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Abstract 
 
Within the judicial system of insurance regulations is to be found in the FAL and the 
KFL. KFL regulates insurances of property which are issued by the consumers. The 
FAL includes regulations regarding the remaining varieties of insurances mainly con-
cerning corporate insurances. The main purpose of FAL is to protect the policy holder 
against too severe terms of insurance. Regulations with an obligating character were 
therefore introduced and limited both contracting parties to freedom of contract. The 
possibilities to adjustment of a contract with terms of insurance, unreasonable to one of 
the contract parties, are often small. The only possibility available is an application of 
the general clause in 36 § AvtL. The preparatory work to 36 § AvtL suggests a restric-
tive application of 36 § concerning contracts between tradesmen but allows a possibility 
to adjust terms of insurance for either weaker or stronger party of contract. Earlier there 
was a general clause in FAL but it was replaced by 36 § AvtL. Reasons for this were 
that the previous rule of adjustment was imprecise and that no significant legal practice 
has developed, nor have we found any important legal practice concerning adjustment 
of unreasonable corporate insurances. The legal cases we have examined offer no rele-
vant value of precedent. The conclusion drawn is that certain circumstances are required 
for each specific case to obtain adjustment of terms. 
 
The discussion of a new FAL indicates a wish to turn the legislation completely permis-
sive between companies. Consequences of this will be that the only protection a weaker 
party can obtain against unreasonable terms of insurance is the 36 § AvtL. Then it is 
likely that the special circumstances required to allow adjustment of terms will consti-
tute a greater importance to put aside the freedom of contract. Reference to the 36 § 
AvtL, as a support to adjustment of terms, will according to us increase when introduc-
ing a new FAL. At the same time there’s a fear of increasing restrictivity in the usage of 
36 § as a result of complete freedom of contract concerning corporate insurances. 
 
 



Sammanfattning 
 
Inom försäkringsrätten återfinns regleringar i FAL och KFL. KFL reglerar de 
egendomsförsäkringar som tecknas av konsumenter. FAL täcker resterande försäkrings- 
varianter och då främst företagsförsäkringar. Idag råder avtalsfrihet vid upprättande av 
företagsförsäkringsvillkor, dock med hänsyn till de dispositiva reglerna som 
kompletterar de tvingande reglerna i FAL. Det väsentliga syftet med FAL är att skydda 
försäkringstagare mot alltför hårda försäkringsvillkor. Därför infördes tvingande regler 
som begränsar parternas avtalsfrihet. Vid avtal om företagsförsäkringar är det mycket 
svårt att jämka oskäliga försäkringsvillkor. Den möjlighet som erbjuds är en tillämpning 
av generalklausulen i 36 § AvtL. Förarbetena till detta lagrum talar om en restriktiv 
tillämpning vid avtal mellan näringsidkare men ger visst utrymme för jämkning till 
förmån för både svagare och starkare part i avtalsförhållandet. Det fanns tidigare en 
generalklausul i FAL men denna avskaffades genom generalklausulsreformen 1976. En 
motivering till detta var att den tidigare jämkningsregeln var oprecis och att ingen 
betydande praxis utvecklats kring denna. Vi har inte heller kring 36 § AvtL funnit 
någon betydande rättspraxis kring jämkning av oskäliga försäkringsvillkor vid 
företagsförsäkringar. Det fall vi närmare granskat erbjuder inget tyngre prejudikatvärde. 
Den slutsats vi kan dra är att det krävs särskilda omständigheter i det enskilda fallet för 
att jämkning skall kunna ske.  
 
I diskussionen kring en ny FAL i Ds 1993:39 är viljan att göra FAL dispositiv till sin 
helhet mellan näringsidkare. Detta skulle leda till att 36 § AvtL blir enda skyddet för 
svagare part. Troligt är då att större vikt läggs vid de särskilda omständigheter som 
krävs för att frångå parternas avtalsfrihet. Åberopandet av 36 § AvtL, som stöd för 
jämkning av oskäliga försäkringsvillkor, tror vi kommer att öka vid ett eventuellt 
införande av ny FAL. Samtidigt befaras att lagrummet kommer att användas med ökad 
restriktivitet då parternas avtalsfrihet vid en helt dispositiv lagstiftning torde respekteras 
i allt större utsträckning. 
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Förkortningar 
 
AvtL  Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens 
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Ds Departementsserien 
FAL  Lag (1927:77) om försäkringsavtal 
HD Högsta domstolen 
JT Juridisk tidskrift 
KFL Konsumentförsäkringslagen 
NJA Nytt juridiskt arkiv, avd. 1 
NJA II Nytt juridiskt arkiv, avd. 2 
Prop. Proposition  
SOU Statens offentliga utredningar 
SvJT             Svensk juristtidning 
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1 Inledning 
 
När vi skulle bestämma ämne till denna uppsats föll valet på försäkringsrätt. Då vi båda 
läst företagsekonomi ville vi inrikta oss på företagsförsäkringar. Efter vissa 
litteraturstudier blev vi extra intresserade av diskussionen kring jämkning av oskäliga 
företagsförsäkringsvillkor enligt 36 § lag (1915:218) om avtal och andra 
rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. Förslaget till den nya FAL bygger på 
att det skall råda total avtalsfrihet inom företagsförsäkringar och detta gör att det enda 
skydd som finns för en svagare part är just 36 § AvtL. Frågan är då vilka särskilda 
omständigheter som krävs för att få till stånd en jämkning och huruvida dessa kommer 
att förändras i och med en ny FAL?  

1.1 Syfte 
 
Vårt huvudsyfte är att redogöra för föreliggande möjlighet till jämkning av oskäliga 
företagsförsäkringsvillkor. För att nå detta resultat har vi valt att göra en analys av 
utvecklingen inom rättspraxis. Till följd av den planerade förändringen på området är 
det också av intresse att blicka framåt och studera effekten som skulle kunna uppkomma 
i och med en ny FAL, där en total avtalsfrihet skulle råda vid företagsförsäkringar. 

1.2 Avgränsningar 
 
Vi har valt att inledningsvis ge en översiktlig beskrivning av försäkringsavtalet, dess 
parter och lag. Vi fann detta lämpligt för att tillhandahålla en helhetsbild av området. 
I vår uppsats har vi valt att avgränsa oss till analys av de delar i lag (1927:77) om 
försäkringsavtal som är relevanta för företag. Vi lämnar därmed KFL och 
konsumentförsäkringar utanför en djupare analys. 
 

1.3 Metod 
 
Vi har använt oss av traditionell juridisk metod. I vårt sökande efter böcker använde vi 
oss av bibliotekets databas Libris samt studier av tidigare kurslitteratur. Nyckelord för 
ämnet var försäkring, FAL, försäkringsvillkor och jämkning. De böcker vi fann hän-
visade oss till annan litteratur, rättsfall, relevant departementsserie och statens offentliga 
utredningar. Efter att ha konsulterat litteraturen sammanställde vi resultatet i denna 
uppsats. Vi har också i arbetet med rättsfallen och det nya förslaget till FAL gjort 
jämförelser och analyser för att få svar på vad som kan anses vara gällande rätt i frågan. 
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2 Försäkringsavtalslagen och försäkringsavtalet 
 

2.1 Allmänt 
 
Försäkringsavtalet sluts mellan försäkringsgivaren – ett försäkringsbolag – och 
försäkringstagaren. Detta avtal går ut på att försäkringsgivaren, mot vederlag i form av 
försäkringspremie tar på sig att utge ersättning eller ett på förhand bestämt belopp till 
försäkringstagaren då en händelse av visst slag inträffar. Denna händelse kallas 
försäkrings-fallet.1 
 
Det finns en mängd olika försäkringar. Bland annat kan ett antal husägare gå samman 
och komma överens om att alla skall bidraga till förlusten om ett av husen brinner ner. 
Detta är försäkring i dess mest primitiva form och  är också det som återfinns i de äldre 
svenska landskapslagarnas brandstod, vilken emellertid inte var frivillig utan 
obligatorisk.2 
 
En företagare kan avsätta en fond med medel för framtida eventuella skador. Detta kan 
vara ändamålsenligt i fråga om små skador som inträffar någorlunda regelbundet. Om 
skadorna sannolikt uppkommer under en viss tid, exempelvis slitage, är detta en bättre 
utväg än en försäkring. Om försäkringspremien skulle täcka ersättningen för en sådan 
värdeminskning blir premien ungefär lika stor som ersättningen och försäkringstagaren 
måste betala försäkringsgivarens administrativa kostnader. Vissa mycket stora företag 
använder sig av en sådan självförsäkring också vid risker som kan försäkras på vanligt 
sätt. Staten och även de största kommunerna kan ibland uppträda som självförsäkrare.3  
 

2.1.1 Försäkringens syfte 
Huvudsyftet för försäkringstagaren är att skapa ekonomisk trygghet vid oväntade 
förluster. För att skapa denna säkerhet krävs i de allra flesta fallen en organiserad 
samverkan mellan ett större antal personer eller företag, vilka hotas av ekonomiska 
risker.4  Riskutjämning sker genom att skadorna fördelas på denna grupp personer, den 
så kallade riskgemenskapen. Försäkringsbolaget ingår ett stort antal avtal med liknande 
villkor. I de flesta avtalen uppstår ingen förlust men i några sker det och den fördelas då 
genom bidragen från alla som ingår i gemenskapen. Försäkringsavtalen är typiska 
massavtal. Utmärkande för försäkringar är att någon som vill skydda sig i förhand mot 
en viss risk betingar sig ersättning om risken realiseras. I gengäld betalar han bidrag 
även om så inte skulle ske.5 En ytterligare specifik sak med försäkringsfallet är att det är 
osäkert om eller när i tiden det inträffar.6 Det brukar också orsaka förlust för 
försäkringstagaren eller i alla fall ge upphov till hans behov av ersättning.7 
 

                                                 
1 Bengtsson, Försäkringsrätt 1999 s 11. 
2 Hellner, Försäkringsrätt s 8. 
3 Bengtsson, 1999 s 22. 
4 Bengtsson, 1999 s 21 f. 
5 Hellner s 7 f. 
6 Hellner s 7. 
7 Bengtsson, 1999 s 13. 
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Man kan inte fördela förlusterna lika mellan alla som är med i gemenskapen. Det bidrag 
som var och en ger för att täcka förlusterna måste stå i proportion både till den 
ersättning han skall ha och den risk som han löper.8 
 
Det sägs ofta att preventionshänsyn bör påverka både försäkringslagstiftning och 
försäkringsvillkor. Försäkringstagaren får enligt detta resonemang inte uppmuntras till 
nonchalans och tanklöshet vilket skulle vara olämpligt ur samhällssynpunkt och även 
skulle försvåra premiesättandet.9 
 

2.2 Försäkringsavtalslagen 
 
FAL har en grundläggande betydelse för försäkringsrätten, även om det nu är KFL som 
reglerar privatpersoners försäkringsförhållanden.10 KFL reglerar de 
egendomsförsäkringar som tecknas av konsumenter, FAL täcker resterande 
försäkringsvarianter och då främst företagsförsäkringar. Lagen skiljer mellan å ena 
sidan personförsäkringar (liv-, olycksfalls eller sjukförsäkringar) och å andra sidan 
skadeförsäkringar.11 
 
Försäkringsreglerna har till uppgift att både skapa trygghet vid skador som inträffar och 
bidra till preventionen mot skador som kan inträffa. Reglerna bygger ofta på en 
kompromiss mellan dessa båda syften.12 
 

2.2.1 Förarbeten till FAL 
Det dröjde till år 1927 tills Sverige fick en lag om försäkringsavtal. Denna utvecklades 
genom nordiskt samarbete och påminner mycket om motsvarande lagar i Danmark, 
Norge och Finland.13 
 
I propositionen till FAL anges syften och bakomliggande orsaker till varför FAL 
tillkommit. Det framkommer att försäkringens viktigaste samhällsuppgift är att skapa 
trygghet för försäkringstagaren.  De första spåren av försäkringar i lagstiftning är de så 
kallade landskapslagarna. Till dessa hörde bland annat reglerna om brandstodsplikten, 
det vill säga den skyldighet att lämna varandra hjälp vid oförvållade olyckor. Även i 
modern tid förekommer det att försäkring är påbjuden i lag, antingen direkt genom 
lagen eller genom bestämmelse att avtal skall ingås. Exempel på detta försäkringstvång 
är sociala försäkringar. Frivilliga försäkringar började med sjöförsäkringar som 
reglerades i sjölagen, utfärdad 1667 som sedan ändrades genom 1864 års sjölag.14  
 
Försäkringsvillkoren har genom tiderna utvecklats till att ge försäkringstagaren en allt 
mer förmånlig ställning. Ofta kunde dock fortfarande ett försäkringsvillkor innefatta 
reglering av ett rättsförhållande som inte ansågs tillfredsställande. Som stöd för detta 
påstående skilde sig ofta försäkringstagarens ställning i praktiken från den på pappret. 
Det hade vid sidan av de stränga villkoren utvecklats praxis vilka lagstiftaren tog 

                                                 
8 Hellner s 9. 
9 Bengtsson, 1999 s 26. 
10 Bengtsson, 1999 s 14 ff. 
11 Malmström/Agell, Civilrätt s 337. 
12 Hellner s 16. 
13 Bengtsson, 1999 s 16 f. 
14 NJA II 1927:11. 
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hänsyn till. Vidare skulle lagstiftningen harmoniera med internationell försäkringsrätt 
och inte enbart bygga på nationella källor.15 
 
FAL: s syfte bör enligt förarbetena vara att reglera förhållanden inom försäkringsrätten 
där avtal inte med laga verkan kunde träffas. Detta exemplifieras vid frågor om 
borgenärs eller tredjemans rätt och preskription. Villkoren skall alltså i så stor 
utsträckning som möjligt ställas upp av kontrahenterna i rättsförhållandet och i avtalet 
skall framgå vilka rättigheter och skyldigheter som gällde för det aktuella 
försäkringsförhållandet. Orsaker till detta var att försäkringstekniken genomgår en 
ständig förändring och utveckling och det vore omöjligt att i lag omfatta alla variationer 
av försäkringsförhållanden som uppstår. Samtidigt diskuteras i förarbetena att ett 
fullständigt utarbetat villkor utan oklarheter är omöjligt att uppnå. Försäkringsgivares 
villkor kunde grunda sig på internationella regler och därmed innebära svårigheter vid 
tolkningen av villkoren. Föråldring av villkor kunde ge samma resultat. I praktiken har 
ordalydelsen frångåtts och villkoren ersatts av praxis. En uppgift av betydelse blir därför 
att avväga kontrahenternas inbördes rättigheter och skyldigheter. Slutsatsen blir att en 
lagstiftning ändå skulle fylla sitt syfte och stärka försäkringsväsendets förtroende och 
utveckling. Även om ett avtal sätter lagens kraft ur spel, har praxis och rådande 
rättsuppfattning en betydande ställning och är i stor utsträckning iakttagen och 
gällande.16  
 
Försäkringsväsendets betydande ställning i samhället samt upprätthållandet av 
rättssäkerheten är faktorer som har bidragit till att vissa regler är tvingande. Den 
rådande rättsuppfattningen inom försäkringsrätten var att den ene kontrahentens rätt inte 
skall vara beroende av den andres välbefinnande. Därför sammanfaller rättskänslans 
krav med rättssäkerhetens och det ses därför berättigat med tvingande regler som 
innebär en förmånligare ställning för försäkringstagaren.17 
 

2.2.2 Dispositiva och indispositiva delar 
Enligt 3 § FAL anges det i varje regel om den är tvingande, övriga regler är dispositiva. 
Som exempel på tvingande regler kan nämnas försäkringstagarens överträdelse av 
biförpliktelser och även regler om premiesättning. De tvingande reglerna i FAL följer 
inte någon enhetlig princip utan utgår från vad som anses viktigt för försäkringstagarens 
skydd.18  
 
En orsak till varför vissa regler i FAL är tvingande är att försäkringar rör allmänheten. 
Försäkringstagaren reagerar när dessa villkor anses innehålla orättvisor. Betydelsen av 
dessa orättvisor är dock svåra att beräkna. I praktiken respekteras de tvingande reglerna 
av försäkringsgivaren även om de är ensidigt tvingande. Innebörden av ensidigt 
tvingande regler är att det är tillåtet att avvika från reglerna om det innebär en bättre 
ställning för försäkringstagaren dock inte om förhållandena blir sämre än vad regeln 
säger.19 
 
Beträffande försäkringens utformning gäller avtalsfrihet och följaktligen kan 
försäkringsgivaren själv bestämma vilka risker som försäkringen skall täcka. 

