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Abstract
The Reach of Contract I: On Third Party Effects of Contract, with Particular Regard to Third 
Party Contracts and Direct Claims.

The idea that a contract should affect other people than the parties has seemingly always 
been a provocative notion. A contract binds the contracting parties – and only them – 
together in a legal relationship, and yet according to contemporary law a contract can 
have various legal effects for third parties, i.e. non-parties. The parties can conclude a 
contract for the benefit of a third party, and third parties can be affected by the contracts 
of others pursuant to both statutory law and uncodified general principles of law.

The legal theme of contractual third party effects involves both theoretical and prac-
tical challenges. This doctoral dissertation addresses a number of these challenges, by 
examining (mainly) Swedish and Nordic private law sources. The study explores third 
party contracts and direct claims, as well as the relationship between these two legal 
figures, by placing them in a historical and theoretical context and by performing a series 
of contextualizing readings of sources revealing developments in both case law and legal 
scholarship. 

The research is based on a legal scientific methodology, enriched by theoretical and 
methodological imports pillaged from the classical teachings and contemporary scholar-
ship on rhetoric. The result can be characterized as a form of rhetorically infused, topi-
cally oriented, hermeneutic study of contemporary legal discourse on third party effects 
of contract.

Keywords: contract law, third parties, third party effects, third party contracts, direct claims, 
law and literature, law and rhetoric, law and humanities, topical jurisprudence, rhetorical 
hermeneutics, avtalsrätt, tredjemansavtal, direktkrav, retorisk hermeneutik, topisk retorik 

Oskar Mossberg, Juridiska institutionen, Uppsala universitet, Box 512, 751 20 Uppsala
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Prolog – kommentarer i anslutning 
till ett något äldre rättsfall

”Nä … vem  vill läsa en prolog!?”
Moskar Klossberg

”Man skall roa sig, för att kunna anstränga sig.”
Anacharsis

I Exordium – öppning
År 56 f kr stod Lucius Cornelius Balbo åtalad, anklagad för att falskeligen 
ha utgett sig för att vara romersk medborgare och för att därigenom med 
orätt ha njutit medborgarskapets frukter.2 Insatserna var höga. Om Balbo 
fälldes skulle han inte bara bli förnedrad, utan därtill berövas sina med-
borgerliga rättigheter. Förutan sådana civila rättigheter kunde den väl-
bärgade Balbo komma att frånkännas all rätt till sina romerska tillgångar, 
och därtill deporteras från det Rom som sedan många år var hans hem.3

Som den romerska seden bjöd intog Balbos anklagare själv rollen 
som åklagare. Det var en gaditansk landsman (vars roll i den romerska 
historien, sådan vi minns den, begränsar sig till att vara just åklagare i 
den aktuella processen). Hans talan motiverades dock knappast av några 
ädlare syften, som patriotism eller rättvisetörst, utan snarare av mer 
gement politiska, och förmodligen rent själviska, syften. Landsmannen 
hade nämligen tidigare förvärvat romerskt medborgarskap, men förlo-
rat en brottmålsprocess och därigenom mist sina civila rättigheter – på 

2 Den främsta bevarade källan är Ciceros försvarstal, Pro L Cornelius Balbo. Talet finns 
utgivet i engelsk översättning med kommentarer av Robert Gardner, i Loeb Classical 
Library som Band XIII i Cicero Orations-serien, 1958. I den mån jag här hänför mig till 
Gardners kommentarer görs detta efter formen: Gardner, Pro Balbo, följt av sida. Hänvis-
ningar till talet följer formen Cicero, Pro Balbo, följt av stycke, på sätt som exemplifieras 
i noterna nedan.
3 Se vidare nedan om Lex Papia (de Civitate) av år 64 f kr, vilken åklagaren stödde sin 
talan på.
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samma sätt som Balbo nu riskerade att göra det.4 Det var säkert frestande 
att åtala Balbo, eftersom ett framgångsrikt åtal innebar en möjlighet för 
åklagaren att återvinna de åtrådda medborgerliga privilegierna.5 Förmod-
ligen var det därför en smal sak att förmå landsmannen att väcka talan 
mot Balbo – för förmådd därtill blev han, med all sannolikhet. Enligt 
den förmedlade legenden agerade åklagaren bulvan och processtorped åt 
några romerska potentater som ville röja Balbo ur vägen, för att främja 
sina egna syften och skada hans allierade, de mäktiga triumviratorerna.6 
Balbo stod nämligen nära dessa tre allra ryktbaraste bland romare, sär-
skilt Gnaeus Pompejus Magnus och Julius Caesar.7 Åklagarens huvud-
män agerade dock i lönndom – och skickligt så, för deras identiteter har 
genom seklerna förblivit dolda.

Rollen som processförare synes Balbos landsman ha fyllt väl, då han 
framförde ett långt och av allt att döma retoriskt kraftfullt anklagelsetal. 
Ett tal vilket, som brukligt, gjorde poänger av alltifrån rättsläget till Bal-
bos påstådda omoral och allmänt förkastliga karaktär.8 När landsmannen 
väl perorerat klart var nog läget lite svettigt, för vår Balbo – men nu går 
vi visst händelserna i förväg…

4 Vilket förklarar Ciceros implicita smädelse av åklagaren i Pro Balbo st 32. Jfr Gardner, 
Pro Balbo s 620, samt not c på s 668 och 669.
5 Enligt en bestämmelse i romersk strafflag kunde ett framgångsrikt åtal leda till att åkla-
garen fick överta den fälldes plats i dennes ätt, något som Balbo själv hade utnyttjat under 
sin tidigare karriär för att bli en del av Pompejus ätt, den fashionabla Tribus Clustumina; 
jfr Cicero, Pro Balbo st 57; Gardner, Pro Balbo s 615 och s 706 f m noter, samt Ryan, 
Rank and Participation in the Republican Senate s 113.
6 Att det rörde sig om en processtorped vinner stöd i Cicero, Pro Balbo st 6, 7, 58 och 
59, och är den konventionella visdomen, jfr Gardner, Pro Balbo s 618 och 620; Brunt, 
The Legal Issue in Cicero, Pro Balbo, The Classical Quarterly 1982 (vol 32) s 136 ff, på 
s 136; Gruen, The Last Generation of the Roman Republic s 311 f; Barber, Rhetoric in 
Cicero’s Pro Balbo s xiv m hänv, och Masciantonio, Balbus the Unique, The Classical 
World 1967 (vol 61) s 134 ff, på s 135 v sp. Åklagargörat ansågs ofint, och inte något 
för värdiga romare med gott anseende att ägna sig åt. Jfr Reids introduktion till Ciceros 
försvarstal i det liknande åtalet mot Archias (som kan tjäna som en god, om än åldersti-
gen, introduktion även till Pro Balbo), Reid, Cicero, Pro A Licinio Arichia Poeta Oratio 
s 13 m hänv i not 4 till Quintilianus, Institutio oratoria 12.7.3 f samt Cicero, De Officiis 
2.49 f. Cicero nämner att åklageri är något man kan ägna sig åt ett fåtal gånger i livet, och 
helst bara om det görs i statens tjänst, då det dels kan vara farligt för åklagaren själv, dels 
är ryktesskadligt att gå under namnet åklagare (ut accusator nominere).
7 Se vidare II nedan m hänv.
8 Talet finns inte bevarat, men kan delvis och i här relevanta delar rekonstrueras genom 
analys av Ciceros försvarstal, då han där bemöter många av åklagarens olika anklagelser 
och påståenden. Balbo var ökänt impopulär, och Cicero lägger en hel del möda på att 
bemöta personangreppen, bl a i st 56 f, jfr även st 18. Allmänt om argumentation med 
sikte på den anklagades omoral, jfr t ex Ad Herennium 2.5 (Berghs svenska översättning 
Retorik till Herennius s 41 f ).
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II Narratio – berättelsen
Lucius Cornelius Balbo (Major) föddes många år tidigare, omkring år 
100 f kr, i den romerska provinsen Gades (som ungefärligen motsva-
rar nuvarande spanska Cadíz).9 Hans familj tillhörde ortens mäktiga och 
Balbo tjänstgjorde redan från unga år hos olika romerska generaler, vilket 
ansågs mycket hedersamt.10 Balbo tjänade hängivet och väl, och under 
sin tid i tjugoåren, som i stort sett sammanfaller med tiden för det serto-
rianska kriget 79–72 f kr,11 stiftade han bekant- och vänskap med flera 
inflytelserika romare.12 Bland dessa fanns den nämnde Pompejus, som 
Balbo kom att bli mycket god vän med.13 Det rörde sig på epokens och 
klassens manér om en nyttovänskap,14 vilken kom att bli till stort gagn 
för såväl Balbo som Pompejus. Som vänner verkade de nämligen till sin 
ömsesidiga nytta och till främjande av sina respektive fortsatta karriärer – 
vilka också kom att bli, milt uttryckt, framgångsrika.15

Inledningsvis var det nog dock främst Balbo som drog nytta av Pom-
pejus, som på flera olika sätt utnyttjade sitt inflytande som högt uppsatt 
romersk general till Balbos fördel. Det var Pompejus som beviljade Balbo 
romerskt medborgarskap, som tack för hans insatser under kriget,16 och 
beviljandet ratificerades senare tillsammans med många andra sådana 
genom den gelliska och corneliska lagen (Lex Gellia et Cornelia) av år 
72 f kr.17 Pompejus såg senare även till att en annan vän, den välbär-

