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Sammanfattning

I uppsatsen redogörs inledningsvis för försäkringsrättens huvudlinjer. Det
konstateras att avseende företagsförsäkringar i allmänhet de främsta rättskällorna
är FAL, försäkringsavtalet och praxis. Därefter presenteras parternas
huvudförpliktelser vilket för försäkringstagaren är att betala premien.
Försäkringsgivarens främsta förpliktelse är att bära en viss risk och i
förekommande fall kompensera försäkringstagaren om risken förverkligas. I
uppsatsen redogörs vidare för de olika biförpliktelser som försäkringstagaren har
gentemot försäkringsgivaren. Dessa förpliktelser rör bl a säkerhetsåtgärder,
skyldighet att inte öka faran och räddningsplikt. I sammanhanget diskuteras de
avgränsningssvårigheter som kan uppstå mellan olika former av
försäkringsföreskrifter. Det konstateras att avgränsningen främst får göras med
ledning av föreskriftens bakomliggande syfte.

Därefter återges grundläggande omständigheter för all avtalstolkning, d v s  val av
relevanta tolkningsdata och hur dessa skall värderas i förhållande till varandra.
Slutsatsen blir att avtalets ordalydelse, den gemensamma partsviljan, rättsregler
och branschsedvana utgör mycket viktiga omständigheter i de flesta
tolkningssituationer. Utöver detta har i praxis vissa tolkningsregler, såsom bl a
oklarhetsregeln, tillämpats. I svensk rättsvetenskaplig litteratur pågår en
diskussion om partsviljan skall tillmätas någon avgörande betydelse vid
tolkningen. Två motpoler kan skönjas. Hellner och Grönfors är företrädare för
det materiella paradigmat vilket innebär att de tillmäter partsviljan ytterst liten
betydelse. Lehrberg är den främsta företrädaren för det formella paradigmat där
partsviljan anses utgöra grunden för all avtalstolkning. Adlercreutz tycks anse att
partsviljan bör beaktas men att denna inte skall tillmätas avgörande betydelse.

Praxis avseende tolkning av försäkringsavtal är inte särskilt omfattande. De
slutsatser som kan dras är att oklarhetsregeln förefaller spela en underordnad roll
vid tolkning av företagsförsäkringar. Avtalets ordalydelse och  systematik samt
branschsedvänja tillmäts stor betydelse. HD har i ett flertal fall diskuterat såväl
allmänna ändamålshänsyn som rättspolitiska överväganden. Även
försäkringstekniska hänsyn har inverkat på vissa avgöranden.

Därefter undersöks den nya försäkringsmarknaden avseende försäkringar mot IT-
relaterade skador. I uppsatsen konstateras att utbudet av försäkringar på området
är begränsat vilket antas bero på dels begränsad efterfrågan, dels på att
riskexponeringen som sådan är en relativt ny företeelse. En IT-försäkring kan eller
bör omfatta bl a förlust av eller skada på immateriella rättigheter då skadan är
relaterad till IT-systemet eller ansvar gentemot kontraktspart eller tredje man då  t
ex en transaktion försenas på grund av att IT-systemet drabbas av någon form av
avbrott.
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I uppsatsen undersöks och diskuteras föreskrifter i försäkringsvillkoret avseende
försäkringstagarens IT-säkerhet. I sammanhanget diskuteras både de problem
som är sammankopplade med formuleringen av föreskriften och de
tolkningssvårigheter som uppkommer om kraven på IT-säkerheten inte preciseras
närmare. Slutsatsen blir att det föreligger svårigheter med att formulera denna
form av föreskrift på ett detaljerat sätt. Problemen har bl a att göra med
dynamiken på säkerhetsområdet.

Villkor avseende krav på försäkringstagarens IT-säkerhet har i praktiken
utformats som en allmän hänvisning till branschstandard. I uppsatsen undersöks
därför om någon sådan standard finns. Det konstateras att det förvisso finns
föreskrifter eller rekommendationer på området för IT-säkerhet men att dessa
knappast kan anses ge uttryck för någon branschstandard eller vara lämpliga att
tillämpa analogt. Den rättsliga betydelsen av det befintliga materialet är därför av
ytterst begränsad betydelse. Uppstår en tolkningstvist avseende
försäkringstagarens IT-säkerhet kommer antagligen allmänna
ändamålsöverväganden, med viss hänsyn tagen till de särskilda problem som finns
på området, vara avgörande för utgången.
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Förord

Det är både utmanande och stundtals frustrerande att skriva en examensuppsats.
Inledningsvis måste naturligtvis ett ämne väljas som helst inte redan tidigare har
behandlats av alltför många och som dessutom är både praktiskt och teoretiskt
intressant. När ämnesvalet slutligen är gjort skall en avgränsning och disposition
färdigställas. Detta är inte alltid det enklaste, särskilt inte då dessa under
uppsatsskrivandets gång ideligen justeras eller omarbetas. Även
materialinsamlingen ger upphov till frustration. Inte blir det enklare av att det valda
ämnet tidigare inte har behandlats varför tillgången på material inte är särskilt
omfattande. Trots inledande svårigheter, perioder av skrivkramp och tvivel på ens
egna förmåga att prestera något som kan vara av intresse även för någon annan
än en själv, infinner sig stundtals en känsla av tillförsikt då arbetet faktiskt
fortskrider och något som åtminstone förefaller vara en uppsats sakta men säkert
växer fram. En uppsats blir i princip aldrig färdig. Det finns alltid någonting som
kan tillföras, dras ifrån, omarbetas eller på något annat sätt göras bättre.
Någonstans måste emellertid en punkt sättas och då är det med stor
tillfredsställelse som uppsatsen färdigställs.

Mitt ämnesval kan förklaras med mitt stora intresse i den allmänna civilrätten. Det
valda ämnet har gjort det möjligt att kombinera traditionell juridik i form av avtals-
och försäkringsrätt med ett rättsområde som närmast kan benämnas IT-rätt, d v s
juridik som har ett intimt samband med informationsteknologi. Genom att utforma
uppsatsen på detta sätt har det varit möjligt att undersöka den allmänna
avtalsrätten dels ur ett praktiskt, dels ur ett teoretiskt perspektiv. Min förhoppning
är att jag med mitt ämnesval åtminstone till viss del lyckas åskådliggöra juridikens
dynamik; juridiken påverkas av den tekniska utvecklingen, den tekniska
utvecklingen påverkas av juridiken.

Uppsatsen hade aldrig blivit färdig om det inte varit för vissa personer som på ett
eller annat sätt bidragit till detta. På detta enkla sätt vill jag ta tillfället i akt att rikta
ett uppriktigt och ödmjukt tack till följande personer. Philippe Tamwelius,
försäkringsjurist på försäkringsbolaget Zurich, som varit vänlig att bistå mig dels
med villkoret E-Risk, dels med svar på många frågor. Mina vänner, ni vet vilka ni
är, som under glada tillrop och skämtsamma kommentarer gjort skrivprocessen
uthärdlig. Slutligen också min handledare, juris doktor Eva Lindell-Frantz, som
med stor sakkunskap och en aldrig sinande entusiasm varit en källa till inspiration.

Robert Deli,
Lund i juli 2001
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Förkortningar

FAL Lag (1927:77) om försäkringsavtal
HD Högsta domstolen
HovR Hovrätt(en)
ISO International Organization for Standardization
IT Informationsteknologi
JT Juridisk tidskrift
LIS Ledningssystem för informationssäkerhet
LU Lagutskottet
NFT Nordisk försäkringsrättslig tidskrift
NJA Nytt juridiskt arkiv, avdelning I
Prop Proposition
rskr Riksdagsskrivelse
SIS Swedish Institute for Standards
SkVN Skadeförsäkringens villkorsnämnd
SOU Statens offentliga utredningar
SvJT Svensk juristtidning
TR Tingsrätt(en)
ÖCB Överstyrelsen för civil beredskap
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1 Inledning

1.1 Introduktion

Försäkringsrätten är en särskild del av civilrätten. Det förefaller emellertid som att
rättsområdet ofta anses vara något av en sidolöpare till den allmänna civilrätten,
detta trots att försäkringsrätten har mycket stor betydelse såväl i det praktiska
livet som för olika juridiska områden. Inte minst är försäkringsområdet intimt
sammankopplad med skadeståndsrätten. Även det omvända förhållandet är i
högsta grad en juridisk sanning; den allmänna civilrätten i allmänhet och den
allmänna avtalsrätten i synnerhet har avgörande betydelse på det
försäkringsrättsliga området. En studie av ett särskilt försäkringsrättsligt område
kan därför sällan genomföras utan att även allmänna avtalsrättsliga frågor
diskuteras.

Denna uppsats behandlar den nya försäkringsformen som kan sammanfattas i
begreppet IT-försäkringar. Detta är en försäkringsform som främst utvecklats för
de företag i vars verksamhet IT-system har en stor roll. Det kan vara fråga om
finansiella institut eller mindre e-handelsföretag. Den gemensamma nämnaren är
företagens beroende av IT-systemet och den särskilda riskexponering dessa
företag således utsätts för. Traditionella försäkringar kan inte alltid antas omfatta
dessa särskilda risker. I och med att försäkringsformen som sådan är ny uppstår
en del frågor. I uppsatsen belyses dessa frågor med utgångspunkt i en traditionell
avtalsrättslig diskussion.

1.2 Syfte och problemformulering

Mitt syfte med denna uppsats är att med utgångspunkt i dels den teoretiska
diskussion avseende avtalstolkning som förs i rättsvetenskaplig doktrin, dels
praxis avseende främst tolkning av försäkringsavtal belysa de problem som kan
uppkomma särskilt avseende föreskrifter i försäkringsavtalet rörande
försäkringstagarens IT-säkerhet.

De övergripande frågor som undersöks är dels vilka tolkningsteorier som finns,
dels hur försäkringsrättsliga tolkningsfrågor lösts i praxis. Vidare är det
nödvändigt att undersöka den nya försäkringsformen som sådan med särskild
hänsyn tagen till riskexponeringen. För att en tolkningsdiskussion skall kunna föras
är det nödvändigt att redogöra för de eventuella bindande eller rekommenderande
föreskrifter som idag finns rörande IT-säkerhet. I sammanhanget är det dessutom
relevant att diskutera problem rörande formulering i försäkringsavtal av
föreskrifter om IT-säkerhet.
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Det är viktigt att poängtera att syftet inte är att prestera klarläggande slutsatser
avseende de diskuterade frågorna. I uppsatsen diskuteras allmänt rörande de
problem som kan komma att uppstå och uppsatsen kan därför anses vara av
problemformulerande art. Försäkringsformen är ny och det är inte möjligt att utan
ingående praktiska kunskaper i både teknologi och försäkringsrätt analysera
rättsläget och därefter dra kvalificerade rättsliga slutsatser. Med min begränsade
kunskap i de bägge områdena förefaller en lämpligare sysselsättning alltså vara att
söka undersöka och allmänt diskutera kring eventuella problem som kan komma
att uppstå.

Uppsatsen är skriven för juris studerande och juris kandidater som dels vill få en
bild av hur allmän avtals- och försäkringsrätt påverkar och påverkas av
förhållanden som har med IT att göra, dels vill få en översiktlig presentation av
IT-försäkringar och föreskrifter om IT-säkerhet.

1.3 Avgränsningar

Uppsatsen behandlar uteslutande företagsförsäkringar. Några förhållanden
avseende försäkringar till konsumenter berörs således inte. En följd av detta är att
varken lagar eller praxis avseende sådana försäkringar berörs. I uppsatsen
uppmärksammas främst skade- eller ansvarsförsäkringar eftersom IT-försäkringar
närmast kan härledas från dessa försäkringsformer.

Någon diskussion förs inte heller avseende betydelsen av förslaget om en ny
försäkringsavtalslag. Det är oklart när en sådan lag träder i kraft och det är inte
mycket som talar för att genomgripande förändringar kommer att ske rörande de
frågor som diskuteras i uppsatsen.

Nämndavgöranden från de försäkringsrättsliga nämnderna och Allmänna
reklamationsnämnden spelar en, i vissa fall, stor roll inom försäkringsrätten.
Flertalet tvister avgörs i nämnder utan att därefter föras till allmän domstol.  I
uppsatsen har emellertid nämndavgöranden beaktats i mycket liten utsträckning.
HD har i ett flertal fall bedömt försäkringsavtal ur ett tolkningsperspektiv. Dessa
avgöranden har stor betydelse och nämndavgöranden skulle endast i
sammanhanget tjäna till att bekräfta att även nämnderna följer prejudikat.
Dessutom innehåller de nämndavgöranden som existerar på området nästan
uteslutande mycket kortfattade resonemang. Sammantaget har jag alltså gjort den
bedömningen att nämndavgöranden inte behöver redovisas i någon större
utsträckning.

Jag har valt att relativt utförligt återge den inom svensk rättsvetenskap förda
teoretiska diskussionen avseende avtalstolkning. Detta anser jag i det närmaste
nödvändigt i syfte att få en grundläggande förståelse för avtalstolkningens ibland
komplexa natur. Ofta återges tolkningsfrågor relativt kortfattat i bl a
studentuppsatser. Detta leder till allmänna slutsatser om att partsviljan och
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oklarhetsregeln spelar betydelsefulla roller vid avtalstolkning. Min slutsats i
uppsatsen är att detta på sin höjd är en sanning med modifikation. En
grundläggande förståelse för avtalstolkningens grunder är även nödvändig för att
ett resonemang rörande tolkning av nya former av försäkringsvillkor skall vara
möjligt att föra.

1.4 Metod och material

I juridisk argumentation skall, enligt traditionell svensk juridisk metod, lagar, andra
föreskrifter och fasta sedvanerättsliga regler beaktas som auktoritetsskäl.
Prejudikat, lagars förarbeten och sedvänjor som inte utgör fasta sedvanerättsliga
regler bör, enligt samma lära, beaktas. Institutionella rekommendationer så som t
ex myndigheters anvisningar eller riktlinjer, domar och beslut som inte utgör
prejudikat, olika material som författats i samband med lagstiftning och som inte
utgör förarbeten, rättspraxis, rättsvetenskaplig doktrin samt olika slags informellt
material som t ex utvisar ledande värderingar inom en viss samhällsgrupp får
åberopas i juridisk argumentation. Även sakskäl får åberopas i juridisk
argumentation. Avgörande för sakskälens relevans är innehållet i dessa. Angående
juridisk argumentation och rättskällor hänvisas vidare till Peczenik s. 203 ff.

I uppsatsen används, avseende den allmänna avtals- och försäkringsrättsliga
diskussionen, traditionell juridisk metod. De viktigaste källorna utgörs av
författningar, prejudikat och rättsvetenskaplig doktrin. I försäkringsrätten bör
avseende praxis skiljas mellan avgöranden i de allmänna domstolarna och
avgöranden i diverse försäkringsnämnder. Nämnderna består inte endast av
jurister, där finns även intresseledamöter som företräder försäkringsbranschen.
Många tvister avgörs i nämnderna utan att föras vidare till allmän domstol. I
avgränsningsavsnittet har nämnts att jag valt att inte i någon större grad beakta
nämndavgöranden. Detta motiverar jag genom att det, avseende de i uppsatsen
relevanta frågeställningarna, inte finns anledning att beakta nämndavgöranden då
det finns flertal prejudikat från HD. Härutöver bör nämnas att det, så vitt jag
kunnat utröna, inte existerar avgöranden avseende de specifika
försäkringsrättsliga frågor som rör IT-säkerhet. Sammantaget finns alltså inga skäl
för att i uppsatsen i någon större utsträckning beakta nämndavgöranden.

Avseende avsnitt 3 som behandlar IT-försäkringar bör materialproblemet
uppmärksammas. Tillgången på juridiskt material, såväl författningar, prejudikat
som doktrin är i det närmaste obefintlig. Stor möda har lagts ned på att finna
relevant material. Sökningen har gått till på det viset att jag dels har kontaktat
praktiker inom både IT-säkerhet och försäkringsrätt, dels på egen hand letat
material i bibliotek och på Internet. Detta har tagit osedvanligt mycket tid i
anspråk. Det material som trots allt finns har ofta lagts åt sidan eftersom det inte
uppfyllt kraven på för juridisk argumentation relevant material. Det som sedan har
återstått har utgjort en brokig samling av myndighetsförfattningar,
rekommendationer och privaträttslig standard. Jag har efter noga övervägande
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valt att använda mig av den i uppsatsen omnämnda svenska standarden, LIS.
Detta är alltså en icke branschspecifik standard fastställd av en privaträttslig
sammanslutning, SIS. Denna sammanslutning är emellertid en väletablerad och
respekterad organisation. Därutöver har den nu ifrågavarande standarden
fastställts av ISO som en internationellt vedertagen standard. Antalet certifieringar
mot standarden är lågt varför den inte kan anses utgöra en sedvanerättslig källa.
Inte desto mindre anser jag den utgöra en källa som åtminstone får åberopas i
juridisk argumentation.

Bristen på material har medfört att min argumentation i vissa stycken kan, säkert
med rätta, uppfattas som allmänt hållen. Jag är medveten om detta. Med de
begränsade praktiska kunskaper som jag har avseende juridik i allmänhet och
försäkringsrätt i synnerhet samt teknologi är möjligheten att komma med
auktoritativa slutsatser minst sagt begränsad. Syftet med uppsatsen är emellertid
inte detta. Syftet är, som ovan framgått, att belysa ett nytt försäkringsområde som
mig veterligen ännu inte har blivit belyst. Den metod jag använt mig av har tjänat
detta syfte.

1.5 Terminologi

Avslutningsvis bör i detta inledande avsnitt något sägas om terminologin i
uppsatsen. Grundläggande försäkringsrättsliga begrepp förutsätts läsaren ha
kunskap om. För tydlighetens skull kan emellertid klargöras att i uppsatsen med
försäkringstagare menas den person som tecknar försäkring. Försäkringshavare
är den person till vars förmån försäkringen gäller. Försäkringsgivare är den person
som erbjuder försäkring.

IT-system och datorsystem används synonymt. Med dessa begrepp avses
datorer vilka är sammankopplade i nätverk vare sig nätverket i ett enskilt fall är
internt eller externt.

Med IT-säkerhet avses, med IT-kommissionens terminologi, säkerhet i IT-
system.
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2 Avtals- och försäkringsrätt

2.1 Inledande översikt

Försäkringsavtalet sluts mellan försäkringsgivaren och försäkringstagaren.
Försäkringsavtalets huvuddrag utgörs av att det är ett varaktigt avtal där
försäkringstagarens främsta uppgift är att betala premien. Försäkringsgivarens
primära åtagande är att stå för risken att en viss händelse inträffar, d v s ersätta
försäkringstagaren för den ekonomiska förlust som drabbar denne om den
försäkrade risken inträffar. Det är det sistnämnda som särskiljer försäkringsavtal
från andra sorters avtal, nämligen det intresse som knyts till en eventuellt
inträffande framtida händelse. Utmärkande för ett sådant avtal är att den risk
försäkringen omfattar inte säkerligen kommer att inträffa eller i vart fall är det
oklart vid vilken tidpunkt den inträffar.1 Idén med en försäkring är alltså att
försäkringstagaren genom att betala en premie kan skapa sig en ekonomisk
trygghet.2

Försäkringsväsendet skyddar på ett effektivt sätt mot ett antal olika skaderisker.
Försäkringsersättningen har därmed en reparativ funktion. Självförsäkring, d v s
att ett subjekt själv kan sprida risker och kostnader på ett fullgott sätt, är endast
ett realistiskt alternativ i ett fåtal fall. För att en riktig trygghet skall kunna skapas
krävs att en samverkan mellan olika subjekt sker i organiserad form. Denna
samverkan sker mellan subjekt vilka riskerar att utsättas för liknande former av
ekonomisk skada. Försäkringsgivaren har möjlighet att via avancerade
försäkringstekniska överväganden och statistiska beräkningar få en överblick av
sannolikheten för antalet skador och storleken på dessa under ett år. På detta sätt
kan premien anpassas till en rimlig nivå. Försäkringsgivaren ses som en
företrädare för kollektivet och svarar för att kollektivets kostnader att täcka en
risk fördelas på ett så korrekt sätt som möjligt.3

Ett försäkringsavtal kan bli gällande redan innan prestation och det förutsätter
ingen särskild form. Vanligtvis utfärdar emellertid försäkringsgivaren på eget
initiativ ett försäkringsbrev.4 Försäkringsavtalet är alltså ett konsensualavtal; det
kännetecknas av att bindande avtal kommer till stånd genom utbyte av
sammanstämmande viljeförklaringar.5 Avtalslagen6 är således tillämplig på
försäkringsavtal, 1 § avtalslagen.
                                                
1 Bengtsson (1998) s. 20.
2 Bengtsson (1999) s. 21.
3 Bengtsson (1998) s. 35 ff.; Bengtsson (1999) s. 21 ff.; Hellner (1965) s. 6 ff.
4 Försäkringsrörelselag (1982:713) innehåller föreskrifter om utfärdande av försäkringsbrev,
se vidare Bengtsson (1999) s. 34.
5 Se vidare om försäkringsavtalets ingående Hellner (1965) s. 114 ff. Avseende
teoribildningen kring avtals ingående se avsnitt 2.4.3 och där angivna vidarehänvisningar.
6 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.
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2.2 Rättskällor inom försäkringsrätten

2.2.1 FAL

Försäkringsrätten domineras, avseende den form av företagsförsäkringar som är
föremål för belysning i denna uppsats, främst av två rättskällor; lag (1927:77) om
försäkringsavtal, FAL, och försäkringsavtalet. De flesta försäkringar faller inom
tillämpningsområdet för FAL.7 I lagen görs en grundläggande åtskillnad mellan å
ena sidan skadeförsäkring och å andra sidan personförsäkring. Skadeförsäkring
kan definieras negativt på så sätt att allt som inte utgör personförsäkring (liv-,
olycksfalls- eller sjukförsäkring) är skadeförsäkring. Alltså är även
ansvarsförsäkring att hänföra till gruppen skadeförsäkring.8

Lagen är indelad i fyra avdelningar. Den första avdelningen, 1-33 §§, innehåller
allmänna bestämmelser som är tillämpliga på samtliga försäkringar som faller inom
lagens tillämpningsområde. Här finns bestämmelser bl a om premiens erläggande,
försäkringstagarens upplysningsplikt och framkallande av försäkringsfall. Den
andra avdelningen, 35-96 §§, består av bestämmelser som endast avser olika
former av skadeförsäkringar. Avdelningen inleds med allmänna bestämmelser
avseende skadeförsäkringar såsom bl a skadeförsäkringens föremål, fareökning
och säkerhetsföreskrifter. Härefter följer särskilda bestämmelser avseende
transport-, brand-, kreaturs- och ansvarsförsäkringar. De två sista avdelningarna,
97-124 §§, behandlar uteslutande personförsäkringar.