                                                 
15 NJA II 1927:11. 
16 NJA II 1927:11. 
17 NJA II 1927:11. 
18 Hellner s 62. 
19 Hellner s 61 f. 
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Avtalsfrihet råder även för försäkringspremiens storlek.20 De dispositiva reglerna är inte 
utan betydelse för försäkringstagarens skydd utan de har ett avsevärt inflytande på vad 
som anses vara god försäkringssed.21 
 
Sammanfattningsvis gäller att försäkringstagarens förpliktelser regleras av tvingande 
regler och försäkringsgivarens ansvar är föremål för avtalsfrihet. Följder av detta 
förhållande kan vara att stränga villkor uppställs vilka kompenseras av kulans, välvilja, 
vid tillämpningen. Utvecklingen har gått mot avtal med mindre stränga villkor för 
försäkringstagaren och troligtvis oberoende av FAL: s tvingande regler. Andra 
konsekvenser kan vara att det blir problem att urskilja i villkoret hur detta ställer sig till 
de tvingande reglerna. Problemen blir dock föremål för tolkning av avtalsvillkor.22 
 

2.3 Försäkringsavtalet 
 
Företagsförsäkringar erbjuds av privata försäkringsbolag. I vårt land dominerar de 
inhemska bolagen men det förekommer att svenska företag försäkrar sig utomlands. 
Stora företag har ofta tillgång till expertis och detta gör dem till relativt jämbördiga 
avtalsparter med försäkringsbolagen. Försäkringarna blir ofta skräddarsydda i form av 
särskilda omfattningsvillkor, säkerhetsföreskrifter och premieberäkningssystem. 
Småföretagen befinner sig däremot i samma underläge som vanliga konsumenter. De 
erbjuds standardiserade paket i stil med dem på konsumentsidan och har sällan kunskap 
eller möjlighet att förhandla fram särlösningar.23 
 
Det finns inget formkrav för försäkringsavtalet. Det är vanligt att försäkringsbolaget 
utfärdar ett försäkringsbrev, något som ibland kallas polis, eller någon annan skriftlig 
handling som innehåller villkoren för avtalet. Avtalet kan också slutas muntligt via 
telefon. Bindandet sker genom vanliga avtalsrättsliga regler om anbud och accept enligt 
1 § AvtL. Accepten sker vanligtvis då bolagen sänder försäkringstagaren 
försäkringsbrev med anledning av hans begäran om försäkring. Ibland kan detta ersättas 
med ett skriftligt besked om att försäkringen gäller enligt bolagets allmänna villkor.24 
 
Försäkringsbrevet innehåller med mer eller mindre individuell text försäkringstagarens 
namn, försäkrad egendom, försäkringsställe, typ av försäkring, försäkringssumma och 
premie. Vanligtvis finns också uppgifter om den försäkrade egendomens beskaffenhet.25 
 
Försäkringstagarens huvudförpliktelse är att erlägga premie och försäkringsbolagets att 
ersätta skadefall. Parterna kan ha biförpliktelser och de flesta av dessa ligger på 
försäkringstagaren. Det hänger samman med det ömsesidiga förtroendet som är 
förutsättningen för att försäkringsförhållandet skall fungera. De viktigaste 
biförpliktelserna gäller försäkringstagarens skyldigheter att lämna information i 
samband med tecknandet av försäkringen, skyldighet att följa aktsamhetskrav och 
säkerhetsföreskrifter, plikten att undvika riskökningar och handlingar som framkallar 
försäkringsfall samt skyldigheten att ingripa för att minska uppkommande förluster vid 

                                                 
20 Karnov s 1182. 
21 Hellner s 64. 
22 Hellner s 63. 
23 Lagerström/Roos, Företagsförsäkring s 13. 
24 Bengtsson, 1999 s 34. 
25 Hellner s 67. 
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försäkringsfall. Påföljderna om detta försummas är att försäkringsersättningen helt eller 
delvis reduceras.26 
 

2.3.1 Villkor 
Försäkringsvillkoren preciserar vad försäkringsgivarens ansvar närmare innebär och 
parternas övriga skyldigheter och rättigheter i avtalet.27 Där lagens tvingande regler inte 
lägger hinder i vägen blir försäkringsvillkorens föreskrifter gällande enligt 
rättsgrundsatsen pacta sunt servanda.28 
 
Bland villkoren görs åtskillnad mellan allmänna och särskilda villkor. Villkor som är 
gemensamma för en hel försäkringsgren kallas allmänna. De särskilda villkoren avser 
bara vissa särskilda försäkringar men de kan trots detta vara gemensamma för hela 
grupper. De allmänna villkoren återfinns ofta tryckta i försäkringsbrevets text medan de 
särskilda skrivs till. Denna åtskillnad mellan villkoren saknar betydelse i svensk rätt.29 
 
Villkor som avser biförpliktelser och de som anger vad försäkringen täcker är inte lätta 
att skilja åt. Diskussionen har förts i den försäkringsrättsliga litteraturen utan att man 
funnit någon, för alla lämplig angreppsmetod. Nära till hands är att utgå från förarbetet 
till KFL. Där finns angivet att försäkringsbolag inte bör kunna utesluta 
försäkringsskydd genom att skriva om en säkerhetsföreskrift eller någon annan 
bestämmelse om en biförpliktelse i ett omfattningsvillkor. Detta är en tumregel som inte 
passar alla. I sista hand får en tolkning göras av försäkringsvillkoren vilket innebär en 
skälig avvägning mellan parternas intressen.30  
 
I försäkringsvillkoren görs undantag för skador som bolagen särskilt ur 
preventionssynpunkt anser olämpliga att ersätta.31 Om en skada på detta sätt undantas 
från försäkringen faller den utanför försäkringsgivarens ansvar vem som än gör anspråk 
på försäkringsersättningen.32 
 
FAL: s tvingande regler löser inte problemen med att försäkringsgivare kan utnyttja sina 
kontrahenters underläge i fråga om försäkringens omfattning. Försäkringsbolagen kan 
undanta i stort sett vilka risker de vill ur försäkringens skydd. De har också fria händer 
vid premiesättningen. Det kan inte konstateras någon benägenhet hos bolagen att 
utnyttja detta överläge. Vid tvister om försäkringsgivaren skall utge ersättning eller ej 
söker man nå kompromiss istället för rättegång.33  
 
EG: s regler på området består till stor del av en avreglering av 
försäkringsverksamheten och detta har ändrat förhållandet mellan parterna. 
Försäkringsgivarna har fått större möjligheter att utnyttja sin expertis och ekonomiska 
överlägsenhet om de så önskar. Detta gör försäkringstagarna mer beroende av 
försäkringsgivares kulans, något som begränsas av försäkringsgivarens 
informationsplikt. Det som skall kompensera försäkringstagarna för denna 

                                                 
26 Lagerström/Roos s 30. 
27 Bengtsson, 1999 s 35. 
28 Hellner s 67. 
29 Hellner s 66. 
30 Lagerström/Roos s 30. 
31 Bengtsson, 1999 s 26. 
32 Bengtsson, 1999 s 38. 
33 Bengtsson, 1999 s 29. 
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maktförskjutning är främst den ökade konkurrensen som på sikt antas ge 
försäkringstagare fördelar, oberoende av om de är konsumenter eller företagare.34 
 

2.3.2 Tolkning av försäkringsvillkor 
Vid bestämmandet av försäkringsgivarens ansvar samt vid flera andra situationer är 
frågan om försäkringsvillkorens tolkning. Inte ens det mest utförliga avtalet kan ge svar 
på alla frågor. Det är vanligt med tolkningstvister fast de går sällan till domstol. 
Försäkringsgivarna brukar istället inhämta yttranden från sakkunniga nämnder med ett 
dominerande juristinslag som de vanligtvis sedan följer.35 
 
Tolkningsprinciper i försäkringsrätten är, då de flesta företagsförsäkringar är 
standardiserade, principerna för standardavtalstolkning. Det speciella går före det 
allmänna och skrivet går före tryckt. Reglerna om tolkning av försäkringsavtalen tycks 
vara ungefär likartade i olika länder.36 
 
I försäkringsförhållanden tillämpas vid tolkning den så kallade oklarhetsregeln som 
kompenserar den försäkrade för sitt underläge. När det gäller företagsförsäkringar tycks 
det kunna ställas högre krav på att försäkringstagaren med visst omdöme läser 
bestämmelserna i sitt sammanhang. I gränsfall beaktar troligtvis både domstolar och 
företagsjurister vikten av om det är rimligt och lämpligt att försäkringen täcker den 
aktuella risken. Här får det betydelse om regeln som gäller i frågan är dispositiv eller 
inte. När inte mera tungt vägande skäl kan anföras mot detta, tolkas emellertid i 
åtskilliga fall ett oklart villkor till försäkringsgivarens nackdel.37 
 

2.3.3 Försäkringstiden 
Huvudregel för försäkringsavtalet är att det, som flertalet andra avtal får slutas för hur 
lång eller kort tid som helst. Det normala vid sådana varaktiga avtal som 
försäkringsavtal är att avtalsförhållandet upphör när avtalstiden går ut. Om någon av 
parterna vill att avtalet skall fortsätta att gälla, får de försöka komma överens om 
tillvägagångssätt för återinträde av försäkringstiden. Det är inte tvunget för motparten 
att acceptera detta.38 
 

2.3.4 Bevisfrågor 
Bevisningen om försäkringsfallet inträffat kan ställa till problem särskilt vid 
skadeförsäkring. Att försäkringstagaren skall ha bevisbördan i frågan beläggs av det 
faktum att denne ofta har bättre möjligheter att skaffa bevisning om hur en skada 
uppkommit. Det kan dock för en underlägsen part vara svårt att lägga fram en 
klarläggande bevisning för hur händelseförloppet gått till, inte minst om det är tekniskt 
komplicerat. HD har vid sådana fall nått en kompromiss genom att säga att det räcker 
för den underlägsna parten att som bevisning visa att det med hänsyn till alla 
omständigheter framstår som mest antagligt att försäkringsfall förelåg än att det inte 
gjorde det. Detta visar på att det krävs övervägande sannolikhet, inte fullständig visshet. 

                                                 
34 Bengtsson, Civilrätt och försäkringsteknik 1998 s 12. 
35 Bengtsson, 1999 s 39 f. 
36 Lagerström/Roos s 24. 
37 Bengtsson, 1999 s 40 f. 
38 Bengtsson, 1999 s 45. 
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Brister i den tekniska bevisningen, vilka gått att avhjälpa går normalt ut över 
försäkringsbolaget.39 
 
Vid företagsförsäkringar ställs något högre beviskrav på försäkringstagaren. Detta då 
det får antas att företag har större möjlighet att tillvarata sin rätt än konsumenter. Det 
fordras att det klart mer sannolikt framgår att försäkringsfall förelåg än att det inte 
gjorde det (NJA 1992 s 113). Om försäkringsbolaget åberopar en 
undantagsbestämmelse som medför att ingen ersättning skall utgå har HD fastslagit att 
försäkringsgivaren då bär bevisbördan, fast inte med lika högt krav som i brottsmål. Det 
behöver inte som inom straffrätten stå utom rimligt tvivel att uppsåt förekommit.40 
 

2.3.5 Premiebetalning 
Enligt 12 § FAL skall premien betalas utan uppskov om inget annat angivits i avtal. 
Skulle försäkringstagaren försumma att betala i tid blir försäkringsgivaren inte ansvarig 
att betala ersättning för försäkringsfall som inträffar under dröjsmålet. Detta ses som ett 
påtryckningsmedel för att försäkringstagaren skall betala premien i tid. Det är samtidigt 
ett hot mot försäkringstagarens trygghet och FAL: s regler om premiebetalning är därför 
till viss del tvingande. Försäkringsskyddet uppstår alltså när premien erlagts och 
betalning skett utan dröjsmål. Vid premiebetalning för en senare period krävs att 
försäkringsgivaren gett försäkringstagaren en påminnelse om betalning innan dröjsmålet 
blir gällande. Denna bestämmelse används dock återhållsamt enligt praxis med 
anledning av att det finns försäkringstagare som på grund av exempelvis sjukdom inte 
med lätthet kan sköta sina utbetalningar.41 
 

2.4 Försäkringsteknik 
 
Det är svårt att finna en vedertagen definition av begreppet försäkringsteknik. Den 
definition som här valts är de övervägande och åtgärder från försäkringsgivarens sida 
som avser förhållandet mellan risk och premie vid viss försäkringsprodukt. Detta kan 
till exempel vara de beräkningar som avser risken för försäkringsfall och 
uppskattningen av administrativa kostnader. Det kan även vara skaderegleringsfrågor 
och bedömningen av den effekt ett visst villkor kan ha på skadefrekvensen. Det avser 
här bara ekonomiska intresse för försäkringsbolagen, detta sammanfaller ofta med 
viktiga samhällsintressen. Exempel på detta kan vara att det inte skall förekomma 
försäkringsbedrägeri då detta skulle komma att påverka premiesättningen även för de 
som inte utnyttjat systemet. Det sker en sam-, eller växelverkan mellan lagstiftning och 
försäkringstekniken. Rättsreglerna påverkar exempelvis de möjligheter som finns att 
försäkra egendom och storleken på premie för försäkringen medan dessa i sin tur 
påverkar utformningen av regler på området.42 
 
En allmän synpunkt som åberopas som stöd för försäkringsteknikens betydelse inom 
juridiken är den riskgemenskap som råder inom kollektivet. Försäkringsbolagen 
framhåller ofta att vissa rättsregler och domstolsavgöranden är till nackdel för dem och i 
och med det är de ogynnsamma för försäkringstagarna. Doktrin på området har även 
den betonat riskgemenskapens betydelse och vikten av att tillämpa lagregler och 