9 Se Gardner, Pro Balbo s 613 m hänv, samt Masciantonio, Balbus the Unique s 134 m 
hänv.
10 Cicero, Pro Balbo st 6, jfr Gardner, Pro Balbo s 614 och Masciantonio, Balbus the 
Unique s 134.
11 Jfr Cicero, Pro Balbo st 5 och Gardner, Pro Balbo s 614.
12 Jfr Gardner, Pro Balbo s 614 m hänv och Masciantonio, Balbus the Unique s 134 m 
hänv.
13 Om Balbos vänskap med Pompejus, se Cicero, Pro Balbo, passim. Jfr även Mascian-
tonio, Balbus the Unique s 134 och Barber, Rhetoric in Cicero’s Pro Balbo s xiv v not 36 
och s xiii om den långliga relationen mellan de två.
14 Se om begreppet nyttovänskap Aristoteles, Den nikomachiska etiken 1356a och därtill 
t ex Votinius, Varandra som vänner och fiender s 55 ff.
15 Syme, The Roman Revolution s 72, är talande: ”Balbus ruled his native Gades like 
a monarch: in Rome the alien millionaire exercised a power greater than most Roman 
senators.”, jfr även Gardner, Pro Balbo s 731 ff.
16 Jfr Cicero, Pro Balbo st 32, Gardner, Pro Balbo s 613 f samt Masciantonio, Balbus the 
Unique s 134.
17 Jfr Cicero, Pro Balbo st 19, i Gardners översättning: ”[…] and we see that by this law 
it was enacted that those on whom Gnaeus Pompeius, with the concurrence of his advi-
sers, conferred Roman citizenship individually, should be Roman citizens.” Det kan dock 
noteras dels att åklagarens talan hängdes upp på bland annat hur lagen skulle förstås, dels 
att rättsfrågan är omdiskuterad. Jfr om talet Gardner, Pro Balbo s 718 f och 720 f och om 
debatten Brunt, The Legal Issue in Cicero, Pro Balbo s 136 ff m hänv.
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gade Theophanes av Mytilene, adopterade Balbo i vuxen ålder.18 Genom 
medborgarskapet och sin nya familjetillhörighet kom Balbo i position 
att ärva omfattande romerska tillgångar.19 Han hade dock redan tidigare 
fått ansenliga ekonomiska belöningar för sina olika insatser,20 och hade 
genom egna och andras gärningar kontinuerligt stigit i graderna och i 
status.21

Kort sagt rönte Balbo stora framgångar såväl på den ekonomiska som 
på den politiska arenan. Tids nog blev han en del av toppskiktet i Rom. 
Denna bedrift lyckades honom delvis därför att han genom list och dåd 
manövrerade sig till en position nära Julius Caesar: i sinom tid kom Balbo 
att bli dennes personliga sekreterare och närmaste politiska rådgivare.22

Det har förmodats att utlänningen Balbos alla framgångar väckte 
avund och missnöje hos inhemska romare.23 Det har också antagits att 
det var sådana antipatier, förstärkta av förbittring mot Pompejus och 
Caesar (den romerska offentlighetens blandade känslor för särskilt den 
senare av de två är ju väl kända), och inte något rättvisepatos, som låg 
bakom åtalet mot Balbo.24 Om inte annat så talar det faktum att talan 
väcktes först efter att han ”utgivit” sig för att vara romersk medborgare i 
drygt femton år för att åklagarens talan motiverades av mer dunkla motiv 
än någon allmän lystan efter laglydnad.25

18 Jfr Cicero, Pro Balbo, st 57, jfr även Cicero, Brev till Atticus 7.7.6 och 9.13.8 (Sjö-
grens svenska översättning Cicero, Samtliga brev Bd II s 203 resp s 303), Gruen, The Last 
Generation of the Roman Republic s 312 och Masciantonio, Balbus the Unique s 134 h 
sp samt Gardner, Pro Balbo s 616, som framhåller adoptionens politiska motiv som ett 
sätt att knyta Pompejus och Caesar närmare varandra (vid det laget stod Balbo närmare 
Caesar än Pompejus, som hade Theophanes som närmsta rådgivare).
19 Masciantonio, Balbus the Unique s 134 h sp f. Jfr Cicero, Pro Balbo st 57.
20 Jfr Cicero, Pro Balbo st 57; Gardner, Pro Balbo s 615 och Masciantonio, Balbus the 
Unique s 134 h sp f.
21 61 f kr blev Balbo praefectus fabrum, som kan översättas som chefsingenjör, eller tyg-
mästare, (som Sjögren översätter ordet till i Ciceros brev, Bd II, s 203). Det senare svarar 
dock illa mot arbetsuppgifterna (som alltså var att vara chef över ingenjörer och hant-
verkare), se därom Tyrrell & Purser, The Correspondence of M Tullius Cicero, vol III, 
kommentarerna på s 304 f m hänv. Jfr även Gardner, Pro Balbo s 615, och i not 55 nedan.
22 Jfr Gardner, Pro Balbo s 615 ff och 731 ff, Masciantonio, Balbus the Unique s 134, 
samt Brunt, The Legal Issue in Cicero, Pro Balbo s 136.
23 Jfr t ex Gruen, The Last Generation of the Roman Republic s 312; Masciantonio, 
Balbus the Unique s 135 v sp och Barber, Rhetoric in Cicero’s Pro Balbo s xiv.
24 Gruen, The Last Generation of the Roman Republic s 311 f framställer processen som 
en reaktion på konferensen vid Luca i april 56 (processen mot Balbo ägde rum under sen-
sommaren eller den tidiga hösten samma år), genom vilken Pompejus stärkte sin ställning 
gentemot den romerska aristokratin, jfr Gruen, Pompey, the Roman Aristocracy, and the 
Conference of Luca, Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte 1969 (vol 18) s 71 ff, s 89 ff 
m hänv.
25 Jfr i not 6 ovan.
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Balbos åklagande landsman höll alltså själv anklagelsetalet,26 på det 
sätt som var gängse i den tidens romerska straffprocess. Förmodligen 
hade han dock blivit tränad därtill av någon av de mer eller mindre 
framstående oratorer som verkade vid denna tid. Att talarna förbered-
des, tränades, handleddes och dessutom fick sina tal skrivna av profes-
sionella retorer var nämligen vanligt. Ofta lär det ha varit helt avgörande 
för att talen skulle bli sådana framstående retoriska framföranden – fyllda 
av argument baserade på såväl rätt och person som vad som var sedligt 
och i allmänhetens intresse – som krävdes, för att övertyga den dömande 
publiken om den omtalade sakens förtjänstfullhet; vilket i det här fallet 
vill säga att kasta Balbo från den tarpeiska klippan.27 (Om än möjligen i 
blott metaforisk mening.)

Vi ska här helt kort uppmärksamma en av de poänger som gjordes i 
anklagelsetalet och vid hur denna bemöttes.28 Åklagaren anförde nämli-
gen ett argument som från vår moderna horisont är lätt att förstå som ett 
i snäv mening rät t s l ig t  sådant.

Åklagaren påpekade att flera av Roms fördrag med icke-romerska 
nationer förhindrade att folk därifrån fick romerskt medborgarskap,29 
och menade att man ur detta sakernas tillstånd kunde härleda att det-
samma skulle gälla i fallet med Balbo.30 Analyserat i moderna juridisk-
tekniska termer kan den argumentativa manövern närmast beskrivas som 
att åklagaren gjorde gällande att det fanns en a l lmän pr incip, vilken 
kom till uttryck i de olika fördragen och som borde anses tillämplig även 
i det aktuella fallet.31 Anakronistiskt betraktat verkar argumentet inte så 

26 Jfr ovan, samt Barber, Rhetoric in Cicero’s Pro Balbo s xv, vid not 46 och 47.
27 Den tarpeiska klippan ska vara uppkallad efter den unga Tarpeia, som på platsen för-
rådde romarnas borg till sabinerna, genom att öppna porten mot löfte om att få deras 
gyllene armringar. Hon ska ha uttryckt villkoret som ”det de bar på sin vänstra arm”. När 
striderna ebbat ut fick hon också sin belöning, men då inte bara i form av armringar, 
utan också alla sabinernas sköldar, som hon fick kastade till sig – och till slut över sig, 
varvid hon krossades och dog. Med tiden kom klippan att bli en populär plats att avrätta 
förrädare, brottslingar och, inte minst, folk från överklassen. Själva avrättningsmetoden 
inleddes då dock av en rejäl knuff, snarare än medelst sköldkastning.
28 Jfr om åklagarens övriga huvudsakliga rättsliga argument, vilka bemöts i försvarstalets 
st 19–37, Gardner, Pro Balbo s 720 f.
29 I vart fall såvida inte hemnationen medgav förlänandet av medborgarskap, jfr Ciceros 
ibland närmast hånfulla tillbakavisande av åklagarens förespråkade krav på samtycke, i 
bl a st 19, 20, 22, 26, 27, 38 och 42. Jfr även Brunt, The Legal Issue in Cicero, Pro Balbo 
s 138 och 142 ff.
30 Jfr Brunt, The Legal Issue in Cicero, Pro Balbo s 138.
31 Jfr t ex Grönfors, Fraktavtalet och den allmänna avtalsrätten, SvJT 1988 s 181 (om 
tygbitarna som är utkastade på en heltäckande matta), eller den gamla öbon B Lehrbergs 
vackrare liknelse, i Värdeöverföringsreglernas anomaliska exklusivitet, de lege 2014 s 71: 
”lagstiftningen […] framstår som fragmentarisk. […] Med en liknelse skulle man kunna 
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tokigt: det är en vedertagen argumentationsform att med induktionens 
logik ta ett fenomens upprepning till intäkt för en generalitet,32 och åkla-
garen menade att förbudets återkommande artikulationer utgjorde ett 
mönster och uttryck för en generell regel. Åklagarens argument håller 
alltså möjligen streck rent logiskt, och genom dess logiska form vinner 
det övertalande kvaliteter som inte låter sig ignoreras.

Risken för att anklagelsetalet skulle elda på eventuella antipatier mot 
Balbo och framställa hans sak som svag var säkert stor. Som nämndes 
ovan kan vi därmed tryggt anta att Balbos sits var allt annat än behaglig 
när åklagaren, efter ytterligare argument, inklusive diverse personliga 
påhopp, avslutat sin peroratio.