Av det ovan anförda framgår alltså att både avtalslagen och FAL är tillämpliga på
försäkringsavtal. FAL har i egenskap av lex specialis företräde framför
avtalslagen. I realiteten uppstår emellertid ingen konkurrens lagarna emellan. De
allmänna avtalsrättsliga frågeställningarna regleras inte i FAL, ledning får istället
sökas i avtalslagen och i allmänna avtalsrättsliga principer.9 Av avtalslagens 1 § 2
st. framgår att lagen är dispositiv och att hänsyn därför måste tas till handelsbruk
och branschsedvana.

FAL är enligt dess 3 § 1 st. dispositiv i den mån inget annat anges. De tvingande
reglerna kan något förenklat sägas reglera när, eller under vilka förutsättningar,
försäkringsgivaren kan åberopa vissa i försäkringsavtalet gjorda förbehåll.10 Det
                                                
7 FAL gäller, enligt dess 1 §, dock inte återförsäkring eller försäkring som avses i lagen
(1962:381) om allmän försäkring, lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, lagen
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, lagen
(1979:84) om delpensionsförsäkring, lagen (1991:1047) om sjuklön eller lagen (1993:16) om
försäkring mot vissa semesterlönekostnader. Lagen tillämpas inte på försäkringar som avses
i konsumentförsäkringslagen (1980:38). Lagen tillämpas inte heller på trafikförsäkringar i den
mån annat följer av trafikskadelagen (1975:1410) eller på patientförsäkringar i den mån annat
följer av patientskadelagen (1996:799).
8 Hellner (1965) s. 56.
9 Lagerström/Roos s. 22 f.
10 Se vidare Hellner (1965) s. 62.
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faktum att FAL i stora delar är dispositiv innebär att parterna i praktiken kan
avvika från bestämmelserna i FAL på flera viktiga punkter. Detta medför i sin tur
att försäkringsavtalet i sig utgör en mycket viktig rättskälla.

2.2.2 Försäkringsavtalet

Av ett försäkringsavtal skall primärt framgå vad försäkringen omfattar, d v s
vilken risk eller fara som försäkringsgivaren åtar sig att svara för. Detta framgår av
det s k omfattningsvillkoret. Vidare framgår vanligtvis av avtalet under hur lång tid
försäkringen gäller. I avtalet anges även viktiga uppgifter avseende vilken premie
som skall erläggas samt vilka förpliktelser försäkringstagaren ådrar sig i och med
avtalets ingående.11

Försäkringsavtalet kan sägas bestå av två delar, dels försäkringsbrevet, dels
försäkringsvillkoret. Försäkringsbrevet innehåller bl a information om
försäkringstagare, försäkringshavare och försäkringsgivare. I försäkringsbrevet
skrivs ibland även in särskilda preciserade bestämmelser som inte framgår av
försäkringsvillkoret i övrigt. Ett exempel på detta är maximal ersättningsnivå.
Försäkringsvillkoret i sin tur återger parternas förpliktelser gentemot varandra.
Försäkringsvillkoret kan alltså sägas innehålla allmänna avtalsbestämmelser som
inte är särskilda för den enskilde försäkringstagaren. 12

I syfte att bl a sänka transaktionskostnaderna för ingående av avtal är
försäkringsvillkor mycket ofta standardiserade, d v s. försäkringsgivaren använder
samma villkor gentemot olika försäkringstagare.13 Detta innebär att
försäkringsavtalet har karaktären av ett standardavtal.14 Individuella korrigeringar
kan dock alltså göras i det för varje försäkringstagare utfärdade
försäkringsbrevet.

Slutligen skall erinras om att standardavtal, för att bli bindande, måste bli en del
av, inkorporeras i, det individuella avtalet. Ledning för hur detta skall ske får
främst sökas i praxis. Den grundläggande regeln för giltig inkorporering är att
motparten skall få kännedom om villkorets existens innan, eller senast vid, avtalets
ingående. Detta kan ske genom en hänvisning, s k referensklausul, i det enskilda
avtalet. Även branschsedvana eller partsbruk kan medföra att standardvillkor blir
en del av avtalet.15 Av praxis framgår att det i princip inte krävs att motparten
tagit del av standardavtalet; kännedom om det räcker.16 I försäkringsrättsliga
                                                
11 Se avsnitt 2.3 om parternas förpliktelser.
12 Bengtsson (1999) s. 34 ff.; Hellner (1965) s. 66 ff.
13 Syftet med standardavtal i allmänhet diskuteras bl a i Bernitz s. 14 ff.; Ramberg (1999) s.
112 ff.
14 Här avses endast standardavtal som utarbetats ensidigt av en part. Diskussionen i
uppsatsen omfattar alltså inte standardavtal som tagits fram genom ett samarbete mellan de
olika parterna inom en viss bransch e dyl.
15 Bernitz s. 32; Ramberg (1999) s. 118.
16 Se NJA 1978 s. 432.
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sammanhang uppstår vanligtvis inga problem som rör frågan huruvida giltig
integration har skett av försäkringsvillkoren. I försäkringsbrevet finns vanligtvis en
tydlig hänvisning till försäkringsvillkoren och det får i det närmaste anses vara
allmänt känt att det utöver försäkringsbrevet finns standardiserade
försäkringsvillkor.

2.2.3 Övriga rättskällor

Ovan har framgått att de viktigaste rättskällorna inom försäkringsrätten är FAL
och försäkringsavtalet. Även om detta till stor del är riktigt går det inte att bortse
ifrån att det finns andra rättskällor som kan vara av stor betydelse. Förarbetena17

till FAL är från 1920-talet. Av förklarliga skäl är de av något begränsad
betydelse. Däremot har praxis på området en större betydelse eftersom
utvecklingen i inte obetydlig omfattning har skett genom olika domstols- och
nämndsavgöranden.18 Till följd av den disposivitet som råder på
företagsförsäkringens område har även allmänna avtals- eller
förmögenhetsrättsliga principer stor betydelse.

Det är alltså en förenkling att säga att de viktigaste rättskällorna är FAL och
försäkringsavtalet. Hänsyn måste tas till samtliga rättskällor och det är knappast
möjligt att isolerat använda sig av en enda källa. Tillämpningen av dessa är i hög
grad beroende av varandra.

2.3 Närmare om parternas förpliktelser

2.3.1 Parternas huvudförpliktelser

I ett försäkringsrättsligt förhållande indelas parternas förpliktelser i huvud- och
biförpliktelser. Försäkringsgivarens huvudförpliktelse kan beskrivas som ett
ansvar att under en viss tidsperiod bära en viss risk. Denna risk, som framgår av
det s k omfattningsvillkoret, kan bestå i t ex att viss angiven egendom skadas på
ett visst angivet sätt. Inträffar ett försäkringsfall förpliktas försäkringsgivaren till en
prestation vilken vanligtvis består i att utge ersättning. Om inget försäkringsfall har
inträffat har försäkringsgivaren ändå fullgjort sin plikt. Försäkringsgivarens
huvudförpliktelse består alltså dels i att bära en viss risk, dels i att betala ersättning
om risken förverkligas.19

Försäkringstagarens viktigaste förpliktelse är att betala premien.20 Premien är den
ersättning som betalas för att försäkringsgivaren skall bära en viss risk under

                                                
17 SOU 1925:21; prop 1927:33; 1LU 1927 nr 14; rskr 1927:78.
18 Försäkringsrättslig tolkningspraxis presenteras nedan i avsnitt 2.5.2.
19 Bengtsson (1998) s. 20; Bengtsson (1999) s. 11 f.; Hellner (1965) s. 80 ff.
20 Bengtsson (1999) s. 50; Hellner (1965) s. 132.
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försäkringstiden. Det står parterna fritt att avtala när försäkringsgivarens ansvar
skall inträda. Vanligtvis inträder ansvaret en tid innan försäkringstagaren erlagt
premien.21 Om försäkringstagaren är i dröjsmål med betalning av premien står det
försäkringsgivaren fritt att säga upp avtalet. Vid sådant dröjsmål bortfaller
försäkringsgivarens ansvar.22

2.3.2 Försäkringstagarens biförpliktelser

Förutom ovan nämnda huvudförpliktelser anses försäkringstagaren ha ett antal
biförpliktelser gentemot försäkringsgivaren.23 Detta beror på att det på
försäkringstagarens sida finns ett antal faktorer som kan påverka risken för ett
försäkringsfall.24

Ofta har försäkringsgivaren ingen möjlighet att kontrollera samtliga omständigheter
som är av betydelse vid bestämmandet av premiens storlek. Därför måste denne
till stora delar utgå ifrån försäkringstagarens upplysningar. Av denna anledning
åvilar det försäkringstagaren en upplysningsplikt. I FAL regleras
upplysningsplikten i 4-10 §§. Brister försäkringstagaren avseende denna plikt
genom att t ex lämna felaktiga eller bristfälliga uppgifter kan följden bli att ingen,
nedsatt eller full ersättning utgår. Vilket som blir följden i det enskilda fallet beror
bl a på om bristerna i upplysningarna lämnats i god eller ond tro.25

För att den av försäkringsgivaren framräknade premien skall vara skälig under
hela avtalsperioden krävs att risken eller faran inte ökar under denna tid.
Försäkringsgivaren har svårt att kontinuerligt kontrollera faran, istället förutsätts
att faran inte ökar eller att försäkringstagaren i vart fall meddelar om så sker. Om
faran trots detta ökar utan försäkringsgivarens samtycke eller vetskap kan
försäkringstagarens rätt till ersättning helt eller delvis bortfalla om denne är i ond
tro.26 Reglerna om fareökning vid skadeförsäkring återfinns i 45-50 §§ FAL och
är till stora delar tvingande till försäkringstagarens fördel.

En annan form av biförpliktelse är sådana skyldigheter som framgår av s k
säkerhetsföreskrifter. Dessa föreskriver vilka försiktighetsåtgärder som
försäkringstagaren skall vidta i syfte att förebygga eller begränsa skada. Det kan t
ex röra sig om en föreskrift att hålla vissa dörrar låsta eller att ha
brandsläckningsredskap tillgängligt i den försäkrade lokalen.27 Regler om
säkerhetsföreskrifter finns i 51 § FAL vilken är tvingande till försäkringstagarens
                                                
21 Se 11 § FAL. Se vidare Hellner (1965) s. 116 f.; Lagerström/Roos s. 26.
22 Se 12-17 §§ FAL. Se vidare Bengtsson (1999) s. 53 f.; Hellner (1965) s. 118 ff.
23 Även försäkringsgivaren kan anses ha vissa biförpliktelser bestående bl a av
informationsplikt och förpliktelser vid skaderegleringen. Dessa förpliktelser är emellertid i
detta sammanhang av underordnad betydelse och kommer inte att diskuteras i det följande.
24 Lagerström/Roos s. 30.
25 Bengtsson (1999) s. 56 ff.; Hellner (1965) s. 136 ff.; 151 ff.; Lagerström/Roos s. 31.
26 Bengtsson (1999) s. 62 ff.; Hellner (1965) s. 165 ff.; Lagerström/ Roos s. 35.
27 Bengtsson (1999) s. 64 f.; Hellner (1965) s. 174 ff.



14

fördel. Säkerhetsföreskriften är den form av biförpliktelse som har det starkaste
preventionssyftet.28

I 52 § FAL finns en bestämmelse om försäkringstagarens räddningsplikt. Tanken
är att försäkringstagaren skall vidta alla rimliga åtgärder för att begränsa sin egen
skada. Räddningsplikten åvilar försäkringstagaren även om detta inte uttryckligen
framgår av villkoren. En försummad räddningsplikt kan medföra nedsatt
ersättning.29

Försäkringsgivaren är på många sätt beroende av försäkringstagarens uppgifter.
Tidigare har detta poängterats rörande upplysningar vid ingående av
försäkringsavtalet och vid fareökning. Även då en skada har inträffat är det viktigt
att försäkringstagaren lämnar korrekt information i syfte att en riktig bedömning
skall kunna göras avseende huruvida ett försäkringsfall är för handen. Därför finns
regler i 21-23 §§ FAL om s k biträdandeplikt. Denna innebär i korthet en plikt att
underlätta försäkringsgivarens skadereglering genom korrekt återgivning bl a av
skadeförloppet och värdet av det skadade.30

Nämnas kan även det närmast självklara att försäkringstagaren är skyldig att inte
framkalla försäkringsfall, i vart fall inte uppsåtligen eller grovt vårdslöst, 18-20 §§
FAL. Försäkringsgivaren har möjlighet att föra in för försäkringstagaren strängare
bestämmelser i avtalet.31

Bryter försäkringstagaren mot någon eller några av dennes biförpliktelser kan
följden bli nedsatt eller utebliven ersättning. Vid företagsförsäkring kan
nedsättning ske enligt tre olika principer; kausalitet, pro rata eller skälighet.32

Kausalitetsprincipen tillämpas främst avseende säkerhetsföreskrifter, framkallande
av försäkringsfall och räddningsplikt.33 Försäkringsersättningen reduceras endast
om det finns ett samband mellan inträffat försäkringsfall och brott mot t ex en
säkerhetsföreskrift. Enligt kausalitetsregeln utgår antingen full ersättning eller ingen
ersättning alls.

Tanken bakom pro rata-principen är att försäkringsskyddet skall anpassas till den
premie som erlagts. Principen tillämpas främst avseende upplysningsplikt och
fareökning.34 Har försäkringsgivaren t ex på grund av försäkringstagarens
felaktiga uppgifter begärt en premie som uppgår till hälften av vad som hade
krävts om korrekta uppgifter lämnats, skall försäkringsersättningen jämkas till

                                                
28 Hellner (1965) s. 138.
29 Bengtsson (1999) s. 65; Hellner (1965) s. 186 ff.
30 Bengtsson (1999) s. 72 f.; Hellner (1965) s. 192 ff.
31 Bengtsson (1999) s. 67 ff.; Hellner (1965) s. 181 ff.
32 En genomgång av bl a tankegångar bakom och tillämpning av dessa principer finns i
Hellner (1965) s. 142 ff.; 198 ff.
33 Hellner (1965) s. 207.
34 Hellner (1965) s. 198.
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hälften. Även då pro rata-principen är tillämplig är det möjligt att ersättning
överhuvudtaget inte utgår.35

Nedsättning enligt skälighetsprincipen tillämpas vid brott mot biträdande- och
räddningsplikten eftersom det är svårt att precist fastställa försäkringsgivarens
skada i dessa situationer.36

2.3.3 Gränsdragningen mellan olika former av villkor

Gränsdragningen mellan omfattningsvillkor och säkerhetsföreskrifter kan vålla
problem då skillnaden dessa emellan kan vara subtil.37 Det kan få stora
konsekvenser för parterna om ett villkor istället för biförpliktelse tolkas som
omfattningsvillkor. Tolkas ett visst villkor som ett omfattningsvillkor innebär detta
att försäkringstagaren endast får ersättning om den inträffade skadan anses utgöra
ett försäkringsfall.38 Om villkoret däremot anses utgöra en säkerhetsföreskrift blir
försäkringstagaren utan ersättning endast om brott mot föreskriften föreligger och
ett orsakssamband finns mellan brott mot föreskriften och det inträffade
försäkringsfallet.39 En annan viktig aspekt i sammanhanget är att avtalsfrihet råder
avseende avgränsningen av försäkringsgivarens ansvar. Däremot är
försäkringstagarens biförpliktelser i hög utsträckning reglerade genom tvingande
bestämmelser.40 Ytterligare en mycket viktig praktisk aspekt är bevisbördans
placering. Bevisbördan för att ett försäkringsfall har inträffat åvilar
försäkringstagaren,41 däremot är det försäkringsgivaren som har att styrka att en
biförpliktelse har överträtts.42 Gränsdragningen mellan omfattningsvillkor och
säkerhetsföreskrifter har sammanfattningsvis alltså stor betydelse avseende
ersättningsfrågan, parternas avtalsfrihet samt bevisbördan.

Avgränsningen får göras med ledning av reglernas uppbyggnad. Ett
omfattningsvillkor kännetecknas av att dels ersättning inte utgår då skada uppstår
som faller utanför villkoret, dels denna verkan inträder i förhållande till samtliga
försäkringshavare, dels ingen vårdslöshetsbedömning görs, dels
försäkringsgivaren inte har rätt att säga upp försäkringen i förtid på grund av att en
skada som faller utanför ansvaret har inträffat.43 En säkerhetsföreskrift har som
syfte att förebygga och begränsa skador,44 vilket även direkt framgår av 51 §

                                                
35 Heller (1965) s. 200.
36 Hellner (1965) s. 187; 191.
37 Hellner (1965) s. 133.
38 Hellner (1965) s. 82.
39 Se närmare ovan avsnitt 2.3.2.
40 Hellner (1965) s. 63.
41 Beviskravet vid företagsförsäkring är att det skall vara klart mera sannolikt att
försäkringsfall föreligger än att så inte är fallet, se NJA 1992 s. 113 och Bengtsson (1999) s.
48.
42 Hellner (1965) s. 177.
43 Hellner (1965) s. 83.
44 Hellner (1965) s. 174.
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FAL. Även om 51 § FAL i ett enskilt fall inte skulle anses direkt tillämplig talar
starka skäl för en analog tillämpning av bestämmelsen eftersom denna uttrycker
allmänna hänsyn eller ändamål avseende säkerhetsföreskrifter. Har en föreskrift
ett annat syfte än det nu nämnda kan den alltså inte anses utgöra en
säkerhetsföreskrift. Vid gränsdragningen skall hänsyn alltså tas till samtliga nu
nämnda omständigheter.