                                                 
39 Bengtsson, 1999 s 47. 
40 Bengtsson, 1999 s 48. 
41 Bengtsson, 1999 s 53 ff. 
42 Bengtsson, 1998 s 9 f. 
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försäkringsavtal i enlighet med försäkringsbolagens intentioner. Detta är dock 
omstritt.43 
 

                                                 
43 Bengtsson, 1998 s 11. 
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3 Rättsregler som behandlar jämkning av 
försäkringsvillkor 
 
Reglerna om ogiltighet och jämkning av avtal som återfinns i tredje kapitlet avtalslagen 
har tillämplighet på försäkringsavtal. Vissa av lagens ogiltighetsregler ligger nära 
reglerna om biförpliktelser i FAL. Exempelvis kan detta skönjas då företag inte lever 
upp till sin upplysningsplikt, i allvarligare fall kan det röra sig om svek eller förfarande 
som strider mot tro och heder.44 
 
Jämkningsregeln i 36 § AvtL har som syfte att motverka att oskäliga avtal uppställs. 
Paragrafen skapades i syfte att skydda den, av avtalets kontrahenter, svagare parten. 
Idag kan vi se att det sällan förekommer villkor som leder till så oskäliga resultat att 
tillämpning av 36 § AvtL blir nödvändig. Inom försäkringsrätten är den nu upphävda 
regeln 34 § FAL av intresse vid jämkning. 34 § FAL upphävdes 1976 som en följd av 
att 36 § AvtL infördes och ersatte en rad mer speciella klausuler om jämkning av avtal. 
Under de 50 år som 34 § FAL var tillämplig kom regeln sällan till användning. 
Tillämpningar av försäkringsvillkor som ansågs obilliga enligt denna paragraf också 
anses vara oskäliga enligt 36 § AvtL.45 
 
För skälighetsbedömningen kan det få betydelse, om en omständighet fyller en rimlig 
funktion ur försäkringsteknisk synvinkel och därmed är till nytta för kollektivet. 34 § 
FAL hänvisade direkt till god försäkringspraxis, vilket torde ha inneburit att villkor som 
var försäkringstekniskt motiverade i allmänhet inte kunde jämkas.46 
 

3.1 Tidigare generalklausul i 34 § FAL 
 
Om ogiltighet av försäkringsvillkor, som leder till uppenbar obillighet.  
34 § FAL 
Skulle försäkringsvillkor, som avviker från denna lag, i något fall leda till uppenbar 
obillighet, må det, ändå att vad om avtal i allmänhet gäller ej föranleda därtill, kunna 
jämkas eller lämnas utan avseende, där sådant kan överensstämma med god 
försäkringspraxis. 
 

3.1.1 Förarbeten 
Enligt förarbetena till 34 § FAL skulle regeln aktualiseras vid ”ogiltighet av 
försäkringsvillkor som leder till uppenbar obillighet”47. Enligt kommitténs förslag 
skulle ett villkor lämnas utan avseende med hänsyn till god försäkringssed om detta 
ledde till obilligt resultat. Vidare skulle hänsyn tas till försäkringsväsendets betydelse 
för samhället och inte lämna avtalsfriheten oinskränkt. Försäkringstagaren skulle 
skyddas genom tvingande regler, trots svårigheter med att reglera alla tänkbara 
försäkringsfall på detta sätt. Risken för luckor var stor och utvecklingen inom 
försäkringsrätten skulle hämmas. Lösningen blev en generalklausul med möjlighet till 

                                                 
44 Lagerström/Roos s 23. 
45 Bengtsson, 1999 s 43 f. 
46 Bengtsson, 1998 s 99 f. 
47 NJA II 1927:11 s 412 f. 
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jämkning. Farhågor om minskad rättssäkerhet lugnades med att beslut om jämkning tas 
i linje med rådande sedvänjor och praxis.  
 
Förslaget innebar att 34 § FAL skulle komplettera de i avtalslagen befintliga reglerna. 
Ett problem som uppstod var avsaknad av rättspraxis runt 34 §. Uppenbar obillighet 
blev sällan konsekvensen av ett villkor och paragrafen blev således inte tillämplig. 
 

3.1.2 Rättspraxis kring 34 § FAL 
Av den rättspraxis som utvecklats runt 34 § FAL finner vi bara ett relevant rättsfall 
rörande företagsförsäkring.  
 
I NJA 1941 s 209 är rättsfrågan huruvida ett villkor som avvek från FAL: s dispositiva 
regler skulle jämkas. Regeln i 37 § FAL anger hur egendom skall ersättas vid total 
skada. Hur delskada skall ersättas är inte lika tydligt reglerat. I vissa fall kan ersättning 
utgå för vad som fysiskt sett bara är en delskada på samma sätt som vid total skada. Ett 
särskilt fall regleras i 70 § 1 st. om sjöförsäkring. Om ett fartyg genom exempelvis 
sjunkning kommit i sådant läge att det inte för rimlig kostnad kan bärgas eller om det 
skadats så att det inte till rimlig kostnad kan göras användbart för sitt ändamål har 
försäkringstagaren samma rätt till ersättning som vid total förlust. Detta kallas för 
konstruktiv totalförlust. Även då dispositiva bestämmelser satts ur kraft genom avtal, 
som i detta fall, har ett fartyg ansetts förlorat då kostnaderna för dess bärgning 
mångdubbelt översteg värdet av det bärgade.48  
 
Den tillämpning av försäkringsvillkoren som försäkringsbolaget här i NJA 1941 s 209 
påfordrat ansågs innebära en uppenbar obillighet och kunde inte anses överensstämma 
med god försäkringspraxis. De bestämmelser som avvek från lag, det vill säga 
undantagandet  av konstruktiv totalförlust, skulle jämkas.49 
 

3.1.3 Uttalanden angående tillämpning av 34 § FAL 
Generalklausulen var redan vid dess tillkomst utsatt för diskussion. Den ansågs riskera 
rättssäkerheten när domstolarna gavs större frihet för egen tolkning. Som försvar 
hävdades att jämkning endast skulle ske i linje med praxis och god försäkringssed. 
Generalklausulen var endast direkt tillämplig på försäkringsvillkor men kunde i viss 
utsträckning användas analogt på andra överenskommelser mellan försäkringstagare och 
försäkringsgivare.50  
 
I frågan om jämkning spelar praxis i ämnet en betydande roll. Enligt ordalydelsen i 34 § 
FAL var det endast villkor som avvek från FAL som avsågs. En fråga som inte reglerats 
överhuvudtaget i lagen ansågs även vara objekt för analogisk tillämpning enligt 34 § 
FAL.51 
 
Av praktiska skäl är det naturligt för försäkringsbolagen att följa lagen snarare än att 
söka skapa egen reglering. Försäkringstagaren hade genom 34 § FAL skydd trots 
klausuler som avviker från lagen. Tolkningsprinciperna gav i första hand skydd men 
som nämnts kunde villkor sättas ur kraft eller jämkas i linje med 34 § FAL: s reglering. 
Denna möjlighet befarades leda till otillbörligt tvång på försäkringsgivaren, särskilt om 

                                                 
48 Hellner s 236 f. 
49 Hellner s 217. 
50 NJA II 1927:11. 
51 Prop. 1975/76:81. 
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domstolarna saknade tillräcklig insikt i försäkringsväsendets speciella 
arbetsförhållanden. Utvecklingen skedde dock inte i denna riktning i praktiken och 
farhågorna lugnades.52 
 
Tolkningen av 34 § FAL visar att försäkringspremier inte innefattades i regleringen. En 
bestämmelse som inte direkt berördes i lagen jämkades med stöd av paragrafen. Till 
exempel kunde en begränsning av försäkringsgivarens ansvar jämkas med stöd av 34 § 
FAL. Det var däremot tvivelaktigt om domstolen skulle kunna jämka en klausul som 
direkt regleras i lagen och som leder till ett obilligt resultat. Domstolen var inte bunden 
av om det fanns stadgad försäkringspraxis som talade till förmån för den som begärde 
jämkning. Praxis var betydelsefullt men domstolen prövade det aktuella fallet fritt. 
Resultatet av domstolens bedömning skulle dock överensstämma med god praxis och 
sedvänja som därmed hade en betydande roll trots den fria bedömningen.53 
 

3.2 36 § AvtL 
 
3 kap. Om rättshandlingars ogiltighet. 
36 § AvtL 
Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med 
hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade 
förhållanden och omständigheterna i övrigt. Har villkoret sådan betydelse för avtalet 
att det icke skäligen kan krävas att detta i övrigt skall gälla med oförändrat innehåll, 
får avtalet jämkas även i annat hänseende eller i sin helhet lämnas utan avseende.  
 
Vid prövning enligt första stycket skall särskild hänsyn tagas till behovet av skydd för 
den som i egenskap av konsument eller eljest intager en underlägsen ställning i 
avtalsförhållandet. 
 
Första och andra stycket äger motsvarande tillämpning i fråga om villkor vid annan 
rättshandling än avtal. 
 
I fråga om jämkning av vissa avtalsvillkor i konsumentförhållanden gäller dessutom 11 
§ lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. 
 

3.2.1 Förarbeten 
Den nuvarande förmögenhetsrättsliga lagstiftningen vilar i stor utsträckning på lagar 
som tillkom i början av 1900-talet. De präglas av en liberalistisk syn på det ekonomiska 
livet. Avtalsparterna betraktas som två socialt och ekonomiskt jämställda parter som 
själva kan tillvarata sina intressen. Detta leder till att det i princip råder full avtalsfrihet 
och att ett avtal är bindande för båda parter. Inskränkningar har skett genom 
detaljbestämmelser av tvingande natur och genom mer generellt hållna lagregler om 
underkännande av rättshandlingar i vissa fall. Trots dessa inskränkningar av 
avtalsfriheten gäller fortfarande inom förmögenhetsrättens område att 
avtalskontrahenterna själva får tillvarata sina intressen så långt de kan. Till detta 
kommer att domstolarna har visat sig återhållsamma när det gäller tillämpandet av 
exempelvis 33 § AvtL. De angivna förhållandena har under senare år kommit att 
framstå som otillfredsställande. Det har i olika sammanhang hävdats att den vidsträckta 

                                                 
52 Hellner s 63 ff. 
53 Hellner s 67. 
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avtalsfriheten kan missbrukas av en starkare part. I praktiken sker detta genom att det är 
denna part som ensidigt utformar avtalsvillkor vilka gynnar honom själv eller på 
liknande sätt missgynnar motparten.54   
 
I affärssammanhang är det särskilt viktigt att kunna utgå från att ingångna avtal blir 
gällande och genom detta erhålla möjligheten att se konsekvenserna av det. Avtal 
mellan näringsidkare innebär många gånger ett medvetet risktagande av endera eller 
båda parter. Avtalen innebär genom detta ett visst mått av spekulationer, detta 
förhållande måste också accepteras i viss mån. Även i affärsförhållanden intar den ena 
parten ofta en svagare ställning. För att överhuvudtaget få till stånd ett avtal kan en 
mindre näringsidkare vara tvungen att acceptera oförmånliga villkor som ställs av 
motparten. Även när parterna är jämställda kan ett avtal eller avtalsvillkor ha fått en 
sådan utformning att det ter sig orimligt att upprätthålla det strikt. Det kan därför även i 
affärsförhållande vara motiverat med jämkning. Statsrådet fann det otillräckligt med de 
jämkningsmöjligheter som dåtidens generalklausuler erbjöd. Han anslöt sig därför till 
utredningens förslag på en ny generalklausul som skulle vara tillämplig även på avtal 
mellan näringsidkare. Den måste dock användas mer försiktigt på denna typ av avtal än 
på rena konsumentförhållanden. Han tyckte också att det kunde övervägas att låta 
skillnaden mellan tillämpningen på olika förhållanden komma till uttryck i lagtexten.55 
 
I förarbetet diskuterades om begreppen oskälig eller otillbörlig skulle användas. Oskälig 
var att föredra om lagstiftaren ville ge uttryck för parallelliteten mellan de allmänna 
domstolarnas och marknadsdomstolens bedömning. Obillighet å andra sidan fanns i de 
dåvarande generalklausulerna tillsammans med uttrycket uppenbart otillbörligt. Trots 
motiveringen till att använda oskälig finner utredningen att otillbörlig är bättre bland 
annat därför att det vunnit hävd i den hittills gällande civilrättsliga lagstiftningen. 
Oskälig har också föredragits av flera remissinstanser.56 
 
Den nya generalklausulen skall vara helt tvingande, vilket ligger i sakens natur och inte 
kunna frångås genom särskilda avtalsvillkor.57 

3.2.2 Remissinstansernas yttranden 
Det föreslogs under arbetets gång att möjligheten till jämkning i affärsförhållanden skall 
knytas till om ett avtalsvillkor strider mot gott affärsskick, detta uttryck återfanns i 
flertalet av de gamla generalklausulerna. Detta kritiserades med motiveringen att det 
affärsskick som finns i en bransch i stor utsträckning speglar de inom branschen 
tongivande affärsmännens åskådningar. Det ansågs inte lämpligt att då hänvisa till den 
starkare partens vilja om man vill nå ett ökat skydd åt svagare part med en ny 
generalklausul.58  
 
Utredningen och föredragande statsråd ansåg att jämkning och åsidosättande bör 
uppställas som alternativa påföljder när ett avtalsvillkor bedöms som oskäligt, oavsett 
om oskäligheten hänför sig till villkoret i sig, omständigheter vid avtalets tillkomst eller 
något annat förhållande. Domstolarna bör få full frihet att utefter omständigheterna i 
fallet utdöma rätt påföljd. Vid undanröjande av ett visst villkor kan uppstå den 
komplikation att någon annan bestämmelse måste träda i dess ställe. Många gånger blir 
då en dispositiv regel tillämplig, något som inte kan anses vara bästa lösningen. Det kan 

                                                 
54 NJA II 1976:4 s 246. 
55 NJA II 1976:4 s 248. 
56 NJA II 1976:4 s 250. 
57 NJA II 1976:4 s 278. 
58 NJA II 1976:4 s 251. 
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därför anses föredra att domstolarna i första hand försöker jämka. I situationer där en 
påföljd för ett kontraktsbrott kan anses alltför betungande därför att den förekommer vid 
sidan av andra påföljder som kan räknas som tillräckliga är det dock att föredra att helt 
bortse från ett villkor. I fall då en oförutsedd eller oväntad situation inträder är jämkning 
vanligtvis bättre.59 
 
Utredningen frågade sig om man kunde tänka sig att jämka avtalsvillkor som till sitt 
innehåll överensstämmer med gällande lag. Utredningen finner att det finns fall där 
detta bör vara möjligt. Först behandlades frågan om vad som bör gälla beträffande 
tvingande regler. Utredningen påtalade att jämkning av villkor som överensstämmer 
med tvingande lag enligt motiven kan förekomma med stöd av avtalsvillkorslagen. 
Tvingande regler är ofta att se som minimiregler. Det bör finnas möjlighet att ta hänsyn 
till omständigheter i det enskilda fallet. Föredraganden delade utredningens uppfattning 
men tillade att när det är fråga om avtal mellan jämställda näringsidkare torde det i 
praktiken inte bli särskilt vanligt att ett villkor betraktas som oskäligt om det uppfyller 
de minimikrav som föreskrivs i tvingande bestämmelser.60 
 
