregeln. En variant innebär att ett oklart 
avtalsvillkor ska tolkas till nackdel för den som bär skuld till att villkoret har blivit 
oklart � alltså normalt försäkringsgivaren.66 En annan variant av regeln innebär att 
det oklara avtalsvillkoret ska tolkas till nackdel för den som haft bäst möjlighet till 
att avvärja oklarheten. Denna variant av oklarhetsregeln lägger inte avgörande 
vikt vid vem som formulerat ett villkor. Viktigare är istället vem som haft störst 
möjligheter att förutse den situation där oklarhet uppkommit.67 
 
Trots de olika varianterna av oklarhetsregeln förklarar Lehrberg emellertid att de 
två varianterna kan sammanföras till en gemensam oklarhetsregel. Denna innebär 
att tolkningen ska ske till nackdel för den part som haft skuld till oklarheten eller 
haft bäst möjlighet att avvärja en otydlighet. När det inte föreligger någon egentlig 
brist hos ett avtalsvillkor eller då det inte kan urskiljas vilken part som haft bäst 
möjlighet till att avvärja oklarheten, tolkas villkoret till nackdel för den som 
formulerat eller tillhandahållit det. Denna sammanförda oklarhetsregel ska dock 
tillämpas med viss försiktighet och får störst betydelse vid ensidigt upprättade 
standardavtal tillhandahållna av t.ex. försäkringsgivare.68 Den tredje varianten av 
oklarhetsregeln har framkommit i AVLK § 10.69  
 
Tillämpningen av oklarhetsregeln utformas ofta som en culparegel. I 
försäkringssammanhang handlar det om att försäkringsgivaren borde ha utformat 
det aktuella villkoret tydligare. Förutom att skydda försäkringstagarna är det 
                                                
63 A.a, s. 62f.  
64 U. Bernitz, Standardavtalsrätt, 1993, s. 50.  
65 B. Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, 2006, s. 48f. 
66 B. Lehrberg, Avtalstolkning, 2006, s. 151f. 
67 A.a., s. 152.  
68 A.a., s. 152f. 
69 Se avsnitt 3.5.3.  
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rättspolitiska motivet med regeln att ge försäkringsgivaren incitament att utforma 
sådana avtalstexter med större omsorg.70  
 
 
3.5.2 Oklarhetsregelns subsidiära ställning 
 
Det händer att domstolarna kritiseras för att med hjälp av oklarhetsregeln alltför 
lätt nå ett snabbt resultat genom att endast slå fast vem som lagt fram den oklara 
texten och därefter tolka avtalet till den andra partens fördel.71 I doktrinen finns 
det ett relativt starkt stöd för ståndpunkten att oklarhetsregeln utgör en i 
förhållande till övriga tolkningsfaktorer subsidiär regel.72 Istället förespråkas en 
betydligt mera nyanserad metod vid tolkningen av oklara försäkringsvillkor.73 Det 
bör även nämnas att det förs en kritisk diskussion mot oklarhetsregeln. Hellner är 
kritisk mot oklarhetsregelns värde som tolkningsprincip � bl.a. med sikte på 
försäkringsavtal � och antyder härvid att man i svensk rättstillämpning tillskriver 
regeln ett för stort utrymme.74  
 
Ramberg och Ramberg menar att det inte är acceptabelt att oklarhetsregeln 
används som ett knep för att undgå den ingående analys som 
avtalstolkningstvister kräver.75 De anser att det endast mycket sällan är aktuellt att 
fästa avgörande vikt vid vem som tillhandhållit eller formulerat avtalet eftersom 
man först måste ta ställning till alla andra tolkningsfaktorer och då vanligen få en 
tillräckligt klar bild av hur avtalet ska tolkas. De anför också att domstolarna 
alltför ofta tillämpar regeln och menar att man kan komma fram till 
avtalsinnehållet utan tillämpning av oklarhetsregeln.76 Inte minst märks detta i 
NJA 1987 s. 835.77  
 
 
3.5.3 Oklarhetsregeln lagfäst i AVLK  
 
I AVLK § 10 har oklarhetsregeln lagfästs genom bestämmelsen att oklara villkor i 
standardavtal ska tolkas till förmån för konsumenten.78 Oklarhetsregeln har 

                                                
70 A. Adlercreutz, Avtalsrätt II, 2001, s. 100.  
71 B. Lehrberg, Avtalstolkning, 2006, s. 150. 
72 Se bl.a. J. Ramberg & C. Ramberg, Allmän avtalsrätt, 2007, s. 171, M. Radetzki, Orsak och 
skada � Om tolkning av ansvarsbärande orsaksvillkor i avtal om egendomsförsäkring, 1998, s. 
70ff., A. Adlercreutz, Avtalsrätt II, 2001, s. 102, B. Lehrberg, Avtalstolkning, 2006, s. 150 och J. 
Hellner, Försäkringsrätt, 1965, s. 72f.  
73 Se avsnitt 3.4.3.  
74 J. Hellner, Tolkning av standardavtal, 1994, s. 266ff.  
75 J. Ramberg & C. Ramberg, Allmän avtalsrätt, 2007, s. 170 
76 A.a., s. 171f. 
77 Se avsnitt 3.4.1.  
78 Prop. 1994/95:17 s. 50.  
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således blivit en lagfäst princip för avtalstolkning, visserligen enbart för 
standardiserade konsumentavtal. Bestämmelsen är tillkommen efter ett EG-
direktiv, det s.k. avtalsvillkorsdirektivet79. I direktivets ingress slås fast att avtalen 
ska formuleras på ett klart och begripligt språk. Konsumenten ska ha en reell 
möjlighet att granska alla villkoren och i tveksamma fall ska den för konsumenten 
mest gynnsamma tolkningen gälla. Sedan lagens ikraftträdande ska 
oklarhetsregeln tillämpas av svenska domstolar när det gäller oklara villkor i 
konsumentavtal.80  
 