Även avgränsningen mellan säkerhetsföreskrifter och föreskrifter om fareökning
kan medföra svårigheter. Skillnaden kan vara av betydelse inte minst eftersom
brott mot villkor avseende fareökning, till skillnad från brott mot
säkerhetsföreskrifter, medför nedsättning enligt pro rata-principen. Det förefaller
som att det inte är möjligt för försäkringsgivaren att utforma ett villkor på så vis att
det samtidigt utgör både säkerhetsföreskrift och villkor om fareökning.45

Avgränsningen får även här göras främst med utgångspunkt i villkorets avfattning
och syfte. Avser föreskriften ett handlingssätt eller omständighet som
försäkringsgivaren inte vill skall omfattas av försäkringen bör villkoret anses
utgöra en säkerhetsföreskrift. Om omständigheten i fråga istället medför en
ändrad bedömning av premiesättningen bör villkoret anses utgöra föreskrift om
fareökning.46

Vidare bör nämnas avgränsningen mellan framkallande av försäkringsfall och
fareökning. Framkallande av försäkringsfall kan vara möjligt att åberopa om en
viss handling eller underlåtenhet i princip omedelbart medför att försäkringsfall
inträffar. Däremot bör istället regler om fareökning tillämpas om försäkringsfall
inte omedelbart inträffar.47

Det bör uppmärksammas att det kan förekomma avgränsningsproblematik även
mellan framkallande av försäkringsfall och säkerhetsföreskrifter. Någon skillnad i
påföljd vid överträdelse av dessa föreligger emellertid inte. Regler om
säkerhetsföreskrifter kan tillämpas så snart föreskriften kan anses utpeka ett visst
konkret handlingssätt som i sig har direkt betydelse för skaderisken.48

Slutligen kan de nu diskuterade föreskrifterna även behöva avgränsas i förhållande
till föreskrifter om försäkringstagarens upplysningsplikt.49

                                                
45 Hellner (1965) s. 177 f.
46 Hellner (1965) s. 178.
47 Hellner (1965) s. 186.
48 Hellner (1965) s. 179.
49 Avseende denna gränsdragningsproblematik se Hellner (1965) s. 163; 178.
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2.4 Avtalstolkning

2.4.1 Allmänt om avtalstolkning

Då parterna inte är ense om ett avtals innebörd och denna inte går att direkt utläsa
ur avtalet måste avtalet i fråga tolkas. Avtalstolkning har alltså som syfte att
fastställa de rättsverkningar som följer av ett avtal.50 I begreppet avtalstolkning
innefattas emellertid i dess extensiva betydelse dels tolkning i inskränkt
bemärkelse, dels komplettering av avtalet genom utfyllning.51 Tolkning i inskränkt
betydelse koncentreras till avtalets lydelse och andra omständigheter som kan
härledas till avtalsparterna. Utfyllning innebär främst en tillämpning av materiella
rättsregler, s k naturalia negotii.52 Skillnaden mellan tolkning och utfyllning är alltså
främst att hänföra till det material som används.53 Det kan även uttryckas på så vis
att tolkningen främst är partsorienterad och utfyllningen främst är
samhällsorienterad.54 Det går dock inte att dra någon skarp gräns mellan dessa
två företeelser.55 När det i det följande talas om avtalstolkning avses, om inte
annat framgår, tolkning i extensiv bemärkelse.

Inom avtalsrätten i allmänhet tillmäts vissa fakta eller omständigheter särskild
betydelse vid avtalstolkning. Dessa s k tolkningsdata utgörs av bl a  den
gemensamma partsavsikten, avtalets lydelse i objektiv mening, avtalets syfte, de
bakomliggande omständigheterna vid avtalets ingående, relevant lagstiftning och
praxis, sedvänja samt allmänna rättsgrundsatser. Tolkningen skall ske mot
bakgrund av avtalssituationen i sin helhet.56

2.4.2 Närmare om tolkningsdata och urvalet av dessa

Avtalstolkning kan alltså sammanfattningsvis sägas gå ut på att tillmäta vissa
tolkningsdata relevans och välja ut vilka av dessa som skall tillmätas rättslig
betydelse.57 Det bör anmärkas att det i praktiken inte finns fastslagna regler för
hur avtalstolkning skall gå till. Ledning får sökas i de principer som utvecklats i
praxis och doktrin.58

                                                
50 Lehrberg (1998) s. 14.
51 Adlercreutz (1996) s. 10.
52 Adlercreutz (1996) s. 11 f.; 17. Jfr. dock Lehrberg (1998) s. 18 ff.
53 Lehrberg (1998) s. 16.
54 Adlercreutz (1996) s. 12.
55 Ramberg anser att någon praktisk åtskillnad varken är lämplig eller möjlig, Ramberg (1994)
s. 505; Ramberg (1999) s. 109. Lehrberg synes emellertid tillmäta skillnaden långt större
betydelse, Lehrberg (1998) s. 14 ff.
56 Se närmare Adlercreutz (1996) s. 44 ff.; Bernitz s. 43 ff.; Ramberg (1999) s. 123 ff.
57 Adlercreutz (1996) s. 36. Jfr. Grönfors (1989) s. 9 f.
58 Adlercreutz (1996) s. 9; Lehrberg (1998) s. 23; Ramberg (1999) s. 123 ff.
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Har avtalsförhandlingar föregått avtalets ingående kan det förefalla naturligt att låta
tolkningen vara partsinriktad, d v s göra en nyanserad helhetsbedömning av
avtalsförhållandet som sådant med utgångspunkt i parternas viljor. Den
gemensamma partsviljan, om den går att fastställa, är i många fall avgörande för
tolkningen av individuella avtal59. Uppkommer en tvist tyder det emellertid på att
det vid avtalets ingående inte fanns någon enhetlig partsvilja eller att den i vart fall
inte går att fastställa.60

Även vid tolkning av standardavtal är det möjligt att ta hänsyn till omständigheter
som är direkt hänförliga till parterna. Hänsyn tas till vad parterna kan tänkas ha
avsett eller insett vid avtalets ingående. På detta sätt kan det vara möjligt att
fastställa varför meningsskiljaktighet om avtalets innebörd har uppkommit.
Metoden kan i det enskilda fallet bl a leda till att ena parten sanktioneras att bära
risken för missförståndet om det t ex kan fastställas att parten insett
medkontrahentens villfarelse utan att göra denne uppmärksam på detta.61

Vid tolkning av ensidigt upprättade standardavtal kan dock den gemensamma
partsviljan inte tillmätas någon större betydelse. Den ena parten har inte haft
någon möjlighet att inverka på avtalets utformning och villkoren har antagligen inte
diskuterats närmare parterna emellan. Av detta följer alltså bl a att det i dessa
förhållanden knappast går att tala om någon gemensam partsvilja.62

Avtalets lydelse i sig är en annan mycket viktig källa vid tolkning. Vikt läggs vid
avtalets ordalydelse i strikt mening. Denna metod kan emellertid medföra mycket
svåra avvägningar då ord sällan har en exakt innebörd.63 Är bägge parter
verksamma inom en viss bransch där vissa termer ges en särskild innebörd måste
naturligtvis hänsyn tas till detta.64 Samma sak gäller om det går att fastställa att
parterna i tidigare avtalsförhållanden använt en viss term med en särskild
innebörd. Ett visst avtalsvillkor bör aldrig tolkas isolerat utan det är ofta
nödvändigt att läsa villkoret i ljuset av avtalet i övrigt, s k systematisk tolkning.65

På detta vis kan villkoret i många fall ges en lämplig tolkning i förhållande till
avtalets syfte.66

Fast etablerade normer i dispositiv rätt, praxis eller branschsedvana vilka är
tillämpbara i det enskilda fallet kan få betydelse vid tolkningen.67 Så kan bli fallet
                                                
59 Med ett individuellt avtal avses här ett mellan två parter ingånget avtal som inte har
karaktären av standardavtal.
60 Ramberg (1999) s. 135 ff.
61 Ramberg (1999) s. 135 ff. Se även Adlercreutz (1996) s. 116 ff. med utförlig genomgång av
praxis.
62 Adlercreutz (1996) s. 56; Bernitz s. 47.
63 Se t ex NJA 1988 s. 408; NJA 1989 s. 269; NJA 1989 s. 773.
64 Se t ex NJA 1961 s. 738.
65 Ett utmärkt exempel på detta är NJA 1992 s. 403.
66 Avseende tolkning med ledning av avtalets lydelse se Adlercreutz (1996) s. 49 ff.;
Lehrberg (1998) s. 64 ff.; Ramberg (1999) s. 123 ff.
67 Se t ex NJA 1996 s. 400.
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bl a om avtalet innehåller motstridiga bestämmelser. Denna form av tolkning kan
sägas vara motsatt den partsinriktade eftersom uttolkaren istället för den
gemensamma partsviljan skall söka utröna en mer objektiverad syn på vad som i
typfall framstår som en lämplig och rimlig tolkning av avtalet.68

Det kan hända att någon ledning inte kan finnas vare sig i partsvilja, avtalets
lydelse, partsbruk eller dispositiva normer. I dessa fall får avtalstolkningen ske
med mål att nå ett tolkningsresultat som är rimligt ur ett mer generellt rättspolitiskt
perspektiv; det tolkningsresultat får företräde som ger ett praktiskt rimligt resultat
för båda avtalsparter särskilt avseende förhållandet mellan parternas respektive
prestationer.69

Vilka tolkningsdata som skall få avgörande betydelse får bestämmas individuellt i
varje enskilt fall. De ovan nämnda omständigheterna kan generellt sägas vara de
vanligaste och viktigaste. Det bör poängteras att domstolarna vid avtalstolkning
tar hänsyn till samtliga nämnda omständigheter och gör en avvägning dem emellan.
Praxis70 ger vid handen att domstolarna i det enskilda fallet undersöker dels
tillämpligheten av olika tolkningsmetoder, dels det rimliga i det resultat som blir
följden av tillämpningen av en viss tolkningsmetod. Det finns alltså inget som talar
för att t ex partsviljan alltid prioriteras framför andra tolkningsdata.71

I praxis har vissa särskilda s k tolkningsregler tillämpats mer eller mindre frekvent.
Dessa tolkningsregler är tillämpliga oavsett vilka tolkningsdata som i det enskilda
fallet tillmäts störst betydelse. En sådan tolkningsregel är den s k oklarhetsregeln.
Innebörden av denna är att ett oklart villkor tolkas till nackdel för den part som
har författat villkoret. Regeln är alltså främst tillämplig på ensidigt upprättade
standardavtal. Oklarhetsregeln tillämpas emellertid inte på så sätt att ett oklart
villkor i sig medför att detta tolkas till nackdel för den författande parten. I
praktiken ger många villkor upphov till vissa tolkningsproblem. Oklarhetsregeln är
främst tillämplig då en part kan lastas för att ha utformat ett villkor oklart.72 Det
står klart att domstolarna tillämpar oklarhetsregeln, det är däremot omdiskuterat
vilken betydelse den skall tillmätas.73

                                                
68 Detta förfarande benämns ofta som utfyllning och bör alltså inte hänföras till begreppet
tolkning i dess inskränkta bemärkelse. Om betydelsen av materiella regler se Adlercreutz
(1996) s. 15 ff.; Grönfors (1993) s. 30; Lehrberg (1998) s. 101 ff.; Ramberg (1999) s. 134 f.
69 Bernitz s. 46 f.; Lehrberg (1998) s. 108 ff. med där angivna hänvisningar till praxis.
70 Se bl a NJA 1987 s. 266; NJA 1990 s. 24.
71 Ramberg (1999) s. 144 ff.
72 Lehrberg (1998) s. 115 f.
73 Hellner ifrågasätter regelns syfte och betydelse samt menar att regeln ofta används då
domstolen i praktiken tar rättspolitiska överväganden, Hellner (1994) s. 268 ff. Även
Grönfors ställer sig tvekande till tolkningsreglernas betydelse, Grönfors (1989) s. 81. Bernitz
förefaller närmast anse att regeln har ökat i betydelse på senare år, Bernitz s. 50. Som exempel
på tveksamheten i doktrin avseende regelns tillämpning kan anges NJA 1987 s. 835 som
brukar nämnas som ett rättsfall där HD tillämpar oklarhetsregeln, se t ex Adlercreutz (1996) s.
97; Bernitz s. 51. Jfr dock Ramberg (1999) s. 150 f. Avseende nämnda rättsfall, se nedan
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En annan regel, som kan sägas ha nära samband med oklarhetsregeln, är att
särskilt tyngande villkor och friskrivningsklausuler i ensidigt upprättade
standardavtal skall vara tydliga och tolkas restriktivt.74

I sammanhanget bör även minimiregeln nämnas. Denna innebär att ett oklart
villkor tolkas på det för den förpliktade parten minst betungande sättet. Regeln
förefaller bäst lämpad till individuella avtal med benefik prägel.75

Vidare skall nämnas reglerna som stadgar att senare tillkomna villkor äger
företräde framför tidigare sådana, att mer precisa villkor äger företräde framför
mer allmänt hållna bestämmelser samt att individuella bestämmelser äger företräde
framför standardvillkor.76

Slutligen bör en regel nämnas som till karaktären är mer en allmän avtalsrättslig
princip än en renodlad tolkningsregel. Denna princip innebär att den som vill
avvika från vad som gäller enligt lag eller praxis måste uttryckligen och klart ange
detta. Om tveksamhet uppstår vid tolkningen skall avtalet tolkas i enlighet med
vad som gäller enligt praxis eller lagstiftning.77 Principen förefaller delvis ha samma
innebörd som oklarhetsregeln.

2.4.3 Teoribildningen avseende avtalstolkning

En fråga som måste ställas är vilka överväganden som blir avgörande då
avvägningen mellan olika tolkningsdata görs. Utgångspunkten är naturligtvis att
avtalstolkningen måste ske i ljuset av gällande rättsordning.78 Den som tolkar
avtalet får genom att göra rättspolitiska överväganden söka komma fram till den
mest rimliga lösningen. Detta kan emellertid inte anses vara svar på frågan
eftersom det inte framgår på vilka grunder dessa rättspolitiska överväganden skall
göras och vilken tyngd olika tolkningsdata skall ges. En tolkning som främst tar
utgångspunkt i parternas subjektiva vilja kan mycket väl få helt andra
konsekvenser än en tolkning som grundas på mer objektiva omständigheter. För
att kunna besvara frågan bör den grundläggande synen på avtalsrätten
undersökas.

På senare tid har uppmärksamhet riktats mot omständigheter som tyder på att det
i praxis växer fram en ny avtalsrätt där allt större vikt fästs vid objektivt
konstaterbara fakta och allt mindre vikt vid parternas viljor eller tillit.79 Det har
                                                                                                                           
avsnitt 2.5.2. Se vidare angående oklarhetsregeln Lehrberg (1998) s. 115 ff. med där utförlig
genomgång av praxis.
74 Adlercreutz (1996) s. 100 ff.; Bernitz s. 52 f.; Lehrberg (1998) s. 112 f.
75 Lehrberg (1998) s. 132 ff. med där utförlig genomgång av praxis. Se även Bernitz s. 51.
76 Adlercreutz (1996) s. 51 f.; Ramberg (1999) s. 152.
77 Hellner (1965) s. 74.
78 Grönfors (1989) s. 15.
79 Grönfors (1995) s. 28; Wilhelmsson s. 446. Grönfors nämner följande rättsfall som
”milstolpar” i den avtalsrättsliga utvecklingen NJA 1979 s. 483; NJA 1980 s. 46; NJA 1983 s.
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även sagts att avtalslagens modell för avtalsslut är föråldrad och i många fall
otillräcklig som modell för moderna avtal.80 Tanken är att avtalslagens systematik
visserligen är utgångsmodellen, men detta hindrar inte att avtal även kan
uppkomma på andra sätt; nämnas kan bl a direkt avtalsgrundande rättsfakta och
stegvis låsning av förhandlingspositioner.81

Synen på avtalsrätten inom svensk doktrin kan, med risk för viss förenkling, delas
in i två olika avtalsparadigm; det formella och det materiella. Det formella
paradigmat utgår ifrån vilje- eller tillitsteorin82 och koncentrerar på händelserna vid
avtalsslutet. Det materiella paradigmat utgår istället från kriterier som anknyter till
själva avtalsinnehållet.83

En förändrad syn på avtalsrätten i allmänhet måste rimligtvis få följder även
avseende avtalstolkningen. Tillmäter rättstillämparen  partsviljan allt mindre
betydelse och istället lägger större vikt vid objektiva kriterier blir rättspolitiska
hänsyn avgörande vid avtalstolkningen.84  Avtalstolkaren skall enligt detta synsätt
inte till vilket pris som helst låta partsviljan vara ledande för tolkningen, istället
skall tolkningen ske på så sätt att avtalet får en ändamålsenlig innebörd i
förhållande till rättsreglerna i samhället.85 Den enligt avtalstolkaren rättspolitiskt
motiverade tillämpningen av materiella rättsregler hindras enligt detta synsätt inte
av att partsviljan inte täcker den rättsverkan som avtalet får i och med den
materiella tolkningen.

Vid ett närmare studium av nyare doktrin på området framträder, med
utgångspunkt i den nu nämnda uppdelningen, i princip två klara ställningstaganden
på området för avtalstolkning. De två motpolerna förefaller vara Bert Lehrberg
och Kurt Grönfors. Lehrberg förespråkar en tolkning som är att hänföra till det
formella paradigmat och Kurt Grönfors förespråkar en långtgående objektiv
tolkning som kan hänföras till det materiella paradigmat. Även Jan Hellner
förespråkar en tolkning som främst är objektivt orienterad. Hans tolkningssyn
bygger dock delvis på andra överväganden än de som Grönfors hyser.

Grönfors argumenterar86 för en objektivering av synen på avtalsrätten och
avtalstolkningen. Grönfors menar att lagstiftaren på många sätt har inskränkt
avtalsfriheten. Ett exempel på detta är införandet av avtalslagens 36 §, den   s k

                                                                                                                           
332; NJA 1994 s. 204. Ett annat rättsfall som möjligen kan anses utgöra en ”milstolpe” är
NJA 1998 s. 448, se vidare avsnitt 2.5.2.
80 Grönfors (1995) s. 27; 57 ff.; 125.
81 Grönfors (1993) s. 31; Grönfors (1995) s. 93 ff.
82 För en genomgång och förklaring av grundläggande avtalsteorier hänvisas till Adlercreutz
(1996) s. 31 ff.; Grönfors (1993) s. 17 ff.; Lehrberg (1998) s. 20 ff.; Svensson s. 17 ff.
83 Se vidare Wilhelmsson s. 446.
84 Grönfors (1993) s. 30.
85 Grönfors (1989) s. 37.
86 Grönfors´ argumentation tar sin utgångspunkt i fraktavtalet men de slutsatser som dras är
allmängiltiga för avtalsrätten.
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stora generalklausulen.87 Tanken är att de dispositiva lagreglerna är väl
genomtänkta och skall tillmätas stor betydelse vid avtalstolkningen. Den minskade
avtalsfriheten och det alltmer ökade inslaget av rättspolitiska hänsyn talar för att
de materiella reglerna skall ges stor genomslagskraft vid avtalstolkningen på
bekostnad av hänsynen till partsviljan.88 Den normativa slutsats som Grönfors drar
i ljuset av den senaste tidens rättsutveckling är således att rättstillämparens uppgift
inte längre är att förverkliga partsviljan utan att förverkliga det rättspolitiska syfte
som finns bakom de materiella reglerna vilka är tillämpliga i det enskilda fallet.
Partsviljan får företräde bara under förutsättning att det i det enskilda fallet inte
finns någon materiell rättsregel eller något rättspolitiskt skäl av betydelse.89

Utmärkande för Grönfors är vidare den betydelse som han tillmäter avtalstypen
ifråga. Vid avtalstolkning skall, enligt Grönfors, förutom avtalets disposition och
yttre uppbyggnad särskilt stor betydelse tillmätas de särskilda
ändamålsöverväganden som ligger till grund för rättsområdet i fråga.90

Lehrberg riktar synnerligen stark kritik mot den tolkningsteori som Grönfors
framlägger.91 Den syn Lehrberg företräder är att avtalstolkaren rimligtvis inte kan
ta utgångspunkt i annat än partsviljan. Den rättspolitiska grunden för denna syn är
att avtalsfriheten innebär att parterna givits möjlighet att bestämma hur en viss
fråga skall lösas. Anledningen till detta är, enligt Lehrberg, att parterna är bäst
lämpade att avgöra vilken lösning som gynnar dem mest och denna lösning är i
flertalet fall också den som är mest effektiv för samhället i stort.92 Avtalstolkningen
bör därför ske på ett sådant sätt att parternas syfte med avtalet uppfylls.
Rättspolitiska intressen kan alltså inte annat än i undantagsfall få företräde framför
partsviljan.93 Lehrbergs kritik riktar sig mot själva den utgångspunkt som
Grönfors lägger till grund för sin syn på avtalstolkningen, nämligen det faktum att
rättsutvecklingen avseende avtalstolkning går från det subjektiva till det objektiva.
Lehrberg ifrågasätter denna ståndpunkt och menar att nämnda utveckling
visserligen kan skönjas i doktrin men inte i övrigt.94 Sammanfattningsvis
argumenterar Lehrberg alltså starkt för en partsinriktad tolkning.