Utredningen konstaterade att i de fall det finns indispositiv lagstiftning inom ett 
rättsområde så får man räkna med att det kommer att göras försök att kringgå denna. 
Generalklausulen skall kunna användas för att komma till rätta med villkor som syftar 
att kringgå tvingande lag. Det framhölls att det inte finns någon definition av när försök 
till kringgående skall anses föreligga, utan den närmare tillämpningen får överlämnas 
till domstolarna. Hänsyn måste tas till att det ofta inte går att utforma tvingande 
lagstiftning så att den omöjligen kan kringgås. Kringgående försök utgör inte ensamt 
grund för jämkning – villkoret måste även vara oskäligt.61 
 
Det förekom uttryck för en rädsla för att regeln skulle ge domstolarna alltför stor frihet 
och att detta skulle medföra ökad rättsosäkerhet. Ogiltighetsregeln skall bara kunna 
komma ifråga om den yrkas av den part som gjort oskäligheten gällande. Det bör inte 
vara uteslutet att göra ett avtal ogiltigförklarat även på grund av yrkande av motparten, 
trots att den som hävdar oskälighet föredrar att endast det särskilda villkoret åsidosätts. 
Handlingsfriheten som domstolarna får i och med regeln innebär vissa nackdelar, bland 
annat minskar parternas möjligheter att förutse konsekvenser av avtal. Regeln måste 
därför komma att tillämpas med försiktighet. Handlingsfriheten begränsas ju dock att 
bara innefatta sådant som part åberopat som grund för sin talan (RB 17:3). Det fanns 
också en önskan att domstolarna skulle ge en principiell prägel åt sina avgöranden då 
detta ökar stadgan i praxis, vilket ökar avtalsparternas möjligheter att inse 
konsekvenser. Detta trodde statsrådet kunde bli svårt då bedömningen av 
omständigheterna blir varierande från fall till fall. Domstolarna är också obenägna att 
uttala sig om annat än det som är avgörande i målet och detta minskar antalet 
vägledande avgörande. Principuttalandena måste värderas beroende på i vilken instans 
de gjorts.62 
 
Lagrådet ansåg att det fanns behov av en allmän förmögenhetsrättslig regel som gav 
ökade möjligheter att jämka eller åsidosätta oskäliga avtalsvillkor och som även kunde 
väntas få preventiva effekter på det sättet att överlägsna parter blev mer försiktiga med 
att utnyttja sitt övertag. De ansåg det dock viktigt att bestämmelsen inte leder till 
osäkerhet i avtalsvärlden. Tillämpning av generalklausulen bör ses som undantaget till 

                                                 
59 NJA II 1976:4 s 252. 
60 Post s 145. 
61 Post s 140. 
62 NJA II 1976:4 s 253 f. 
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huvudregeln att avtal skall hållas. I föredraganden till propositionen bekräftas 
påståendet att avtal bör hållas som huvudregel men det finns även uttalanden som 
uttrycker motsatsen till att restriktivitet bör iakttas vid jämkning. Det skulle enligt denna 
mening inte finnas någon anledning till att rekommendera domstolarna restriktivitet vid 
tillämpning av generalklausulen. Syftet med införandet var att ge domstolarna vidgade 
befogenheter att ingripa mot oskäliga villkor, och det är självklart att denna möjlighet 
skall utnyttjas i den utsträckning den behövs.63 
 

3.2.3 Traditionell tillämpning av generalklausulen 
Vid tillämpning av generalklausulen skall domstolarna kunna hämta vägledning från 
värderingar och principer som ligger till grund för indispositiv lagstiftning. Analogier 
skall främst kunna ske till tvingande områden där vissa frågor lämnats utanför av 
lagtekniska skäl. Förutsättningen för analogier är att det finns betydande likheter mellan 
den avtalstyp analogien hämtas från och det aktuella fallet. För att kunna fastställa detta 
krävs betydande analys av bakomliggande anledningar till begränsningen.64  Införandet 
av generalklausulen behövde inte innebära att domstolarna var tvungna att överge de 
vedertagna principerna av avtalstolkningen. Oklarhetsregeln kunde alltså fortsätta 
användas efter införandet.65 
 
Införandet av den nya generalklausulen upphävde de civilrättsliga generalklausulerna 
som återfann i andra lagar än avtalslagen. 33 § AvtL som innefattar omständigheter som 
strider mot tro och heder intog en särställning då en betydande rättspraxis utvecklats 
kring denna och preciserat paragrafens innebörd. Den hade också en särställning för 
förutsättningsläran. I övriga nordiska länder har inte 33 § upphävts i och med införandet 
av den nya generalklausulen. Frågan om vilken av generalklausulerna som skall 
tillämpas bestäms av parternas yrkande.66 
 
Dispositiva bestämmelsers betydelse för tillämpningen av generalklausulen antas 
framför allt bestå i att de kan användas som jämförelseobjekt vid bedömningen av vad 
som kan anses skäligt eftersom de kan ge svar på vad som kan vara en lämplig lösning i 
normalfallet. Avseende bör i första hand fästas vid sådana dispositiva regler som gett 
uttryck för direkt rättspolitiska ställningstagande från lagstiftarens sida. De dispositiva 
reglerna får inte tillmätas så stor betydelse vid bedömningen av vad som kan anses 
skäligt att de i praktiken övergår till att bli indispositiva. Vid domstolarnas bedömning 
av vilken hänsyn som bör tas till dispositiva rättsregler bör hänsyn tas till om de 
återspeglar rådande rättsuppfattning. Om de anses härstamma från en föråldrad 
rättsuppfattning finns det anledning att tillmäta dem mindre betydelse.67 
 
En reform av generalklausulen bör enligt direktiven i första hand gå ut på att ge 
domstolarna ökade möjligheter att ogiltigförklara eller jämka avtal eller avtalsvillkor 
som framstår som otillbörliga i det enskilda fallet. Tillämpningen av generalklausulen 
kommer genom detta att bringas i närmare samklang med principerna i 
avtalsvillkorslagen.68 
 

                                                 
63 Post s 84. 
64 NJA II 1976:4 s 263. 
65 NJA II 1976:4 s 258. 
66 NJA II 1976:4 s 257 f. 
67 NJA II 1976:4 s 265. 
68 Prop. 1975/76:81 s 25. 
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Jämkning med stöd av generalklausulen bör kunna förekomma också vid avtal mellan 
näringsidkare, om än restriktivt. Jämkning skall också kunna ske till och med till förmån 
för en näringsidkare vid avtal med konsument eller motsvarande. Det vill säga att 
jämkning också skall kunna ske till förmån för starkare part.69 Redan vid tillkomsten av 
nu gällande generalklausuler har framhållits, att jämkning bör kunna komma i fråga 
även till förmån för överlägsen part vilket återfinns i rättspraxis. Även om delvis olika 
synpunkter gör sig gällande inom och utanför konsumentområdet, torde någon skarp 
gräns dock inte kunna dras för tillämpning av de olika skälen för jämkning. Även vid 
avtal mellan näringsidkare är styrkeförhållandet så olika att hänsyn bör tas därtill. 
Många av de skäl för jämkning som skall anföras är av den karaktär att de bör kunna få 
tillämpning även i förhållande mellan jämställda näringsidkare. Som exempel kan 
nämnas diskriminering, förhållandet mellan kontraktsbrott och följd samt missbruk av 
rättighet. Det bör även framhållas att skäl av annat slag kan medföra att jämkning i 
affärsmässiga förhållanden får mindre betydelse än när den ena parten är näringsidkare 
och den andra konsument.70 
 

3.2.4 Rättekonomisk tillämpning av generalklausulen 
Ordalydelsen i 36 § AvtL innehåller ingen direkt hänvisning till användandet av 
ekonomisk effektivitet som underlag för en bedömning om avtal skall helt eller delvis 
jämkas eller hävas. Det framgår dock helt klart av lagtexten att bestämmelsen tar sin 
utgångspunkt i förhållandet mellan parterna, avgörande är om fullgörandet enligt avtalet 
får orimlig betydelse i förhållande till den ena parten. Den hänsyn vilken skulle kunna 
tas till ekonomisk effektivitet bygger på samhällsekonomiska värderingar och är mindre 
beroende av det aktuella partsförhållandet. Istället beaktas om fullgörandet leder till 
samhällsekonomiskt ineffektiva lösningar. Detta kan dock inte ge tillräcklig grund för 
att häva avtalet då huvudsyftet enligt paragrafen är att skydda avtalsparterna.71 
 
Det skulle kunna vara möjligt för rätten i en situation där den ena av parterna påstår att 
avtalet är orimligt att tillägga den konkreta problemformuleringen med ekonomiska 
effektivitetsvärderingar för att stötta eller förkasta ett påstående om tillämplighet. 
Ordalydelsen ger domstolarna utrymme att göra skönsmässiga bedömningar vid 
avgörande av rättsfrågor. Gränserna för vad som är att anse som skönsmässigt är vaga, 
så vaga att de inte utesluter en relevans av ekonomisk effektivitet. Redan begreppet 
oskäligt kan inrymma den samhällsekonomiska effektiviteten under förutsättning att 
denna tar sin utgångspunkt i bedömningen av det konkreta partsförhållandet. Rekvisiten 
som finns i paragrafen är inte uttömmande enligt förarbetet utan skall kunna fungera 
som ett underlag för vad domstolarna skall ta hänsyn till i sin sammanlagda bedömning. 
Detta gör att den ekonomiska hänsynen både kan inrymmas i rekvisiten och följa som 
ett nytt rekvisit på dem. Det måste dock poängteras att varken rekvisiten i 36 § AvtL 
eller vanliga tolkningsregler binder domaren till att ta hänsyn till ekonomisk 
effektivitet.72 Inga domskäl finns som direkt hänvisar till samhällsekonomisk 
effektivitet.73 
 
Marknadsekonomin bygger på en balans mellan utbud och efterfrågan samt det faktum 
att alla parter i samhället vill maximera sin nytta genom rationella satsningar av 
disponibelt kapital. Pareto-optimalitet är en teori som i sig är ett kriterium för 
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effektivitet. Denna kan förklaras som en situation då det råder balans mellan marginella 
kostnader och intäkter i alla marknader samtidigt.74 Vid ett försök att maximera sin 
nytta är det möjligt att en avtalspart väljer bort framtida handlingsfrihet och förmåner 
för att nå störst nytta just nu. Frågan är om domstolarna skall jämka dessa avtal som 
uppkommit med utgångspunkt i parternas möjlighet att överväga de alternativ som 
fanns för nyttomaximeringen och i vilken utsträckning parterna skall fasthålla avtal ur 
synvinkeln av samhällsekonomisk effektivitet.75 
 
När marknadsteorin används som förutsättning för att analysera avtalsrättsliga frågor är 
det avgörande när det är effektivt, eller Pareto-optimalt att tillämpa ett avtal. 
Karaktäristiskt för utväxlandet av löften är att de är gällande i framtiden. Det kommer 
att gå en viss tid mellan löftet och uppfyllandet av det och under denna tid kommer 
parternas beteende ändras fram till fullgörandet av avtalet. En rationell beslutstagare är 
villig att begränsa sina framtida handlingsmöjligheter om det är till större fördel än vad 
det kostar honom.76  
 

3.2.5 Socialiserad tillämpning av generalklausulen 
Det har diskuterats en socialisering av avtalsrätten som skulle innebära en hänsyn till 
personliga förhållanden vilka hindrar part från att fullgöra avtal, en form av personlig 
force majeure. Man kan inte säga att 36 § AvtL har berett väg för en allmän rättsprincip 
om socialt prestationshinder. Det finns inget i förarbetena som tyder på att detta skulle 
ha varit lagstiftarens vilja. Motivuttalandena stöder inte heller detta. Bestämmelsens 
ordalydelse och ändamål visar på att den skulle kunna användas som säkerhetsventil 
och på detta sätt kunna inrymma hinder av personlig karaktär. HD har aldrig tillämpat 
36 § AvtL på detta sätt. Däremot går de en svagare part tämligen långt till mötes även 
då parten varit näringsidkare. Avgörandena i HD är kasuistiska och detta leder till att 
praxis blir svårtolkad. Det finns en möjlighet att part skulle kunna få avtalsvillkor 
jämkade på grund av personliga prestationshinder men inte att de skulle uttala någon 
allmän rättsprincip.77 
 

3.2.4 Paragrafens uppbyggnad 
Införandet av den nya, övergripande generalklausulen gav de andra reglerna i 3 kap. 
AvtL minskad betydelse. Lagrummet tros vara det mest åberopade i processer men 
ogiltighet och jämkning blir sällan resultatet. Utgångspunkten är att en 
oskälighetsprövning skall ske av ett bestämt villkor i förhållande till avtalet i sin helhet. 
Detta har fastslagits av HD i NJA 1988 s 230 då majoriteten uttalade att skäligheten i ett 
visst villkor framstod vid en samlad bedömning av omständigheterna i målet. Denna 
konkreta utgångspunkt i ett villkor och dess förhållande till jämförelsematerial ger en 
bestämd inriktning för domstolens prövning och detta leder i sin tur till en större 
konkretion vid jämförelseresonemang.78 
 
Oskälighet är ett relationsbegrepp. I motiven anges exempel på vad detta skulle kunna 
vara men lagrådet underströk att detta enbart var just exempel som skulle ge ledning vid 
en bedömning och att värderingarna i samhället ständigt utvecklas och förändras.79 
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Vid en abstrakt bedömning av jämförelsematerial av annat slag än ovan nämnda kan 
vara att tvingande eller dispositiva regler har frångåtts på ett sätt som leder till 
oskälighet i och för sig.80 Avvikelse kan vidare konstateras i förhållande till gott 
affärsskick och leda till samma omdöme.81 
 
Bestämmelsen om jämkning är i och för sig avsedd att kunna användas mellan lika 
mäktiga företag.82 Utslagsgivande blir då balansen mellan vågskålarna för och emot, på 
ena sidan det till bedömningen föreliggande avtalsvillkoret och på den andra sidan 
jämförelsematerialet.83 
 