Den försäkringsrättsliga litteraturen har ännu inte haft mycket att säga om 
oklarhetsregeln såsom lagfäst i AVLK.81 Bengtsson anser att rättspraxis inte ger 
några klara besked i frågan vad oklarhetsregeln närmare innebär i 
konsumentsammanhang efter att regeln lagfästs. Åtminstone ��tycks inte de 
försäkringstekniska förutsättningarna för de omtvistade klausulerna spela någon 
roll i dagens läge�82. Enligt Bengtsson får man intrycket av att domstolarna � 
liksom Allmänna reklamationsnämnden (ARN) � allmänt sett begränsar sig till en 
språklig tolkning för att fastställa ifall ett villkor kan betraktas som oklart. Det är 
naturligt att utvecklingen går i denna riktning efter att oklarhetsregeln lagfästs i 
AVLK.83  
 
Inom den allmänna avtalsrätten skiljer sig uppfattningen huruvida oklarhetsregeln 
har fått en starkare ställning i svensk rätt eller inte sedan regeln lagfästs. Bernitz � 
liksom för övrigt Radetzki och Adlercreutz � anser att för konsumentavtalens del 
har oklarhetsregeln fått en starkare ställning.84 Ramberg och Ramberg är 
emellertid av motsatt uppfattning och anser att oklarhetsregeln inte fått en starkare 
ställning i svensk rätt eftersom AVLK § 10 är avsedd att tillgripas som en sista 
utväg. Dessutom gäller inte oklarhetsregeln i AVLK generellt utan endast när 
villkoret inte har varit föremål för individuell förhandling.85  
 
 
3.5.4 När är ett avtalsvillkor att betrakta som oklart?  
 
I förarbetet till AVLK meddelas att oklarhetsregeln endast ska tillämpas när det är 
oklart vilken innebörd ett avtalsvillkor har. I sådana fall gäller den tolkning som är 
till konsumentens förmån. Frågan om när ett avtalsvillkor ska anses som oklart är 
                                                
79 (93/13/EEG) 
80 U. Bernitz, Svensk standardavtalsrätt och EG-direktivet om avtalsvillkor, SvJT 1995, s. 631. 
81 B. Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, 2006, s. 51.  
82 A.a., s. 53. 
83 Ibid. 
84 Se U. Bernitz, Svensk standardavtalsrätt och EG-direktivet om avtalsvillkor, SvJT 1995, s. 631, 
M. Radetzki, Orsak och skada � Om tolkning av ansvarsbärande orsaksvillkor i avtal om 
egendomsförsäkring, 1998, s. 66 och A. Adlercreutz, Avtalsrätt II, 2001, s. 98.  
85 J. Ramberg & C. Ramberg, Allmän avtalsrätt, 2007, s. 171. 
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dock i viss mån osäkert. I förarbetena framhålls att ett avtalsvillkor inte får anses 
oklart om ordalydelsen bara ger utrymme för en tolkning och vad som förekommit 
i övrigt inte rubbar denna tolkning. Har det däremot förekommit något som 
medför att villkoret måste ges en annan innebörd än vad som direkt framgår av 
ordalydelsen, får ordalydelsen betraktas som en tolkningsfaktor bland flera. Om 
villkoret fortfarande vid en samlad bedömning av alla tolkningsdata är att betrakta 
som oklart, ska tolkningsregeln användas. I förarbetena framhålls vidare att ett 
avtalsvillkor får anses oklart om ordalydelsen lämnar utrymme för flera tolkningar 
och det inte finns några andra tolkningsdata som skingrar oklarheten. Det gäller 
både om det inte överhuvudtaget finns några andra relevanta tolkningsdata och 
om det visserligen förekommer andra sådana relevanta tolkningsdata men dessa 
inte undanröjer tveksamheten om villkorets innebörd. I förarbetena sägs också att 
minsta osäkerhet om ett avtalsvillkors innebörd knappast kan leda till att 
tolkningsregeln ska tillämpas. En alternativ tolkning måste ha visst fog för sig för 
att villkorets innebörd ska kunna sägas vara oklar.86 
 
 
3.5.5 Oklarhetsregeln i praxis 
 
3.5.5.1 Konsument- och personförsäkringar 
 
Det finns endast ett enstaka rättsfall att tillgå när det gäller konsument- och 
personförsäkringar från senare år. I detta avseende kan enbart nämnas NJA 1988 
s. 408 där villkor i en hemförsäkring tolkades till förmån för försäkringstagaren.  
 
I rättsfallet bedömdes innebörden av uttrycket lämna kvar i ett försäkringsavtal. Värdefulla 
musikinstrument hade kvarlämnats i en bil innan de stals. Försäkringen gällde inte för sådan 
stöldbegärlig egendom som lämnats kvar i bilen. TR och HovR ansåg att uttrycket var klart. 
Uttrycket innebar att när man inte längre hade omedelbar uppsikt över egendomen så hade 
föremålet lämnats kvar. HD ansåg emellertid att innebörden i uttrycket var oklart. När HD satte 
uttrycket i sitt sammanhang menade domstolen att det inte avsåg situationer då ägaren lämnat 
föremålen i bilen endast under en kortare tidsperiod. I det aktuella fallet handlade det om 15-20 
minuter.87  
 
Med hänsyn till att innebörden i uttrycket �lämna kvar� ansågs vara oklart 
förekommer numera inte villkorsformuleringar av ovannämnd typ. I 
försäkringsgivarnas villkor kan man istället se att försäkringen inte ersätter stöld 
av stöldbegärlig egendom i bil.88       
 