Hellner företräder en objektiv tolkningsteori som delvis överensstämmer med den
av Grönfors framförda läran.95 Skillnaden dem emellan är främst att Hellner inte i

                                                
87 Grönfors (1993) s. 28.
88 Grönfors (1989) s. 18 ff.; Grönfors (1993) s. 28.
89 Grönfors (1989) s. 15; 21 ff.; 37; Grönfors (1993) s. 29 f.; 127.
90 Grönfors (1989) s. 43 ff.; 54 ff.
91 Lehrberg anser att den argumentation Grönfors för är tillspetsad och att de slutsatser
denne drar är långtgående och radikala, se Lehrberg (1996) s. 462; 465. Även Adlercreutz är
starkt kritisk, se Adlercreutz (1990) s. 578 ff.
92 Det är intressant att notera att även om både Grönfors och Lehrberg använder sig delvis
av rättsekonomiska argument, de även utifrån detta perspektiv drar, i förhållande till
varandra, motsatta slutsatser.
93 Lehrberg (1996) s. 464 f.; Lehrberg (1998) s. 25 ff.
94 Lehrberg (1996) s. 464 f.; 467.
95 Det bör uppmärksammas att Hellners diskussion främst avser standardavtal. Hellner
betonar emellertid att han ”förkastar subjektiva tolkningsmetoder”, se Hellner (1994) s. 278.
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så hög grad betonar avtalstypen och de ändamål som ligger bakom regleringen av
rättsområdet i fråga. En så stark betoning av de bakomliggande ändamålen
förutsätter stor sakkunskap vilket, enligt Hellner, inte kan krävas av avtalstolkare
som inte är experter inom det specifika rättsområdet. Istället skall koncentration
ske vid en mer allmän ändamålsavvägning med hänsyn tagen till problemen på
området, det rimliga syftet med den omtvistade bestämmelsen, det sammanhang
den förekommer i samt en mer fristående bedömning av vad som är en lämplig
lösning av tvisten. En annan synnerlig viktig omständighet är den lydelse avtalet
har. Läsningen av avtalet skall ske fristående från parternas subjektiva
perspektiv.96 Sammanfattningsvis förespråkar Hellner alltså en objektiv
tolkningsmetod där avtalstolkaren är fristående från både parternas viljor och
krav på expertkunskap på det för tvisten aktuella rättsområdet. Tolkningen skall
utgå ifrån mer allmänna rättspolitiska ändamålsöverväganden med det skriftliga
avtalet i centrum.

Den övriga doktrinen på området befinner sig någonstans mellan Lehrberg,
Hellner och Grönfors. Ramberg förespråkar, särskilt avseende standardavtal, en
objektiv tolkningsmetod som kan anses ligga nära den av Hellner diskuterade
metoden.97 Bernitz anser att hänsyn till partsviljan är grundläggande för
avtalstolkningen.98 Adlercreutz kan närmast sägas inta en mellanställning i
förhållande till de två motpolerna. Det bör dock uppmärksammas att Adlercreutz
inte så mycket argumenterar för en viss tolkningsmodell som att han analyserar
och drar slutsatser av praxis på området. Den slutsats som ändå går att dra av
dennes argumentation är att han tillmäter objektiva omständigheter och materiella
regler stor betydelse men tar avstånd från en tolkningsmetod som degraderar
partsviljan till något subsidiärt.99

Den diskussion som således finns i doktrin speglar dels den något differentierade
synen på utvecklingen på avtalstolkningens område, dels de ideologiskt eller
rättspolitiskt skilda uppfattningarna avseende vilka hänsyn som skall vara
avgörande vid avtalstolkningen. Stora delar av doktrinen är emellertid överens om
att praxis visar att rättstillämparen tar allt större hänsyn till objektiva
omständigheter.100 Utvecklingen på rättsområdet har, som ovan framgått, medfört
att Grönfors dragit slutsatser om att en ny avtalsrätt håller på att växa fram.
Meningsskiljaktigheten avseende gällande rätt skall dock inte överdrivas.
                                                
96 Hellner anser att denna metod har ett starkare inslag av självständig rättspolitisk
tolkningsverksamhet än den av Grönfors förespråkade metoden. Hellner förespråkar ett
närmande till den i engelsk rätt existerande läran om the parol evidence vilken innebär att
tolkning sker i första hand utan hänsyn till andra omständigheter än vad som framgår av det
skriftliga avtalet. Se närmare Hellner (1994) s. 277. Angående the parol evidence rule se
Hellner (1993) s. 185 ff. där Hellner översiktligt diskuterar regeln utifrån ett svenskt
perspektiv.
97 Ramberg (1999) s. 108; 109 f. Se även Ramberg (1994) s. 504 ff. där Ramberg argumenterar
för att de ”praktiska värderingarna” skall vara avgörande vid tolkningen.
98 Bernitz s. 43.
99 Adlercreutz (1996) s. 12 ff.; 109 ff. Se även Adlercreutz (1990) s. 578 ff.
100 Se t ex Adlercreutz (1996) s. 127; Ramberg (1994) s. 504 f.
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Diskussionen i doktrinen avseende subjektiva respektive objektiva hänsyn är
emellertid inte endast en diskussion om hur gällande rätt skall tolkas. Flertalet
rättsvetenskapsmän för samtidigt en normativ diskussion avseende tolkningens
inriktning och denna diskussion visar på en i vissa delar långtgående oenighet
avseende frågan om partsviljans betydelse för tolkningsverksamheten.
Meningsskiljaktigheten kan inledningsvis anses som något väl teoretisk men så är
inte fallet. De avvägningar som görs kan få långtgående praktiska konsekvenser i
det enskilda fallet. Som tidigare påpekats kan tolkningsresultatet i ett visst fall bli
helt annorlunda om partsviljan tillmäts avgörande betydelse än om partsviljan inte
ges en fullt så framträdande position. Denna normativa diskussion återspeglar den
rättspolitiska spänningen mellan å ena sidan en liberal rättstradition med
avtalsfriheten som grund och å andra sidan en socialliberal rättssyn där
avtalsfriheten får en underordnad roll i förhållande till rättsregler som av
lagstiftaren anses gagna samhället i stort.

I vissa enstaka fall kan diskussionen i doktrinen tyckas gå något steg längre. När
Grönfors diskuterar i normativa banor om avtalsrätten i allmänhet och
avtalstolkningen i synnerhet är det svårt att uppfatta honom på något annat sätt än
att avtalsfriheten skall inta en helt underordnad roll i förhållande till kollektiva
intressen vare sig dessa gör sig gällande i en begränsad del av ett visst
rättsområde eller i samhället i stort. Grönfors argumentation, åtminstone som jag
förstår den, innebär att avtalsfriheten på ett nästan dramatiskt sätt skall inskränkas
genom en avtalstolkning som tar långtgående rättspolitiska hänsyn utan att låta
tolkningen nämnvärt påverkas av partsviljorna eller enskilda hänsyn till de båda
parterna. En ytterst begränsad krets av sakkunniga skulle tolka ett avtal mellan två
privata rättssubjekt utan hänsyn till vad dessa kan antas ha haft för syfte med
avtalet. En sådan avtalstolkning medför att denna begränsade krets av
sakkunniga, i vissa fall på bekostnad av två enskilda parter, kan föra
rättsutvecklingen åt ett visst håll genom tolkning som tar hänsyn till mycket
speciella rättspolitiska omständigheter som dessutom parterna kanske inte ens
hade möjlighet eller anledning att ta i beaktande då avtalet ingicks. Frågan är om
en sådan utveckling överhuvudtaget är önskvärd. Dessutom, som både Hellner
och Lehrberg påpekar,101 är en sådan tolkningsmetod användbar endast på vissa
begränsade specialområden eftersom långtgående speciella hänsyn rimligtvis
endast kan tas på rättsområden där sådana hänsyn kan göras gällande utan att
medföra verkningar på andra rättsområden.

Det är svårt att ta ställning i diskussionen om spänningen mellan en subjektiv och
en objektiv tolkning. Det går knappast att förneka att  utvecklingen de senaste
decennierna tyder på en inskränkning av avtalsfriheten genom diverse sociala
skyddsregler. Inte minst 36 § avtalslagen är ett tecken på detta. De kommersiella
förhållandena har emellertid inte berörts i alltför hög grad av dessa sociala hänsyn.

                                                
101 Hellner (1994) s. 276; Lehrberg (1993) s. 41 ff.
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Diskussionen i doktrinen är därför särskilt intressant då den även omfattar just
kommersiella förhållanden. De sociala skyddsreglerna behöver inte nödvändigtvis
medföra att partsviljan blir subsidiär i förhållande till övriga tolkningsdata. Om
några sådana regler inte är tillämpliga i det enskilda fallet kan dessa regler i sig
knappast anses utgöra hinder mot att tillmäta partsviljan stor betydelse.
Överhuvudtaget är det, bortsett från Grönfors, svårt att i doktrinen finna någon
utförlig argumentation för varför en objektiv tolkning generellt är att föredra i det
enskilda fallet även då partsviljan kan ge någon form av ledning.102 En annan sak
är att materiella rättsregler och rättspolitiska överväganden får en helt avgörande
betydelse i de fall då partsviljan inte ger någon ledning. Detta gäller sannolikt i de
flesta fall där standardavtal används. Detta är knappast särskilt kontroversiellt.

Partsviljan är i de flesta tvister svår att utröna, skulle så inte vara fallet hade någon
tvist sannolikt inte uppstått. Av detta kan emellertid inte den slutsatsen dras att
partsviljan inte skall tillmätas intresse. I vissa fall kan partsviljan få betydelse
genom att den i vart fall går att bestämma negativt vilket, vid en subjektiv tolkning,
kan medföra att vissa rättspolitiskt färgade tolkningsresultat inte kan tillåtas om de
inte kan anses täckas av den förmodade partsviljan. Åtminstone på detta sätt kan
alltså partsviljan få betydelse trots att den i övrigt är svår att fastställa. Ett sådant
hänsynstagande till partsviljan behöver inte medföra att avtalstolkaren till vilket
pris som helst skall söka utröna någon form av partsvilja. Går någon sådan vilja
inte att fastställa blir allmänna rättspolitiska överväganden avgörande.

Ytterligare en aspekt som bör uppmärksammas är lagstiftarens intention med de
dispositiva reglerna. Skall en objektiv tolkning tillämpas där de materiella reglerna
används som ledning vid tolkningen, utan att någon större hänsyn tas till
partsviljan, förutsätter detta att dessa regler är så väl genomtänkta att det är
rättspolitiskt motiverat att tillmäta dem avgörande betydelse vid tolkningen.
Frågan är om det generellt går att förutsätta att så är fallet.103

Sammanfattningsvis kan ett försök till uppdelning av den teoretiska diskussionen
göras. I princip kan följande olika inriktningar skönjas. Inom det formella
avtalsparadigmat kan Bernitz och Lehrberg inplaceras. Dessa anser att partsviljan,
om den går att utröna, bör vara den dominerande omständigheten vid
avtalstolkningen. Adlercreutz kan, som jag uppfattar det, inplaceras någonstans i
gränslandet mellan det formella och det materiella paradigmat. Både Ramberg och
Hellner bör inplaceras i det materiella paradigmat då de båda anser att fokus skall

                                                
102 Ramberg anför att domstolarnas avtalstolkning ofta är ofullständig eller felaktig. Detta
skulle kunna undvikas, enligt Ramberg, om rättstillämparen ”förändrade själva
utgångspunkten och undvek en primär fokusering på partsviljorna”, se Ramberg (1994) s.
506. Argumentet kan närmast uppfattas på så vis att Ramberg anser att domstolarna lägger
så stor vikt vid att finna partsviljan att tolkningsresultatet blir felaktigt. Kan inte detta
eventuella problem lösas genom att avtalstolkaren söker utröna partsviljan och om denna
inte går att med någorlunda säkerhet fastställa får objektiva överväganden, i ljuset av
materiella regler på området, vara avgörande för tolkningsresultatet?
103 Jfr Lehrberg (1993) s. 42 f.
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flyttas från partsviljan till mer objektiva omständigheter. Grönfors är den som tar
störst avstånd ifrån hänsyn till partsviljan och är därför den som tydligast
positionerar sig som motpol till Lehrberg och Bernitz.

2.5 Särskilt om tolkning av försäkringsavtal

2.5.1 Inledning

Försäkringsvillkorets standardiserade karaktär medför att, vid tolkning av
villkoret, samma tolkningsprinciper skall tillämpas som vid tolkning av
standardavtal i övrigt.104 I försäkringssammanhang kan emellertid, precis som på
andra rättsområden, vissa särskilda ändamålshänsyn göra sig gällande. Därför är
det av vikt att undersöka vilka omständigheter som är särpräglade för
försäkringsrätten.

En svårighet som kan uppstå i försäkringsrättsliga sammanhang är att avgöra vad
försäkringen i praktiken omfattar. Ett annat problem kan vara att avgöra huruvida
en klausul skall anses utgöra ett omfattningsvillkor eller en säkerhetsföreskrift.105

En annan fråga som har uppmärksammats är hur stor betydelse
försäkringstekniken106 skall ges då ett försäkringsavtal tolkas. Avseende
kommersiella förhållanden kan det i vissa fall förefalla som ändamålsenligt att tolka
ett villkor i ljuset av de särskilda försäkringstekniska hänsyn som
försäkringsgivaren har tagit i ett visst fall. Försäkringsgivaren kan ha fastslagit en
viss premie i förhållande till en viss risk med utgångspunkt från en viss särskild
tolkning av det föreliggande avtalet. Om, i ett sådant fall, domstolen tolkar avtalet
utan att hänsyn tas till dessa särskilda försäkringstekniska omständigheter kan
förhållandet mellan den av försäkringsbolaget antagna risken och den verkliga
risken bli stor. Detta kan i sin tur rubba det av försäkringsbolaget godtagna
förhållandet mellan premien och risken. I det enskilda fallet kan alltså en tolkning
som inte tar hänsyn till försäkringsteknik få stora konsekvenser. Samtidigt måste
hänsyn vid tolkningen naturligtvis tas även till försäkringstagaren. Hänsyn till
försäkringstekniken får inte innebära att försäkringsskyddet begränsas i alltför stor
utsträckning.107

Ytterligare en fråga som har diskuterats är oklarhetsregelns användning i praxis
vid tolkning av försäkringsavtal. I doktrin har dels uppmärksammats om
oklarhetsregeln tillämpas i någon högre utsträckning i dessa sammanhang, dels om
det är ändamålsenligt att tillämpa regeln i kommersiella sammanhang.108

                                                
104 Bengtsson (1999) s. 40.
105 Se ovan avsnitt 2.3.3.
106 Begreppet definieras i Bengtsson (1998) s. 9 som ”de överväganden och åtgärder från
försäkringsbolagets sida som avser förhållandet mellan risk och premie vid en viss
försäkringsprodukt”.
107 Se vidare angående försäkringsteknikens betydelse, Bengtsson (1998).
108 Se Bengtsson (1998) s. 83 ff.; Hellner (1994) s. 268 ff.
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Hellner har sammanfattningsvis angett att vid tolkning av försäkringsavtal skall,
utöver avtalets lydelse, hänsyn tas bl a till klausulens syfte, försäkringens eller
kundkretsens art, traditioner i fråga om formulering, anslutning till lagens
uttryckssätt samt praxis.109

2.5.2 Praxis

Det bör betonas att praxis avseende tolkning av försäkringsavtal inte är
omfattande. Det är dessutom svårt att dra några specifika slutsatser av de rättsfall
som finns.110 Följande genomgång av praxis syftar till att belysa hur tolkning av
skriftliga villkor i försäkringsavtal har gjorts av HD.111

NJA 1922 s. 202 Ett företag hade tecknat en inbrottsförsäkring i vilken fanns en
säkerhetsföreskrift som stadgade att bl a fönster och dörrar skulle vara stängda.
En person lyckades genomföra ett inbrott genom att krypa in genom ett fönster
vars hakar inte var pålagda. Försäkringsgivaren vägrade betala ersättning med
hänvisning till nämnda säkerhetsföreskrift. HD anförde att ersättning skulle betalas
eftersom det inte visats att försäkringstagaren kunde göras ansvarig för att
hakarna inte var pålagda. HD har alltså, trots att ordalydelsen var klar, tolkat in
en oaktsamhetsbedömning i föreskriften.112

NJA 1933 s. 163 Målet rörde omfattningen av en garantiförsäkring. Vid
tecknandet av försäkringen tillhandahöll försäkringsbolaget ett formulär med
frågor som försäkringstagaren skulle svara på. Försäkringstagaren angav på
formuläret att försäkringen skulle omfatta den risk som var föremål för tvist i
målet. Av försäkringsvillkorets ordalydelse framgick dock inte att nämnda risk
omfattades. HD valde att tolka försäkringen i ljuset av de svar försäkringstagaren
skrivit på formuläret. HD frångick alltså avtalets ordalydelse och tog hänsyn till
individuella omständigheter i det enskilda fallet.113

NJA 1945 s. 504 Målet rörde en form av sjöförsäkring som omfattade
krigsförsäkring av varor. Genom ett tillägg till försäkringen omfattades även s k
frustrationsrisk. En varuleverans blev försenad p g a ”krigförande makts
åtgöranden”, vilket medförde att försäkringstagaren fick betalt senare än
beräknat. Detta medförde i sin tur att försäkringstagaren inte kunde förränta

                                                
109 Hellner (1965) s. 72 f. Detta uttalande stämmer väl överens med de mer allmänna
tolkningsöverväganden som Hellner senare har uttalat i Hellner (1994) s. 266 ff.
110 Jfr. Bengtsson (1998) s. 96; Hellner (1990) s. 217.
111 Flertalet av de refererade målen kommenteras i Bengtsson (1998) s. 88 ff.; Hellner (1990) s.
214 ff.
112 Två justitieråd var skiljaktiga och ansåg, på grundval av bevisbörderesonemang
avseende efterlevnaden av säkerhetsföreskriften, att ersättning inte skulle utgå.
Underrätterna berörde överhuvudtaget inte tolkningsfrågan utan målet avgjordes genom
placering av bevisbördan avseende säkerhetsföreskriftens efterlevande.
113 Se Hellner (1965) s. 128; Hellner (1990) s. 215.
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pengarna under den tid som förseningen bestod. Frågan i målet var om
försäkringen täckte denna förlust av ränta. HD ansåg att ordalydelsen visserligen
var oklar och kunde anses medge en tolkning som innebar att ersättning skulle
utgå för förlorad ränta. Med hänsyn till att varken civil sjöförsäkring eller
krigsförsäkring brukar täcka sådan skada utan att detta särskilt angivits och
eftersom någon sådan uttrycklig angivelse inte fanns i denna försäkring, ansåg HD
att försäkringen skulle tolkas på så vis att den inte omfattade förlust av ränta. I
detta fall tillämpades således inte oklarhetsregeln trots att villkoret var oklart,
istället tolkades den till försäkringsgivarens fördel och anledningen till detta var
främst rådande praxis i branschen.114

NJA 1951 s. 765 Ett rörledningsföretag hade tecknat en ansvarsförsäkring i
vilken stadgades bl a att ersättning inte utgick för ”anspråk som grunda sig på
avtal eller särskilt åtagande, som sträcker sig utöver de allmänna
skadeståndsbestämmelserna”. Företaget tillfogade en av dess kunder en skada
genom oaktsamhet. Försäkringsbolaget ville inte ersätta skadan med hänvisning till
att försäkringen endast täckte ansvar i utomobligatoriska förhållanden.
Försäkringsinspektionen förordnades att avge ett utlåtande i målet. Inspektionen
anförde att allmänna ansvarsförsäkringar på marknaden omfattade även skada i
inomobligatoriska förhållanden. Detta innebar enligt inspektionen att en tydlig
friskrivning krävdes om försäkringsgivaren inte ville ansvara i sådana förhållanden.
I sina kortfattade domskäl anförde HD att klausulen inte, i vart fall inte med
tillräcklig tydlighet, undantog inomobligatoriska förhållanden från försäkringens
omfattning. Utöver detta hänvisade HD till hovrättens avgörande. Hovrätten hade
genom en systematisk tolkning kommit till slutsatsen att inget i avtalet tydde på att
ansvaret hade begränsats på så sätt som försäkringsbolaget hade anfört.
Hovrätten anförde dessutom i en passus att den omständigheten att premien inte
bestämts i förhållande till den risk som försäkringsbolaget kunde löpa medförde
inte att villkoret skulle tolkas på annat sätt än enligt dess lydelse.

NJA 1971 s 502 Begreppet ”försäkringslokal” hade inte preciserats i ett
försäkringsavtal. HD godtog försäkringsbolagets tolkning utifrån vad som
förefaller vara ändamålsöverväganden eller hänsyn till försäkringstekniken. Den av
försäkringstagaren hävdade tolkningen skulle innebära en helt annan risk än den
av försäkringsbolaget hävdade. Trots att villkoret var otydligt tolkades den alltså
till nackdel för försäkringstagaren. Oklarhetsregeln har således inte tillämpats.