I första meningen i paragrafen ges exempel på omständigheter som erbjuder ett konkret 
jämförelsematerial. Den första jämförelsepunkten är avtalets innehåll. Avtalsvillkor som 
skall kunna underkännas är villkor som ger den ena parten ensam beslutanderätt i viss 
fråga där inte detta kompenserats tillräckligt genom fördelar i andra avseenden till 
motparten84. Den andra jämförelsepunkten är förhållanden vid avtalets ingående. Den 
tredje punkten att jämföra med är senare inträffade förhållanden när villkoret med 
hänsyn till dessa ändrade förhållanden framstår som oskäligt. Detta gäller särskilt vid 
långvariga avtal, där parternas möjligheter att i förväg överblicka avtalets konsekvenser 
redan vid avtalets ingående framstår som särskilt betungande. Den fjärde punkten att ta 
hänsyn till vid jämförelsen är omständigheter i övrigt. Här inryms restfallen men det 
understryks vikten av att bedömaren kan välja ut relevanta omständigheter ur ett 
omfattande material av fakta.85Andra meningen betonar att ogiltighetsförklaring av ett 
villkor inte är den enda lösningen. Man har även tillgång till jämkning i den mest 
vidsträckta bemärkelsen. Den helhetsbedömning av avtalets verkningar som skall göras 
kan motivera ingrepp i andra delar av avtalet, rent av omskrivningar. Traditionellt sett 
tvekar svenska domstolar att företa sådana ingrepp i bestående avtal. Detta trots att 
ingreppet borde uppfattas som mindre långtgående än det totala underkännandet av hela 
avtalet genom en ogiltighetsförklaring.86  
 
I andra stycket betonas vikten av den särskilda hänsyn som bedömaren måste ta till 
behovet av skydd för den svagare avtalsparten. Sådan särskild hänsyn kan tas då denne 
andra part är konsument. Det är noterbart nog inte egenskapen av konsument, den som 
ligger till grund för hela konsumenträtten som motiverar den särskilda hänsynen i detta 
sammanhang utan det är vederbörandes underlägsna ställning i allmänt avtalsrättslig 
mening. Tredje stycket understryker att bestämmelserna i avtalslagen skall gälla även 
ensidiga rättshandlingar och genom detta få samma tillämpningsområde som lagen i 
dess helhet, det vill säga tillämpbarhet på avtal och andra rätthandlingar. I fjärde stycket 
erinras om de särskilda rättsregler som är tillämpliga på avtalsvillkor i 
konsumentförhållanden.87 
 
För att få bifall till en talan grundad på 36 § är det av betydelse att den som begär 
jämkning är skyddsvärd enligt klausulens andra stycke. Underlägsen ställning är dock 
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en förutsättning för jämkning och inte heller ett självständigt rekvisit, det krävs alltså 
ytterligare omständigheter för att få till stånd en jämkning.88 
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4 Rättspraxis 
 

4.1 NJA 1989 s 346 
 
Ett pälshandelsbolag blev bestulet på ett antal pälsar genom att tjuvar hade tillträtt sig 
fastigheten genom falska nycklar, det vill säga nycklar som olovligen kopierats, 
eventuellt i kombination med dyrk. Det fanns under denna tid ett försäkringsavtal om 
kombinerad företagsförsäkring för rörelse med ett försäkringsbolag. Försäkringsavtalet 
innehöll ett villkor som sade att försäkringen bara gällde situationer när någon med våld 
eller hjälp av dyrk brutit sig in i lokalen eller om inbrottet skett med nyckel som stulits 
genom rån eller inbrott i annan lokal. Försäkringsbolaget nekade försäkringstagaren 
ersättning och hävdade att försäkringen inte täckte det aktuella fallet då inbrottet skett 
genom nyttjande av falska nycklar. 
 
Tingsrätten fann att det med hänsyn till att försäkringsavtalet anses vara ett 
standardformulär där försäkringsvillkoren utformats ensidigt av försäkringsgivaren skall 
den ansvarsbegränsande klausulen tolkas restriktivt, det vill säga till försäkringstagares 
förmån. En inskränkning av ett begrepps vedertagna betydelse, i detta fall dyrk och 
inbrott, kan bara accepteras om det kommit till fullt, tydligt uttryck i texten. Det kan det 
inte anses ha gjort i fallet och därför skall villkoret jämkas till att det även inkluderar 
inbrott med falska nycklar. 
 
Hovrätten fann det klart att försäkringsavtalet skulle tolkas enligt ordalydelsen och där 
följer en uttömmande uppräkning av de situationer som försäkringen täcker. 
Försäkringsbolaget kan inte anses ersättningsskyldigt i och med detta. Då 
försäkringstagaren trott sig vara försäkrad mot den inträffade skadan och båda parter har 
uppgett att den svenska försäkringsmarknaden inte erbjuder utvidgat försäkringsskydd 
utöver det aktuella försäkringsvillkoret finner hovrätten det så oskäligt att 
försäkringsersättning inte skall utgå i förevarande fall att villkoret skall jämkas enligt 36 
§ AvtL. Det framkom en skiljaktig mening i hovrätten där det framhölls att den ovisshet 
som rådde kring begreppet dyrk i försäkringsvillkoren skall tolkas till nackdel för 
försäkringsbolaget som utformat avtalet. Därför skall det anses att kraven på 
inbrottsskydd enligt försäkringsavtalet ostridigt är uppfyllda. 
 
HD fann att det saknades skäl för att tolka de aktuella försäkringsvillkoren på annat sätt 
än enligt ordalydelsen. Detta innebar att försäkringen inte omfattade skada på grund av 
stöld som begåtts genom otillbörlig kopiering av nycklar, vilka ej åtkommits genom rån 
eller inbrott. Majoriteten i HD, fyra ledamöter fann att avtalet kunde jämkas enligt 36 § 
AvtL så att ersättning kunde utgå. Försäkringsbolagets invändning att jämkning inte 
kunde ske på ett sådant sätt att den ena partens obligationsrättsliga förpliktelser utvidgas 
godtogs inte. Det kunde inte, menade majoriteten, ha avgörande betydelse huruvida en 
begränsning i försäkringsgivarens ansvar uttryckligen anges som ett undantag från eljest 
gällande regler eller om det som här framgår motsatsvis ur huvudregleringens 
avfattning. De ansåg dock att begränsningen till ersättning får anses vila på en rationell 
motivering och kan inte anse vara oskälig i sig. Försäkringsgivaren hade angivit att en 
utvidgning av ersättningsrätten på detta sätt skulle bidra till en ökning av risken för 
anmälda, fingerade fall. HD säger också att varken avtalets innehåll eller 
omständigheter vid dess tillkomst, inte ens vid beaktande av parternas varierande 
ställning kan anses motivera en jämkning. Däremot finner de att lagrummet ger 
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utrymme till jämkning med beaktande av senare inträffade omständigheter. Här kan 
detta anses vara att pälsbolagets ställföreträdare lagt ner en ovanligt långtgående omsorg 
för att förebygga stölder hos bolaget. Detta får anses ha gjort att faran för inbrott 
bedöms som ringa och att sådant inbrott som inte täcktes av försäkringen i princip var 
uteslutet. Majoriteten fäste också avseende vid att försäkringstagaren utgått från att 
försäkringen täckte stöld med otillbörligt kopierade nycklar. Hans misstag härvidlag får 
anses förståeliga, trots det att villkoren i objektiv mening får anses tydliga då det 
definitivt krävs att en försäkringstagare analyserar avtalet för att finna begränsningarna i 
försäkringsgivarens ansvar. Om försäkringstagaren vetat om försäkringens 
begränsningar torde han inte ha låtit bevakningsföretaget erhålla nycklar eller på annat 
sätt försökt skydda sig mot inbrott. HD: s majoritet ansåg också att det var på 
försäkringsgivarens uppmaning som han kontaktade bevakningsbolaget. Det kunde inte 
läggas som försumlighet på försäkringsbolaget att de inte klargjort riskerna med att 
försäkringstagaren lämnade ut nycklarna till vaktbolaget men förhållandet får trots detta 
betydelse för skälighetsbedömningen.  
 
Majoritetens slutsats var att med hänsyn till föreliggande omständigheter fanns 
övervägande skäl som talade för att det skulle anses oskäligt att gentemot 
försäkringsgivaren åberopa de ifrågavarande begränsningarna av försäkringsvillkoren. 
 
Justitierådet Gregow var skiljaktig. Han fann visserligen att det inte fanns något 
principiellt hinder mot att jämka försäkringsavtalet med 36 § AvtL till att omfatta även 
den i målet föreliggande situationen. Han fann däremot inte att förutsättningarna för 
jämkning förelåg. 
 

4.1.2 Synpunkter på NJA 1989 s 346 
Det här rättsfallet illustrerar på många sätt flera klassiska frågor i avtalsrätten. Dels står 
två helt olikartade metoder till buds för domstols kontroll av avtalsvillkor som 
åberopats. I den så kallade dolda kontrollen anser sig domstolen tolkningsvis kunna nå 
fram till ett visst resultat vad gäller hur avtal skall tillämpas i ett visst fall. Den öppna 
kontrollen innebär att man med hjälp av 36 § AvtL når samma resultat.89 
 
HD har i fallet klart givit företräde för den öppna kontrollen. Den dolda kontrollen 
innehåller långa och omotiverade tolkningsförfaranden som ofta döljer den reella 
rättspolitiska argumentationen som styr bedömningen.  Istället för att jämställa 
obehörigt kopierade nycklar med falska nycklar, för att sedan jämställa detta med dyrk, 
det vill säga göra en extensiv avtalstolkning vilket en ledamot av hovrätten gjorde, 
föredrog HD en allmän skälighetsprövning av ett villkor som HD, tvärtemot tingsrätten 
och den skiljaktige i hovrätten, uppfattade på ett sådant sätt att det ”objektivt sett (ej) 
ger utrymme för tvekan angående innebörden”90. Det är säreget att man i den juridiska 
metoden och särskilt i avtalstolkningsläran för att nå syftemålet kan fastställa 
ordalydelsen i ett avtal med stöd av lämplig tolkningslära och nå önskvärt resultat. 
Tingsrättens tolkningsmetod var en annan än den som tillämpades av den skiljaktige i 
hovrätten. Tingsrätten tillämpade principen om restriktiv tolkning av 
ansvarsbegränsningsklausuler.91 
 
HD har i fallet förbehållit sig rätten att avgöra om en viss försäkring skall täcka viss 
skada, trots att HD vet att försäkringsgivaren medvetet utelämnat det aktuella 
                                                 
89 J. Kleineman, JT 1989-90 s 105. 
90 NJA 1989 s 354. 
91 Kleineman, JT 1989-90 s 106 f. 
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skadefallet. Detta leder till att HD förbehållit sig rätten att skriva om eller skriva till 
parternas avtal då bristen på försäkringsskydd i det enskilda fallet på grund av speciella 
omständigheter framstår som oskäligt. Detta innebär inte att försäkringsbolaget måste 
skriva om sina villkor då villkoret kan tillämpas i fall som saknar speciella 
omständigheter. Bolaget måste räkna med ett visst HD-tillägg vid vissa typer av 
försäkringar. Kritik kan riktas mot att HD utnyttjat sin prejudikatsituation, utan att detta 
för den skull betyder att kritik riktas mot att försäkringstagaren fick rätt. HD har hängt 
upp sitt avgörande på senare inträffade omständigheter i 36 § AvtL. Här ändrades inga 
förhållanden. Det tycks framgå i HD: s motivering i domskälen att man i det här fallet 
med senare inträffade omständigheter menar särskilda omständigheter. Bland annat 
poängteras försäkringstagarens outtalade förutsättningar när avtalet slöts och de 
stöldförebyggande åtgärder som han vidtagit. Det råder inget tvivel om att det är 
särskilda omständigheter men att få detta till senare inträffade omständigheter i 
lagtextens mening är starkt. Senare i förhållande till vad kan frågas. Här blir det fråga 
om att tillämpa ett rättsligt uttryck i 36 § AvtL på ett missvisande sätt. I detta hänseende 
bidrar inte rättsfallet med något bidrag till läran om avtalsbundenhet under ändrade 
förhållanden, utan ett brukande av denna lära för andra syften.92  
 
Kritiken av HD: s eget förhållningssätt till sin uppfattning som prejudikatinstans har 
inte mött något direkt motstånd utan den tycks snarare ha accepterats.93 
 
HD jämkade trots att villkoret ansågs vila på en rationell motivering och inte kunde 
anses oskäligt i sig samt att ett utvidgat försäkringsskydd i det förevarande fallet inte 
gick att åstadkomma. HD nöjde sig inte med att hänvisa till ordalydelsen, trots att det 
försäkringsmässigt sett var ett välmotiverat undantag i en företagsförsäkring, de gick 
även in på sådant förhållande som om de varit konsekventa, en förklaring kan ha varit 
tingsrättens ståndpunkt att villkoret var oklart, ett annat argument från 
försäkringstagarens sida i HD. Detta var dock inget avgörande resonemang och skall 
därför inte tillmätas alltför stor vikt.94 Att den svenska försäkringsmarknaden inte kunde 
erbjuda försäkringstagaren ett utvidgat försäkringsskydd i det här fallet är ett stöd för 
försäkringsgivarens sida.95  
 
Då 36 § AvtL ansågs tillämplig i det här, mycket speciella fallet så fruktade man att 
paragrafen skulle kunna åberopas i alla tvister där det förelåg ömmande omständigheter 
från försäkringstagarens sida. Oron syntes dock knappast varit befogad.96 
 
HD fastställde i NJA 1989 s 269 en metod för att fastställa ett villkors innebörd i ett fall 
då en dispositiv rättsprincip på det borgensrättsliga området ser ut på ett bestämt sätt. 
Det avtalsvillkor som prövats utgör även en avvikelse därifrån till fördel för den part 
som åberopar villkoret, detta på grund därav bör tolkas restriktivt. Metoden bestod av 
att man först såg till fyra tolkningsfakta och sedan till två tolkningsregler. Stegen bestod 
av analys av 1) villkorets allmänna syfte inom dess avtalsmiljö, 2) innebörden som 
enligt ordalydelsen bör ligga närmast till hands, 3) motsvarighet enligt dispositiv rätt, 4) 
branschens uppfattning om hur villkoret skall tolkas, 5) restriktiv tolkning av avvikelse 
från dispositiv rätt, 6) oklarhetsregeln. 97 Detta innebär att genom att först fastställa ett 

                                                 
92 Kleineman, JT 1989-90 s 108. 
93 J. Kleineman, JT 1994-95 s 629. 
94 Bengtsson, 1998 s 93. 
95 Bengtsson, 1998 s 100. 
96 Bengtsson, 1998 s 49. 
97 G. Millqvist, SvJT 1990, s 261-263. 
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avtalsvillkors innebörd tolkningsvägen avgörs även i vilken mån en 
oskälighetsbedömning är påkallad. 98 

4.2 NJA 1992 s 782 
 
NJA 1992 s 782 behandlar en rad rättsfrågor. Frågan om ett villkor och därmed 
huruvida försäkringsgivarens ansvar skulle återinträda dagen efter premiebetalning ägt 
rum är central. Vidare skall beaktas om jämkning bör ske av villkoret enligt 36 § AvtL. 
En brand utbröt dagen efter att premiebetalning erlagts och när försäkringsgivarens 
ansvar, enligt villkor, inträder först dagen efter att denne fått betalningen tillhanda 
skulle detta få förödande konsekvenser för försäkringstagaren. Försäkringstagaren 
företräddes av en försäkringsmäklare som hade till uppgift att tillskriva 
försäkringstagaren sina kunskaper inom försäkringsrätt. 
 