                                                
86 Prop. 1994/95:17 s. 100f. 
87 I detta rättsfall har även språkinriktad tolkning tillämpats av TR och HovR. Se avsnitt 3.4.1.  
88 Se Trygg Hansa � Hem-, Villahem- och Fritidshusförsäkring, 2006, s. 14 och Länsförsäkringar � 
Villahemförsäkring, 2008, s. 30.  
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Något prejudikat av intresse i fråga om konsument- och personförsäkringar finns 
inte efter det att oklarhetsregeln blivit lagfäst. Regeln används emellertid 
regelbundet i Allmänna reklamationsnämndens (ARN) praxis vid tolkning av 
villkor i konsumentförhållanden. Man tycks sällan åberopa försäkringstekniska 
argument till försäkringsgivarens fördel.89 Detta framgår exempelvis av fallen 
ARN 1999-034590 och ARN 1998-071291.   
 
Ärendet ARN 1999-0345 gällde en villahemförsäkring. Det hus som omfattades av försäkringen 
hade fått vattenskador efter att en läcka inträffat i anslutning till stuprännan. Läckaget hade dock 
inträffat 50 centimeter under markytan. I ett undantagsvillkor i försäkringen framgick att denna 
inte täckte skada på egendom vid utströmning från utvändiga stuprör eller takrännor. Däremot 
omfattade försäkringen skador som uppstått genom att vatten strömmat ut från avloppssystem eller 
ledningssystem för vatten samt för anordningar anslutna till ett sådant system. ARN kom fram till 
att villkoren inte tydligt definierade var ett stuprör ansågs sluta och var ett avloppssystem eller ett 
ledningssystem för vatten ansågs börja. Denna otydlighet fann nämnden skulle drabba den som 
utformat villkoren. Följaktligen skulle de otydliga avtalsvillkoren tolkas till nackdel för 
försäkringsgivaren. 
 
I ARN 1998-0712 gällde ärendet om en skada på tavlor som skett under transport var att anse som 
en plötslig och oförutsedd händelse. Tavlorna var packade i en låda utan något skydd mellan dem. 
Hemförsäkringen täckte skador som skett genom en plötslig och oförutsedd händelse, något som 
försäkringsgivaren inte ansåg vara fallet i förevarande situation. Försäkringsgivaren tyckte att det 
sätt som tavlorna packats på knappast kunde medföra att händelsen skulle uppfattas som 
oförutsedd. Vidare anförde försäkringsgivaren att det var oklart om skadan uppkommit genom 
slitage eller den uppkommit genom en plötslig skada. ARN menade att innebörden av uttrycket 
�plötslig och oförutsedd händelse� var oklart och därmed tvingades uttrycket tolkas utifrån 
undantagen i försäkringsvillkoret. Med hänsyn till dessa och att det är försäkringsgivaren som står 
risken för sina otydligt utformade villkor ansåg nämnden att ersättning borde utgå. Ersättningen 
skulle emellertid reduceras eftersom försäkringstagaren varit oaktsam med hänsyn till hur denne 
packat tavlorna.  
 
Avgörandet är intressant därför att detta villkor, vars terminologi många gånger 
fortfarande används, ansågs som oklart. Fortfarande använder försäkringsgivare 
uttrycket �plötslig och oförutsedd händelse� i sina villkor vilket uppenbarligen 
står i motsättning till etablerad praxis.92  
 
 
 
                                                
89 Se t.ex. RFS 1998 B 1:7, 15, 25, 52; RFS 1999 B 1:23, 46; RFS 2001 B 1:5, RFS 2002 B 1:13.  
90 RFS 1999 B 1:23. 
91 RFS 1998 B 1:15. 
92 Se Trygg Hansa � Hem-, Villahem- och Fritidshusförsäkring, 2006, s. 53, Länsförsäkringar � 
Villahemförsäkring, 2008, s. 59 och IF � VillaHem, 2007, s. 21.  
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3.5.5.2 Företagsförsäkringar 
 
Oklarhetsregeln synes spela en mera begränsad roll vid företagsförsäkring. I de 
fall ordalydelsen närmast talar till försäkringsgivarens nackdel har detta blivit 
avgörande. Då har vanligen oklarhetsregeln åberopats.93 NJA 1951 s. 765 och 
NJA 1963 s. 683 är två rättsfall där det finns uttryck för oklarhetsregeln.  
 
I NJA 1951 s. 765 gjordes i ett försäkringsavtal för ansvarighetsförsäkring undantag bl.a. för 
�anspråk, som grundar sig på avtal eller särskilt åtagande, som sträcker sig utöver de allmänna 
skadeståndsbestämmelserna�.  En försäkringstagare krävde ersättning för vad han i dom ålagts att 
utge på grund av en anställds försummelse vid utförande av entreprenadarbete. Försäkringsgivaren 
invände att det citerade undantaget innebar att försäkringen inte gällde vid skadestånd i 
kontraktsförhållanden. HD uttalade emellertid: �Förbehållet [�] kan icke � eller i vart fall icke 
med erforderlig tydlighet � anses giva vid handen, att bolaget betingat sig ansvarsfrihet för skador 
av den art varom i målet är fråga.�  
 
I NJA 1963 s. 683 angavs i ett avtal om lantbruksförsäkring att ersättning inte lämnades till 
försäkringstagaren eller hans maka när någon av dem uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet 
framkallat skada. HD anförde att skäl kunde åberopas till stöd för båda parternas uppfattning men 
ansåg avgörande att försäkringsgivaren inte förtydligat sitt oklara villkor i anledning av FAL:s 
tillkomst.  
 