NJA 1975 s. 733 Ett fartyg hade försäkrats enligt Allmän svensk
sjöförsäkringsplan. Fartyget blev påseglat och skadades varför försäkringsbolaget
kontaktades och fartyget besiktigades för försäkringsbolagets räkning.
Besiktningsmannen och skepparen kom överens om att reparation skulle ske efter
att ytterligare en seglats genomförts. På grund av bristande sjövärdighet förliste
fartyget på denna seglats. Frågan var om försäkringsbolaget var skyldigt att utge
                                                
114 Det bör poängteras att sjöförsäkring är en särpräglad försäkringsform där parterna i
allmänhet anses som jämbördiga i sakkunskap, se Bengtsson (1999) s. 41.
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ersättning på grund av en viss klausul i avtalet. Majoriteten i HD slog kortfattat
fast att av ordalydelsen framgick att ersättningen skulle utgå om
försäkringsgivarens godkännande avsåg fartygets sjövärdighet i sin helhet.
Eftersom så inte var fallet här skulle någon ersättning alltså inte utgå. Två
justitieråd var skiljaktiga och menade att utöver ordalydelsen hänsyn skulle tas till
ändamålssynpunkter. Majoriteten kan inte tolkas på något annat sätt än att hänsyn
inte kan tas till andra omständigheter då ordalydelsen är klar.

NJA 1978 s. 628 I målet var fråga om hur begreppet ”det skadade beståndet” i
en skogsförsäkring skulle tolkas. HD gjorde en språklig bedömning med hänsyn
tagen till det i branschen använda språkbruket. Då en systematisk tolkning inte
gav anledning till annan bedömning än vad den språkliga gjorde ansåg HD att de
av försäkringsbolaget anförda försäkringstekniska argumenten inte kunde medföra
ett annat tolkningsresultat.

NJA 1987 s. 835 Målet rörde en ansvarsförsäkring för företag. Det fanns ett
undantag i försäkringsvillkoren för skada genom levererad egendom uppkommen
"till följd av oriktiga utfästelser angående levererad egendoms lämplighet för visst
ändamål". I målet var ostridigt att försäkringstagaren inte hade lämnat någon
direkt garanti eller gjort någon motsvarande utfästelse. Frågan i målet var huruvida
klausulen kunde tolkas så pass vidsträckt att utfästelse skulle anses föreligga så
snart försäkringstagaren sålde fiskmjöl med vetskap om att denna skulle användas
som minkfoder. Hovrätten, vars dom fastställdes av HD, anförde att klausulens
ordalydelse inte gav stöd för en sådan tolkning. Hovrätten konstaterade därefter
att det mellan parterna inte hade förekommit omständigheter som gav anledning till
att tolka avtalet annorlunda.115

NJA 1989 s. 346 I målet var fråga om en företagsförsäkring som bl a omfattade
stöld genom inbrott. I den omtvistade klausulen föreskrevs bl a att försäkringen
omfattade stöld då någon tagit sig in i lokalen med hjälp av en dyrk. Frågan var
om försäkringen kunde anses omfatta även stöld då någon tagit sig in i lokalen
med hjälp av en falsk nyckel som olovligen kopierats från nycklar som
försäkringstagaren deponerat hos ett vaktbolag. HD utgick i sin bedömning från
en rent språklig diskussion avseende vad begreppet dyrk har för innebörd. Vid
bedömningen tog HD hänsyn till det allmänna språkbruket och begreppets

                                                
115 Se angående rättsfallet Hellner (1994) s. 270 där Hellner anger fallet som exempel på fall
där oklarhetsregeln har tillämpats.  Bengtsson anser dock inte att rättsfallet är något stöd för
att oklarhetsregeln skulle spela någon avgörande roll vid företagsförsäkring, se Bengtsson
(1998) s. 92 f. Av domskälen är det svårt att utläsa någon tillämpning av regeln, i
referatrubriken anges emellertid att klausulen inte med tillräcklig tydlighet undantar den
aktuella skadan. Anledningen till att oklarhetsregeln kan ha spelat viss roll är att det i
försäkringsbranschen vid tiden för tvisten var känt att försäkringsbolagen tolkade klausulen
vidsträckt. Bortsett från detta kan klausulen rimligtvis inte anses vara otydlig utan talar
närmast klart för försäkringshavarens ståndpunkt, jfr. Hellner (1990) s. 217. Hellner anser att
det ofta ligger rättspolitiska överväganden bakom oklarhetsregelns tillämpning, se Hellner
(1994) s. 278. Se även hänvisningarna i not 73.
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användning i olika rättsliga sammanhang. HD drog slutsatsen att begreppet dyrk
inte kan tolkas att innefatta även falska nycklar som olovligen kopierats. Efter
denna renodlade språkliga bedömning anförde HD att en systematisk tolkning av
avtalet inte gav anledning till avvikande bedömning. Domstolen klargjorde även att
avtalet ur objektivt hänseende inte kunde anses oklart. Anledning att tillämpa
oklarhetsregeln har således inte funnits.

NJA 1994 s. 566 Målet rörde en ansvarsförsäkring. Frågan var huruvida en
tredskodom kunde anses falla in under en i försäkringen intagen klausul som
föreskrev att försäkringen inte täcker försäkringstagarens ansvar med mindre det
är fastställt bl a genom "endelig dom" av norsk eller utländsk domstol. HD
menade att det redan av ordalydelsen framgick att en tredskodom faller in under
klausulen. HD anförde vidare att det visserligen fanns skäl för en annan tolkning
men att dessa inte var starka nog för att frångå ordalydelsen.116

NJA 1996 s. 68 Målet rörde frågan hur gränsdragningen mellan sakskada och ren
förmögenhetsskada skulle göras i ansvarsförsäkringsvillkor. HD diskuterade vissa
försäkringstekniska synvinklar på problemet men lät inte dessa inverka avgörande
på målet. HD bedömde problemet utifrån materiella regler och allmänna
ändamålsöverväganden och drog utifrån dessa slutsatsen att begreppet sakskada
skulle ges samma betydelse som i skadeståndsrättsliga sammanhang.
Oklarhetsregeln berördes överhuvudtaget inte i domskälen.

NJA 1996 s. 400 Ett företag hade tecknat en rättsskyddsförsäkring. Företaget
gick sedermera i konkurs. Företaget hade i en tidigare tvist företrätts av ett
ombud som nu ansåg sig ha bättre rätt än företagets konkursbo till ersättningen ur
försäkringen. HD skulle alltså ta ställning i frågan vem av dessa som hade bättre
rätt till försäkringsersättningen. HD anförde att, enligt fast branschpraxis avseende
rättsskyddsförsäkring, försäkringsbolagen betalar ersättning till ombudet och inte
till försäkringstagaren. HD slog vidare fast att denna praxis får anses utgöra en del
av avtalsinnehållet i avtalen om rättsskyddsförsäkring. Någon närmare motivering
till detta gavs inte.117

                                                
116 Bengtsson anför målet som exempel på att försäkringstekniska argument inte kan medföra
en tolkning som avviker från tydliga villkor, se Bengtsson (1998) s. 96.
117 En närmare motivering hade varit intressant då både TR:n och HovR:n ansåg att ett
kvasikontraktuellt förhållande uppkommit mellan ombudet och försäkringsbolaget vilket i
detta fall gav ombudet bättre rätt till ersättningen. Sveriges Advokatsamfund, Sveriges
Försäkringsförbund, Konkursförvaltarkollegiernas Förening och Finansinspektionen avgav
yttranden i målet. De tre förstnämnda kom till samma slutsats som underrätterna. I både
underrätternas domskäl och nu nämnda yttranden åberopades branschsedvanan.
Finansinspektionen angav ingen avvikande uppfattning om rådande praxis i branschen men
poängterade vikten av att samtliga inblandade är medvetna om vilka principer som gäller vid
reglering av ersättning. Finansinspektionen anförde vidare att det inte är tillfredsställande
att en så central fråga endast är reglerad genom en underförstådd överenskommelse. I ljuset
av dessa domskäl och yttranden hade det varit önskvärt att HD hade motiverat sitt
avgörande närmare. Det bör uppmärksammas att en tillämpning av oklarhetsregeln inte
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NJA 1997 s. 832 Ett företag hade tecknat en maskinförsäkring som enligt
försäkringsvillkoren gällde för plötslig och oförutsedd fysisk skada som inträffade
under försäkringstiden. Innan försäkringen trädde i kraft drabbades maskinen av
en skada som gjorde den i stort sett värdelös. Maskinen slutade dock att fungera
först efter att försäkringen trädde i kraft. Frågan var huruvida försäkringen skulle
anses täcka den uppkomna skadan. HD anförde att maskinen åsamkades en
fysisk skada före försäkringens ikraftträdande och att maskinen i och med den
skadan blev värdelös. HD poängterade att det alltså inte var fråga om en skada
som successivt förvärrades under försäkringstiden. Domskälen är inte utförligt
motiverade men HD tycks i vart fall inte ha ansett oklarhetsregeln som
tillämplig.118 Däremot tillämpade tingsrätten oklarhetsregeln till försäkringsbolagets
nackdel.

NJA 1998 s. 448 Till följd av ett fel som orsakade en egendomsskada i ett
kärnkraftverk upptäcktes att den fastställda säkerhetsnivån avseende
anläggningen inte uppfylldes. Tvisten rörde frågan om ägarens avbrottsförsäkring
skulle anses täcka avbrott endast under den tid som det tog att återställa
kärnkraftverket i det skick den hade före skadan eller om ersättning även skulle
betalas för tid som åtgått för åtgärder som vidtogs i syfte att uppnå erforderlig
säkerhet. Avgörarande för denna fråga var om det kunde anses föreligga ett
tillräckligt nära samband mellan skadan och den del av avbrottet som använts för
att uppnå erforderlig säkerhet. HD inledde med att konstatera dels att parterna
inte under avtalsförhandlingarna avhandlat vilken form av samband som skulle
krävas för att ersättning skulle utgå, dels att avtalets ordalydelse inte gav någon
ledning. Därefter anförde HD att det låg nära till hands att tillämpa allmänna
principer för avbrottsförsäkring eftersom bägge parter företrätts av sakkunniga
vid förhandlingarna. Dessa principer framgick, enligt HD, av allmänt tillämpade
försäkringsvillkor. Eftersom ett genomgående drag i dessa var att ersättning inte
lämnas för tid som åtgår för att förbättra egendom, ansåg HD att ersättning
därmed heller inte skulle utges i detta fall. Oklarhetsregeln förefaller inte ha
tillämpats, istället har HD utfyllt avtalet med allmänna principer vid
avbrottsförsäkring.119

NJA 2000 s. 225 Målet rörde en försäkring som en advokat hade genom
Sveriges Advokatsamfund. Försäkringen täckte skada, orsakad genom bl a
trolöshetsbrott som förövats av advokat, som drabbade klient eller tredje man.

                                                                                                                           
skulle ha underlättat avgörandet eftersom försäkringsbolaget, vars avtal var föremål för
tolkning, inte var part i målet.
118 Bengtsson anser att starka försäkringstekniska skäl måste ha talat mot en annan
bedömning, Bengtsson (1998) s. 94. Det går dock inte att ur domskälen utläsa att HD skulle
ha tagit sådana hänsyn men det är svårt att tolka domskälen på något annat sätt än att
ändamålshänsyn spelat en stor roll vid avgörandet.
119 Försäkringstagaren klagade senare över domvilla och anförde bl a att HD hade grundat
sin dom på handelsbruk utan att det hade företagits någon utredning om detta i målet, se
NJA 1999 s. 629. HD lämnade klagan om domvilla utan bifall. Se även Westberg s. 348 ff. om
de processuella aspekterna.
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Av avtalet framgick att ersättningen skulle beräknas enligt allmänna
skadeståndsrättsliga principer. Frågan i målet rörde främst huruvida ersättningen
även skulle innefatta den i brottmålet utdömda dröjsmålsräntan. HD konstaterade
inledningsvis att det inte framgick vad parterna åsyftat med uttrycket skada och
ersättning för sådan skada. Tolkningen fick därför ske utifrån avtalets ordalydelse
och allmänna skadestånds- och försäkringsrättsliga principer. HD diskuterade
kring skadeståndets syfte och räntelagens bestämmelser om dröjsmålsräntan samt
dess likheter med skadestånd. HD anförde vidare att förlust av avkastning på
förskingrat belopp kunde anses vara en enligt försäkringen ersättningsgill skada.
Trots detta kom domstolen fram till att ersättning i detta fall inte skulle utgå
eftersom dröjsmålsräntan enligt räntelagen ligger på en hög nivå och utgår
retroaktivt redan från dagen då skadan uppkom. Ränta skulle alltså utgå även
under tid som försäkringsbolaget inte kunde påverka. Ersättning skulle därför
endast kunna utgå om försäkringsbolaget hade gjort något uttryckligt åtagande om
detta. Trots att klausulen kan anses vara oklar har den inte tolkats till nackdel för
försäkringsgivaren. Det är särskilt intressant att uppmärksamma att trots att HD
ansåg att klausulen närmast kunde tolkas till försäkringstagarens fördel, målet
avgjordes istället till dennes nackdel till synes på grundval av försäkringstekniska
hänsyn. Den språkliga tolkningen fick alltså vika för sådana hänsyn.120

Avslutningsvis bör uppmärksammas att det inte finns några avgöranden från HD
som behandlar avgränsningsproblematiken mellan olika former av
försäkringsvillkor. Detta tyder visserligen på att problemet möjligen är av
begränsad praktisk betydelse. Inte desto mindre finns det nämndavgöranden där
denna fråga varit uppe för bedömning. Där har avgränsningsfrågan avgjorts med
hänsyn tagen till syftet med villkoret. Avseende avgränsningen mellan
säkerhetsföreskrift och annan föreskrift har klausulens syfte varit avgörande för
tolkningsresultatet. Har syftet varit att förebygga eller begränsa skada har villkoret
i fråga, i ljuset av 51 § FAL, tolkats som en säkerhetsföreskrift.121 Det kan antas
att vid en avgränsningstvist det inte så mycket är villkorets placering eller lydelse
som dess bakomliggande ändamål som blir avgörande.

2.5.3 Huvudlinjer i praxis

Praxis är, som ovanstående genomgång bekräftar, inte särskilt omfattande. I
doktrinen har emellertid vissa slutsatser dragits rörande praxis. En sådan slutsats
är att ordalydelsen tillmäts stor betydelse men att utrymme även ges för hänsyn till
olika ändamålssynpunkter. Oklarhetsregeln tillmäts inte någon större betydelse
utom i de fall där allvarlig kritik kan riktas mot lydelsen av en viss klausul och inga

                                                
120 Två justitieråd var skiljaktiga och ansåg att ersättning skulle utgå även för skada genom
förlorad avkastning eftersom villkoren föreskrev att ersättningen skulle beräknas enligt
allmänna skadeståndsrättsliga principer. Minoriteten förefaller närmast ha ansett detta
framgå vid en språklig tolkning.
121 SkVN 1998:16; SkVN 1998:18.
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starka rättspolitiska ändamålshänsyn talar för försäkringsbolagets ståndpunkt.122

Inte heller avseende försäkringstekniska hänsyn kan några säkra slutsatser dras
från praxis. I doktrin har praxis tolkats så att försäkringstekniska hänsyn har
betydelse när tveksamhet föreligger avseende ett visst villkor eller då
försäkringstagaren haft möjlighet att inse försäkringsgivarens ståndpunkt.123

Trots denna osäkerhet avseende den samlade innebörden av praxis kan en
övergripande analys vara av värde eftersom det kan ge åtminstone en
fingervisning om de sätt HD resonerar på och vilken vikt olika tolkningsdata
tillmäts. Det måste naturligtvis poängteras att HD i sin dömande verksamhet i
civilrättsliga mål är i hög grad beroende av hur parterna har utformat sin talan
varför domskälen måste läsas i ljuset av parternas talan med särskilt beaktande av
utformningen av dessa.

Utgångspunkten är att ett avtal vars ordalydelse är klart inte behöver tolkas.124

Denna regel förefaller dock endast gälla under förutsättning att det inte finns
tillräckligt starka skäl som talar mot att tillämpa avtalet enligt dess ordalydelse, se
främst NJA 1922 s. 202, NJA 1933 s. 163, NJA 1975 s. 733,125 NJA 1978 s.
628 och NJA 1994 s. 566. Det går knappast att fastställa vad som krävs för att
det skall vara möjligt att frångå avtalets klara lydelse. Renodlade
försäkringstekniska argument kan emellertid antagligen endast i ett fåtal fall anses
vara tillräckliga skäl.126

Oklarhetsregeln förefaller ha en mycket begränsad betydelse avseende
företagsförsäkring. I ett flertal rättsfall där villkoren varit oklara har HD löst
tolkningsfrågan med andra metoder än tillämpning av regeln, NJA 1996 s. 68 och
NJA 1998 s. 448. Exempel på fall där villkoren varit oklara men tolkats till
försäkringsgivarens fördel är NJA 1945 s. 504, NJA 1971 s. 502 och NJA 2000
s. 225. Oklarhetsregeln har dock eventuellt varit avgörande för tolkningsresultatet
i NJA 1951 s. 765 och NJA 1987 s. 835127.

Då HD skall tolka ett villkor förefaller domstolen utgå från villkorets ordalydelse
med ledning av eventuellt språkbruk i branschen och avtalets systematik, NJA
1978 s. 628 och 1989 s. 346. Ändamålshänsyn eller rättspolitiska överväganden
har genomgående beaktats, men inte alltid varit avgörande för utgången, då
sådana gjort sig gällande, NJA 1971 s. 502, NJA 1994 s. 566, NJA 1996 s. 68,
NJA 1997 s. 832 och NJA 2000 s. 225.

                                                
122 Hellner (1990) s. 217.
123 Bengtsson (1998) s. 96.
124 Jfr. ovan avsnitt 2.4.1.
125 Se särskilt dissens.
126 Bengtsson (1998) s. 96.
127 Se angående NJA 1987 s. 835 ovan not 115.
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Det bör särskilt uppmärksammas att HD, särskilt på senare tid, valt att utfylla
avtalen med dels branschsedvänja, dels rådande försäkringsrättsliga principer som
har härletts ur andra försäkringsvillkor på marknaden, NJA 1996 s. 400 och NJA
1998 s. 448. I bägge fallen var tolkningsresultatet till nackdel för
försäkringstagaren.128 I det äldre fallet hade käranden visserligen till stöd för sin
talan åberopat kutym i försäkringsbranschen. I 1998 års fall härledde HD de
försäkringsrättsliga principerna ur de i branschen använda villkoren utan att någon
av parterna särskilt åberopat detta.129 Skillnaden mot 1996 års fall är att HD
alltså härleder allmänna försäkringsrättsliga principer ur allmänt använda
försäkringsvillkor avseende avbrottsförsäkring istället för att konstatera
branschsedvana som part har åberopat.130

En annan intressant, men från nyss diskuterade aspekt fristående, reflexion av
praxis är att HD i ett flertal fall från senare år klargjort att det av omständigheterna
inte framgår vad parterna kan ha menat med villkorets utformning, NJA 1987 s.
835 och NJA 2000 s. 225.131 Att HD kommenterar detta tyder på att den
subjektiva tolkningen fortfarande har i vart fall ett visst fäste i praxis. HD har alltså
omnämnt partsviljan i tolkningsdiskussionen trots att fråga varit om
standardvillkor. Den ovan132 redovisade tolkningsdiskussion som Grönfors för
förefaller alltså inte vara helt förenlig med tolkningsverksamheten i HD.

NJA 1998 s. 448 kan anses ge stöd åt de av Grönfors och Hellner förespråkade
tolkningsteorierna som argumenterar för att objektiva hänsyn skall ges särskild
tyngd om detta är rättsligt motiverat. Naturligtvis kan inte avgörande slutsatser
dras från enstaka rättsfall.