Försäkringstagaren yrkade att försäkringsgivarens ansvar skall ha inträtt för hotellets 
brandskada samt att villkoret om premiebetalningen är oskäligt enligt 36 § AvtL. Som 
grund hävdar försäkringstagaren att denne inte fått tillräcklig information för 
uppfyllande av villkoren, bland annat har ingen påminnelse om dröjsmål utsänts till 
honom. Försäkringsgivaren bestrider och anför att premiebetalningen är denne tillhanda 
för sent samt att försäkringsmäklaren åsidosatt sina skyldigheter genom att innehålla 
information från försäkringstagaren.  
 
Hovrätten finner att premien för företagsförsäkringen inte har betalats i sådan tid att 
försäkringsgivarens ansvar enligt de allmänna villkoren inträtt vid tidpunkten för 
branden, jämkning skulle ha inneburit en för generös tillämpning av villkoren. 
Försäkringsmäklaren hade till uppgift att företräda försäkringstagaren och uppdraget 
innebar även att tillse att försäkringstagaren fick tillräckligt försäkringsskydd. Hovrätten 
ansåg därför att försäkringsmäklaren skulle stå för den skada försäkringstagaren led som 
följd av branden. 
 
HD tog fasta på att betalningen skedde via postgiro och det avgörande är att 
försäkringsgivaren skall ha fått medlen under sin rådighet för att stå som ansvarig. För 
oskäligheten av försäkringsvillkoren är det fråga om parterna anses jämbördiga eller 
inte. Vid avtal mellan näringsidkare bör restriktivitet iakttas vid tillämpning av 36 § 
AvtL. Skulle särskilda omständigheter föreligga kan dock jämkning förekomma. Den 
fråga som HD tar fasta på är huruvida försäkringsgivaren tillhandahållit 
försäkringstagaren med tillräcklig information. Här vidhåller HD i linje med hovrättens 
domskäl att försäkringstagaren företrätts av en försäkringsmäklare vars kunskap 
tillmätts försäkringstagaren. Underlåtenheten att delge försäkringstagaren information 
om konsekvenser av utebliven betalning till försäkringsgivaren anses vara grund för 
försäkringsmäklarens oaktsamhet och hovrättens dom fastställs.  Som ytterligare stöd 
för att försäkringsgivarens ansvar inte inträtt och att villkoret inte bör jämkas, 
konstaterar HD att det aktuella villkoret allmänt tillämpas vid företagsförsäkring samt 
att detsamma var fullt tillåtet enligt FAL. Om man i detta fall hade jämkat 
premievillkoret och inträdet av försäkringsgivarens ansvar på grunden att 
betalningstransaktion inletts så skulle det i praktiken innebära att man utan några 
särskilda omständigheter vägrar ta konsekvenserna av den avtalsfrihet som i detta 
hänseende råder utanför KFL: s område. Om domstolen hade jämkat ett fall som det 
förevarande skulle konsekvenserna bli att regeln om betalning skulle jämställas med 
betalningsvilja i form av en påbörjad betalningstransaktion. Villkoret anknyter som 
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ovan nämnt till sedvanliga civilrättsliga principer och skulle därmed innebära att 
domstolen kompletterar ett allmänt tillämpat standardvillkor. HD ville dock inte ansluta 
sig till dessa åsikter när det inte fanns några omständigheter som föranleder att det 
skulle anses oskäligt att försäkringsgivaren åberopar villkoret.  
 
Skiljaktiga meningar till domen framställdes av justitieråden som menade att avsikten 
med 36 § AvtL är att ge domstolarna möjligheter att ingripa i avtalsförhållanden i större 
utsträckning än tidigare. Skälighetsbedömningen enligt paragrafen skall ske med hänsyn 
till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade 
förhållanden och omständigheterna i övrigt. För försäkringstagaren ställs frågan om 
villkoret inte leder till obilligt resultat. Att en försäkringsgivare genom förbehåll 
friskriver sig ansvar vid dröjsmål med första premien överensstämmer med FAL men 
frågan är om det är strängt att upprätthålla detta i alla situationer. 

4.2.1 Synpunkter på NJA 1992 s 782 
Gällande rätt säger att försäkringspremien skall erläggas utan uppskov om inget annat 
avtalats. Betalas inte premien i rätt tid har försäkringsgivaren rätt att säga upp avtalet till 
upphörande efter tre dagar. Underlåtenhet medför i och för sig inte att 
försäkringsgivarens ansvarighet upphör, men försäkringsavtalet innehåller vanligen 
förbehåll om att försäkringsgivaren fråntager sig ansvarighet om premien inte betalas i 
behörig ordning.99 
 
En minoritet i HD påpekade att avtalssituationen skulle bedömas till sin helhet samt att 
det inte fanns någon anledning att ifrågasätta den avvägning av parternas intressen som 
villkoret gav uttryck för. Minoriteten ansåg att villkoret kunde slå oskäligt hårt mot 
försäkringstagaren och kontraktsbrottet bör vara väsentligt för att ge upphov till 
hävning. Betalningsförseningen berodde varken på betalningsoförmåga eller på 
betalningsovilja och försäkringstagaren hade inte heller uppmärksammats på sista 
betalningsdag. Om villkoret inte jämkades skulle detta få mycket långgående följder för 
försäkringstagarens ekonomi för möjligheter till fortsatt verksamhet. Försäkringen hade 
upphört att gälla omedelbart sedan betalningsfristen hade löpt ut och försäkringsgivaren 
hade inte gjort undantag för eventuella kortare dröjsmål. Försäkringsgivarens villkor att 
inte betala ut försäkringsersättning stämmer mindre väl med rådande praxis inom 
branschen och därför borde villkoret inte få tillämpas mot försäkringstagaren.100  
 
Utredningen diskuterar förhållandet mellan kontraktsbrott och påföljd. Det finns 
exempel i lagstiftningen på att lagstiftaren velat upprätthålla jämvikt mellan 
kontraktsbrott och påföljd. Ett kontraktsbrott som är lindrigt skall inte medföra en sträng 
påföljd. Många lagar bygger på huvudprincipen att det krävs ett väsentlighetskrav för att 
hävning skall bli möjlig. Utredningen berör inte frågan om avtalat åsidosättande av krav 
på väsentlighet skulle kunna vara grund för jämkning i kommersiella förhållanden. Om 
en part gjort sig skyldig till ett oväsentligt kontraktsbrott, som inte medför någon mer 
beaktansvärd skada för motparten, anser föredraganden, att det i allmänhet inte kan 
anses godtagbart att motparten åberopar kontraktsbrottet för att häva avtalet. I ett sådant 
fall bör jämkning kunna ske med tillämpning av 36 §.101 
 
Kleineman konstaterar att restriktivitet skall tillämpas vid jämkning av avtal mellan 
näringsidkare. Samtidigt hänvisas till förarbetena att man borde fästa avseende vid annat 
än parternas huvudprestationer. I förarbetena kan även utläsas att ett oväsentligt 
                                                 
99 Norstedts juridiska handbok s 307. 
100 J. Kleineman, JT 1993-94 s 570 f. 
101 Post s 154. 

 28



kontraktsbrott som inte utgjorde någon större skada för motparten, i detta fall 
försäkringsgivaren, inte kunde användas som grund för hävning av avtalet. 
Försäkringsgivaren skulle kunna hävda att den överdrivna formalism som antyds är 
befogad vid kommersiella avtal. Villkoret var klart till sin ordalydelse och 
försäkringsmäklaren var väl insatt i detaljerna. Därför borde kritik kunna anföras mot 
försäkringstagaren som bör ha övervägt villkorens innebörd mer noggrant. NJA 1992 s 
782 utgör dock betydande praxis inom ämnet där vikten ligger på att det inte ankommer 
på domstolarna att åsidosätta den avtalsfrihet som råder utanför KFL: s område.102 
 

4.3 Jämförelser mellan rättsfallen 
 
HD: s analys i NJA 1992 s 782 skulle kunna uppfattas som att domstolen möjligtvis 
distanserat sig från 1989 års avgörande.103 Anledningen till motviljan att jämkning i 
1992 års fall betonas just att frågan inte rörde en näringsidkare i allmänhet utan en 
sådan som bedriver verksamhet som allmänheten har särskild anledning att kunna lita 
på. På grund av detta förtroende från allmänhetens sida torde risken för missbruk av 
skiljeklausulen bedömas som liten. Den motvilja att jämka i 1992 års fall torde vara att 
anse som en ny tendens och ett avstånd från att skydda försäkringstagare från katastrof. 
Majoritetens uttalanden om att jämkning i fallet skulle innebära att man utan särskilda 
omständigheter vägrar att ta konsekvenserna av den avtalsfrihet som råder i denna 
avtalssituation. Argumentationen tyder på ett nytt synsätt på avtalsjämkning i 
kommersiella relationer som tar avstånd från NJA 1989 s 346. Katastrofen för 
försäkringstagaren i 1992 års fall hade kunnat vara lika omfattande som den i 1989 års 
fall. Det som räddade försäkringstagaren från katastrof i det fall där jämkning inte kom 
till stånd var att försäkringsmäklaren enligt HD: s uppfattning gjort sig skyldig till 
skadeståndsgrundande oaktsamhet då han inte informerat försäkringstagaren om 
premievillkorets innebörd.104 
 
Utgångspunkten vid tolkning och tillämpning av försäkringsavtalet har i båda fallen 
frångått en normalspråklig tolkning av om försäkringen täckte en skada som 
försäkringstagaren typiskt sett förväntade sig att försäkringen skulle täcka. Det har 
istället presumerats att så var fallet.105 
 
Problemet som uppstår då man försöker sammanfoga ett svåranalyserat avgörande med 
allmänna rättsgrundsatser kan leda till att den konstaterade anomalin accepteras som 
undantag till huvudregeln i vissa fall. Detsamma måste i andra fall skjutas åt sidan när 
domstolen ställs inför samma problem igen. Detta har av Heuman kallats ”HD: s 
prejudikatnedbrytande verksamhet”.106 
 
Ett jämkande av ett försäkringsvillkor som skedde i NJA 1992 s 782 stämmer överens 
med ekonomisk effektivitet då man tog hänsyn till den professionella partens förståelse 
för avtalets godkännande.107 I NJA 1989 s 346 hade försäkringsgivaren gett 
försäkringstagaren intrycket av att försäkringen även täckte inbrott med falska nycklar. 
Detta lades inte till grund för HD: s bedömning. Åsidosättandet av riskregleringen var 
därför inte överrensstämmande med kriterierna för ekonomisk effektivitet i det här 
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fallet. I NJA 1989 s 346 kan knappast riskregleringen anses överrensstämma med 
kriterierna för samhällsekonomisk effektivitet då försäkringstagaren här fått intrycket av 
att försäkringen täckte även inbrott med falsk nyckel.108 
 

4.4 Uttalanden i rättspraxis 
 
Domstolarna har, till försäkringsbolagens sida, anfört att ett omstritt villkor faktiskt fyllt 
en rimlig funktion från försäkringsteknisk synpunkt. Detta är ett argument för att inte 
villkoret skulle vara oskäligt i och för sig. Villkoret kan ha underlättat skadereglering, 
fungerat som prevention mot missbruk av försäkringen eller undantagit typer av skador 
vars betydelser är svåra att överblicka. Ett argument för att godta en bestämmelse av 
denna typ är att försäkringsgivaren kan visa på förnuftiga skäl, närmast av ekonomisk 
natur, för bestämmelsen. Vid tvister av denna typ kan det vara naturligt att 
försäkringsbolaget utvecklar villkorets funktion och betydelse om detta är omstritt eller 
oklart. Många gånger kan man tvivla på om jämkning i en viss situation skulle ha 
betydelse för den försäkrade risken. Det bör knappast krävas att försäkringsbolaget visar 
det sannolika i en premiehöjning om inte villkoret skulle godtas. För att jämkning skall 
kunna komma till stånd krävs att villkoret skall vara oskäligt, det är inte detsamma som 
att det skulle sakna tydlig ekonomisk betydelse för försäkringsbolaget. Rimligen får det 
anses tillräckligt att bolaget framför någorlunda betydelsefulla grunder för sitt påstående 
om villkorets värde ur försäkringssynpunkt. Domstolen kan inte gärna jämka varje 
villkor vars ekonomiska innebörd för försäkringsgivaren inte kan klarläggas bara för att 
det drabbar motparten hårt. Det bör i så fall krävas även andra förhållanden som med vis 
styrka talar för en jämkning, vilket finns i NJA 1989 s 346. Det är av betydelse för en 
jämkning vilken ekonomisk roll jämkningen har för den försäkrades del.109 
 
Det är i överrensstämmelse med ekonomins grundförutsättning om maximering av den 
egna nyttan som domstolarna respekterar parternas gemensamma vilja och inte jämkar 
avtal där riskbegränsningen var klart angiven. Det finns en rad domar där en uttrycklig 
riskreglering åsidosatts trots att det inte kan försvaras av god affärssed. Här måste man 
skilja mellan domar där risken normalt är reglerad till förmån eller nackdel för den 
parten som hade bäst möjligheter att undgå den, riskreglering knyten till objektiva 
förhållanden och riskreglering knyten till konflikt mellan parterna.110   
 
Vi har studerat ytterligare ett rättsfall där jämkning inte kommer till stånd i ett 
kommersiellt förhållande. Detta är NJA 1984 s 229 vilket också kallas Skandia-fallet. 
Fallet rörde ett försäkringsvillkor som innebar att tvister skulle avgöras av skiljenämnd. 
Vid tvist om värdet av skadad egendom skulle värdet på begäran av part prövas av 
skiljemän. Försäkringstagaren som var näringsidkare hade i domstol begärt högre 
ersättning än vad försäkringsbolaget velat utge. Försäkringsbolaget åberopade att denna 
tvist enligt avtalet skulle prövas av skiljemän. Försäkringstagaren åberopade då att 
villkoret var oskäligt enligt 36 § AvtL. HD fann inte efter att ha beaktat kostnadsrisken 
för försäkringstagaren att villkoret var oskäligt.111 Försäkringstagaren befann sig rent 
faktiskt i underlägsen ställning men från kostnadssynpunkt var han inte i underläge 
jämfört med vad som skulle ha gällt vid rättegång i allmän domstol. HD antyder att om 
han befunnit sig i sådant underläge hade villkoret varit att bedöma som oskäligt.112 
                                                 
108 Wilhelmsen s 175. 
109 Bengtsson, 1998 s 177. 
110 Wilhelmsen s 175. 
111 Post s 314. 
112 Post s 243. 
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När det gäller tvister rörande värdering av skadad egendom anses skiljeförfarande 
lämpligt. Anledningen är främst att försäkringsbolaget är skyldigt att skadereglera på 
rätt sätt samt att förfarandet inte självklart behöver innebära högre kostnader för 
försäkringstagaren. Denne besparas att vid en förlust av målet eventuellt får betala 
omfattande sakkunnighetsbevisning åberopad av motparten samt rättegångskostnader i 
upp till tre instanser. Vid reguljärt skiljeförfarande har part möjlighet att avsiktligt 
fördyra för motparten. Det finns ingen anledning att befara att ett svenskt 
försäkringsbolag skulle bete sig så. Däremot har tendenser setts att utländska bolag 
skulle kunna vara beredda att bete sig på detta sätt. För att hindra denna utveckling 
rekommenderas att försäkringsbolagen använder sig av regelsystemet som tagits fram 
av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Om en sådan skiljedomsordning 
allmänt används kan skiljedomsklausuler med relevant avvikande innehåll kunna vara 
att anse som oskäliga enligt 36 § AvtL.113 
 