Oklarhetsregeln synes däremot inte ha tillämpats i de fall uttryck eller 
formuleringar lika gärna kan tolkas till försäkringsgivarens fördel som dess 
nackdel. I sådana fall har det hänt att försäkringstekniska synpunkter, såsom 
hänsyn till en allmän försäkringspraxis eller premiens storlek i förhållande till 
risken, blivit avgörande.94 I dessa sammanhang kommer domstolen alltså inte in 
på oklarhetsregeln.  
 
I NJA 1947 s. 400 gällde ett fall av produktansvar. Vissa oklara och något motsägelsefulla 
ansvarsförsäkringsvillkor tolkades till försäkringstagarens nackdel. Särskilt åberopades att 
försäkringsgivaren inte förbehållit sig tilläggspremie på grund av ett särskilt villkor som påstods 
ge skydd mot strikt ansvar på grund garanti. HD ansåg att försäkringstagaren bort inse 
begränsningen av skyddet just med tanke på premiens storlek.  
 
I NJA 1998 s. 448 åberopades allmänna försäkringsvillkor hos andra försäkringsgivare till stöd för 
försäkringsgivarens tolkning av innebörden av en avbrottsförsäkring utan att oklarhetsregeln 
berördes.   
 

                                                
93 Se NJA 1951 s. 765, NJA 1963 s. 683 och NJA 2001 s. 255. 
94 Se NJA 1947 s. 400, NJA 1971 s. 502 och NJA 1998 s. 448.  



 26 
 

Senare praxis visar att HD undviker oklarhetsregeln men fortfarande tillgrips 
regeln av en eller flera underinstanser.95 Det nu sagda kan exempelvis skönjas i 
NJA 2001 s. 750 där TR tillämpar oklarhetsregeln, men där de övriga instanserna 
inte gör det. HD har i domskälen gjort ett principiellt uttalande om att 
oklarhetsregeln är att uppfatta som subsidiär i förhållande till andra 
tolkningsprinciper genom att ge en allmän sammanfattning av hur avtalstolkning 
kan gå till. HD konstaterar att:  
 

Vid tolkningen av ett försäkringsvillkor har man emellertid att ta hänsyn till, utöver 
ordalydelsen, klausulens syfte, försäkringens och kundkretsens art, traditioner i fråga 
om formulering, anslutning till lagens uttryckssätt, gängse praxis osv. Man får också 
pröva vad som sakligt är en förnuftig och rimlig reglering. Först om något resultat 
inte kan uppnås vid en sådan prövning har man anledning att falla tillbaka på andra, 
mera generella tolkningsprinciper, såsom den s.k. oklarhetsregeln.96 

 
Även i NJA 2006 s. 53 finner man en undvikande inställning till oklarhetsregeln. 
Det intressanta med detta rättsfall är att ingen av instanserna ens överväger en 
tillämpning av oklarhetsregeln. Ser vi till HD:s bedömning gjordes en ingående 
bedömning av de berörda begreppens betydelse.  
 
Fallet gällde tolkning av villkor i en företagsförsäkring i form av en kollektiv 
olycksfallsförsäkring. I villkoren definierades olycksfallsskada som �kroppsskada som drabbat den 
försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse (olycksfall)�. I villkorets andra stycke 
jämställdes med olycksfallsskada, kroppsskada på grund av förfrysning, värmeslag eller solsting. 
Det fanns även vissa ansvarsbegränsningar. Bl.a. ansågs skada som uppkommit på grund av smitta 
av bakterier, virus eller annat smittämne inte vara ett olycksfall liksom skada som uppkommit 
genom radioaktiv strålning. Sedan vätska från betongen trängt in genom byxorna och orsakat 
frätskador på försäkringstagaren, då han knästående byggt ett uterum till sin villafastighet, 
hävdade denne att det var fråga om en ofrivillig skada eftersom det inte funnits avsikt att skada sig 
själv. Det inträffade ansågs av försäkringstagaren kunna liknas vid olycksfallsskador som 
förfrysningsskada, värmeslag eller solsting. Skadan borde även anses plötslig eftersom skadan 
inträffade omedelbart när försäkringstagaren satt sig ner på betongen. Med hänsyn till att de 
frätande substanserna trängt in i knäna utifrån skulle händelsen enligt försäkringstagaren anses 
vara yttre till sin karaktär. Villkoren var även att betrakta som oklara eftersom den aktuella 
händelsen var snarlik en del av de ansvarsbegränsningar som fanns i villkoren och 
försäkringsgivaren hade haft möjlighet att göra undantag för händelser av förevarande slag. Vidare 
ansåg försäkringstagaren att denna oklarhet borde drabba försäkringsgivaren som på egen hand 
utformat villkorstexten. Försäkringsgivaren bestred yrkandet och gjorde i huvudsak gällande att 
skadan inte utgjorde ett försäkringsfall eftersom händelsen vare sig var att betrakta som ofrivillig, 
yttre eller plötslig. Inte heller ansågs villkoren vara att betrakta som oklara.  
 