När det gäller avgränsningen mellan omfattningsvillkor och säkerhetsföreskrifter
förefaller nämndpraxis vara att avgöra frågan med ledning av 51 § FAL. Det kan
antas, särskilt med ledning av vad som ovan sagts om syftet med
säkerhetsföreskrifter,133 att även om nämnda lagrum inte skulle vara direkt
tillämplig i ett enskilt fall, avgörande vid tolkningen skulle vara just syftet med
                                                
128 NJA 1996 s. 400 rörde visserligen tvist mellan försäkringstagare och försäkringshavare
där tolkningsresultatet utföll till den senares fördel. I NJA 1998 s. 448 poängterade HD
särskilt att bägge parter hade företrätts av sakkunniga vilket kan ha varit en starkt
bidragande orsak till det tillämpade tolkningsförfarandet.
129 Försäkringsgivaren hade i sin inlaga till HD bl a diskuterat kring sedvanliga
avbrottsvillkor och grundläggande försäkringsrättsliga principer, se NJA 1999 s. 629 som
behandlar försäkringstagarens domvilletalan (särskilt s. 630).
130 Westberg menar att detta i sig utgör en innovation då HD ansett allmänt tillämpade
avtalsvillkor hämtade ut standardavtal uttrycka allmänna rättsprinciper, se Westberg s. 377 f.
131 Kanske kan även NJA 1998 s. 448 hänföras till denna grupp då HD i sina domskäl uttalar
att bägge parter företrätts av sakkunniga vid förhandlingarna. Det bör emellertid i
sammanhanget uppmärksammas att försäkringstagaren i detta fall var Sydkraft vilket innebär
att ingendera parten kan anses varit den andra överlägsen avseende förhandlingsstyrka.
Dessutom rörde målet en avbrottsförsäkring avseende verksamheten i ett kärnkraftverk
vilket talar för att försäkringen i sig var av något speciell karaktär.
 132 Se avsnitt 2.4.3.
133 Se ovan avsnitt 2.3.2; 2.3.3.
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villkoret eftersom det knappast är ändamålsenligt att låta försäkringsgivarens
systematisering eller benämning tillmätas avgörande betydelse.

Vad som sammanfattningsvis går att säga om praxis är att ordalydelsen förefaller
spela en stor roll även om HD inte visat sig främmande för att frångå även tydliga
villkor. Oklarhetsregeln synes alltså inte spela en alltför dominerande roll.
Ändamålshänsyn, inte minst sådana som är särskilda för försäkringsområdet, tas i
princip alltid i beaktande även om de inte alltid får avgörande betydelse. Ledning
för tolkningsverksamheten har flera gånger sökts i partsviljan eller avtalets
systematik. På senare tid förefaller HD ha tillmätt allmänt tillämpade standardavtal
avgörande betydelse genom att ur dessa härleda allmänna försäkringsrättsliga
principer. Det främsta problemet är naturligtvis den begränsade mängd rättsfall
som finns på området. Det är alltså än en gång påkallat att poängtera att det inte
är möjligt att ur dessa få fall härleda säkra principer avseende tolkning av
försäkringsvillkor.
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3 IT-försäkringar

3.1 Riskexponering avseende IT-system

Den ökade användningen av informationsteknologi134, IT, i kommersiella
sammanhang medför nya risker. Inte minst gäller detta avseende e-handelsföretag
och finansiella institut som har, förutom interna nätverk, omfattande verksamhet
på externa nätverk.135

För att en viss skada skall anses ha uppkommit till följd av att en IT-relaterad risk
realiserats bör händelsen som medfört skadan kunna klassificeras som en s k IT-
incident136. En IT-incident kan definieras som  en händelse

• som drabbar eller påverkar IT-system (inklusive system för
datakommunikation

• där IT-system utnyttjas för angrepp, brott eller annan oönskad verksamhet
• som är oönskad och oplanerad (ur ägarens, förvaltarens eller användarnas

perspektiv)
• som direkt eller indirekt medför eller kan medföra allvarliga negativa

konsekvenser för ägare, användare eller andra.

Utöver detta krävs att påverkan på eller utnyttjande av IT-systemet är en viktig
del av händelsen.137

De risker som ett företag kan utsättas för vid användningen av IT kan delas in i
dels interna, dels externa risker. Interna risker är sådana som uppstår i samband
med att företagets anställda hanterar IT-systemet. Det kan röra sig om skador
som uppstår på grund av felhantering, bristande kontroll eller någon form av
brottslig verksamhet, t ex att anställd obehörigen tar del av eller säljer
företagshemligheter. Det kan även röra sig om skador som uppstår oberoende av
den mänskliga faktorn, d v s materiellt fel på IT-systemet. Med externa risker
avses här främst att personer som inte är anställda av företaget obehörigen tar sig
in i företagets datorsystem. Intrånget kan vara av mer eller mindre allvarlig art.
Det kan bl a röra sig om stöld av mycket känsliga företagshemligheter, tillgång till

                                                
134 Med begreppet avses här främst användning av datorsystem i interna eller externa
nätverk, t ex Internet. Utförlig men grundläggande information på svenska om Internet
återfinns på http://www.internet.physto.se/. En engelskspråkig webbsida som kan
rekommenderas är http://www.isoc.org/internet/.
135 Se vidare Rapport 2000:3 s. 14 ff.
136 Begreppet förefaller i det närmaste vara vedertaget i IT-sammanhang, se t ex Hantering av
IT-incidenter s. 53.
137 Definitionen används av IT-kommissionen bl a i Hantering av IT-incidenter s. 53.
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bankkunders konton, placering av virus som gör mer eller mindre skada i
datorsystemet eller andra attacker på systemet som medför skada.138

De skador som dessa risker kan ge upphov till är dels direkta, dels indirekta.  Till
direkta skador hänförs bl a skadeståndsanspråk från kunder och kostnader för att
återställa system. Som indirekta skador räknas bl a bortfall av kunder och förlust
av goodwill.139, 140

Ur ett försäkringsrättsligt perspektiv kan riskexponeringen, något summariskt och
inte uttömmande, sammanfattas i följande punkter141

• driftstopp till följd av avbrott i IT-systemet
• ansvar i förhållande till kontraktspart eller tredje man till följd av avbrott i IT-

systemet
• förlust av, eller annan skada, relaterad till företagshemligheter eller

immateriella rättigheter
• PR-kostnader till följd av negativ publicitet på grund av problem med IT-

systemet

Det är främst de skador som kan uppstå som medför att s k traditionella
företagsförsäkringar inte kan antas omfatta den särskilda riskexponering som
uppstår i och med användningen av ett IT-system. Traditionella
egendomsförsäkringar täcker främst fysiska skador eller kostnader som uppstår
till följd av sådana fysiska skador.142 Stöld av företagshemligheter via IT-systemet
är rimligen en annan form av skada än en fysisk skada i sedvanlig bemärkelse.
Även traditionella ansvarsförsäkringar kan antas brista i omfattningen vid denna
form av riskexponering, inte minst avseende kausalitetsbedömningen. Det kan
                                                
138 För en mer uttömmande svenskspråkig presentation av IT-relaterade risker, se Hantering
av IT-incidenter s. 53 ff. Se även Anförande 2000-12-01. CERT är en i USA baserad
organisation som bl a består av specialister på IT-säkerhet. Organisationen, som till största
delen finansieras av det amerikanska försvarsdepartementet, är en icke akademisk avdelning
av ett forskarcenter vid Carnegie Mellon University i Philadelphia. CERT bevakar
kontinuerligt säkerheten på Internet. På organisationens webbsida, http://www.cert.org/
finns utförlig och kontinuerligt uppdaterad information om IT-säkerhet och de risker som är
förbundna med användningen av IT-system.
139 Rapport 2000:3 s. 15.
140 Skadorna kan uppgå till mycket stora belopp. Ett belysande, om än inte sedvanligt fall, är
det i USA mycket uppmärksammade Emulex-fallet. En student spred, mot vederlag om
motsvarande 2,5 miljoner kronor, falsk information via Internet om företaget Emulex. Den
falska informationen gick kortfattat ut på att företagets VD skulle avgå och att amerikanska
motsvarigheten till Finansinspektionen skulle företa undersökningar gentemot företaget.
Företagets värde på börsen sjönk på mycket kort tid med nästan ofattbara motsvarande 2,2
miljarder kronor. Fallet refereras kortfattat i Jones/Lawson s. 42. Ett annat, i Sverige välkänt,
fall är Nordbankens problem med datorsystemet vilket medförde att tusentals kunder inte
kunde få tillgång till sina bankmedel. De nu nämnda fallen illustrerar på ett tydligt sätt olika
IT-relaterade skador.
141 Exemplifieringen bygger uteslutande på sammanställningen i Rowshangah/Sörensen s.
75.
142 Rowshangah & Sörensen s. 75 ff.
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knappast utan vidare antas att en sedvanlig ansvarsförsäkring täcker t ex
skadeståndsanspråk från en bankkund då denna drabbats av förlust till följd av att
bankens IT-system inte fungerat eftersom en tredje person utsatt det för t ex ett
virusangrepp. I vart fall förefaller de säkerhetsföreskrifter som finns i traditionella
försäkringar vara något svåra att applicera på åtgärder avseende IT-säkerhet.

I Nordamerika har dessa särskilda riskexponeringar uppmärksammats av
försäkringsbolagen. Flera försäkringsbolag143 har utarbetat omfattande
försäkringsskydd som erbjuds både stora företag, som multinationella banker,
och medelstora eller mindre e-handelsföretag. Dessa försäkringar omfattar i flera
fall uteslutande IT-relaterade risker. I Sverige är det ännu endast
försäkringsbolaget Zurich som erbjuder en standardiserad specialförsäkring, E-
Risk144,145 på området.146 Överhuvudtaget förefaller aktörerna på den nordiska
försäkringsmarknaden ännu inte i någon större utsträckning erbjuda
försäkringslösningar där dessa risker tagits i särskilt beaktande.147

3.2 Försäkringens omfattning

Som tidigare har framgått är tillgången på försäkringslösningar, avseende nu
diskuterade riskexponeringar, ännu inte särskilt omfattande. För att åskådliggöra
vilka risker en sådan försäkring omfattar eller bör omfatta är det lämpligt att utgå
ifrån omfattningen av det standardvillkor som redan idag finns på marknaden; E-
Risk. Denna försäkring omfattar endast ekonomiska skador utan samband med
sak- eller personskador. Försäkringen ersätter i princip, med skadeståndsrättslig
terminologi, endast rena förmögenhetsskador.148

                                                
143 Bl a AIG, http://www.aig.com/ ; Marsh, http://www.marshweb.com/home/homepg.nsf/.
144 E-Risk är ett av Zurich registrerat varumärke.
145 Försäkringen presenteras översiktligt på Zurichs webbsida, http://www.zurich.se/.
146 Enligt uppgift från If Skadeförsäkring håller bolaget på att utarbeta en s k Internet-
försäkring. När försäkringen skall finnas på marknaden är dock oklart. Internet Security
Systems, ISS, har i samarbete med Insuretrust.com utarbetat heltäckande säkerhetslösningar
för företag som har hög riskexponering avseende sin IT-relaterade verksamhet. Dessa
lösningar, som bl a omfattar försäkringsskydd, utarbetas så vitt jag kan förstå individuellt för
varje kund varför de inte går att jämföra med Zurichs standardiserade försäkringsvillkor. Se
vidare http://www.insuretrust.com/; http://www.iss.se/. Se även Zurichs webbsida,
http://www.zurich.se/.
147 Rowshangah & Sörensen s. 73 ff. Författarna poängterar att traditionella försäkringar inte
alltid nödvändigtvis täcker de risker som uppstår vid användning av IT-teknologi eftersom
den nya teknologin medför nya former av risker. Artikelförfattarna argumenterar därför för
att försäkringsmarknaden skall uppmärksamma behovet av nya försäkringslösningar. Det
bör emellertid uppmärksammas att artikelförfattarna är försäkringsjurister hos
försäkringsbolaget Zurich. Bristen på utbud av försäkringslösningar på området beror
säkerligen till stor del på en bristande efterfrågan. Finansinspektionens generaldirektör
menar att storbankerna i Sverige fortfarande är ”ganska yrvakna” inom detta område, se
Anförande 2000-12-01.
148 I definitionen av begreppet sakskada anges emellertid att som sakskada skall inte räknas
skador på försäkringstagarens hårdvara, t. ex. hårddisk, som är hänförlig till det datorsystem
som omfattas av försäkringen.
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Enligt villkoret ersätts bl a följande skador149

• Inkomstförlust och kostnader föranledda av ett avbrott i eller försening av
en elektronisk transaktion, överföring av elektronisk information eller annan
affärskommunikation på grund av att försäkringstagarens datorsystem
drabbas av ett intrång, virus eller att någon obehörigen tar/kopierar
alternativt tar del av elektronisk information

• Kostnader att återställa eller återupprätta immateriella rättigheter som
förloras på grund av att försäkringstagarens datorsystem drabbas av ett
intrång, virus eller att någon obehörigen tar/kopierar alternativt tar del av
elektronisk information

• PR-kostnader som åsamkas försäkringstagaren i syfte att komma till rätta
med den negativa publicitet som föranletts av att dennes datorsystem
drabbas av ett intrång, virus e dyl.

• Kostnader, inklusive rättegångs- eller skiljedomskostnader, föranledda av
ett ersättningsanspråk gentemot försäkringstagaren på grund av avbrott,
försening eller försämring av en elektronisk transaktion, överföring av
elektronisk information eller annan affärskommunikation om denna beror
på att försäkringstagarens datorsystem drabbas av ett intrång, virus eller att
någon obehörigen tar/kopierar alternativt tar del av elektronisk information

Det skall uppmärksammas att uppräkningen ovan inte är helt uttömmande och att
villkorets omfattning kan modifieras avseende enskilda försäkringstagare
beroende på de i det enskilda fallet relevanta omsändigheterna.
Sammanfattningsvis täcker försäkringen alltså bl a skador som orsakats av
otillbörliga intrång i datorsystemet, obehörig kopiering av företagshemligheter,
skador på grund av virus, otillbörliga transaktioner via Internet m m. Försäkringen
kan delvis liknas vid en kombinerad avbrotts- och ansvarsförsäkring eftersom den
täcker skador dels på grund av avbrott i datorsystemet, dels på grund av att
försäkringstagaren är skyldig att ersätta sina kunder för de skador dessa åsamkas
på grund av att datorsystemet inte fungerar som det skall. Förutom nu nämnda
skador ersätts även andra typer av skador så som PR-kostnader, förlust av
företagshemligheter m m. Försäkringen kan alltså inte hänföras till en särskild
försäkringstyp. Det är istället mer ändamålsenligt att anse E-Risk utgöra en sorts
allriskförsäkring avseende IT-relaterade skador.

                                                
149 Det skall observeras att villkoret är författat på engelska. Ett flertal begrepp i villkoret är
noggrant definierade. I uppsatsen återges inte dessa definitioner. För enkelhetens och
läsvärdhetens skull återger jag försäkringens omfattning endast i grova drag och med
svenska termer. De svenska termer som används i uppsatsen har jag själv valt. För att
undvika eventuella felaktigheter eller missförstånd hänvisas till villkoret.
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3.3 Föreskrifter avseende IT-säkerhet

3.3.1 Inledning

Ett försäkringsbolag som försäkrar riskexponeringar avseende IT-system har
naturligtvis ett mycket stort intresse i att försäkringstagaren har, och upprätthåller,
en hög standard på sin IT-säkerhet. Innan försäkring meddelas är det möjligt för
försäkringsbolaget att undersöka eller kalkylera riskexponeringen avseende den
potentiella försäkringstagaren. Detta förefaller i det närmaste vara nödvändigt för
att det skall vara möjligt att fastställa en premie som är godtagbar i förhållande till
den risk som försäkringsbolaget i praktiken försäkrar. En sådan undersökning kan
innefatta en omfattande analys av uppbyggnaden och utformningen av systemet
samt dess känslighet avseende bl a intrångsangrepp.

Även efter att försäkringen har meddelats är det av synnerlig vikt att IT-
säkerheten upprätthålls. Frågan är hur detta skall regleras mellan
försäkringsgivaren och försäkringstagaren. Ett problem som uppstår är huruvida
villkoret skall innehålla en enstaka men allmän bestämmelse om den nivå på IT-
säkerheten som försäkringstagaren skall hålla eller om det skall finnas detaljerade
föreskrifter om detta. Nedan kommer detta att diskuteras närmare, men det kan
vara värt att redan nu uppmärksamma att det inte är helt problemfritt att utforma
detaljerade föreskrifter om IT-säkerhet. Belysande för problematiken är
problemet med datavirus. Det skapas kontinuerligt nya former av virus och till
följd av detta uppdateras virusskydden. Dessa skydd uppdateras inte alltid med
jämna tidsintervaller. Det kan alltså vara svårt att detaljerat föreskriva vilka
åtgärder som försäkringstagaren skall vidta avseende virusskydd. Det kan inte
uteslutas att det i vissa fall i det närmaste kan vara praktiskt omöjligt att formulera
villkor som på ett otvetydigt sätt utvisar försäkringstagarens förpliktelser rörande
IT-säkerhet. Det sagda gäller även rörande många andra säkerhetsåtgärder. IT-
säkerheten måste kontinuerligt övervakas och i förekommande fall modifieras;
lösenord bör bytas då och då, berörd personal skall ges erforderlig utbildning i
säkerhetsfrågor o s v.

Försäkringstagarens skyldigheter rörande dennes IT-säkerhet kan alltså regleras
antingen i allmänt hållna föreskrifter eller i mer detaljerade bestämmelser. I de
försäkringsvillkor som jag har tittat på regleras detta i vad som förefaller vara
generellt hållna föreskrifter.150 Det stadgas att försäkringstagaren är skyldig att
säkerställa och upprätthålla en IT-säkerhet som är i överensstämmelse med

                                                
150 Försäkringsgivaren analyserar naturligtvis riskexponeringen i samarbete med
försäkringstagaren. I samband med detta är det mycket troligt att parterna diskuterar
säkerhetsaspekter. Vid en eventuell framtida tvist kvarstår emellertid frågan exakt vilka krav
som ställs på försäkringstagaren eftersom detta knappast definierats parterna emellan. Även
om så har skett förefaller det tveksamt om någon specifikation i bestående form finns av
detta.
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rådande branschstandard151. I förhållande till eller i ljuset av vad skall
försäkringstagarens säkerhetsnivå bedömas? Endast vid vissa uppenbart
vårdslösa förfaranden kan det antas att det är möjligt att utan större svårighet
fastställa att försäkringstagarens IT-säkerhet inte varit fullgod. Detta kan t ex vara
fallet om någon behörighetskontroll eller något virusskydd överhuvudtaget inte
funnits. Bortsett från dessa uppenbara fall är det sannolikt mycket svårt att
fastställa var gränsen går för bristande IT-säkerhet.

Den följande diskussionen utgår ifrån en motsvarande generell reglering i
försäkringsvillkor avseende IT-säkerhet. Inledningsvis är det därför av intresse att
undersöka om en sådan branschstandard finns och vad den i sådana fall
innehåller.

3.3.2 Reglering av IT-säkerhet

3.3.2.1 Inledning

Det finns ingen generell lagstiftning i Sverige som stadgar vad som är godtagbar
IT-säkerhet152.153 Det finns visserligen en föreskrift som nedan kommer att
kommenteras, men denna avser emellertid endast beredskapsmyndigheter med s
k samhällsviktiga datorsystem och saknar alltså räckvidd avseende privaträttsliga
subjekt. Det finns heller ingen ledning att finna i rättspraxis på området. Det
saknas alltså rättskällor som klargör vad som generellt skall anses utgöra
godtagbar IT-säkerhet. Sådana rättskällor saknas, såvitt har varit möjligt att
undersöka, även i andra länder.154 Avsaknaden av sådana källor beror säkerligen
delvis på att problemområdet som sådant är nytt. Det kan naturligtvis diskuteras
om en författningsreglering är önskvärd eller ens i praktiken möjlig. Svårigheten
med att införa en lagstiftning avseende IT-säkerhet är bl a dels att den tekniska
utvecklingen på området är så snabb att en reglering riskerar att snabbt bli
föråldrad, dels att olika säkerhetshänsyn gör sig gällande på olika områden vilket
innebär att en enhetlig reglering är svår att utforma. Dessutom är frågan om det
överhuvudtaget är lämpligt att reglera dessa frågor i lagstiftning. Den säkerhet som
kan motiveras avseende ett stort finansiellt institut är knappast ändamålsenligt att
avkräva ett medelstort e-handelsföretag. Det är alltså inte självklart att en
reglering i lag är den lösning som i praktiken är mest lämplig.155 Det kan dessutom
                                                
151 I det följande använder jag branschstandard synonymt med branschpraxis vilket i sig
jämställs med branschsedvana. Avseende sedvana som juridiskt relevant begrepp, se
Peczenik s. 229 ff.
152 Begreppet definieras av IT-kommissionen som ”säkerhet i IT-system”, se Hantering av
IT-incidenter s. 11.
153 I Hantering av IT-incidenter s. 27 räknas ett antal lagar upp som har mer eller mindre
relevans vid incidenthantering. Dessa lagar innehåller dock inga konkreta anvisningar om
vilka åtgärder som skall vidtas eller hur IT-system skall vara utformade för att en godtagbar
nivå på IT-säkerheten skall föreligga.
154 Jfr Allen s. 1.
155 Rapport 2000:3 s. 25 f.
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antas att, i de branscher där IT-säkerhet är en viktig faktor, det kommer att
skapas branschspecifika riktlinjer.156

Riktlinjer för IT-säkerhet är alltså önskvärd ur flera synpunkter. När det är fråga
om stora finansiella institut som banker är det ett samhälleligt intresse att dessa
institut upprätthåller en hög säkerhetsnivå. Även avseende renodlade e-
handelsföretag finns ett intresse av att säkerheten är på en godtagbar nivå, inte
minst för att konsumenter inte skall brista i sitt förtroende till e-handel.157 Även i
rent kontraktuella förhållanden är det näst intill nödvändigt att det finns åtminstone
riktlinjer som kan tjäna som vägledning för parterna då de skall avgöra vad som
kan vara ändamålsenligt att avkräva varandra i form av säkerhetsåtgärder rörande
IT-säkerhet. Det är knappast ägnat att gagna effektiviteten på marknaden om
parterna i avtalet måste ingående stadga vad som i det specifika fallet skall anses
utgöra erforderlig säkerhet. Det är alltså åtminstone delvis skilda intressen som
gör sig gällande i olika sammanhang. Det är även viktigt att inse att det inte finns
definitiva säkerhetslösningar vilket i sig medför att ett högt säkerhetsmedvetande
hos berörda företag och institutioner är särskilt viktigt.158

Det finns alltså idag inga generellt bindande föreskrifter i författningsform
avseende IT-säkerhet. Det förefaller som om problemet är så pass nytt att
diskussionen fortfarande rör frågan vilken form en eventuell generell reglering skall
ha. Däremot har det på skilda håll utformats riktlinjer eller rekommendationer
avseende IT-säkerhet. En genomgång av dessa kan möjligen ge ledning om vilka
åtgärder som kan anses vara grundläggande och tillämpliga på ett generellt plan.
En undersökning av idag existerande riktlinjer eller rekommendationer kan alltså
eventuellt bidra till att vissa gemensamma och generella principer, eller i vart fall
riktlinjer, avseende IT-säkerhet kan härledas och sammanställas.