Lyckligtvis, för vår Balbo, fanns det dock flera personer kända för sin 
vältalighet som ställde upp och talade till hans försvar. Till att börja med 
gjorde två av de tre triumviratorerna det, närmare bestämt Pompejus och 
Marcus Licinius Crassus (Caesar var i väg och krigade i Britannien).33 
De två tillhörde Roms yttersta elit och allra mäktigaste skara. De bleknar 
dock i jämförelse med Balbos tredje och sista försvarare – det var nämli-
gen ingen mindre än tidernas kanske främsta talare själv: Marcus Tullius 
Cicero.34

Ciceros försvarstal, Pro Balbo, är det enda av talen som finns bevarat. 
I talet återfinns dock en invändning, mot åklagarens nämnda argument, 
som på grund av sin form är intressant än idag, inte minst för våra syften, 
med den bok som är på väg att inledas. Ciceros invändning utgör också 
ett av de väsentliga skälen till detta kanske inte helt konventionella sätt 

säga att den svenska rättsordningen på området har formen av en arkipelag med spridda 
öar och ögrupper här och där, snarare än en kontinent som erbjuder fast mark under föt-
ter nästan vart man än beger sig inom dess områden. Den traditionella metoden att han-
tera sådana fall som hamnar mellan de olika öarna av lagstiftning, prejudikat, och andra 
relevanta rättskällor, är att använda sig av analogier. Man söker ledning från den närmaste 
’lagstiftningsön’ och skapar en liknande ö nära den. […] Man kan också ta fasta på likhe-
ter som finns mellan olika öar i en ögrupp eller inom olika ögrupper och skapa en ny ö 
som får sin egenskaper bestämda genom dessa likheter. […] På detta sätt skapas inte bara 
nya öar utan man bygger också på ett underlag som på sikt kan göra det möjligt att binda 
samman olika öar och fylla vattenområdena mellan dem med säker mark. Detta underlag 
kallas allmänna rättsprinciper och ger ledning för bedömningen av nya oreglerade fall.”
32 Induktionen som härledningsform finns beskriven redan hos Aristoteles, vars läror var 
välkända i Rom vid tiden för åtalet mot Balbo. Se Aristoteles, Första analytiken 2.23 f, i 
Cooke & Tredennicks engelska översättning Prior analytics s 513 ff. Se om induktionens 
form vidare 5.2 nedan.
33 Jfr Cicero, Pro Balbo st 64 och Brunt, The Legal Issue in Cicero, Pro Balbo s 136.
34 Frågan om skälet till att Cicero åtog sig försvaret av Balbo är en kär stridsfråga i lit-
teraturen, där det finns åtskilliga meningar företrädda, jfr t ex Masciantonio, Balbus the 
Unique s 135 f med omfattande hänvisningar.
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att företalsvis förbereda en framställning om vår samtida civilrätt – vilket 
alltså är vad du har framför dig.

Cicero bemötte åklagarens induktiva argument på följande vis:
”Visst finns det fördrag, som cenomanernas, insubriernas, helveternas, iapy-
dernas och några av de barbariska Gallernas, i vilka förekommer undantaget 
att ingen av dem får upptas som medborgare av oss. Och om ett undantag 
gör något sådant olagligt, så måste det vara lagligt när undantaget saknas. Var 
är skrivet i det gaditanska fördraget att det romerska folket inte får uppta 
någon gaditan som medborgare? Ingenstans. Och, även om det vore det, 
så skulle den gelliska och corneliska lagen, som uttryckligen gav Pompejus 
makt att fritt ge medborgarskap åt envar, ha upphävt den.”35

Den allmänt gällande regeln visades alltså inte  genom de upprepade 
förbuden i de fördrag som uppräknas. Istället visade upprepningarna, 
som negativa undantag, vad som utgjorde den positiva huvudregeln, och 
denna var undantagens motsats. Det som inte förbjudits var alltså tillåtet, 
och här fanns inget förbud – och så ett argument baserat i principen lex 
posterior derogat legi priori på det, som sista spik i åklagarens kista. Slå-
ende, kan tyckas. Tidlöst. Åklagaren fick så klart på nöten.

Cicero visste förstås också mycket väl vad han höll på med. Även 
om den antika retorikläran ofta anses gå tillbaka till Aristoteles – som 
gärna framställs som den retoriska analysens fader –36 och på hans bok 

35 Cicero, Pro Balbo st 32, mitt förslag på svenska översättning, och min kursivering. 
På latin lyder stycket: ”Etenim quaedam foedera exstant, ut Cenomanorum, Insubrium, 
Helvetiorum, Iapydum, non nullorum item ex Gallia barbarorum, quorum in foederibus 
exceptum est ne quis eorum a nobis civis recipiatur. Quod si exceptio facit ne liceat, ubi 
non sit exceptum, ibi necesse est licere. Ubi est igitur in foedere Gaditano, ne quem populus 
Romanus Gaditanum recipiat civitate? Nusquam. Ac sicubi esset, lex id Gellia et Corne-
lia, quae definite potestatem Pompeio civitatem donandi dederat, sustulisset.”, min kurs, 
som överensstämmer med den i den packade texten ovan. Cenomanerna var ett galliskt 
folk. Insubrierna bebodde norra Italien. Helveternas rike motsvarade ungefärligen nutida 
Schweiz, och iapydernas Kroatien. Om gallerna har det sagts att de gillade bautastenar, 
vildsvin och trolldryck, men den historieskrivningen framstår som i efterhand tecknad. 
Den citerade passagen finns i engelsk översättning hos Gardner, Pro Balbo s 667 f.
36 Jfr t ex Perelman, Retorikens imperium s 28. Det finns en påtaglig tendens att osynlig-
göra äldre retorer, eller att framhålla deras insatser närmast som avskräckande exempel. 
Gorgias, exempelvis, förekommer synbarligen oftast i samband med att man erinrar sig 
Sokrates sågningar av retoriken, i den av Platons dialoger som bär Gorgias namn. Och 
sofisterna (till vilkas skara Gorgias räknas), har ju fått sina vederläggningar berömt veder-
lagda av såväl Aristoteles som Platon, efter vilkas insatser en av de främsta påminnelserna 
om att sofisterna alls funnits kommit att bli ett invektiv att rikta mot logiskt ohållbara 
argument. (Det vill säga: ”Sofism!” – som tonlägesmässigt ofta ligger nära: ”Pyttsan!”)
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Retoriken,37 från ca 350 f kr,38 så är Cicero som antytts en av vältalighets-
konstens verkliga portalfigurer.39 Cicero var inte bara en oerhört skicklig 
retor, det vill säga talare, utan anses allmänt vara en av historiens mest 
inflytelserika retoriker, ett uttryck som alltså skulle kunna omskrivas 
som talteoretiker.40 Det aktuella talet hölls också under Ciceros ”mogna 
period”,41 då hans eventuella ungdomliga vrångheter antas ha slipats 
bort och Cicero blivit den lean, mean rhetor machine vi nu gärna minns 
honom som.

III Propositio – föreslagen tes
Läsaren är måhända redan bekant med att man, efter Aristoteles, brukar 
tala om tre övertygelsemedel, eller pisteis (singular: pistis), och därmed avse 
de övergripande analyskategorierna för vad som gör tal övertygande. När-
mare bestämt talar man om ethos, pathos och logos.42

I den klassiska retoriska traditionen sägs ethos ha med talarpersonen 
att göra, och ett tals ethoselement tjänar till att skapa förtroende för tala-
ren, för dennas kompetens och karaktär, inte minst etiska och moraliska 

37 Boken finns i svensk översättning av Johanna Akujärvi som Aristoteles, Retoriken 
2 uppl 2012.
38 Den ska ha skrivits under två olika perioder, dels då Aristoteles vistades i Aten som 
Platons andreman vid Akademin, 367–347 f kr, dels under 335–332 då han drev sin egen 
skola Lykeion.
39 Främst tack vare sina många böcker. Se t ex M N S Sellers, The influence of Marcus 
Tullius Cicero on modern legal and political ideas, eller McKeon, Introduction to the 
philosophy of Cicero, bl a s 3 ff.
40 Cicero framhålls ofta som ett gott exempel, och omnämns oftast med gillande eller 
beundran i retorikböcker, se t ex Johannessons, M Perssons och Brännströms bidrag i 
antologin Retorik och rätt (1994) på s 11 (”[…] Cicero […] den störste talaren […] 
bland romarna.”), 45 ff resp 73 ff; jfr även Binder & Weisberg, Literary Criticism of Law 
s 308 f. Kultbildningen kring Cicero kan liknas vid rättshistorians kultbildning kring 
Gaius (och Scaevola) och är en på många sätt intressant företeelse. Jfr även t ex Rawson, 
Cicero: A Portrait s 303 eller Haskell, This was Cicero s 300 f.
41 Cicero lär ha fötts i januari 106 f kr och alltså ha varit 50 år gammal då Pro Balbo 
framfördes.
42 Se till det närmast följande i stort sett valfri grundbok i retorik, t ex M Persson, Retorik 
och juridik s 34 ff; Graver, Juridisk overtalelseskunst s 143 ff eller Gabrielsen & Høedt-
Rasmussen, Juridisk genomslagskraft (i Bylanders svenska översättning) s 23 ff. När 
ethos, pathos och logos nu för tiden bestäms, på olika håll, så förekommer nyansskill-
nader. Termernas ursprung brukar spåras till Aristoteles, Retoriken, se där bok 1, kap 2, 
1356a (Akujärvis översättning s 69 f ) och jfr Lindqvist Grinde, Introduktion s 50 ff. 
Pisteis (och pistis) är flertydigt men kan alltså här översättas som övertygelsemedel, jfr a st 
och Akujärvis inledning till den svenska översättningen s 22 f.
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sådana.43 Nästa pistis, pathos, handlar om att väcka och utnyttja publi-
kens känslor, genom att spela på dess passioner, och kanske försöka väcka 
medkänsla, misstanke eller vrede. Under logos sorterar sedan alla mer 
förnuftsbaserade argument,44 som tar utgångspunkt i till exempel logis-
ka, jämförande, induktiva eller deduktiva resonemang.45 Det kan noteras 
att argument i logos ofta får stor del av sin övertygande potential genom 
att vädja till publikens egen förmåga att resonera och dra slutsatser – vil-
ket ju är precis vad Cicero gör i den citerade delen av försvarstalet.