                                                
95 Se NJA 1987 s. 835 och NJA 2001 s. 750.  
96 NJA 2001 s. 750. Se s. 754f.  
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TR lämnade försäkringsgivarens talan utan bifall. TR ansåg att eftersom försäkringstagaren 
frivilligt lagt sig ner på knä på betongen var det inte fråga om någon ofrivillig skada. Händelsen 
ansågs inte heller vara att betrakta som plötslig eller yttre. HovR ansåg däremot att kontakten 
mellan försäkringstagarens knän och den frätande betongsubstansen var att betrakta som en yttre 
händelse sett till villkorets ordalydelse och att den också var ofrivillig. I och med att de aktuella 
frätskadorna uppkommit tämligen omgående skulle händelsen även anses vara plötslig. Därmed 
var händelsen att betrakta som ett olycksfall och försäkringsgivaren kunde få ut ersättning ur 
försäkringen. HD ansåg att ordalydelsen i villkoret framstod som viktigast vid denna prövning. 
Efter en ingående tolkning av begreppen i villkoret fann domstolen � i likhet med 
försäkringstagarens tolkningsversion � att det rörde sig om en ofrivillig och yttre händelse. 
Beträffande plötslighetskriteriet konstaterade HD att detta begrepp var mer lättbedömt i de fall 
skadan orsakats av ett mer kortvarigt händelseförlopp. Ett skäl till att försäkringsgivaren uppställer 
kriterium av det här slaget, ansåg HD vara att avgränsa sådana händelser där tidsförloppet varit så 
pass utdraget att försäkringstagaren borde ha haft möjlighet att reagera och avbryta 
händelseförloppet. Vidare anförde HD att det i själva ordet olycksfall sannolikt bör innebära att det 
handlar om en mer kortvarig händelse. I det aktuella fallet fanns inget underlag som visade att 
försäkringstagarens skador uppkommit direkt då han lade sig på betongen, och eftersom 
försäkringstagaren �under en inte kort tidsrymd� legat på betongen kunde det inte anses 
�övervägande sannolikt� att han drabbats av skadorna genom en plötslig händelse. HD fastställde 
därmed TR:s domslut.  
 
 
3.6 Försäkringsavtalets särdrag som kan påverka 
villkorstolkningen  
 
3.6.1 Försäkringstagarens intresse av att skaffa sig trygghet vid skada 
 
Försäkringsavtalet har två särdrag som kan påverka tolkningen av villkoren. Ett av 
dessa särdrag gäller de särskilda sociala synpunkter som framträder vid 
försäkringen. Syftet med försäkringen, sett ur försäkringstagarens synpunkt är att 
skaffa sig trygghet vid skada.97 Detta gäller inte bara privatpersoner utan även 
företag där både den egna ekonomin och de egna anställda kan beröras genom 
inträffade skador.98 I situationer då en försäkringstagares behov av ersättning 
anses beaktansvärt talar detta för att försäkringsvillkor bör tolkas extensivt till 
förmån för denne.99  
 

                                                
97 M. Radetzki, Orsak och skada � Om tolkning av ansvarsbärande orsaksvillkor i avtal om 
egendomsförsäkring, 1998, s. 63.  
98 Prop. 2003/04:150 s. 124.  
99 M. Radetzki, Orsak och skada � Om tolkning av ansvarsbärande orsaksvillkor i avtal om 
egendomsförsäkring, 1998, s. 63. 
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Denna sociala hänsyn kan vara ett vägande skäl att tolka undantag i avtalet till 
fördel för den svagare parten, vilket sannolikt bör vara försäkringstagaren sett till 
bristen på sakkunskap samt det ekonomiska underläge som denne innehar.100 Det 
är dock inte unikt för försäkringsavtalen att den ena parten � i 
försäkringssammanhang försäkringsgivaren � normalt är ekonomiskt starkast. 
Samma förhållande gäller vid andra avtalstyper. Av större betydelse är 
försäkringsgivarens överlägsna sakkunskaper. Försäkringstagaren har inte samma 
möjligheter som försäkringsgivaren att bedöma huruvida premien är rimlig eller 
vad försäkringsvillkoren egentligen innebär i olika situationer.101   
 
 
3.6.2 Försäkringstekniken och villkorstolkningen 
 
Det andra särdraget som kan påverka villkorstolkningen består av den för all 
försäkringsverksamhet grundläggande förutsättningen att försäkringsgivaren i alla 
lägen kan infria sina förpliktelser gentemot försäkringstagarna. För att 
försäkringsgivarna ska kunna fullgöra sina skyldigheter har dessa därför ett 
nödvändigt behov av att försäkringspremien skall motsvara risken för 
försäkringsfall (ekvivalensprincipen). Felaktiga beräkningar i detta avseende kan 
ur försäkringsgivarens synpunkt medföra att denne riskerar förluster och ytterst 
inte kan fullgöra sina åtaganden.102 
 
En följd av detta innebär att ur försäkringsgivarens och 
försäkringshavarkollektivets synpunkt ska försäkringsvillkor tolkas restriktivt. Det 
motsatta gäller då vid tolkning av undantagsvillkor. En mera extensiv tolkning till 
försäkringstagarens förmån riskerar medföra att ersättning ska betalas också för 
skador som enligt försäkringsgivarens kalkyler faller utanför försäkringsskyddet 
och för vilka någon premie sålunda inte betalats av försäkringstagaren.103  
 
 
3.7 �Kortversionens� betydelse för tolkningen 
 
Ett viktigt inslag i NFAL är de ingående bestämmelserna om information till 
försäkringstagarna.104 I lagen fastställs att försäkringsgivaren ska ge en kort 
information om det huvudsakliga innehållet i försäkringsvillkoren. Denna 

                                                
100 B. Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, 2006, s. 49. 
101 Prop. 2003/04:150 s. 124.  
102 M. Radetzki, Orsak och skada � Om tolkning av ansvarsbärande orsaksvillkor i avtal om 
egendomsförsäkring, 1998, s. 63f. 
103 Ibid.  
104 B. Bengtsson, Försäkringsrätt � några huvudlinjer, 2005, s. 40.  
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information ska vara klar och tydlig och bland annat underlätta 
försäkringstagarens bedömning av vad som omfattas av försäkringen.105  
 