3.3.2.2 Överstyrelsens för civil beredskap föreskrifter

Överstyrelsen för civil beredskap, ÖCB, arbetar för att minska sårbarheten inom
viktiga samhällsfunktioner samt för ett samhälle som kan stå emot påfrestningar
och kriser.159 I ÖCB:s författningssamling ingår ÖCBFS 1998:1 Föreskrifter om
grundsäkerhet för samhällsviktiga datasystem160 hos beredskapsmyndigheter.
ÖCB har dessutom kompletterat föreskriften med Allmänna råd till föreskrifter
om grundsäkerhet för samhällsviktiga datasystem hos beredskapsmyndigheter,
FA22. Dessa allmänna råd har meddelats i syfte att utgöra ett stöd för de

                                                
156 Jfr. Lindberg/Westman s. 108 ff.; Rapport 2000:3 s. 4; 43 ff.
157 Rapport 2000:3 s. 20 f.
158 Rapport 2000:3 s. 17.
159 För närmare information om organisation och verksamhet, se http://www.ocb.se/.
160 Enligt föreskriftens 2 § avses med samhällsviktiga datasystem sådana system som utgör
nödvändigt stöd för verksamhet av betydelse för samhällets förmåga att fungera även under
höjd beredskap.
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organisationer som berörs av föreskriften.161, 162 De paragrafhänvisningar som
görs nedan i detta avsnitt avser ovan nämnda föreskrift.

Enligt föreskriftens 1 § vänder sig föreskriften till beredskapsmyndigheter och
anger den lägsta säkerhetsnivå som måste vara uppfylld för att en
beredskapsmyndighet skall kunna utföra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt
även under höjd beredskap.

Föreskriften behandlar frågor om ledning, behörighet, datakommunikation,
driftsäkerhet, avbrottsplanering och driftgodkännande. I 3-7 §§ stadgas bl a att
det skall finnas en övergripande säkerhetsplan för datasystemsäkerheten inom
myndigheten, en systemsäkerhetsplan samt en säkerhetsinstruktion. Av dessa
dokument skall bl a framgå ansvarsfördelning beträffande datasystemsäkerheten
och vem som är driftsansvarig. ÖCB poängterar vikten av en klar
ansvarsfördelning rörande IT-säkerheten mellan olika delar av en organisation.
Även informationsflödet till och från systemet skall klarläggas. Grundläggande för
säkerhetsarbetet är att en bedömning görs av vilka hot, interna som externa, som
organisationen är utsatt för och vilka konsekvenserna kan bli för organisationen
om hoten realiseras.163 En väsentlig del av säkerhetsarbetet består i
personalutbildning då detta är en grundläggande förutsättning för att
säkerhetsarbetet skall fungera.164

Enligt 7-9 §§ skall för tillgång till systemet krävas behörighetskontroll och det
skall av en särskild logg framgå vem som har använt systemet och när. Dessutom
skall det särskilt anges hur datamedia skall skyddas från obehörig åtkomst.
Vidare anges i 10-12 §§ vissa allmänt hållna riktlinjer för säker
datakommunikation. Enligt de allmänna råden skall behörighetskontroll bl a bestå i
att varje användare skall ha en unik användaridentitet och ett lösenord som skall
vara konstruerat på ett i de allmänna råden särskilt angivet sätt. Lösenorden skall
bytas enligt ett i organisationen bestämt tidsintervall. Tillgång till datorsystemet
skall vara möjligt att begränsa på så vis att en användare inte nödvändigtvis har
åtkomst till samtliga delar av systemet.165 I syfte att kommunikationen är skyddad
från obehöriga skall en brandvägg166 installeras.167 Dessutom bör viss form av
information krypteras innan den kommuniceras i ett nätverk.168

                                                
161 FA22 s. 5.
162 Ytterligare fördjupning inom IT-säkerhetsområdet finns i FA22.
163 FA22 s. 8 ff.
164 FA22 s. 12, 23.
165 FA22 s. 14 ff.
166 En brandvägg kan mycket förenklat sägas vara en form av datorprogram som reglerar eller
begränsar trafiken mellan två nät enligt nätadministratörens eller systemoperatörens direktiv.
Endast på detta sätt godkänd trafik får passera mellan näten.
167 FA22 s. 18 ff.
168 FA22 s. 21.
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I den del av föreskriften som avser driftsäkerhet, 13-18 §§, anges att ett
datasystem skall vara beskrivet i en sådan dokumentation att säker förvaltning,
drift och användning av datasystemet möjliggörs. Myndigheten skall inte göra sig
beroende av enstaka personer för drift och förvaltning av systemet. Dessutom
skall systemet vara försedd med tillträdes- och brandskydd samt vara utformad
så att den säkerhetsnivå som bestämts för systemet enligt säkerhetsplanen kan
upprätthållas. I föreskriften anges vidare att datasystemet skall vara försett med
program för detektering av virus, att det skall finnas skriftliga instruktioner rörande
vilken information som skall vara föremål för säkerhetskopiering och i vilken
omfattning samt att det under kortvariga elavbrott skall vara möjligt med fortsatt
drift av systemet genom användning av avbrottsfri kraft. För att förebygga skador
orsakade av virusangrepp skall i organisationen regleras vilka individer i
organisationen som skall ha rätt att installera program i systemet.169 Hur ofta
säkerhetskopiering bör ske skall bedömas utifrån verksamhetens krav på
informationens aktualitet. Säkerhetskopior skall finnas i olika former och vissa av
dessa kan förvaras någon annanstans än på driftstället.170

I 19 § föreskrivs att myndigheten skall ha en avbrottsplan i vilken anges vilka
åtgärder som bör vidtas för den händelse att störningar eller avbrott i ett
datasystem pågår under så lång tid att myndighetens verksamhet äventyras.

Det bör uppmärksammas att den ovan gjorda genomgången av föreskriften och
de allmänna råden endast är en summarisk beskrivning av innehållet i dessa.

3.3.2.3 Allmänna uttalanden och rekommendationer

Finansinspektionen har på senare tid allt mer intensivt arbetat med att höja
medvetenheten hos finansiella institut avseende betydelsen av en hög IT-säkerhet,
bl a har en särskild riskanalysenhet inrättats. Några särskilda riktlinjer har
emellertid inte publicerats. Däremot finns ett antal dokument i form av rapporter
och annat publicerat material i vilka rekommendationer eller i vart fall påpekanden
kan utläsas. I dessa har Finansinspektionen bl a poängterat betydelsen av att de
finansiella instituten har avbrottsberedskap och att genomförda transaktioner skall
vara möjliga att rekonstruera.171 Vidare har Finansinspektionen pekat på vikten
av en personalpolitik som tar i beaktande de särskilda krav som den nya tekniken
medför inte minst då många IT-relaterade risker kan sammankopplas med den
mänskliga faktorn. Vid särskilt stora riskexponeringar, där även korta avbrott i
IT-systemet kan vara förödande, kan det vara nödvändigt med reservsystem som
automatiskt kan ta över de viktigaste funktionerna. Dessutom är olika åtgärder, bl
a installerande av s k brandväggar, nödvändiga för att stänga ut obehöriga. En
diversifiering av risk kan ske genom t ex användning av parallella driftställen eller

                                                
169 FA22 s. 25
170 FA22 s. 26 f.
171 Rapport 2000:3 s. 16.
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decentralisering av verksamheten.172 Finansinspektionen har dock för närvarande
inga planer på att utarbeta normer eller stöd med allmänna riktlinjer.173

Även den av regeringen tillsatta IT-kommissionen har pekat på vissa åtgärder
som kan vidtas för att förebygga och hindra skador på grund av bristande IT-
säkerhet. Kommissionen har bl a diskuterat att varje organisation skall ha en
säkerhetspolicy vilken omfattar de hot som är särskilda för verksamheten i fråga
och hur säkerhetsarbetet skall bedrivas. Denna policy kan ligga till grund för mer
detaljerade föreskrifter som kan fungera som riktlinjer för säkerhetsarbetet i
organisationen. I och med den ständiga tekniska utvecklingen förändras hotbilden
vilket gör att säkerhetsarbetet måste ske kontinuerligt. Vidare bör organisationen
utarbeta en säkerhetshandbok i vilken beskrivs bl a säkerhetssystemet och dess
användning. Ur handboken skall krav och restriktioner avseende
behörighetsfrågor, intrångskontroll och incidenthantering m m framgå.174 IT-
kommissionen har även publicerat konkreta rekommendationer rörande skydd
mot virusangrepp. Sammanfattningsvis anger kommissionen att ett grundläggande
skydd mot virus kan vara att endast öppna filer som kommer från kända källor,
installera och aktivera ett virusskydd i systemet och att säkerhetskopiera
regelbundet.175

Vidare skall nämnas att år 1999 fastställde Swedish Institute for Standards,
SIS,176 en svensk standard, Ledningssystem för informationssäkerhet, LIS, som
bygger på en brittisk motsvarighet177. Nyligen fastställdes en motsvarande
standard som en s k ISO-standard178 vilket innebär att den är en internationellt
vedertagen standard.179 LIS är en standard som är tillämplig på alla branscher och
det skall särskilt betonas att den inte i sin helhet är teknikspecifik. Detta medför
att inte alltid samtliga angivna riktlinjer eller specifikationer är relevanta i alla
organisationer. LIS innehåller specifikation för ledningssystem för
informationssäkerhet. I denna specificeras krav för de styrmetoder som skall
införas i en enskild organisation i enlighet med organisationens behov. Dessa
specifikationer är uttryckta i form av skall-krav.180 Nämnas kan att några av de
teknikspecifika krav som uppställs behandlar frågor som behörighetskontroll,
lösenord av viss närmare specificerad kvalitet, virusskydd och uppdateringar av

                                                
172 Se vidare Anförande 2000-12-01.
173 Rapport 2000:3 s. 5.
174 Hantering av IT-incidenter s. 27 ff.
175 Observatorierapport 23/2000 s. 6 f.
176 SIS är en ideell förening som verkar för svenskt deltagande i internationellt
standardiseringsarbete och är i detta syfte medlem i den internationella
standardiseringsorganisationen International Organization for Standardization, ISO. Närmare
information om SIS återfinns på organisationens webbsida http://www.sis.se/.
177 Den brittiska standarden benämns BS 7799.
178 ISO/IEC 17799.
179 Närmare information om ISO återfinns på organisationens webbsida
http://www.iso.ch/iso/en/ISOOnline.frontpage/.
180 Det bör uppmärksammas att LIS kompletteras av riktlinjer som finns i den internationella
standarden ISO/IEC 17799.
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densamma, klassificering av information i syfte att uppnå korrekt skyddsnivå m m.
Kraven är av en mångfald olika karaktär. Det uppställs krav på allt från att
organisationen skall ha en policy avseende blank bildskärm i syfte att minska
riskerna för obehörig åtkomst, förlust eller skada på information till
krypteringsåtgärder och synkronisering av datorklockor.181 Det bör
uppmärksammas att det ännu endast är ett fåtal svenska företag som är
certifierade mot standarden vilket innebär att den än så länge inte kan anses ha
någon omfattande spridning i olika branscher.182 I övrigt finns inga vedertagna
eller tillämpliga branschstandarder.183

3.3.2.4 Slutsatser om IT-säkerhet ur ett juridiskt perspektiv

Det ovan genomgångna materialet är av olika slag; författning,
myndighetsuttalanden och standardiseringslösningar av privaträttsliga subjekt. Den
enda slutsats som förefaller säker att dra avseende den juridiska regleringen av
IT-säkerhet är att det idag inte finns någon civilrättslig sådan. Den
författningsreglering som finns är av offentligrättslig karaktär.

Det finns heller inga allmänt vedertagna branschnormer. Visserligen finns numera
en ISO-standard på området men dels är denna endast nyligen fastställd och
endast ett fåtal företag är certifierade mot den, dels är den inte branschspecifik
och därför kan den idag knappast anses vara allmänt accepterad som
branschstandard. I en tolkningstvist skulle det eventuellt vara möjligt att
argumentera för en tillämpning av den om en hög andel av företagen i en viss
bransch skulle vara certifierade mot standarden eller, utan att vara detta, uppfylla
flertalet av de i standarden uppställda kraven. I sådant fall skulle dock avgörandet
grundas på innehållet i branschpraxis och alltså inte standarden i sig. En annan sak
är att branschpraxis i sådan fall kan ha stora likheter eller i det närmaste vara
identisk med föreskrifterna i standarden. Idag kan någon branschpraxis avseende
IT-säkerhet emellertid knappast anses existera.

De uttalanden eller rekommendationer som härrör från Finansinspektionen är inte
bindande. Det har heller inte publicerats någon samling eller sammanfattning av
myndighetens rekommendationer vilket skulle vara möjligt att söka någon närmare
vägledning i. Det material som finns har inte karaktären av föreskrifter som i sig
kan anses vara möjliga att lägga till grund för ett rättsligt avgörande om
avgörandet skall baseras på vedertagna riktlinjer inom en viss bransch. Det sagda
gäller i lika hög grad avseende det material som härrör från IT-kommissionen.

Sammanfattningsvis kan det, trots de svårigheter som finns, vara värt att söka
utröna några gemensamma drag i det material som har presenterats ovan. Oavsett
                                                
181 Se närmare LIS, särskilt s. 12 ff.
182 Enligt uppgift från säkerhetskonsultföretaget Dagaz AB, som bl a erbjuder utbildningar i
LIS, var i april år 2001 endast två svenska bolag certifierade mot den svenska standarden.
183 Allen s. 4.
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om det är fråga om författning, myndighetsrekommendationer, privaträttslig
standardiseringslösning e dyl, återkommer vissa säkerhetsrekommendationer vilka
kan anses utgöra en gemensam grund för säkerhetsarbetet.  Dessa kan
summariskt sammanfattas i följande punkter

• Analys av organisationens verksamhet och IT-system i syfte att utröna vilka
särskilda hot som finns

• Formulerande och antagande av en säkerhetspolicy
• Installerande och uppdateringar av virusskydd
• Installerande av brandvägg
• Behörighetskontroll avseende såväl IT-system som fysiska utrymmen
• Tillgång till loggar
• Någon form av avbrottsplan
• Kontinuerligt arbete med IT-säkerhetsfrågor som är relaterade till

organisationen
• Berörd personal skall erbjudas utbildning i säkerhetsfrågor och hålla sig

uppdaterade i ämnet

Ett problem med dessa gemensamma punkter är att vissa av dem är irrelevanta i
en tvist rörande huruvida försäkringstagaren uppfyllt sina åtaganden. Huruvida
försäkringstagaren ger sin personal utbildning i säkerhetsfrågor, om någon
säkerhetspolicy har framtagits eller om det pågår ett kontinuerligt arbete med
säkerhetsfrågorna är ur detta perspektiv inte intressant. Det som är relevant är om
det har funnits en konkret handling eller underlåtenhet som medfört en försämring i
säkerheten. Kan det påvisas att t ex behörighetskontrollen varit bristfällig eller att
någon avbrottsplan överhuvudtaget inte funnits är det ointressant vad bristen beror
på.184 Det räcker alltså att konstatera att bristen finns där.

Avslutningsvis kan alltså sägas att materialet har en mycket begränsad juridisk
betydelse eftersom de inte ger uttryck för någon branschstandard     e dyl. Det
skall emellertid poängteras att det genomgångna materialet inte har utgivits i syfte
att tjäna som rättsligt underlag i sådana frågor varför det inte är särskilt
uppseendeväckande att de är av allmän eller generell karaktär. Det
författningsmaterial som existerar kan i förekommande privaträttsliga sammanhang
möjligen åberopas analogt men det förefaller mycket tveksamt huruvida en
domstol i en tolkningstvist skulle medge en analog tillämpning av föreskriften. Det
övriga materialet kan alltså inte tillmätas någon direkt rättslig betydelse då det inte
utgör rättskällor. Den betydelse som materialet skulle kunna tjäna är om part
åberopar det som ledning för en allmän bedömning av vilka åtgärder som idag
kan anses vara minimikrav på säkerhetsområdet. Det har emellertid konstaterats
att någon regelrätt branschstandard inte kan anses föreligga idag. Trots detta ger
det samlade materialet ändå intryck av en viss samstämmighet mellan olika
myndigheter och organisationer avseende vilka säkerhetsåtgärder som skall

                                                
184 Här bortses ifrån brister som försäkringstagaren inte kan lastas för.



48

vidtas. Därför kan rekommendationerna ändå vara en vägledning i en juridisk
argumentation, om inte annat för att söka uppnå ett juridiskt avgörande som har
förankring i, för de olika aktörerna på området för IT-säkerhet, den minsta
gemensamma säkerhetsnivån.

3.3.3 Närmare om tolkning av föreskrifter om IT-säkerhet

3.3.3.1 Inledning

Låt oss anta att en domstolstvist uppstår avseende tolkningen av en föreskrift i ett
försäkringsavtal avseende IT-säkerhet. Låt oss vidare anta att i föreskriften
stadgas att försäkringstagaren är skyldig att upprätthålla säkerheten i enlighet med
branschstandard. Vid en dylik konkret tvist är parternas utformning av talan av
yttersta vikt. Som tidigare har sagts är det försäkringsgivaren som bär
bevisbördan för att försäkringstagaren har överträtt en biförpliktelse. Inledningsvis
måste därför avgöras vilken typ av föreskrift bestämmelsen utgör, se nedan avsnitt
3.3.3.2. Därefter måste argumentationen beröra hur föreskriftens hänvisning till
branschstandard skall tolkas. Huruvida en sådan standard överhuvudtaget
existerar torde vara en fråga som part måste åberopa för att domstolen skall
kunna ta ställning till detta.185 Nedan skall innebörden av en sådan föreskrift
diskuteras utifrån den tolkningsdiskussion och tolkningspraxis som presenterats
ovan i avsnitten 2.4 och 2.5.

3.3.3.2 Föreskriftens karaktär

Det är möjligt att utforma en föreskrift avseende IT-säkerhet på en mängd olika
sätt. Avfattningen beror bl a på föreskriftens syfte. Klausulen kan, om den inte är
så pass tydligt formulerad att någon tvekan inte kan anses föreligga avseende dess
innebörd, ge upphov till tolkningssvårigheter. Även om villkoret är tydligt
formulerad kan emellertid problem uppkomma. Försäkringsgivaren kan formulera
ett villkor som omfattningsvillkor i syfte att ha möjlighet att neka
försäkringstagaren ersättning om villkoret är tillämpligt även om villkorets syfte
egentligen är att tolka som t ex en säkerhetsföreskrift eller en föreskrift rörande
fareökning. Samma resonemang är tillämpligt avseende föreskriftens placering.
Även om en föreskrift är inplacerad under t ex ett avsnitt benämnt
säkerhetsföreskrifter innebär inte detta något annat än ett underordnat
tolkningsdatum. Därför måste en föreskrift undersökas bortom dess ordalydelse,
d v s dess syfte måste söka utrönas.