Analyserat i den tämligen ytliga retoriska begreppsapparat som så här 
långt presenterats, rör det sig i den citerade passagen nämligen om argu-
ment i just logos.46 Som synes bär resonemanget i den citerade delen av 
talet påtagliga strukturella likheter med att argumentera för vad som med 
nutida nomenklatur benämns motsats s lut . Man kan läsa den kursive-
rade delen av citatet som att Cicero åberopar förnuftet. Som att han före-
språkar det förnuftiga, logiska, i en viss tolkningsprincip – motsvarande 
den gamla maximen exceptio probat regulam, som betyder undantag visar 
regeln – för att därefter, i de två därpå följande meningarna, underbygga 
sin tes med något som bär påtagliga likheter med motsatsslutsargumen-
tation.47 Han anför ju där att avsaknaden av en uttrycklig förbudsregel 
ska tas till intäkt för tillåtligheten av att uppta gaditaner som romerska 
medborgare.

Nu var det förstås inte aktuellt att uttryckligen tematisera saken så på 
Ciceros tid, men om man tänker sig att Cicero istället använt modern 
svensk rättslig retorik, så kunde han nästan lika gärna ha sagt: ”Det här 
faller utanför de åberopade förbudens tillämpningsområden. (Och det 

43 Till ethosanalys betydelse för den samtida juridiken återkommer vi nedan 2.5.3.
44 Logos är ökänt mångtydigt. Jfr t ex M Persson, Retorik och juridik s 36, som på 
populärt sätt uppmärksammar det grekiska ordet logos (λόγος) polysemiska karaktär, och 
skriver att ”det betyder förnuft, men det betyder också språk. Den dubbla funktionen hos 
begreppet kan vi känna igen i ordet ’resonemang’, dvs. då vi med ord diskuterar rimlig-
heten i en slutsats.”, vilket också kan ses som ett paradigmatiskt exempel på en modernt 
rationalistisk läsning. Jfr även t ex Lindqvist Grinde, Introduktion s 50 ff, om logos ytter-
ligare andra betydelser och vidare 2.4.5 nedan.
45 Som historien brukar skrivas var det Aristoteles som introducerade såväl paradigm, i 
den ursprungliga betydelsen idealexempel, som syllogism. Paradigm används för jämförel-
seoperationer, och syllogismens form liknar deduktiv metod, med argumentets särskilda 
sätt att gå från premisser till slutsats. (Skolboksexemplet är: Premiss 1: Alla människor är 
dödliga. – Premiss 2: Sokrates är en människa. – Slutsats: Sokrates är dödlig.). Jfr vidare 
nedan 2.5.2.
46 Ciceros huvudsakliga argumentation i logos finns i denna del av talet. För en ingående 
retorisk analys av Cicero, Pro Balbo, se Barber, Rhetoric in Cicero’s Pro Balbo, för det här 
aktuella logos-temat särskilt s 43 ff och s 102.
47 Jfr, vagt, Perelman & Olbrechts-Tyteca, The New Rhetoric s 241 och M Rosengren, 
Psychagōgia s 170 f (2 uppl s 148 f ).
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finns inga andra tillämpliga förbud.) Ergo: det är inte förbjudet, och 
Balbo ska heller inte straffas!” Med andra ord kunde alltså Cicero ha 
förespråkat ett ganska skolboksmässigt e contrario-slut.

En parentes, som tycks illustrativ för våra samtida föreställningar och för-
santhållanden, eller, med ett retorikteoretiskt ord, doxor (singular: doxa):48 
Det är lite kul att, när uttrycket ”undantaget bekräftar regeln” förekom-
mer nuförtiden, så uppfattas det nog oftast som ett tomt ordspråk,49 vilket 
kanske främst utgör något att liksom t i l lgr ipa , när man stöter på sådant 
som inte motsvarar ens förväntningar, sådana de alstras av ens förförståelse 
och fördomar. När den upplevda världen inte överensstämmer med förvänt-
ningarna kan det upplevande subjektet bli förvånat, ibland förbluffat, och 
det kan krävas lite bearbetning innan han eller hon, eller hen, lyckas förlikas 
med världens beskaffenhet.50 Om man, till exempel, vaknar en svensk som-
mardag, tittar ut genom fönstret och finner att det är vackert väder – då 
kan man drista sig till att använda uttrycket, vilket, gärna i kombination 
med ”ingen regel utan undantag”, kan ses som ett sätt att förhålla sig till 
motinstanser, på ett sätt som kan liksom rädda den holistiska, systematiska, 
sammanhängande, konsekventa – eller kort sagt rege lbundna  – bild man 
gjort sig av sin omvärld.51 Annorlunda uttryckt kan det antydda förhåll-

48 Doxabegreppet berörs närmare nedan, se 2.4, särskilt 2.4.5.
49 Det är dock inte för inte som man kan tala om bevingade ord, då det ofta finns stor 
visdom nedlagd (gömd) i ordspråk, som kan upptäckas om man besinnar sig över dem 
och lägger ut deras mening. De kan vara lite som lagtext på det sättet, vilket också åter-
speglas i Olaus Petris 16:e domarregel: ”Allmänneliga ordseder brukas ofta för lag, vilka 
äro också lag, sådana som dessa här efterfölja: [En lista med 21 olika ordstäv.] Och många 
andra sådana uppenbarliga och allmänneliga ordseder pläga brukas för lag, så att där må 
dömas efter. Förty sådana allmänneliga ordspråk äro såsom andra regler, och en grund där 
lagen är utdragen av, vilka en domare bör veta.” – Därmed förstås inte sagt att alla ordstäv 
är relevanta som rättsregler, som flickan sa.
50 Jfr exemplen om ”glasses with inverting lenses” och den berömda ankharen, Kuhn, 
The Structure of Scientific Revolutions s 111 f, 122 och 126 (och det temat återkommer 
vi till 2.3.1 nedan).
51 Här, e t t  exempel, i form av det otillräckligt berömda rättsfallet NJA 1974 s 706. En 
anställd mellanman, som aldrig getts fullmakt därtill, hade tagit emot medel avsedda för 
huvudmannen. Mellanmannen ansågs av HD passivt behörig. Skälen för det var för det 
första, att tredjeman genom mellanmannens bedrägliga beteende (som var kriminellt och 
bestod i uppvisande av förfalskade dokument) hade försatts i god tro om mellanmannens 
behörighet att uppbära medlen, och för det andra, att bedrägeriet möjliggjorts genom att 
huvudmannen under lång tid underlåtit att kontrollera sin anställda mellanmans före-
havanden. Eftersom mellanmannen ansågs passivt behörig (och av andra här irrelevanta 
skäl), ogillades den talan huvudmannen i målet förde mot tredjeman, om att denne skulle 
prestera, igen, till huvudmannen. Om man ser fallet som ett fullmaktsfall är det över-
raskande. Lojalt med avtalslagen kan man nämligen se det som att fullmakt grundas på 
huvudmannens viljeförklaring till tredjeman. För att ha verkan som rättshandling måste 
då fullmaktsförklaringen enligt allmänna principer vara utg iven av huvudmannen (jfr 1 
och 35 §§ AvtL). Det betyder att förklaringen ska vara ett resultat av en medveten viljeakt 
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ningssättet vara ett sätt att bekräfta ens förförståelse, eller befästa ens för-
domar.

Förstådd på det sättet framstår frasen nog inte direkt som en självklar del 
av ”seriös juridisk argumentation”. (Vad nu det är för något.) Den uppfatt-
ningen bygger dock, kan man åtminstone påstå, på att ett äldre uttrycks 
innebörd förvanskats. Förvanskningen är resultat av att ett juridiskt-reto-
riskt framställningssätt (ett modus enligt vilket saken kan framställas) kom-
mit att assimileras in i vardagsspråket. Därigenom har det äldre uttrycket 
förallmänligats och degenererat, på ett sätt som innebär att det tappat sina 
fackspecifika konnotationer och därmed också sin argumentativa potential i 
förhållande till fackets medlemmar.

Frasen ”undantaget som bekräftar regeln” har lång tradition som juridisk 
tolkningsprincip. I juridisk-teknisk mening ligger denna nära de så kallade 
e contrario- eller motsatssluten. De senare innebär ju, till exempel, (kon-
sekvent med den ciceroniska argumentationen) att en handling som inte 
omfattas av en förbudsregel ska anses vara tillåten, e f ter som den tolkade 
regeln inte omfattar handlingen, och den underförstådda premissen är alltså 
att där regeln inte är tillämplig, där gäller motsatsen. Den manöver som 
anvisas av begreppet motsatsslut har därför logiskt-strukturellt stora likheter 