Vilken betydelse för tolkningen denna �kortversion� har vet vi inte men det är � 
enligt Ramberg � sannolikt att tro att domstolen vid avtalstolkningen i framtiden 
kommer fästa större vikt vid �kortversionen� än vid själva villkorstexten. 
Anledningen är att man kan ta för givet att fler försäkringstagare läser 
�kortversionen� istället för den mer omfattande villkorstexten.106 Enligt 
Bengtsson är det mer tveksamt vilken inverkan en �kortversion� har på 
tolkningen. Denne menar att �kortversionen� i stort sett är uppbyggd på samma 
sätt som villkoren. Denne anser också � till skillnad från Ramberg � att det är 
tveksamt om fler försäkringstagare läser �kortversionen� istället för 
villkorstexten.107  
 
En tolkning där man fäster större vikt vid �kortversionen� skulle innebära att 
domstolen bortser från traditionell avtalstolkning som innebär att särskilt innehåll 
går före bestämmelser med allmänt innehåll.108 Istället tar domstolen sikte på en 
partsinriktad avtalstolkningsmetod där domstolen i första hand frågar vad 
försäkringstagaren uppfattat om avtalets innehåll.109 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
105 Se t.ex. NFAL 2:1-2, 8:1 och 10:2.  
106 C. Ramberg, Kontraktstyper, 2005, s. 219. 
107 B. Bengtsson, Försäkringsrätt � några huvudlinjer, 2005, s. 45.  
108 Se avsnitt 3.2.  
109 C. Ramberg, Kontraktstyper, 2005, s. 219.  
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4. Analys  
 
 
 
 
4.1 Inledning 
 
I uppsatsens första kapitel ställde jag en fråga med anknytning till avtalstolkning 
av standardiserade försäkringsvillkor. Frågan var följande: Hur ska 
försäkringsvillkor tolkas? I detta kapitel kommer jag med hjälp av materialet i 
föregående kapitel genomföra en analys för att få fram svar på undersökningens 
problem.     
 
 
4.2 Den subjektiva tolkningsmetoden är resultatlös  
 
Den subjektiva tolkningsmetoden innebär att man utgår från den gemensamma 
partsavsikten och försöker fastställa den subjektiva viljan hos respektive 
avtalspart. Under omständigheter då villkoren varit föremål för individuell 
förhandling � som det ofta är tal om när det gäller större företag � blir den 
subjektiva tolkningen mer avgörande. När det däremot gäller de typer av ensidigt 
upprättade försäkringsavtal som försäkringsgivare så ofta tillhandahåller tilldelas 
de allmänna villkoren normalt inte någon större uppmärksamhet när de enskilda 
försäkringsavtalen ingås och de är oftast inte ens på tal mellan parterna. Sålunda 
kan det verka som en ren fiktion att tala om en gemensam partsavsikt beträffande 
dessa avtal och på så vis blir den subjektiva tolkningen ständigt resultatlös. Detta 
innebär att den objektiva tolkningsmetoden i dessa sammanhang blir den klart 
dominerande.    
 
 
4.3 Objektiv tolkningsmetod � den dominerande 
tolkningsmetoden  
 
Objektiv tolkning baseras på flera olika faktorer som är relevanta vid tolkningen 
av försäkringsavtal. Försäkringsavtalets ordalydelse bildar tolkningens 
utgångspunkt. 
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4.3.1 Ordalydelsen 
 
Försäkringsavtalets ordalydelse bildar tolkningens utgångspunkt. Tolkning av 
försäkringsavtalets ordalydelse ska förstås i enlighet med allmänt språkbruk. Det 
bör samtidigt uppfattas som mindre rimligt att alla uttryck och formuleringar ska 
tolkas utifrån det allmänna språkbruket. Undantag gäller för tekniska uttryck och 
andra facktermer. Enligt den allmänna inställningen ska dessa tolkas mot 
bakgrund av den vedertagna uppfattningen inom branschen, detta oavsett hur en 
icke sakkunnig försäkringstagare uppfattar begreppen. Denna branschinriktade 
tolkningsmetod bör bl.a. anses lämplig när det gäller att tolka enskilda begrepp 
som inte används eller uppfattas annorlunda i det allmänna språkbruket. Kommer 
sig oklarheten däremot av ett begrepp som är vagt eller obestämd är det mer 
tveksamt huruvida en sådan tolkning bör tillämpas. Det är dessutom inte uteslutet 
att en alternativ betydelse av en fackterm kan vara gällande även om det går att 
fastställa en fackmässig betydelse. För att detta ska vara möjligt krävs en utbredd 
uppfattning om denna alternativa betydelse av en fackterm. I övrigt kan 
konstateras att en systeminriktad tolkningsmetod kan tillämpas vid tolkning efter 
ordalydelsen.  
 
Vanligtvis ger försäkringsavtalets ordalydelse en förhållandevis klar uppfattning 
av avtalets innebörd. I sådana fall medför tolkningen inte några särskilda 
svårigheter. I de fall ordalydelsen emellertid är oklar eller motstridig är man 
tvingad att se till andra faktorer. Huruvida man i detta sammanhang ska stödja sig 
på en mer allsidig tolkningsmetod eller oklarhetsregeln är något som är 
omdebatterat i litteraturen.  
 