 

                                                 
113 Post s 243. 
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5 Rådande diskussion kring ny FAL 
 
Sedan snart 30 år har man arbetat på en ny FAL. År 1981 kom en ny KFL, men 
åtskilligt återstår – regler om personförsäkring, företagsförsäkring och kollektiv 
försäkring. En ny FAL har framför allt tre syften: Att ge ett lika bra konsumentskydd 
vid personförsäkring som vid konsumentförsäkring, att ge regler om gruppförsäkring 
och annan kollektiv försäkring – sådana saknas för närvarande – och att överhuvudtaget 
modernisera lagstiftning som ju snart är 80 år gammal. KFL: s regler behålls i stort sett, 
men personförsäkringsreglerna ändras delvis och så blir det alltså fyra kapitel om 
kollektiv försäkring. Meningen var att lagförslag skulle skickas till lagrådet i slutet av 
april. Nu gör emellertid försäkringsbranschen (som fram till något år sedan var positiv) 
allt för att stoppa förslaget, de uppvaktar den ena ministern efter den andra och har sagt 
att om några veckor kommer ett hundra sidor långt yttrande över förslaget från 
försäkringsförbundet där det förklaras varför det är omöjligt att anta en ny lagstiftning. 
Bland annat åberopas – utom att det blir för dyrt för den hårt trängda 
försäkringsbranschen – att det snart kan väntas ett EG-direktiv på området. Detta är 
emellertid fel; i själva verket tycks direktivet dröja kanske 20 år om det ens blir något 
av, det är svårt att nå enighet inom försäkringsrätten. De kontinentala och engelska 
reglerna skiljer sig helt åt. I bland annat Tyskland och Danmark pågår också ett 
lagstiftningsarbete av försäkringsavtal. Försäkringsbranschen har också tills vidare 
förbjudit försäkringsbolagens jurister att delta i den arbetsgrupp inom 
justitiedepartementet som diskuterar den slutliga utformningen av förslaget och ger 
överhuvudtaget inga upplysningar om sin inställning till enskilda regler. Det är mycket 
retligt för arbetsgruppen, eftersom de detta sista halvår skulle undersöka om reglerna 
stämde med de sista årens utveckling inom försäkringspraxis; nu får de inga 
upplysningar om det och då blir förslaget förstås sämre och mindre modernt. Ett 
regeringsbeslut kan väntas i varje fall i början av maj.114  
 
Planerna har ändrats i fråga om företagsförsäkring. Det anses för riskabelt för 
småföretagen att föreskriva fullständigt avtalsfrihet på området och bara låta de skyddas 
av 36 § AvtL. Arbetsgruppen går alltså i denna del ifrån den lösning som framgick av 
lagförslaget i Ds 1993:39. Istället innehåller det planerade förslaget ett särskilt kapitel 
om företagsförsäkring där man i sak väsentligen för över FAL: s regler om 
företagsförsäkring till den nya lagen – alltså vissa avsnitt fram till 53 §, med några 
mindre ändringar och förkortningar. Meningen är att lagstiftningsarbetet sedan skall 
fortsätta med särskilt sikte på småföretagares problem. Arbetsgruppen skall bland annat 
diskutera om småföretagarna på samma sätt som konsumenterna skall få en rätt till 
försäkring om inte det finns särskilda skäl (ett förslag som dock enligt Bengtssons 
mening blir svårt att genomföra), och man skall titta på vilka regler på området som 
behöver vara tvingande. FAL är ju lite inkonsekvent på denna punkt – märk att så 
viktiga regler som 18 – 20 §§, om framkallande av försäkringsfall, är dispositiva. Det är 
möjligt att lagstiftaren kommer att fastna för den lösning som finns angiven i Ds 
1993:39 åtminstone för större företag.115 
 
I diskussionen om en ny FAL framkommer vissa huvudsynpunkter bland annat att FAL 
inte tryggar de försäkrades intresse i tillräckligt stor utsträckning. Detta gäller särskilt 
privatpersoner. Det har också sagts att lagreglerna måste moderniseras. FAL är ett, ur 
lagteknisk synpunkt, förträffligt lagverk men det är omodernt i vissa delar. Det skall 
                                                 
114 Uttalat av B. Bengtsson i brev 28 mars 2003. 
115 Bengtsson 28 mars 2003. 
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därför anpassas för att passa in i dagens samhälle och försäkringsförhållande med tanke 
på de allt mer betydelsefulla kollektiva försäkringarna, på vilka FAL som den är nu inte 
passar in samt med tanke på internationaliseringen.116 
 
Så länge parterna var jämställda har försäkringsgivarens argument angående 
försäkringsteknik vid företagsförsäkringar ansetts rimliga. Vikten har istället legat vid 
småföretagares ställning och i vilken utsträckning skyddsbehovet bör sträckas.117   
 
Förslaget innebär att regler om företagsförsäkringar skulle bli dispositiva till sin 
helhet.118 Det är osäkert när det svenska lagstiftningsarbetet på försäkringsrättens 
område förväntas leda till resultat.119 
 

5.1 Förslag till ny FAL enligt Ds 1993:39 
 
Som grund för förslaget till ny FAL ligger Försäkringskommitténs betänkanden till 
Personförsäkringslag, SOU 1986:56 och Skadeförsäkringslag SOU 1989:88.120  
 
I förslaget anges att det finns en strävan inom det svenska försäkringsväsendet mot en 
anpassning av lagstiftningsarbetet till den allmänna europeiska utvecklingen. Nya 
värderingar ger upphov till att vissa bestämmelser omprövas. Bland annat har ansetts att 
försäkringsbolagen, särskilt på företagsförsäkringens område, bör få större frihet att 
utforma försäkringarna än vad som medges i gällande rätt. Den rådande och i framtiden 
hårdnande konkurrensen anses vara en viktig orsak till förändringen och denna i sin tur 
ett krav för försäkringsbolagens fortsatta möjlighet att överleva. Samtidigt är det en 
viktig uppgift för lagstiftaren att säkerställa konsumentens trygghet och även 
modernisera regelsystemet särskilt på personförsäkringens område. En tidigare 
avsaknad i regelsystemet för kollektiv skade- och personförsäkring bör även åtgärdas.121  
 
Den nya FAL kommer att innehålla ett allmänt kapitel, kapitel om skadeförsäkring och 
personförsäkring samt avslutningsvis kapitel med övergångsbestämmelser. Enligt 
förslaget föreslås bestämmelser på företagsförsäkringarnas område bli helt dispositiva 
med undantag för förhållandet till tredje man i vissa avseenden. Oskäliga klausuler kan 
som förut jämkas enligt 36 § AvtL. Dessa förslag går i linje med både försäkringsgivare 
och företagsorganisationer.122  
 
Den allmänna motiveringen till Ds 1993:39 fastställer som ovan nämnt att 
försäkringsbolag bör få större frihet än vad FAL idag medger vid företagsförsäkringar. 
Orsak till detta anses vara försäkringsgivarens möjlighet att konkurrera på jämställd fot 
med utländska företag. En jämförelse med den norska lagen är aktuell när planer på 
liknelser ligger i grunden för den nya svenska FAL. Den norska FAL innehåller 
tvingande regler för både konsument- och företagsförsäkringar. Företagen skall dock 
understiga vissa krav i företagsstorlek för att skyddas av tvingande lagstiftning.  I den 
nuvarande FAL regleras personförsäkringar och företagsförsäkringar skilda från 
skadeförsäkringar. Det anses även i förslaget till ny FAL att dessa inte bör sammanföras 

                                                 
116 Bengtsson, 1999 s 17. 
117 Bengtsson, 1998 s 72 f. 
118 Bengtsson, 1998 s 67 ff. 
119 M. Radetzki s 123. 
120 Ds 1993:39 s 7. 
121 Ds 1993:39 s 7. 
122 Ds 1993:39 s 8. 
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men att en medelväg enligt den norska lagen bör införas och då med olika kapitel för de 
olika försäkringstyperna.123   
 

5.2 Effekter av ny FAL 
 
Den föreslagna avtalsfriheten för försäkringsgivare vid företagsförsäkringar har gett 
upphov till diskussion. Det enda skyddet som försäkringstagaren ges i linje med 
avtalsfriheten är jämkning enligt 36 § AvtL. Det finns dock ett skydd för underlägsen 
part där möjlighet finns att tillämpa lagens regler i stället för ett villkor som är mera 
ogynnsamt för försäkringstagaren. Avvikelsen från villkoret skall bedömas utifrån den 
försäkrade verksamhetens art och omfattning, riskens beskaffenhet och förhållandena i 
övrigt för att avgöra om företaget skall jämföras med konsument eller inte. Det var i 
första hand småföretagare som avsågs. Småföretagarorganisationer har dock framhållit 
att ett medel för att hålla nere risken för försäkringsgivare är att upprätta 
säkerhetsföreskrifter. Denna diskussion visar att situationen om de tvingande reglerna 
och deras räckvidd för företag varierade och var mycket svåra att ställa upp. Kritiken sa 
att gränsdragningen skulle bli svår vid utformning av försäkringar och vid tillämpningen 
i enskilda fall. Från försäkringsbranschens sida har invänts att avtalsfriheten enligt 
förslaget fortfarande inte är tillräcklig om än större än tidigare.124  
 
Kritiken av den ovan föreslagna avgränsningen för avtalsfriheten ses från vissa håll 
befogad. Det anses mindre lämpligt att en skälighetsbedömning skall bli avgörande för 
de tvingande reglernas omfattning. Skälighetsbedömningen ger upphov till en 
jämkningsmöjlighet utöver 36 § AvtL och ses då som en regeltyp som borde undvikas. 
Förhållandet med två jämkningsregler skulle försvåra lagstiftningens tillämpning. 
Utöver detta förslag finns två möjligheter där den norska metoden utgör en.  Den andra 
skulle innebära att medge avtalsfrihet över hela linjen med samma möjlighet att jämka 
villkor med 36 § AvtL. Småföretag har styrkt den andra möjligheten och anser sig 
besitta en sakkunskap och ekonomisk styrka att det skulle vara missriktat att ha ett 
skydd under tvingande regler. Riksdagen har på samma sätt visat sig ovilliga att 
jämställa småföretag med konsumenter.125  
 
Möjligheten att jämka ett avtal så snart ett villkor anses oskäligt fortsätter. I situationer 
där jämkning kan bli aktuell finns även möjligheten att falla tillbaka på lagens 
dispositiva regler för företagsförsäkringar. Därmed blir skillnaden från tvingande regler 
inte lika påfallande. Diskussionen talar för dispositiva regler och avtalsfrihet över hela 
linjen för företagsförsäkringar med undantag för bestämmelser som avser skydda tredje 
man.126 
 
Internationaliseringen medför svårigheter vid val av försäkring. Det blir svårare att 
överblicka och värdera försäkringar av skiftande typ. Försäkringar kan vara billigare 
men samtidigt erbjuda mindre skydd för försäkringstagaren än vad FAL erbjuder. 
Därför blir försäkringsgivarens information väsentlig både innan och efter försäkringen 
tecknats. För konsumenter är regler om informationsplikt tvingande men samma regler 
är dispositiva vid företagsförsäkringar. Avtalsfrihet råder därmed på detta område. 
Skulle ansvar för bristfällig information bli aktuellt kan det få långtgående 

                                                 
123 Ds 1993:39 s 127. 
124 Ds 1993:39 s 130 f. 
125 Ds 1993:39 s 133. 
126 Ds 1993:39 s 134. 
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konsekvenser. Försäkringsgivarens underlåtenhet kan leda till att försäkringstagaren får 
ett skydd som försäkringsgivaren av försäkringstekniska skäl inte annars kunnat ge.127 
 

5.3 Trolig förändring av rättsläget 
 
När avtalsfrihet införs vid företagsförsäkringar så kommer troligtvis åberopandet av 
jämkning enligt 36 § AvtL att öka.128 36 § AvtL är då det enda skyddet för försäkrade 
företagare och bör få ökad betydelse.129 Vi tror däremot inte att jämkning kommer att 
bli resultatet av parternas talan. Detta då domstolarna redan nu visat sig restriktiva till 
jämkning då de velat respektera den avtalsfrihet som råder. Vid en ökad avtalsfrihet 
kommer ökad restriktivitet från deras sida bli resultatet. Det skulle dock fortfarande råda 
oklarhet i gränslandet mellan små och stora företag. Jämkning kommer lättare att kunna 
ske till förmån för småföretag än för stora och eventuellt kommer också småföretagare, 
enligt Bengtsson, att erhålla ytterligare skydd i form av indispositiva regler. 
 
Reglerna om premiebetalning skulle bli väsentligt mildare för försäkringstagaren med 
en ny FAL. Dessa har enligt gällande rätt ibland lett till svåra följder för den försäkrade 
exempel ovan nämnt rättsfall NJA 1992 s 782. Det normala blir alltså att 
försäkringsgivaren före förfallodagen skall kräva premien till betalning. Först vid 
konstaterat dröjsmål kan bolaget säga upp försäkringen och då med fjorton dagars frist. 
Bolaget blir inte fritt från ansvar förrän uppsägningen trätt i kraft. Effekter av detta vid 
NJA 1992 s 782 skulle bli att försäkringsgivarens ansvar inte har förfallit och skulle 
därmed ersätta försäkringsfallet.130 
 
Bernitz diskuterar begreppet småföretagare i ett civilrättsligt perspektiv. Han konstaterar 
att av motiven framgår att generalklausulen även syftar till att öka skyddet för 
småföretagare. Han finner att det ej finns något preciserat småföretagarbegrepp i 
juridiska sammanhang. Det är knappast lämpligt att försöka bestämma begreppet utifrån 
kvantitativa kriterier såsom årsomsättning eller antalet anställda. Det är inte heller 
lämpligt att använda den juridiska form under vilken verksamhet bedrivs som metod för 
avgränsning. Begreppet småföretag är dock inte värdelöst, Bernitz urskiljer ett 
kärnområde av typiska småföretagare. Bernitz anser att begreppet småföretag bör 
fastställas utifrån vilken styrkeposition det mindre företaget även har i 
avtalsförhållanden. Detta kan innebära till exempel ett verkstadsföretag med några 
hundra anställda kan vara att se som småföretag i förhållande till sin motpart som är 
biltillverkare.131 Diskussionen kring den nya FAL vill föra in begreppet småföretagare. 
Vi tror då att vad som avses med litet företag skulle bestämmas med kvantitetsmått och 
detta skulle innebära att Bernitz uppfattning om relativitetsmått anses föråldrad. 
 