(jfr Karlgrens, Avtalsrättsliga spörsmål 2 uppl s 33 f, missnöjda yttranden om att 35 § 
avtalslagen är ”ohöljt viljeteoretisk”, och därtill Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz, 
Avtalsrätt I 14 uppl s 272). Betraktat som ett fullmaktsfall är rättsfallet då ägnat att för-
våna, eftersom bedrägerifall (som det i målet) tillhör skolboksexemplen på situationer 
då huvudmannen inte utgivit någon rättshandling, och därför heller inte blir bunden. 
(Det är den klassiska rättshandlingsteorins förklaring till att en bedräglig ”mellanmans” 
ageranden inte binder ”huvudmannen”.) För att då ”rädda” den traditionella rättshand-
lingsläran måste man antingen läsa fallet som ett undantag, där utgivande inte krävs, kan-
ske därför att huvudmannens culpösa underlåtenhet att kontrollera mellanmannen läker 
icke-utgivandet, eller att culpa ersätter ett medvetet utgivande (jfr B Lehrberg, Avtalsrät-
tens grundelement s 99, och Åhman, Behörighet och befogenhet s 322 f och 328 ff), eller 
så får man läsa fallet på ett annat sätt, t ex som att fallet inte rör fullmakt. I så fall kan det 
också noteras att HD faktiskt inte tematiserar saken som en fullmaktsfråga; vilket skulle 
kunna vara förklaringen till vad som annars framstår som ett förbiseende i NJA 2014 s 684, 
där 1974 års fall förtigs i HD:s domskäl (p 20) när domstolen fastslår: ”Att huvudman-
nen kan beskyllas för oaktsamhet i förhållande till en tredje man i en tveksam behörig-
hetssituation är i regel inte tillräckligt för att huvudmannen ska bli bunden. Det typiska 
fallet är att huvudmannen oaktsamt har orsakat att en tredje man felaktigt har utgått från 
att en uppgiven fullmäktig är behörig, men han har inte måst inse att det förelåg en risk 
för missförstånd […]” (jfr även p 18) – vilket alltså sett till de beskrivna omständigheterna 
ligger nära 1974 års fall, men inte överensstämmer med detta, under förutsättning att det 
på anfört sätt ses som ett fullmaktsfall. Möjligen kan dock HD:s brasklapp ”i regel” rädda 
det hela, då 1974 års fall kan ses som ett sådant undantagsfall som inte faller under den 
i 2014 års fall beskrivna ”regel[n]” – och rättsläget skulle då alltså vara att en fullmakts-
förklaring i regel, men inte alltid, måste utges som ett resultat av en medveten viljeakt för att 
bli bindande för huvudmannen. Med en sådan regel går 1974 och 2014 års fall ihop, med 
varandra, och med den traditionella viljeförklaringsläran – som då alltså försetts med ett 
undantag från det krav på utgivande som i regel gäller.
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med den som anvisas av den gamla latinska tolkningsmaximen exceptio pro-
bat (ibland firmat) regulam, som betyder just undantaget visar (eller styrker) 
regeln.52 Denna strukturella likhet är gissningsvis också en del av förklaring-
en till att den latinska maximen fallit i glömska, i vårt samtida svenska rätts-
språk. Dels då det vi tänker på, när vi hör uttrycket, är det allmänspråkliga 
talesättet, dels därför att den genom juristutbildningen inlärda ryggmärgsre-
flexen torde vara att i de relevanta situationerna tillgripa argumentation efter 
motsatsslutets mönster – och talare som gör det, lär sällan se något behov av 
en dammig gammal latinsk sentens.53

Glädjande nog gick i varje fall Ciceros argument hem: Balbo friades,54 
och kunde vandra vidare längs vägen till att bli den uppbygglige Balbo 
historien vittnar om.55

Det rättsfall som blev resultatet av den gaditanska landsmannens åtal 
mot Balbo är drygt två tusen år gammalt, och får därmed betecknas som 
lite ålderstiget. Det argumentationsmönster som där utnyttjades är dock 
knappast obsolet. Det mönster som illustreras av Ciceros argumentations-
form kan än idag utnyttjas i juridisk argumentation – och gör också det.

52 Den förekommer i olika former, och här anges den i en avkortad variant, jfr vidare 
nedan.
53 Därtill kommer, möjligen, att det kan upplevas som pretentiöst, eller rent av poseran-
de, att slänga sig med en massa utländska … och så kan det väl vara, i vissa sammanhang. 
För mig handlar dock regelmässigt såväl latinanvändningen som mina andra excesser i 
grunden om två saker. Dels handlar det om att respektera och genom användning lite 
försiktigt försöka bevara en viktig del av ett (rätts)kulturellt arv (som genom att vara 
gemensamt för stora delar av västvärlden kan användas som internationell förmedlingska-
nal). Dels handlar det om att de former som valts fyller funktioner i berättelsen. Man bör 
dock förstås undvika att använda latin, eller annan utländska, utan översättningar, men 
det är en annan sak. (Kanske något slags exkluderande elitism – frågor av typen ”Nämen, 
kan du inte antik grekiska, lilla vän?” förtjänar faktiskt bara en form av svar.)
54 Hur fallet skulle bedömas enligt dåtida romersk rätt är omstritt, jfr Brunt, The Legal 
Issue in Cicero, Pro Balbo s 136 ff. Förhärskande mening synes dock vara att Balbo skulle 
frias, se a st, vilket också skedde. Utgången kan sannolikt delvis hänföras till Ciceros reto-
riska insatser, och det jurystöd han lyckades uppbåda genom att uppehålla sig vid annat 
än rättsfrågan i målet, såsom Balbos omfattande insatser för det romerska riket och Balbos 
olika välgörares sannolika vrede om han skulle komma att fällas, se Barber, Rhetoric in 
Cicero’s Pro Balbo s xiv och 101 f (och passim), jfr Gruen, The Last Generation of the 
Roman Republic s 313.
55 Vad ”vi” minns är förstås relativt (vilka vi är), men Balbos spännande levnadsöde till-
hör de klassiska romerska historierna och han är ihågkommen inte minst som chefsin-
genjör (praefectus fabrum) – så ihågkommen figurerar han i Joyces beskrivning av the 
Woolworth building, i boken Finnegans Wake, som ett adjektiv: ”Oft while ba lbulous , 
mithre ahead, with goodly trowel in grasp and ivoroiled […] to raise in undress mai-
sonry upstanded (joygrantit!), a waalworth of a skyerscrape.” (4.30–36, min spärr). Balbo 
förekommer även på andra ställen hos Joyce i samband med byggnadskonst (467.16, 
518.33–34, 552.19–20, se därom Schork, Latin and Roman Culture in Joyce s 49). Jfr 
dock ovan i not 21.
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Ett färskare, mer materiellrättsligt orienterat exempel hade kunnat 
bygga på 32 § 1 st AvtL, som reglerar förklaringsmisstag och verkan av 
sådana, samt har kallats för regeln med ”det avsedda motsatsslutet”.56 
Bestämmelsen stadgar, som bekant, att, om en viljeförklaring av misstag 
fått annat innehåll än åsyftat varit, och viljeförklaringens mottagare insett 
eller bort inse misstaget, så, blir avgivaren inte  bunden till det objek-
tivt uttryckta innehållet. Om till exempel en anbudsgivare av misstag 
skrivit en nolla för lite i anbudspriset, och mottagaren är i ond tro om 
misstaget, så blir anbudsgivaren inte bunden till det lägre priset.

Motsatsv i s  innebär lagrummet att avgivaren bl i r  bunden, för 
det fall mottagaren varken insett eller bort inse misstaget. Resonemang 
som leder till slutsatsen om bundenhet kommer att präglas av en logisk 
mekanik jämförbar med den i Ciceros Pro Balbo, och man kan alltså 
säga att den obundenhet som är konsekvensen av att lagrummet bedöms 
vara direkt tillämpligt, innebär ett undantag från den annars gällande 
huvudregeln – att en viljeförklaring binder i enlighet med sitt objektivt 
uttryckta innehåll.57

En del regler varifrån motsatsslut görs kan också, särskilt om motsats-
sluten blir upprepade, eller rent av vanliga, komma att uppfattas som 
att de innehåller regler av undantagskaraktär. Om motsatssluten blir 
rent regelmässiga, alternativt om regeln uppfattas redan från början vara 
avsedd att tillämpas restriktivt, eller endast undantagsvis, som 32 § 1 st 
AvtL (eller flertalet regler om så kallade direktkrav, men det kommer 
vi till), så kan det alltså utbildas ett mönster. Ett mönster som kan tas 
till intäkt för en rakt motsatt regel – en alternativ regel, vars innehåll är 
det omvända i förhållande till den regel varifrån motsatsslutet görs. En 
sådan alternativ regel kan då också komma att uppfattas som att den gör 
anspråk på något mått av generalitet i sin tillämplighet (jfr uttrycket lex 
generalis). En huvudregel, med allmän räckvidd – om än inte universell 
sådan.

Hade den alternativa regelns räckvidd varit universell så hade nämligen 
inte undantagsregeln kunnat finnas, då motsatsslutet, som logisk man-
över, i princip utesluter konträrer. Det är nämligen en förutsättning för 
att ett motsatsslut ska vara legitimt att det saknas andra tillämpliga regler, 

56 Grönfors & Dotevall, Avtalslagen 4 uppl s 218.
57 Att Obligationsrättskommittén avstod från att säga detta rakt ut är ingen brist. 
Utformningen är resultatet av ett medvetet ställningstagande och ett aktivt val att visa 
förtroende för lagens adressater, som förutsattes förtjäna förtroendet. Tekniken används 
även på annat håll i lagen, t ex i 1 § 3 st, där man kan notera att det inte står att avtalslagen 
inte är tillämplig när det finns särskilda regler – utan endast att vad särskilt är stadgat då 
gälle, underförstått vid behov jämte det som gäller enligt avtalslagen.
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med motsatta rättsföljder.58 Systematiskt sett låter sig nämligen motsats-
slutet endast då legitimeras. Om det finns andra tillämpliga regler ska 
ju dessa tillämpas och rättsföljderna fastställas i enlighet med desamma, 
istället för genom att göra motsatsslut från en regel som inte är tillämplig.

Som ett andra exempel kan vi ta den så kallade dolusregeln, eller den 
allmänna princip som brukar anses uttryckt i 6 § 2 st AvtL. (Det är i sam-
manhanget ett ganska givet exempel, på grund av regelns systematiska 
samband med 32 § 1 st AvtL.) Dolusregeln samspelar med regeln om 
förklaringsmisstag, men är inte konträr  i förhållande till densamma – 
då hade ju motsatsslutet på logiska grunder varit uteslutet. Dolusregeln 
har ett mer kvalificerat krav på ond tro (måste  inse) än misstagsregeln, 
och dolusregelns rättsföljd tar inte sikte på avgivarens obundenhet till det 
uttryckta innehållet, utan på motpartens bundenhet till avgivarens egent-
liga, från uttrycket avvikande, avsikt.59 Genom att reglerna har skilda 
tillämpningsområden undviks den logiska kollision de konträra utfallen 
annars kunnat uppfattas innebära.