 
4.4 Debatten om att stödja sig på en allsidig 
tolkningsmetod eller oklarhetsregeln  
 
I litteraturen förespråkar de flesta en betydligt mera allsidig tolkningsmetod vid 
tolkningen av oklara försäkringsvillkor än en tillämpning av oklarhetsregeln. Man 
anser att det inte är juridiskt korrekt att alltid låta försäkringsgivaren förlora varje 
tvist om tolkning av försäkringsvillkor bara på den grunden att försäkringsgivaren 
är en starkare avtalspart med större ekonomiska resurser än den enskilda 
försäkringstagaren. Kritikerna mot oklarhetsregeln menar att en regel som 
bestämmer att den som skrivit ett avtal alltid förlorar alla avtalstolkningstvister 
skulle i längden medföra att ingen vågar skriva eller tillhandahålla avtalsförslag. 
Man måste göra en allsidig avtalstolkning med en ingående bedömning mot 
bakgrund av många faktorer. De faktorer som kan tas med i den allsidiga 
bedömningen är klausulens syfte, försäkringens och kundkretsens art, traditioner i 
fråga om formulering, anslutning till lagens uttryckssätt, gängse praxis osv. Vid 
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en sådan allmän bedömning skulle oklarhetsregeln ge en begränsad ledning och 
bedömningen blir mycket mer allsidig. I litteraturen kritiseras domstolarna för att 
med hjälp av oklarhetsregeln alltför lättvindigt avstå från den allsidiga 
tolkningsmetoden och fastställa oklarhet för att sen stödja sig på 
oklarhetsregeln.110 Att använda oklarhetsregeln som ett knep för att undgå den 
ingående analys som avtalstolkningstvister kräver är inte acceptabelt.111 Huruvida 
det verkligen är så att domstolarna använder oklarhetsregeln som ett knep att 
undgå den allsidiga tolkningsmetoden bör ifrågasättas. Är det verkligen rimligt att 
tro att domstolar skulle arbeta på det sättet och vilka stöd finns för påståendet? 
Allt som allt är det ett långtgående empiriskt påstående att påstå att domare skulle 
använda oklarhetsregeln som ett knep för att undgå en ingående analys och det 
saknas klara belägg för att det skulle vara på detta viset.  
 
Den kritik som förekommer mot den allsidiga tolkningsmetoden är att den medför 
att rättsläget blir mycket osäkert och svårbedömt vilket är till nackdel för 
branschen och för de enskilda. Kritikerna befarar att den allsidiga bedömningen 
allmänt sett kan medföra att företagens ekonomi och verksamhet påverkas 
negativt och den ger den försäkrade en minskad trygghet och höjde 
pensionspremier. Att begränsa sig till en rent språklig tolkning av ett omtvistat 
villkor och vid tvekan tillämpa oklarhetsregeln i detta sammanhang skulle därför 
knappast vara till någon större nackdel. En sådan prövning skulle innebära att 
rättsläget blev mer säkert och mindre svårbedömt men kanske också innebära 
höjda premier eftersom bolagen måste �gardera� sig ekonomiskt mot sådan 
tolkningspraxis.   
 
Det är svårt att göra några säkra uttalanden om rättsläget med utgångspunkt i 
praxis eftersom uppsatsen inte ställer någon fråga till rättsfallsmaterialet. Trots 
vissa principiella uttalanden och HD:s inställning är det ganska svårt att få ett 
grepp om tillämpningen. Man kan i varje fall konstatera att oklarhetsregeln tycks 
spela en mera begränsad roll vid företagsförsäkring än vid andra avtalstyper. I de 
fall ordalydelsen närmast talar till försäkringsgivarens nackdel har detta blivit 
avgörande. Då har vanligen regeln åberopats.112 Oklarhetsregeln synes inte ha 
tillämpats i de fall uttryck eller formuleringar lika gärna kan tolkas till 
försäkringsgivarens fördel som nackdel. I senare rättspraxis kan man emellertid av 
allt att döma se en tendens att HD undviker regeln. Detta kan möjligen tyda på att 
HD instämmer i den kritik som förts fram i litteraturen och att HD följt 
rekommendationerna om en mera allsidig bedömning. Ett exempel är NJA 2006 s. 
53 där det klart och tydligt framgår att HD i vart fall inte har för avsikt att ge den 
någon ökad tillämplighet utanför konsumentförhållanden.  

                                                
110 Se t.ex. B. Lehrberg, Avtalstolkning, 2006, s. 150. 
111 J. Ramberg & C. Ramberg, Allmän avtalsrätt, 2007, s. 170. 
112 Se NJA 1951 s. 765, NJA 1963 s. 683 och NJA 2001 s. 255. 
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Man kan även lägga märke till att den allsidiga tolkningen undviks av framför allt 
de lägre instanserna vilket domstolarna kritiserats för i litteraturen. Man kritiserar 
domstolarna för att alltför enkelt bortse från en allsidig bedömning, och i ett för 
tidigt skede och utan egentlig prövning, falla tillbaka på oklarhetsregeln. Jag är 
personligen beredd att hålla med om kritiken. Min uppfattning är � precis som i 
litteraturen � att de lägre instanserna väl enkelt faller tillbaka på oklarhetsregeln 
istället för att tillämpa en mer allsidig bedömning.  
 
 
4.4.1 Oklarhetsregelns starkare ställning i konsumentförhållanden 
efter att regeln lagfästs i AVLK 
 
Rättpraxis ger inte några klara besked i frågan vad oklarhetsregeln närmare 
innebär i konsumentsammanhang. I litteraturen finns de som anser att 
oklarhetsregeln har fått en starkare ställning för konsumentavtalens del sedan 
oklarhetsregeln lagfästs genom bestämmelsen att oklara villkor i standardavtal ska 
tolkas till förmån för konsumenten. Det finns däremot även de som anser att 
oklarhetsregeln inte har fått någon starkare ställning i konsumentförhållanden 
eftersom AVLK § 10 är avsedd att tillgripas som en sista utväg. Dessutom gäller 
inte oklarhetsregeln i AVLK generellt utan endast när villkoret är ett 
standardiserat konsumentförsäkringsavtal.  
 
Nämndpraxis visar däremot att de försäkringstekniska förutsättningarna för de 
omtvistade villkoren inte har någon betydelse vid bedömningen i dagens läge. 
Istället tillämpas oklarhetsregeln regelbundet vid tolkning av villkor i 
konsumentförhållanden.  
 