En föreskrift som rent allmänt ålägger försäkringstagaren en skyldighet att
kontinuerligt upprätthålla en IT-säkerhet i enlighet med rådande branschstandard
kan således utgöra antingen en omfattningsförpliktelse eller ett biförpliktelsevillkor.

                                                
185 Jfr. Westberg s. 357.
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Frågan är vilket syfte den fyller. Som tidigare sagts är det naturligtvis
utomordentligt viktigt för försäkringsgivaren att försäkringstagarens system
uppfyller grundläggande krav på säkerhet, låt vara att det i sig är svårt att
fastställa när sådan grundläggande säkerhet är för handen. Försäkringsgivaren har
emellertid möjlighet att undersöka den befintliga säkerheten innan försäkring
meddelas. Det förefaller närmast otänkbart att en ingående undersökning inte
skulle vidtas vid större riskexponeringar som finansiella institut.186 Har sådan
undersökning skett och försäkring därefter meddelas, förefaller det som att
föreskriften i fråga snarare utgör ett biförpliktelsevillkor än ett omfattningsvillkor.
Detta inte minst med tanke på att det knappast kan accepteras att ett
försäkringsfall faller utanför försäkringens omfattning så snart försäkringstagaren
brister i någon säkerhetsdetalj.

Ett villkor avseende den säkerhetsnivå som skall upprätthållas är en föreskrift om
vilka handlingar eller underlåtenheter som försäkringstagaren skall eller inte skall
vidta. Det förefaller därför sammantaget vara mycket som talar för att föreskriften
skall anses utgöra en biförpliktelse snarare än ett omfattningsvillkor. Syftet med en
sådan föreskrift är rimligtvis att den skall ha preventiv verkan. Försäkringstagaren
skall aktivt arbeta för att en godtagbar säkerhet upprätthålls. Om så ej sker blir
problemet att riskexponeringen genast ökar. En säkerhetsföreskrift har, vilket
tidigare framgått, det underliggande syftet att ange vilka åtgärder som måste vidtas
eller underlåtas för att försäkringsgivaren skall vara beredd att försäkra risken.
Om försäkringstagaren inte följer villkoret och ett försäkringsfall inträffar samt det
föreligger ett orsaksförhållande mellan den inträffade skadan och brott mot
villkoret blir, enligt kausalitetsregeln, försäkringstagaren utan ersättning. Det
föreligger alltså vissa likheter mellan omfattningsvillkor och säkerhetsföreskrifter.
Det har även tidigare framgått att föreskrifter avseende fareökning främst har
syftet att upprätthålla ett för försäkringsgivaren godtagbart förhållande mellan den
försäkrade risken och den fastställda premien. Därför är påföljden vid brott mot
förpliktelsen nedsättning enligt pro rata-principen. Har en försäkringsgivare
meddelat försäkring innebär detta att säkerhetsnivån som försäkringstagaren har
accepteras. Detta talar för att en eventuell försämring av säkerheten skall
bedömas som fareökning. Om överträdelsen av föreskriften är av grövre karaktär
kan följden bli att ingen ersättning utgår. En klassificering av föreskriften som en
regel om fareökning är således dels med hänsyn till syftet den mest rimliga, dels ur
ändamålssynpunkt den mest lämpliga.

Det kan emellertid diskuteras huruvida föreskriften skulle kunna tolkas som en
bestämmelse om framkallande av försäkringsfall. För detta talar bl a att
föreskriften rent allmänt ålägger försäkringstagaren att upprätthålla en viss
säkerhet. Om fullgod säkerhet inte upprätthålls och skada på grund av detta
inträffar är det alltså möjligt att argumentera för att försäkringstagaren skall anses
ha framkallat ett försäkringsfall vilket kan leda till att ersättning uteblir i enlighet

                                                
186 Detta bekräftas av de branschfolk jag varit i kontakt med.
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med kausalitetsprincipen. Problemet med ett sådant resonemang är emellertid att
en brist i säkerheten inte nödvändigtvis medför att ett försäkringsfall omedelbart
inträffar. I avsnitt 2.3.3 har framgått att framkallande av försäkringsfall endast
skall anses föreligga om en viss handling eller underlåtenhet omedelbart medför att
försäkringsfall inträffar. Skulle en brist i säkerheten medföra skada först i ett
senare skede bör alltså istället regler om fareökning tillämpas.

Sammanfattningsvis förefaller det ändamålsenligt att tolka föreskriften som en
bestämmelse om fareökning, i vart fall under förutsättning att skada inte
omedelbart inträffat och att bristen i säkerhet är av sådan art att en tillämpning av
pro rata-principen är lämplig. Föreskriftens ordalydelse och placering är alltså av
underordnad betydelse; dess syfte torde vara helt avgörande vid tolkningen.

3.3.3.3 Föreskriftens ordalydelse och oklarhetsregeln

I praxis har avtalets ordalydelse tillmätts stor betydelse. En föreskrift av allmän
karaktär som kortfattat hänvisar till vedertagen branschstandard är möjligen inte
svårtolkad om det finns en sådan standard och det är någorlunda enkelt att slå
fast dess innehåll. Som tidigare har framgått är det emellertid mycket tveksamt om
en branschstandard rörande IT-säkerhet existerar. Även om den, vad som ovan
kallats, minsta gemensamma säkerhetsnivån godtas som en vedertagen standard
är dess närmare innehåll ytterst svår att fastslå. Således kan föreskriftens
ordalydelse knappast i sig vara ägnad att ge någon långtgående vägledning vid
tolkningen.

En lösning på en tolkningstvist avseende vilka krav som ställs på
försäkringstagaren i detta hänseende är att tillämpa oklarhetsregeln. Detta är
emellertid inte en lösning som förefaller självklar. Ovan har sagts att
oklarhetsregeln endast kan tillämpas i de fall den som författat villkoret kan lastas
för att det är oklart. Frågan är hur pass tydligt villkoret skall vara för att
oklarhetsregeln inte skall anses tillämplig. Visserligen är den nu diskuterade
utformningen av villkoret inte detaljerad och det är naturligtvis svårt för en enskild
försäkringstagare att veta vilka krav som skall uppfyllas särskilt eftersom
hänvisningen avser en branschstandard som är ytterst svår att fastställa. Detta
talar för att oklarhetsregeln kan tillämpas vid en tolkningssituation. En föreskrift
som inte tjänar till ledning för försäkringstagaren i dennes arbete att uppnå en
tillbörlig säkerhet rörande IT-systemet bör inte tillämpas till försäkringstagarens
nackdel. Det kan antas att om oklarhetsregeln inte skulle tillämpas detta i
praktiken skulle medföra att försäkringsbolaget, så snart försäkringsfall inträffar,
nekar ersättning. En tillämpning av oklarhetsregeln skulle antagligen istället få till
följd att försäkringsbolaget modifierar föreskriften och gör den mer detaljerad
eller i vart fall tydligare. En diskussion kan utgå från virusskyddet. Det är t ex
möjligt att argumentera att försäkringsgivaren skall ange att virusskyddet skall
uppdateras med vissa särskilda intervaller. Om försäkringsgivaren inte angett
några sådana tidsintervaller kan det alltså argumenteras för att oklarhetsregeln
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skall tillämpas. En tillämpning av oklarhetsregeln förefaller som en möjlig lösning
särskilt i det fall att försäkringsgivaren i efterhand, efter skadans inträffande,
kräver långtgående försiktighetsåtgärder av försäkringstagaren. En allmän
föreskrift som hänvisar till en svårdefinierad branschstandard kombinerad med
långtgående säkerhetskrav torde medföra att oklarhetsregeln blir tillämplig.

Bilden bör dock nyanseras något. Ovan har diskuterats att det är svårt att uppnå
ett fullgott skydd genom att uppdatera virusskyddet med jämna mellanrum. En
uppdatering kan blir nödvändig även vid andra tillfällen. Därför går det även att
argumentera för att en mer detaljerad föreskrift inte i sig är möjlig att utfärda.
Denna diskussion kan naturligtvis även tillämpas på övriga åtgärder som har med
IT-säkerhet att göra.

Oklarhetsregeln skall endast tillämpas då den som författat villkoret kan lastas för
dess otydlighet. Särskilt i beaktande dessutom av att oklarhetsregeln avseende
företagsförsäkringar förefaller spela en underordnad roll är frågan om en
tillämpning av oklarhetsregeln skulle vara en ändamålsenlig lösning i det enskilda
fallet. Det är naturligtvis inte möjligt att generellt uttala sig om regelns tillämpning.
Omständigheterna i det enskilda fallet måste rimligen vara av avgörande
betydelse. Det sagda illustrerar ändå svårigheten att utgå ifrån att oklarhetsregeln
kan tillämpas så snart ett villkor är oklart. Med tanke på att området avseende
denna form av försäkringar fortfarande  är i ett grundläggande utvecklingsskede
och att IT-säkerhet i sig är ett mycket dynamiskt område att arbeta med kan det
ifrågasättas om försäkringsgivaren bör avkrävas detaljerade föreskrifter. Det kan
därför sammantaget svårligen argumenteras för att oklarhetsregeln skall tillämpas
redan av den anledning att branschstandarden är svårgripbar.

Diskussionen ovan för oss in i en ändamålsdiskussion som tangerar det
rättspolitiska området. Nedan skall därför en tolkningsdiskussion föras som är
nära knuten till den teoretiska diskussionen i avsnitt 2.4.

3.3.3.4 Ändamålsöverväganden och rättspolitiska hänsyn

Den tolkningsdiskussion i doktrin som återgetts ovan är en intressant
utgångspunkt avseende en diskussion om tolkningsproblem rörande den form av
föreskrifter som diskuteras i uppsatsen. Särskilt intressant är huruvida
partsviljorna skall tillmätas betydelse eller om en tolkningssituation skall avgöras
av rent objektiva ställningstaganden som uteslutande tar hänsyn till
ändamålsöverväganden ur ett allmänt perspektiv. Bör storleken på
riskexponeringen ha betydelse för frågan avseende partsviljans betydelse? Tanken
är då att ett stort finansiellt institut utgör en stor riskexponering vilket sannolikt
medför att försäkringsgivaren i samarbete med försäkringstagaren gör en ingående
analys av verksamhetens IT-system innan försäkring meddelas. Avseende mindre
försäkringstagare och därmed mindre riskexponeringar behövs nödvändigtvis inte
en lika ingående analys. I detta fall har alltså försäkringstagaren och
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försäkringsgivaren sannolikt inte sinsemellan diskuterat riskexponering och olika
säkerhetsåtgärder. Därför kan inte partsviljan tillmätas betydelse i lika stor
utsträckning som vid större riskexponeringar där försäkringstagaren aktivt
medverkar vid analysen.

Det som talar emot att hänsyn tas till partsviljan vid standardavtal är helt enkelt att
det ofta inte finns någon gemensam partsvilja som kan läggas till grund för
tolkningen av ett sådant avtal. Dessutom kan själva karaktären av ett
standardavtal som sådant åberopas mot partsviljans betydelse. Ett standardiserat
villkor skall tillämpas mot ett större antal motparter och frågan är om det i sig är
ändamålsenligt att låta partsviljan i enskilda avtalssituationer tillmätas någon
betydelse. Detta skulle medföra att ett och samma standardavtal tillämpas på
olika sätt gentemot olika parter. Bedömer parterna det vara nödvändigt att
precisera villkoret i något hänseende eller på något annat sätt modifiera avtalet är
det naturligtvis möjligt att göra detta genom att manifestera den gemensamma
partsviljan genom att direkt skriva in förändringen i avtalet e dyl. Har parterna
underlåtit att göra detta bör avtalet tolkas i enlighet med objektiva överväganden.
Därmed inte sagt att avtalet skall tolkas helt fristående från det rimliga syfte som
det kan tänkas ha.187 Detta är alltså något annat än att parterna vill avvika från
villkoret på någon punkt.

Doktrinen diskuterar även huruvida avtalstypen som sådan skall tillmätas särskild
betydelse. I praxis har vid tolkning av försäkringsavtal i vissa fall, där så varit
påkallat, hänsyn tagits till särskilda försäkringstekniska förhållanden. Detta talar
naturligtvis för att försäkringstekniska aspekter bör tillmätas betydelse vid en
tolkning av föreskrifter om IT-säkerhet. Det kan tänkas att sådana hänsyn får en
framträdande roll särskilt med tanke på bl a inledande svårigheter att beräkna
premie och  fastställa detaljerade föreskrifter om IT-säkerhet. Ställs alltför stora
krav på försäkringsgivaren är det möjligt att IT-försäkringar lyfts bort från
marknaden vilket varken gagnar försäkringsgivare eller försäkringstagare.

Svårigheten är naturligtvis att ett objektivt övervägande kräver generella hänsyn
vilket i sin tur innebär att hänsyn svårligen kan tas till särskilda förhållanden
avseende en enskild försäkringstagare. Det förefaller som att det skulle vara svårt
för en domstol att detaljerat avgöra vad som exakt krävs rörande IT-säkerhet för
att en acceptabel nivå skall anses vara uppfylld. En möjlig och rimlig lösning skulle
vara att domstolen tar hänsyn till den särskilda riskexponering som föreligger
avseende den bransch som är aktuell i tvisten och drar slutsatser om vad som i
detta fall är en rimlig tolkning av klausulen. Detta medför att det blir näst intill
nödvändigt att tillmäta försäkringstekniska argument långtgående hänsyn.
Samtidigt förhindrar detta naturligtvis inte det faktum att domstolen ändå måste
göra relativt långtgående skönsmässiga överväganden, fristående från parternas
uppfattning i det enskilda fallet, eftersom den centrala frågan avseende vilken

                                                
187 Jfr. Hellners resonemang som kortfattat återges i avsnitt 2.4.3.



53

säkerhetsnivå som kan krävas fortfarande står obesvarad. Denna fråga torde
alltså i det enskilda fallet avgöras skönsmässigt eller med allmänna
rimlighetsresonemang med viss ledning av befintliga grundläggande
säkerhetsresonemang på området förutsatt att part åberopar dessa. Särskild
hänsyn torde i ett sådant fall tas till de särskilda risker som finns inom den i
tolkningstvisten aktuella branschen. Utfyllning av avtalet med dispositiva regler
kan knappast anses aktuellt då det som bekant inte finns några direkt tillämpliga
regler att använda i utfyllande syfte.

I en tolkningstvist av denna art förefaller Hellners resonemang vara tilltalande.188

Sammanfattningsvis kan det på ett övergripande plan vara av värde att försöka
resonera kring en tolkning med utgångspunkt i Hellners tolkningsteori. Ett allmänt
ändamålsövervägande i det enskilda fallet skulle innebära att hänsyn kan tas till
allmänna försäkringstekniska argument. Vidare skulle såväl de särskilda
problemen på området IT-säkerhet beaktas som det rimliga syftet med den
omtvistade föreskriften. Det bör uppmärksammas att det rimliga syftet med en
bestämmelse kan utrönas dels på ett subjektivt plan, d v s med hänsyn till
partsviljorna, dels ur ett objektivt perspektiv. Hellner torde förorda den senare
varianten och det är onekligen mycket som talar för en mer objektivt inriktad
tolkning.189 Slutligen bör en fristående bedömning göras av vad som förefaller
vara en lämplig lösning av tvisten. Även på detta sätt förefaller alltså
försäkringstekniska resonemang vara möjliga att framföra.

Att dra detaljerade slutsatser om vilka krav som kan eller bör ställas på en
försäkringstagare avseende IT-säkerhet förefaller emellertid inte vara möjligt att
göra.

                                                
188 Hellners resonemang återges i avsnitt 2.4.3.
189 Jfr. ovan resonemanget om partsviljans betydelse vid standardavtal.
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4 Avslutande reflektioner

Det är mycket svårt att förutspå den rättsliga utvecklingen på området för IT-
försäkringar. Försäkringstypen i sig är väldigt ny och befinner sig i ett
utvecklingsskede. Idag är tillgång och efterfrågan på IT-försäkringar något
begränsad, men det kan knappast betvivlas att sådana försäkringar kommer att
vara nödvändiga i framtiden. Detta beror inte minst på att traditionella
företagsförsäkringar knappast kan antas omfatta alla de riskexponeringar som blir
aktuella då IT-system blir en alltmer integrerad och viktig del i verksamheten hos
bl a finansiella institut. Ju större utbredning IT-försäkringar får, desto större risk
för tvister om bl a just de frågor som har behandlats i uppsatsen. Det är inte
otänkbart att flera av de problem som kan skönjas på sikt kommer att lösas
genom ett samarbete mellan dels försäkringsbolagen sinsemellan, dels
försäkringsbolag och försäkringstagare.

Det kan förefalla något anmärkningsvärt att det inte finns någon civilrättslig
reglering rörande IT-säkerhet. Särskilt avseende säkerheten hos finansiella institut
kan det framstå som märkligt att någon närmare reglering inte har utarbetats.
Samtidigt är det svårt att bortse från det faktum att den tekniska utvecklingen
stundtals är mycket snabb. Det är därför mycket svårt att utforma en reglering
som inte nästan omedelbart blir föråldrad. Problemet kan delvis lösas med
generella föreskrifter som kompletteras med särskilda riktlinjer. Detta är
emellertid inte en i praktiken god lösning eftersom riktlinjerna ständigt skulle
behöva uppdateras. En författningsreglering är således förknippad med många
praktiska problem. En annan, kanske mer realistisk, lösning är att det utarbetas
branschspecifika riktlinjer. På detta sätt möjliggörs lösningar som är specifikt
anpassade efter de problem som finns i en viss bransch. Ett bra exempel på
sådana riktlinjer är Riksbankens arbete avseende IT-säkerhet hos de finansiella
instituten. Nackdelen med branschspecifika lösningar är emellertid att sådana
riktlinjer i sig inte nödvändigtvis är juridiskt bindande.

Lösningen på en tolkningstvist av den art som diskuteras i uppsatsen är svår att
förutsäga. Särskilt intressant är att en sådan tvist är så intimt förknippad med
frågeställningar som rör teknologi. Detta faktum hindrar emellertid inte att
traditionella teorier om tolkning av avtal i allmänhet och försäkringsavtal i
synnerhet får stor betydelse. Snarare är det på det viset att avtals- och
försäkringsrättsliga principer spelar en särskilt viktig roll då tvister uppstår som till
stor del beror på nya problemområden. Ett utmärkt exempel på detta är just IT-
försäkringar. En tvist om försäkringstagarens IT-säkerhet bör inte lösas fristående
från traditionella juridiska principer. Juridiken är på många sätt teknikneutral. För
att upprätthålla ett sammanhang inom ett visst rättsområde och mellan olika
rättsområden är det av yttersta vikt att tidigare oprövade juridiska problem löses i
ljuset av existerande författningar, principer, praxis och rättsvetenskaplig debatt.
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Detta är nödvändigt för att uppnå en för alla parter ändamålsenlig lösning av en
tvist.

De allmänna slutsatser som har kunnat dras avseende generella frågor om
avtalstolkning är bl a att oklarhetsregeln, i vart fall avseende företagsförsäkringar,
inte spelar en alltför stor roll. I ljuset av den de lege ferenda-debatt som förs inom
svensk rättsvetenskap avseende partsviljans betydelse är det intressant att
uppmärksamma att partsviljan diskuteras av domstolarna även då fråga är om
standardavtal. Åtminstone avseende företagsförsäkringar förefaller de långtgående
objektiva tolkningsteorier som främst har framförts av Grönfors sakna stöd i
praxis. Det är tveksamt om det överhuvudtaget är ändamålsenligt att i en
tolkningstvist helt frånkänna partsviljan betydelse.

Sammanfattningsvis kan åtminstone fastslås att det inte förefaller vara möjligt att
dra detaljerade slutsatser om vilka krav som kan eller bör ställas på en
försäkringstagare avseende nivån på dennes IT-säkerhet. Det är naturligtvis inte
heller möjligt att dra specifika slutsatser om hur en föreskrift om IT-säkerhet i en
försäkring bör utformas. Syftet har, vilket inledningsvis nämndes, inte varit att göra
detta utan att snarare försöka utröna och åskådliggöra de problem som kan
uppkomma. Det finns ett antal mycket intressanta frågeställningar knutna till detta
rättsområde där tekniken är intimt sammankopplad med de traditionella juridiska
frågeställningarna. Det skall därför bli mycket intressant att följa utvecklingen på
området.
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