58 Konträra satser, eller konträra påståenden, är ett begrepp lånat från den formella logi-
ken (vilken f ö också den härrör från Aristoteles – Organon, kallas den postumt samman-
satta standardkällan med hans sex skrifter om logik, varav vi i det följande kommer att 
bekanta oss med flera, om än främst fotnotsvis). Två påståenden är konträra, om de på 
logiska grunder inte båda kan vara sanna, men båda kan vara falska. Om det ena påståen-
det är sant, följer således att det andra är falskt. Att både säga ”A är inte B.” och ”A är B.” 
innebär alltså ett logiskt felslut, av det slag Aristoteles försökt uppvisa.
59 Det är väl ingen nyhet för läsaren, men samspelet mellan de olika reglerna kan, med 
anknytning till exemplet ovan, uttryckas enligt följande: Om anbudsmottagaren bort 
inse, eller faktiskt insett, att anbudsgivaren av misstag uttryckt ett tio gånger lägre pris än 
avsett – t ex då en nolla saknas – så blir anbudsgivaren inte bunden till detta pris. Om 
anbudsmottagaren dessutom måste ha insett, eller faktiskt insåg, att anbudsgivaren ville 
ha ett tio gånger högre pris, så blir han vid en ren accept (ett blankt ”Ja, jag tar’n!”) bun-
den till det högre priset, trots att parternas kommunikationer objektivt sett prima facie 
har ett annat innehåll.
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Den ovan nämnda gamla60 latinska tolkningsmaximen lyder i en längre 
variant exceptio probat regulam, in casibus non exceptis,61 vilket kan översättas 
som ”undantag visar regeln, i fall som inte är undantagna”.62

Många undantag kan också, snarare än som ting, uppfattas som illustra-
tiva handlingar – som undantaganden. En skylt med texten ”Parkering 
förbjuden 8–17”, upplyser inte bara om att parkering under vissa tider är 
förbjuden, utan även om att sådan under övriga tider är tillåten. Det är 
rimligt (eikos)63 att förstå skylten på det sättet, eftersom de övriga tiderna 
inte undantas från den underförstådda huvudregeln om att parkering är 
tillåten. Rimligheten betingas av olika samhälleliga kutymer (som möns-
ter för parkeringstillåtlighet och skyltformulering, etc) och bekantskap 
med dessa kutymer förutsätts för att skylten ska kunna förstås, och fylla 
sitt syfte.64

60 Maclean, Evidence, Logic, the Rule and the Exception in Renaissance Law and Medi-
cine, Early Science and Medicine 2000 (vol 5) s 227 ff vill, på s 235, läsa Irnerius (ca 
1050–1125) glossa till Institutiones 1.3 (”Non est absurdum aliquid extra regulam inve-
niri” ≈ ”Det är inte absurt att finna något som faller utanför regeln”, Irnerius, Glossa ad 
Institutiones 1.3) som ett uttryck för principen. Han vill även läsa vill några ställen i 
Justinianus Digesta som konsekventa med tanken att undantag bekräftar regeln (Paulus, 
Digesta 44.1.22; Ulpianus, Digesta 44.1.2; Ulpianus, Digesta 44.2.1.2; jfr även Maclean, 
a a s 242 ff), och tanken kan alltså sägas ha långlig hävd.
61 Maximens form varierar. De vanligaste variationerna tycks vara om den preciseran-
de bisatsen efter kommatecknet medtas eller inte, och i så fall i vilken form, samt vad 
som utgör första satsens predikat. Bisatsen uttrycks ibland som ”de rebus non exceptis” 
(rörande saker som inte är undantagna). Första satsens predikat kan vara antingen probat 
(visar), firmat (styrker) eller confirmat (konfirmerar, eller bekräftar). Alla handlar på ett 
eller annat sätt om att illustrera eller bekräfta något, snarare än att bevisa (jfr logiska eller 
matematiska bevis), legitimera eller ge kraft åt det, och de är alltså deskriptiva snarare än 
normativa, även om detta inte är alldeles tydligt med firmat-formen (det är ju det vi leker 
med ovan). Jfr även engelskans affirm eller spanskans afirmar, som båda i ett sådant här 
sammanhang skulle betyda (be)styrka, i betydelsen vara illustrativt bekräftande, samt ety-
mologiskt stammar från latinets firmat. Därutöver förekommer formen ”exceptio quoque 
regulam declarat” (undantaget deklarerar också regeln), så hos t ex Fellmeth & Horitz, 
Guide to Latin in International Law s 101.
62 Översättningen är betingad av sammanhanget. I andra sammanhang kan probat över-
sättas prövar (jfr engelskans ”prove”), och uttrycket anses handla om att undantagsfallen 
utsätter regelns lämplighet eller räckvidd för prövning (jfr hemsökelse, eller ”stresstest”). 
Så i naturvetenskapligt sammanhang hos Maruyama & Takashi, Practical expression for 
exception and its utilization to leakage identification of power plant, Fuzzy Sets and Sys-
tems 1990 (34) s 1 ff, där introducerandet av ett undantag blir ett sätt att rädda ett befintligt 
analysschema, som författarna själva slutsatsvis framhåller: ”The present paper demonstra-
ted that introduction of a practically defined exception may be a solution to a plausible 
criticism against rule-based diagnosis”.
63 Jfr 2.4.7 nedan.
64 En poäng som är helt parallell med den ovan, om hur man reagerar när man tittar ut 
genom fönstret en svensk sommardag och finner att det är vackert väder.
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Dessa olika kutymer beskrivs förmodligen bäst som språkl iga  såda-
na, och som konventioner vilka man lär sig då man tillägnar sig ett språks 
grammatik.65

IV Explicatio in præparatoria – förberedande 
utläggning

Förevarande prolog syftar till att introducera ett antal teman vilka har 
betydelse för förevarande framställning. Några av dessa teman skulle kunna 
förses med etiketter, enligt följande. (Etiketterna tjänar dock endast som 
provisorier, vilka fyller en pedagogisk funktion och syftar till att erbju-
da ett antal bekvämt kortfattade terminologiska förankringspunkter att 
knyta sina uppfattningar om texten till.)

För det första kan det retoriska tema som redan implicerats göras expli-
cit. Poängen är då att i det följande undersöka den valda delen av den 
rättsliga diskursens retoriska konventioner, genom att tematisera de tex-
ter som läses som argumentativa sådana, som retoriska artefakter eller 
inlägg i ett pågående samtal där talare försöker övertyga. Som utvecklas 
nedan används ordet ”retorik” i förevarande framställning i en särskild, 
vidsträckt bemärkelse – och det rör sig alltså inte om någon reducerad 
stilfigursretorik eller liknande.66

Hade det gjort det så hade utläggningen om Cicero-citatet från Pro Balbo 
ovan kunnat stanna vid att identifiera att den längre kursiverade delen av det-
samma (”Och om ett undantag gör något sådant olagligt, så måste det vara 
lagligt när undantaget saknas.”), utgör en kiasm – en stilfigur som utmärks av 
mönstret: ”A – B; B – A”. (Ett exempel finns i: ”Leva som man lär; lära som 
man lever.”) Ordet kiasm betyder ungefär korsställning, och figuren kan på 
grund av sina ordspråksklingande egenskaper få det framställda att framstå 
som ett slags förmedlad folklig visdom. En klokskap som synbarligen skapar 
klokhet och får det uttryckta att tjäna en bevisande funktion långt starkare 

65 Med ordet grammatik skulle man kunna mena konsten (ars, techne) att finna och 
kombinera symboler. Man skulle också kunna tänka sig att logik är studiet av allt som 
är föremål för regler, vilket uppenbarligen inkluderar språk, och att reglerna för språk-
användning kallas grammatik. Jfr Joseph & McGlinn, The Trivium: The Liberal Arts of 
Logic, Grammar and Rhetoric s 3 ff, eller Harris, Language, Saussure and Wittgenstein: 
How to Play Games with Words s 61 ff. Jfr även J Samuelsson, Tolkning och utfyllning 
s 149 och hur ordet grammatik där används, passim.
66 Se vidare 2.4 nedan, ssk 2.4.4.
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än vad det kiastiskt uttryckta sakinnehållet kanske förtjänar, eller kunnat få 
i en annan form.67

Att vi inte nöjer oss med någon reducerad stilfigursretorik innebär dock 
inte att valet av former och uttryckssätt är irrelevanta. Förevarande text 
bygger genomgående på en tanke om att distinktionen mellan form och 
sakinnehåll varken är stabil eller generellt hållbar samt att inte endast vad 
som sagts kan spela roll, utan också hur  det sagts.68 Konkret innebär det 
att vi ibland, när det verkat intressant, noterar vissa uttrycksformer och 
figurer som använts samt hur de kan tänkas ha påverkat tidigare inlägg 
eller deras mottagande i det rättsliga samtalet i vid mening.

Därtill kan nämnas, att saker som ”den antika och klassiska traditionen” 
får en del uppmärksamhet. Det yttrar sig tydligast i att en del antika tex-
ter ges viss uppmärksamhet och i en del, kanske ibland otippade, utsväv-
ningar åt de romanistiska, latinska och grekiska hållen.