Det bör lämpligen inte vara särskilt konstigt att utvecklingen går i denna riktning 
efter att oklarhetsregeln lagfästs i AVLK, trots den skepsis man visat på sina håll i 
litteraturen. Medan oklarhetsregeln verkar ha varit en regel att ta till hjälp när 
andra lösningar saknats eller oklarheten endast anförts som en omständighet bland 
andra tycks regeln numera ha fått större betydelse. Detta torde främst bero på att 
intresset av att skydda konsumenterna alltmer har uppmärksammats med hjälp av 
lagstiftning.  
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4.5 Försäkringsavtalets särdrag som kan påverka 
villkorstolkningen  
 
Tolkningen av försäkringsvillkoren kan påverkas av de särdrag som 
försäkringsavtalet bär på. För att försäkringsgivaren ska infria sina åtaganden 
emot försäkringstagaren � vilket är en grundläggande förutsättning för all 
försäkringsverksamhet � är det av stor betydelse att ekvivalensprincipen efterlevs, 
annars riskerar försäkringsgivaren förluster vilket ytterst kan leda till att denne 
inte kan fullgöra sina åtaganden. Med anledning av detta är det ur 
försäkringsgivarens synpunkt väsentligt att försäkringsvillkor tolkas restriktivt. 
Mot en sådan synpunkt kan framför allt åberopas den enskilde försäkringstagarens 
intresse av trygghet för sig och för övriga försäkrade vid skada.    
 
4.6 �Kortversionens� betydelse för villkorstolkningen  
 
Huruvida den korta information om det huvudsakliga innehållet i 
försäkringsvillkoren som försäkringsgivaren måste lämna har betydelse för 
villkorstolkningen är ytterst tveksamt. Anledningen är att denna �kortversion� i 
stort sett är uppbyggd på samma sätt som villkoren och det är osäkert om fler 
försäkringstagare läser �kortversionen� istället för den mer omfattande 
villkorstexten. Det är emellertid tänkbart att fler försäkringstagare läser 
�kortversionen�. Under sådana omständigheter är det sannolikt att domstolen vid 
avtalstolkning i framtiden kommer fästa större vikt vid �kortversionen� än vid 
själva villkorstexten.  
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5. Slutsats och avslutande kommentar  
 
 
 
 
Det finns inget rakt svar på hur försäkringsvillkor ska tolkas. Man kan emellertid 
slå fast att den subjektiva tolkningsmetoden inte är användbar eftersom den alltid 
blir resultatlös beträffande standardiserade försäkringsavtal. Istället blir följden att 
den objektiva tolkningsmetoden blir den dominerande, vilken baseras på flera 
olika relevanta faktorer. Försäkringsavtalets ordalydelse är en sådan faktor och 
bildar utgångspunkt vid tolkningen. När försäkringsavtalets ordalydelse ger en 
förhållandevis klar uppfattning av avtalets innebörd medför tolkningen inte några 
särskilda svårigheter. I de fall ordalydelsen emellertid är oklar eller motstridig är 
man tvingad att se till andra faktorer. 
 
I sådana sammanhang är det osäkert hur försäkringsvillkor ska tolkas. I 
konsumentförhållanden har det alltmer uppmärksammade skyddet för 
konsumenten bidragit till att utvecklingen går mot att tolka försäkringsvillkor till 
konsumentens fördel. Idag tycks oklarhetsregeln ha fått en starkare ställning i 
konsumentförhållanden efter att regeln lagfästs i AVLK. Ofta verkar det som att 
oklarhetsregeln tillämpas i dess variant av culparegel. I fråga om tolkning av 
försäkringsvillkor i näringsidkarförhållanden är tendenserna inte lika tydliga. I 
dessa sammanhang har man i litteraturen förespråkat en mera allsidig 
tolkningsmetod istället för oklarhetsregeln. Från rättspraxis är det dock svårt att 
göra några säkra uttalanden om rättsläget � trots vissa principiella uttalanden från 
HD � men onekligen spelar oklarhetsregeln en mera begränsad roll vid 
företagsförsäkring. Inte minst märks detta i senare rättspraxis där man 
uppenbarligen ser tendenser till att HD undviker oklarhetsregeln. Emellertid 
tillämpas oklarhetsregeln fortfarande av underinstanserna. Att instanserna och 
dess avtalstolkare, som använder sig av samma tolkningsdata, kan komma fram 
till olika resultat hänger samman med hur de väljer att värdera betydelsen av varje 
enskilt tolkningsdatum. Sålunda tycks värderingarnas betydelse vid tolkning spela 
stor roll.  
 
Tolkningen av försäkringsvillkoren kan påverkas av de särdrag som 
försäkringsavtalet bär på. För att försäkringsgivaren ska infria sina åtaganden 
emot försäkringstagaren � vilket är en grundläggande förutsättning för all 
försäkringsverksamhet � är det av stor betydelse att ekvivalensprincipen efterlevs, 
annars riskerar försäkringsgivaren förluster vilket ytterst kan leda till att denne 
inte kan fullgöra sina åtaganden. Med anledning av detta är det ur 
försäkringsgivarens synpunkt därför väsentligt att försäkringsvillkor tolkas 
restriktivt. Mot en sådan synpunkt kan framför allt åberopas den enskilde 
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försäkringstagarens intresse av trygghet för sig och för övriga försäkrade vid 
skada.    
 
Tolkning av avtal � inte minst försäkringsavtal � är inom avtalsrätten ett 
uppmärksammat område som är väldigt omdebatterat. Det har varit intressant att 
få arbeta med ett rättsområde som väcker både känslor och delade meningar.  
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