Vi tror att det skulle innebära stora fördelar med avtalsfrihet inom företagsrättens 
område i och med den ökade konkurrensen. I ett samhälle som styrs av konkurrens kan 
parterna skräddarsy lösningar och nå bästa möjliga utformning och räckvidd av just 
deras avtal. Om det rådde avtalsfrihet i Sverige skulle de svenska bolagen kunna 
konkurrera med de utländska försäkringsbolagen på en marknad som tillåter 
internationell inblandning. De svenska försäkringsgivarna är inte konkurrenskraftiga om 
de begränsas av indispositiva regler. Vi tror inte att avtalsfriheten skulle innebära någon 
                                                 
127 Ds 1993:39 s 144. 
128 Bengtsson, 1998 s 177. 
129 Bengtsson, 1999 s 45. 
130 Norstedts juridiska handbok s 307. 
131 Post s 110. 
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nackdel för försäkringstagarna i det här avseendet då försäkringsbolagen kommer att 
erbjuda många förmånliga villkor för att framstå som mer attraktiva än sina 
konkurrenter. Konkurrensen skulle dock innebära den nackdelen för hela 
försäkringsrätten att försäkringstekniken skulle försvinna då det är omöjligt att se vad 
som är bäst för kollektivet i ett globalt sammanhang.  
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6 Analys av gällande rätt 
 
I förarbetet till 36 § AvtL framkommer kritik mot de äldre generalklausulerna i det 
hänseende att domstolarna varit ovilliga att ge några tyngre uttalanden. Det tycks även 
kring den praxis som utvecklats kring 36 § praxis diskuteras prejudikatvärdet av de 
domar som avkunnats. Kanske måste man acceptera att ingen vidare praxis kan 
utvecklas kring en generalklausul som skall kunna fungera som säkerhetsventil. Det 
verkar lika orimligt som att i annan lagstiftning kräva att lagstiftaren skall förutse alla 
tänkbara situationer. Vi finner det istället positivt för rättssäkerheten att 36 § AvtL finns 
som sista skydd för avtalsparter och tilltron får sättas till domstolarna och deras analys 
av de i fallet föreliggande omständigheterna. Någon annan lösning skulle göra rättsläget 
snabbt omodernt och kunna komma fram till domar som i sig egentligen strider mot 
syftet med en lagstiftning. 
 
Det får anses utrett att jämkning av försäkringsvillkor är mycket svårt att få till stånd. 
NJA 1989 s 346 får nog närmast vara att anse som undantaget som bekräftar regeln att 
ingångna avtal mellan näringsidkare skall stå fast. Detta finner vi i och för sig inte 
felaktigt då det skall vara möjligt för parterna att vid upprättande av avtal se 
konsekvenserna av detsamma. 
 
Vi tycker inte att man bör lägga alltför stor vikt vid Kleinemans kritik av HD-domen i 
NJA 1989 s 346. Han säger att HD missbrukat sin ställning som prejudikatinstans då de 
tillämpar begreppet senare inträffade omständigheter i 36 § AvtL på ett missvisande 
sätt. De särskilda omständigheter som HD likställer med begreppet senare inträffade 
omständigheter har alltså olika betydelser. Av erfarenhet från seminarier där vi 
diskuterat hans åsikter vet vi att Kleineman är benägen att tillskriva doktrinen en alltför 
stor betydelse med hänsyn till traditionell rättskälleordning. Vi finner det inte stå helt 
klart att HD med särskilda omständigheter menar det i lagtexten uttryckt senare 
inträffade omständigheter. De kan ha gått på att försäkringsvillkoret var oskäligt med 
hänsyn till omständigheter i övrigt. Exempel på omständigheter i övrigt kan ha varit de 
förebyggande åtgärder som försäkringstagaren, på anmodan av försäkringsgivaren, 
företagit.  
 
I NJA 1989 s 346 har HD: s vilja varit att skydda försäkringstagaren, en uppenbart 
svagare part mot en katastrof. Denna välvilja att jämka finns däremot inte i NJA 1992 s 
792. Domskälen i det senare fallet visar en acceptans för jämbördiga parters avtalsfrihet 
och en motvillighet att jämka i dessa fall. Det senare fallets domslut tycker vi tyder på 
att domstolarna innehar ett nytt synsätt på avtalsjämkning i kommersiella situationer. 
Anledningen till utgången i det fallet tror vi beror på den syn på mäklare som 
förtroendeobjekt som HD intog. I och med hans ställning som mäklare var han att anse 
som jämbördig part med försäkringsgivaren och hans kunskap tillräknades 
försäkringstagaren. Om denna inte varit inblandad tror vi att då försäkringstagarens 
försenade betalning inte berodde på betalningsovilja eller insolvens skulle förseningen 
ha accepterats på grund av särskilda omständigheter. Troligen skulle detta ha inneburit 
en jämkning till försäkringstagarens fördel. Det kan också ha förhållit sig så att det 
fanns en vilja från HD: s sida att strama upp den avtalsfrihet som råder i kommersiella 
avtalsförhållanden. Det måste finnas en proportionalitet mellan kontraktsbrottet och 
dess påföljd. Försäkringstagarens omedvetenhet om betalningstidpunkt står inte i 
proportion till den ekonomiska skada som följer av branden. Det som nekar jämkning i 
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det här fallet är att försäkringsmäklaren stärker det kommersiella förhållandet som 
rådde. 
 
Förarbetet till 36 § AvtL ger möjlighet till jämkning om särskilda omständigheter 
föreligger. Vad dessa särskilda omständigheter skulle innebära antyds i förarbetena 
kunna vara föremål för samhällsförändringar. Det finns en möjlighet att dessa rättsfall 
påverkat eller påverkats av den diskussion som då fördes kring förslag till ny FAL. 
Särskilt i NJA 1992 s 782 visas stor respekt för avtalsfriheten i näringsidkarförhållandet. 
 
Vi fann i NJA 1989 s 346 att försäkringsbolaget anger försäkringstekniska argument för 
sin synpunkt att det inte skall ersätta skadan, något som enligt Bengtsson är vanligt. 
Försäkringsgivaren säger att antalet fingerade fall skulle öka om man gav villkoret den 
betydelse som det får i detta fall om man jämkar. Det faktum att den svenska 
försäkringsmarknaden vid tillfället inte erbjöd något ytterligare skydd är också ett 
försäkringstekniskt argument som stöder försäkringsbolaget. Om vi ser rättsfallet ur 
rättsekonomisk synvinkel och bedömer hur ekonomiskt effektivt det är, kan man inte 
lägga försäkringstagaren detta till last. Han valde inte bort några förmåner för att 
maximera sin egen nytta utan han trodde helt enkelt att försäkringen täckte 
försäkringsfall av denna typ och han hade vidtagit mer omfattande åtgärder om han fått 
reda på att så inte var fallet. 
 
Svårigheterna att sammanfoga ett svåranalyserat avgörande med allmänna 
rättsgrundsatser vilket blir fallet då man tillämpar 36 § AvtL gör lagrummet 
svårtillämpat. Prejudikatvärdet är på båda rättsfallen lågt vilket gör det svårt att ange 
några riktlinjer när jämkning med stöd av 36 § AvtL kan aktualiseras. Klart är att det 
krävs särskilda omständigheter för att frångå avtalsfriheten. I förarbetena till 36 § AvtL 
anges att man vid oskälighetsbedömningen skall ta hänsyn till avtalet i sin helhet. 
Villkoren som lett till tvister är i sig skäliga men vid en helhetsbedömning av avtalet 
och med hänsyn till omständigheter i övrigt framstår det som oskäligt att tillämpa 
villkoren, ett tillämpande skulle leda till obilligt resultat. Det prejudikatsvärde som trots 
allt finns i NJA 1992 s 782 utgör betydande praxis i ämnet där vikten ligger på att 
domstolarna inte skall frångå parternas avtalsfrihet utanför KFL: s område. Praxis 
utvecklas inte i traditionell mening kring en generalklausul som 36 § AvtL. I och med 
dess räckvidd så täcker den ett flertal situationer som bara kommer aktualiseras en gång. 
Värdet på den praxis som uppkommer är väldigt unik och beroende av det enskilda 
fallet. 
 
I det fallet att försäkringstagaren i NJA 1992 s 782 skulle stå utan försäkringsmäklare 
hade utgången möjligen varit en annan. Den skiljaktige i HD vill tolerera mindre 
dröjsmål. Försäkringstagaren torde då besitta tillräcklig information för att tillvarata 
sina intressen och undvika förlusten av försäkringsskydd. Jämkning enligt 36 § AvtL 
skall ske med restriktivitet vad gäller näringsidkare men särskilda omständigheter kan 
aktualisera en jämkning. Exempel på särskilda omständigheter tycker vi kan vara 
personlig force majeure, kontraktsbrott i relation till påföljden samt den 
samhällsekonomiska effektiviteten i det enskilda fallet. Båda avtalsparterna är 
näringsidkare och villkoret i sig kan inte anses oskäligt. Försäkringstagaren delgavs en 
premieavi som gav denne en betalningsfrist på 14 dagar. Dessa 14 dagar inrymde ett 
månadsskifte då troligen flera andra fordringar förföll till betalning. Det oskäliga i fallet 
är att försäkringstagaren var ovetande om när betalningen förföll och betalade så fort 
denne blev varse dröjsmålet, att försäkringsfallet ägde rum innan försäkringsskyddet 
förnyades var ren och skär otur.  Om inte försäkringsmäklare funnits hade 
försäkringstagaren varit att anse som svagare part och domstolens benägenhet till 
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jämkning lär ha varit större. Troligtvis hade inte dröjsmålet med betalning ägt rum då 
försäkringsgivaren varit medveten om sista betalningsdag. Om dröjsmål ändå skett hade 
domslutet blivit i linje med den skiljaktige meningen i HD det vill säga att visst 
dröjsmål hade accepterats. Även om man måste ta hänsyn till skyddsvärdet hos en 
svagare part så tycker vi att man bör ha affärsmässigheten som gräns för en alltför 
långtgående jämkning. 
 
Det sägs i kapitel fyra att domstolarna kan anföra att ett villkor inte behöver vara att 
anse som oskäligt då det fyller en försäkringsteknisk funktion. Detta anser vi att HD i 
NJA 1989 s 346 har gått på då de angivit att försäkringsgivaren haft begränsningen i 
villkoret för att skydda sig mot försäkringsbedrägerier. Vi vill med detta visa att 
försäkringsvillkor i sig inte behöver vara att anse som oskäliga utan att även 
omständigheterna i övrigt spelar in. Ett försäkringsvillkor som är oskäligt i ett avtal 
behöver inte vara det i ett annat.                            
 
I NJA 1984 s 229 visas hur domstolarna måste ta hänsyn till alla omständigheter i fallet. 
Trots att försäkringstagaren var i rent partsmässigt underläge var det inte nödvändigt att 
ett skiljedomsförfarande skulle missgynna honom ekonomiskt. HD anger att om 
försäkringstagaren varit att anse även i underlägsen ekonomisk ställning hade villkoret 
varit att anse som oskäligt.  
 
När vi ser till marknadsteorin om nyttomaximering och jämkning av villkor och avtal 
med utgångspunkt i samhällsekonomisk effektivitet är ett jämkande orimligt vid 
situationer då den part som åberopat jämkningen redan vid ingåendet av avtalet var 
medveten om den handlingsbegränsning eller mindre fördelaktiga situation som skulle 
komma att följa och han bortsåg från detta i och med den nyttomaximering han erhöll 
just då. Vi tycker att jämkning skall kunna komma till stånd om det sker något 
oförutsett som parterna inte kunnat ta i beaktande vid ingåendet av avtalet. 
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7 Slutsatser 
 
Det som var att anse som obilligt enligt den tidigare generalklausulen i 34 § FAL är att 
anse som oskäligt enligt 36 § AvtL. Detta har vi skönjt i NJA 1941 s 209 då utgången 
troligen blivit densamma om villkoret skulle ha jämkats enligt 36 § AvtL. De 
dispositiva reglerna synes i FAL alltid ha fungerat som någon form normalregler vilka 
utgör möjligheter till jämkning vid sådana skaderegleringar som strider mot branschens 
sedvänja. 
 
Domstolarnas användande av 36 § AvtL har lett till kritik då många, bland annat 
Kleineman, finner att de prejudikat som fastställs i stort skett saknar prejudikatvärde. 
För ett tillämpande av 36 § AvtL, vilken innehåller många värderande begrepp krävs ett 
stort mått subjektiva bedömningar och vi tror att det är oenigheten kring dessa som 
orsakar kritik. NJA 1992 s 782 utgör betydande praxis då domstolarna inte skall frångå 
rådande avtalsfrihet i sin bedömning. I fallet ses parterna som jämbördiga parter och 
inga särskilda omständigheter medger jämkning. När hänsyn vid tillämpning av 36 § 
AvtL skall tas till behovet av skydd för svagare avtalspart är det inte egenskapen av 
konsument enligt konsumenträttslig mening som skall beaktas. Det är den 
vederbörandes underlägsna ställning i allmän avtalsrättslig mening som åsyftas. Denna 
gränsdragning kan leda till svårigheter vid bedömningen av parternas ställning. 
 
Vid bedömning av om jämkning skall komma till stånd är det av betydelse vilken 
ekonomisk skada försäkringstagaren lider som följd av försäkringsvillkoret. I NJA 1989 
s 346 var skadans storlek grund för jämkning.  I NJA 1992 s 782 jämkades inte 
försäkringsvillkoret men försäkringstagaren skyddades mot den ekonomiska skadan då 
försäkringsmäklaren gjort sig skyldig till skadeståndsgrundande vårdslöshet. 
 
Om man i en ny FAL anpassar sig till Norges modell och anser att företag är stora om 
de uppfyller ett antal kriterier kommer det bli lättare att skilja om parterna är jämbördiga 
eller ojämbördiga med försäkringsgivaren. Detta leder till slutsatsen att småföretag har 
större möjlighet till jämkning av oskäliga villkor. I nuläget ses tendenser att 
försäkringsvillkor sällan leder till sådan oskälighet att jämkning blir aktuellt. Den 
allmänna inställningen hos försäkringsgivarna tycks vara att tillmötesgå 
försäkringstagarnas intressen med syfte att undvika tvist. Det faktum att 
försäkringsgivarnas ställning kommer att styrkas i och med en avreglering av 
försäkringsverksamheten skall kompensera försäkringstagarna genom ökad konkurrens 
som troligen kommer att ge samtliga försäkringstagare, oberoende av ställning, ökade 
förmåner.  
 
Vi har dragit slutsatsen att det är mycket svårt att få till stånd jämkning av 
försäkringsvillkor vid företagsförsäkringar i nuläget. Särskilda omständigheter krävs för 
att man skall frångå den avtalsfrihet som råder mellan näringsidkare. Motviljan antar vi 
kommer att växa ytterligare om lagförslaget till ny FAL går igenom då det förslagsvis 
skulle råda total avtalsfrihet. Även om en total avtalsfrihet skulle råda måste man ta 
hänsyn till försäkringstekniska frågor vid villkorsskrivandet. Ett villkor måste fylla 
någon funktion och vara till fördel för kollektivet. Något annat vore att driva 
avtalsfriheten till sin spets och i så fall se enbart till försäkringsgivarens ekonomiska 
intressen. De dispositiva reglerna har trots allt en normbildande funktion inom 
försäkringsväsendet.  
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