Texten bygger även på tankar om att författares tolkningar av sina käl-
lor, deras förståelser, betingas av deras förförståelser. Det kan sägas spegla 
en hermeneutisk ansats. Dessa förförståelser antas betingade av olika sam-
hälleliga, språkliga, teoretiska, filosofiska och vetenskapliga (med mera) 
konventioner, och alltså tolkarnas doxor. Sådana konventioner och doxor 
antas därmed vara av betydelse för vetenskapens utsagor. (Antagandena är 
inspirerade av en historiserande och kontextualiserande vetenskapsteori i 
något slags post-kuhniansk anda).69 Kort sagt antas att såväl forskarsub-
jekten som olika rättsliga aktörer kan ha på relevanta sätt divergerande 
förförståelser samt att subjektivitetsfrågor har betydelse också för rättsliga 

67 Se om Cicero-citatet från Pro Balbo, vid not 35 ovan. Jfr om kiasmer och en bred för-
ståelse av retorik, t ex Ramírez, Lära och leva ∞ leva och lära. Om kiasmens heuristik och 
kunskapsetik, i Olson (red), Chimärerna s 201 ff. Jfr även Fahnestock, Rhetorical Figures 
in Science s 123 ff och M Persson, Retorik och juridik s 152.
68 Jfr i och vid not 76 nedan.
69 I vetenskapsteorin är Kuhns påverkan ett omdiskuterat ämne, men det är okontro-
versiellt att Kuhn medverkat till att förskjuta synen på vad vetenskap är, eller kan vara, 
i förhållande till t ex Popperianismen. Ett hyfsat sentida bidrag är antologin Kindi & 
Arabatzis (ed), Kuhn’s The Structure of Scientific Revolutions Revisited (2012). Där dis-
kuteras Kuhns påverkan över breda fält, och redaktörerna kan öppningsvis (s 1) oblygt 
konstatera att: ”In the wake of the books’ [dvs: The Structure of Scientific Revolutions] 
publication, disciplines were shaped or reformed (for instance, STS [Science and Techno-
logy Studies] and history of science) and the dominant approach in philosophy of science 
(i.e., logical positivism) receded into the background.” Numer talas ibland även om en 
”Practice Turn”, då man vänt sig från normativa definitioner av vad vetenskapen ”är”, till 
deskriptiva anslag med fokus på konkreta vetenskapliga praktiker. Se därtill t ex Soler, 
Zwart, Lynch & Israel-Jost, Science After the Practice Turn in the Philosophy, History 
and Social Studies of Science (2014), passim, t ex s 93 ff. Se vidare 2.3 och 2.4 nedan.
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utsagor – som alltså betraktas som subjekts utsagor. (Det är rätt banalt, 
egentligen.)70

Så långt lite teori och något om vad för form av text du kan förvänta 
dig. Vad gäller metod utmärks avhandlingen av en i grunden rättsdogma-
tisk tillnärmning, som dock hämtar inspiration från modern och klassisk 
retorikteori och modern litteraturteori. För att inledningsvis ge en antydan 
om inriktningen (som presenteras närmare nedan) kan jämföras med den 
forskningsriktning som brukar kallas Law and Literature, och då särskilt 
den gren därav som kallats Law as  Literature (i motsats till Law in Lite-
rature). Denna gren utmärks av ett, ofta kritiskt,71 litteraturvetenskapligt 
intresse och applikation av litteraturteoretiskt inspirerade analyssätt, som 
närläsning, metaforanalys, narratologi, med mera, vid läsning av de rätts-
liga källorna – och dylikt förekommer alltså i någon utsträckning även i 
denna undersökning.72

Sedan ganska långt tillbaka har retorikämnet ofta kommit att sorte-
ras tillsammans med (och inte sällan under) litteraturvetenskapen. Det 
gäller dels rent universitetsorganisatoriskt men också mer materiellt, 
metodologiskt och ämnesmässigt såtillvida att litteraturvetenskapliga 
undersökningar ofta hämtat analysverktyg och begreppsapparatur ur den 
retoriska traditionen. (Den som vill vara på det viset kan kanske påminna 
om att ”retoriken faktiskt var först”, och att litteraturvetenskapen i lär-
domshistoriskt hänseende utgör en utveckling av en avknoppad gren från 
det vidare retorikämnet.)73 Närliggande exempel på sådana verktyg kan 
vara läran om stilfigurer och troper, topik-, status- och partesläran samt 
indelningen i olika pisteis.

Sambanden mellan de litteratur- och retorikteoretiska ämnena innebär 
att de retoriska elementen i den teori och metod som präglar förevarande 

70 Se vidare 2.2 och 2.3 nedan.
71 Se och jfr om kritisk litteraturteori t ex Felski, The Limits of Critique.
72 Se vidare 2.4.2 nedan m hänv.
73 Det händer dock att litteraturvetenskapen knyter sin egen historieskrivning till Aris-
toteles Poetiken, eller Om diktkonsten, där Aristoteles försöker definiera och klassificera 
olika litterära genrer och beskriva deras beståndsdelar. På så vis blir litteraturvetenskapens 
historia skenbart lika lång som retorikvetenskapens. Se om Poetiken t ex Melbergs inled-
ning i Stolpes svenska översättning Aristoteles, Om diktkonsten s 7 ff eller Aristoteles 
egen öppning, s 25 (1447a): ”Låt oss tala om diktkonsten som helhet, om dess olika 
arter och deras olika verkningssätt och om hur fabler ska konstrueras om diktverket ska 
bli lyckat, om hur många och hurdana delar ett sådant består av liksom om alla andra 
hithörande frågor. Och låt oss som naturligt är börja med grundprinciperna.” Det finns 
garanterat också åtskilliga tvistefrågor mellan litteraturvetare och retoriker om hur ämne-
nas respektive gränser bör dras, vad som hör till vad, hur Aristoteles poetik hänger ihop 
med hans retorik – och åtskilliga andra frågor. Sådana frågor är dock av begränsat intresse, 
för oss, varför vi glada i hågen kan förbigå dem.
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undersökning skulle kunna ses som endast en bekräftelse på att det rör sig 
om en ”sån där law and lit-grej”. Som kommer att utvecklas i det följande 
bygger framställningen dock på att retoriken, och inte litteraturen, eller 
ens rätten, betraktas som det överordnade ämnet. (Det ska nu inte förstås 
som att det görs gällande att det finns en hierarki, eller prioritet, mellan 
ämnena i något slags absolut mening, eller i någon mening över huvud 
taget, utan endast som att vi så att säga testar en idé och ser vad som då 
händer.)

Kontext och utveckling erbjuds nedan, men för säkerhets skull kan 
förtydligas att texten i metod- och ämneshänseende pretenderar på att vara 
en rättsdogmatisk undersökning av svensk civilrätt och på att i all ödmjuk-
het försöka lämna något litet bidrag till det civilrättsdogmatiska forsk-
ningsfältet. Rättsdogmatik förstås dock på ett särskilt sätt, som har sam-
band med den särskilda, breda, förståelsen av retorikbegreppet – och den 
rättsdogmatiska analysen av de rättsliga texterna stimuleras genom att 
viss terminologi och vissa sätt att tänka kring texter och tal ”lånas in”, 
från litteraturvetenskapen och retoriken – sådana dessa ämnen här (på ett 
förhoppningsvis konstruktivt sätt miss)förståtts.74 Sådana lån har nämli-
gen visat sig vara fruktbara, när det kommer till att hantera problem som 
uppstått vid den rättsdogmatiska analysen.

Vad inspirationen konkret lett till, samt hur de inlånade tänkesätten 
och terminologin utnyttjas och vilka problem de varit behjälpliga med att 
förhålla sig till, utvecklas något ytterligare nedan, i kapitel 2. Utöver den 
utvecklingen får det visas, konkret, i den egent l iga  undersökningen – 
den som är mindre metodologiskt självreflexiv och metatextuell.

De nämnda temana hänger ihop med varandra, såväl som med en 
del som ännu inte utvecklats.75 Man kan, om man vill, säga att texten 
handlar om sådana språkliga konventioner som nämndes avslutningsvis i 
föregående avsnitt, och då särskilt om den samtida svenska förmögenhets-
rättens grammatik – om förmögenhetsrätt skans  konventioner – och om 

74 Ambitionen att konstruktivt (miss)förstå, och inte endast eller till fullo förstå, kan ses 
som ett slags anspråkslöshet; jag är varken litteraturvetare, retoriker eller filosof – utan 
jurist – och kan inte gärna hoppas att begripa andras fält lika väl som de som där har sitt 
intellektuella hemvist. Ambitionen har heller inte varit att tillföra något t i l l  de andra 
fältens teori eller praktik, utan endast att låna f rån dem, till mitt eget lilla rättsveten-
skapliga värv. Inlånen har måhända ibland inneburit att saker ryckts ur sin kontext, att 
jag på annat sätt inte tillfullo respekterat det fälts premisser varifrån sakerna hämtats, eller 
att någon annan typ av transplantation eller översättningsoperation skett som förändrat 
sakernas mening.
75 Det kan också noteras att inte alla teman alltid görs explicita (om inte annat så därför 
att utrop av typen ”Kolla, nu gör jag en law and lit-/retorikgrej!” innebär störande avbrott 
i berättelsen). De förses inte heller alltid med små färdiga etiketter (något jag övertygad 
om att läsaren klarar av att prestera alldeles själv, om läsaren så önskar).
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den logiska och retoriska potential denna grammatik bereder. Att tex-
ten handlar om hur denna potential har operationaliserats och hur den 
kan operationaliseras, framöver, i förmögenhetsrättsliga diskussioner 
kring det ämne som behandlas i det följande – nämligen avtals subjektiva 
begränsning eller med en neologism ”avtals räckvidd”.

De tre ämnena, grammatik, logik och retorik, utgjorde under lång tid 
(i princip från antiken fram till modernitetens inträde med upplysningen 
och den vetenskapliga revolutionen) viktiga studieämnen. Från medelti-
den och framåt sammanfördes de under beteckningen trivium –76 av tri 
och via, varför ordet kan förstås som ”de tre vägarna”. De tre ämnena var 
de lägre av de sju fria konsterna (artes liberales) och de första inledande 
bildningsämnena (därav ordet trivial). Man skulle därför kunna säga att 
den här texten i stora delar representerar en färd längs triviums tre vägar, 
sådana de löper, kors och tvärs, genom förmögenhetsrätten, samt att tex-
ten ger uttryck för de undersökningar som genomförts, avseende sådana 
grammatiska, logiska och retoriska konventioner som i förmögenhetsrät-
ten finns uttryckta – vilket förstås implicerar en tes om att rättsdogmatisk 
forskning mycket väl kan förstås som just företagandet av sådana färder.

76 Jfr Joseph & McGlinn, The Trivium: The Liberal Arts of Logic, Grammar and Rheto-
ric s 3 ff. Jfr även Perelman, Retorikens imperium s 29 f.
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1 Konventionell inledning

1.1 Den allmänna regeln om avtalsverkningarnas 
begränsning

”Det kan tyckas självklart att kontraktsrätt avser rättsförhål-
landet mellan parterna i avtalet.”

Jan Hellner77

I avtalsrätten finns en allmän princip – en grundsats – som brukar 
omtalas som begränsande, med avseende på avtal och deras rättsverk-
ningar. I svenska texter kallas den ofta för något i stil med principen 
om avtalets subjektiva begränsning,78 principen om den kontraktuella 
partsbegränsningen,79 eller, med explicit fokus på rättsverkningarna, 
principen om avtalsverkningarnas subjektiva begränsning.80 Med andra 

77 Se Hellner, Hager & Persson, Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt: 2 häftet 6 uppl s 28. 
Motsvarande passage har funnits sedan Hellner i och med andra upplagan delade upp 
Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt i 2 skilda häften, se 2 uppl, 2 häftet s 31, och det rör 
sig alltså om Hellners egna ord.
78 Så t ex Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt 10 uppl s 260; S O Johansson, Direkt-
krav, sjöförsäkring och en ny försäkringsavtalslag, SvJT 1996 s 736; J Wetter, Mera om 
direktkrav i sjöförsäkring, SvJT 1998 s 45. Jfr även Zackariasson, Direktkrav s 38; Ström-
gren, Tillbehör och accession s 128 och van der Sluijs, Direktkravsrätt vid ansvarsförsäk-
ring s 107. Det förekommer olika variationer. Vanligast är om ”avtals”-lokutionen skrivs i 
bestämd eller obestämd form och om ”begränsning” skrivs i singular eller plural. Ibland är 
variationerna större, och man kan t ex tala om ”principen om avtals subjektiva utsträck-
ning”, så t ex i partsargumentationen i NJA 2007 s 758, min kurs.
79 Så Lindskog, t ex i Lindskog, Betalning 2 uppl s 230 (4.4.2.2) och s 360 (7.1.2.2); 
Lindskog, Skiljeförfarande 2 uppl s 148 (5.1.1); Lindskog, Lagen om handelsbolag och 
enkla bolag 2 uppl s 879, eller Lindskog, Garantier med dokumentvillkor – kommenta-
rer med anledning av en avhandling, JT 2014–15 s 829 ff, s 832 not 10. Se även i JustR 
Lindskogs tillägg i NJA 2014 s 760, p 3.
80 Jfr S O Johansson & van der Sluijs, Direktkrav vid ansvarsförsäkring enligt den nya 
försäkringsavtalslagen, SvJT 2006 s 86 not 26; Grönfors & Dotevall, Avtalslagen 4 uppl 
s 54; Grönfors, Ställningsfullmakt och bulvanskap s 9 (i noten); Adlercreutz, Gorton & 
Lindell-Frantz, Avtalsrätt I 14 uppl s 165, talar om ”principen om avtalets subjektiva 
rättsverkan”. Termen är ny från tidigare upplagor, där det inte fanns någon fast term 
för principen. På motsvarande ställen (s 149 i 13 uppl) talades om ”den allmänna prin-
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ord har kärt barn många namn, som det gamla ordspråket lyder. Trots det 
ska ytterligare ett sådant här läggas till listan. Nämligen bara parterna-
principen, som här och där i denna text brukas som en alternativ etikett 
för principen.81

De nämnda beteckningarna används i litteraturen i allmänhet syno-
nymt, och avses alltså beteckna samma sak. (Det finns i vart fall föga 
som tyder på att de olika författare som använt de olika etiketterna med 
desamma skulle ha åsyftat olika principer.) Den därmed betecknade prin-
cipen är en grundläggande allmän obligationsrättslig princip, vars innebörd 
skulle kunna sammanfattas i påståendet att ett avtal, som huvudregel, är 
en angelägenhet bara för dess (två) parter.82 Det är parterna som genom 
avtalet blir berättigade och förpliktigade i enlighet med avtalets innehåll, 
sådant det fastställs genom tolkning och utfyllning. Det blir de dock bara, 
som det heter, inter partes – och alltså endast i förhållande till varandra.

Grundsatsen antas ofta anvisa en förmögenhetsrättslig utgångspunkt, 
som innebär att de ur avtalet härrörande gäldenärs- och borgenärsför-
hållandena är personliga angelägenheter, och att andra än de som intar 
partsställning varken berättigas eller förpliktas genom avtalet.83 Ordet 
utgångspunkt kan varieras med huvudregel, eller a l lmän regel (som är 

cipen att avtalsverkningarna begränsas till parterna”. Möjligen har nyheten inspirerats 
av Grönfors, Några anmärkningar om friskrivningsklausuler i transportavtal, SvJT 1958 
s 521 ff, vartill hänvisades i tidigare upplagor (se a st), vars terminologi enligt ovan beto-
nar ’avtals begränsade verkningar’, och sin egen skepsis därtill, bl a genom uttrycket ”den 
allmänt hållna dogmen om avtalsverkningarnas begränsning”. Jfr även Grönfors, Ställ-
ningsfullmakt och bulvanskap s 9 ff, och Grönfors & Dotevall, a st där det än mer kritiskt 
benämns ”slagordet”.
81 I praktiken rör det sig om en termologisk import från engelsk rätt, där bland annat 
Vernon Palmer (The Paths to Privity, t ex s 21 och passim) i anslutning till engelsk rätts 
the doctrine of privity of contract talat om the parties only-principle. Den svenska över-
sättningen av denna term är i och för sig ganska ful. Det är svårt att förneka. Den är dock 
mer kortfattat kärnfull och, tycks det mig, mer självförklarande än de andra termer som 
nämnts i brödtexten. Dessutom är den bättre lämpad för genitivkonstruktioner, vilket 
visat sig behändigt.
82 Jfr t ex Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta s 81, 82 (2013: s 129, 131): ”Begreppet 
avtal är sedan gammalt fast förankrat i föreställningen om en bundenhet för enbart två 
personer. [---] Den här beskrivna tvåpartsmodellen, som utgör AvtL:s startpunkt, har i 
doktrinen omtalats som ’avtalsverkningarnas subjektiva begränsning’.” Detta påstående 
underbyggs med hänvisning till Grönfors, Ställningsfullmakt och bulvanskap s 9.
83 Jfr t ex Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt 10 uppl s 260 (”Avtalets subjektiva 
begränsning – en regel med undantag”); Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz, Avtalsrätt 
I 14 uppl s 163 ff; Hellner, Hager & Persson, Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt: 2 häftet 
s 131 ff (jfr s 134 ff); Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 879 och 
Lindskog, Skiljeförfarande s 148 not 285, samt i noten nedan anförda fall.
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det uttryck Högsta domstolen verkar föredra),84 och den för avtal gällande 
allmänna regeln är alltså kort och gott att avtalets verkningar sträcker sig 
till parternas respektive sfär – men inte längre, varför avtalet har begrän-
sad räckvidd, som instrument i den ekonomiska omsättningens intresse.

Att på detta gängse sätt presentera principen som huvudregel och 
utgångspunkt är knappast neutralt, eller ”oskyldigt”,85 då det innebär 
en implicit anvisning om hur resonemang och argumentation i avtals-
räckviddsfrågor bör inledas. Eller försiktigare uttryckt: en välmenande 
rekommendation om vad som i allmänhet utgör en lämplig startpunkt 
för analys och argumentation i fall som rör avtals räckvidd. Påståendet 
kan därmed sägas göra anspråk på att vara bestämmande, för hur sådana 
frågor ska besvaras – i den omfattning premisser och utgångspunkter blir 
avgörande för frågors svar, vilket de i hög grad blir (för som man frågar 
får man svar, och sådär).86

Uttrycket ”avtals räckvidd” (med varierande avledningar) är såvitt känt nytt. 
Det innebär möjligen en viss retorisk förskjutning till tredjemans förmån, 
då det rent språkligt synes vara mer neutralt att tala om ”räckvidd” än att 
tala om ”begränsning” och därmed redan från utgångspunkten utgå ifrån 
att räckvidden är just begränsad. Att det är språkligt neutralt innebär dock 
inte att det är retoriskt neutralt, och det innebär alltså en (ganska försiktig) 
retorisk förskjutning, istället för ett upprätthållande av den etablerade termi-
nologins konnotationer av gräns, hinder, spärr, avgränsning, inskränkning och 

84 Se NJA 1997 s 44 (”Den allmänna regeln i svensk rätt är att ett kontraktsförhål-
lande binder part endast gentemot sin direkte medkontrahent […] I enlighet härmed 
kan i princip ansvar göras gällande endast mellan de direkta avtalsparterna i ett kon-
traktsrättsligt förhållande”); NJA 2001 s 711 (”Den allmänna regeln i svensk rätt är att i 
kontraktsförhållanden part endast ansvarar mot sin direkte medkontrahent”); NJA 2012 
s 692: (”Den allmänna regeln i svensk rätt är att ett avtal är bindande enbart för parterna 
i avtalet. […] Avtalet har alltså en subjektiv begränsning […]”).
85 Med att det inte är oskyldigt menar jag något i stil med att presentationssättet är influ-
erat av ideologi, kultur och (rätts)politik, om inte annat så på så vis att det reproducerar 
en befintlig struktur, och i förlängningen den etik som är knäsatt i och genom denna 
struktur. Och, om du nu tänker: ”Ja, men då är ju ingenting oskyldigt!” så är du något 
på spåren. Därmed dock inte sagt att ”oskuld” i här avsedd mening skulle vara något 
eftersträvansvärt, utan endast att kännedom om eventuell ”skuld”, också sin egen, är 
önskvärd, vilket väl i princip betyder att man bör fundera över förekommande premisser 
samt deras implikationer och konsekvenser. (”Eftertänksamhet betyder: allt förblir inte så 
självklart som det var. Det är allt.”, som Hans Blumenberg sagt.)
86 Ett populärt och visdomsklingande ordstäv, också i rättsvetenskapen, jfr t ex Nygren, 
Som man frågar får man svar – några tankar om källkritikens betydelse, i Gräns & Wes-
terlund (red), Interaktiv rättsvetenskap s 101 ff; Leffler, Som man frågar får man svar, 
JT 2013–14 s 444 ff eller J Samuelsson, Något om tolkning av försäkringsvillkor, SvJT 
2014 s 703. Se även J Samuelsson, Rättsvetenskapens vetenskaplighet, Vb Olsen s 210 f 
m hänv.
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allmän restriktion. Nyordet torde också kunna användas mindre belastat, då 
det nya uttrycket innebär en distansering i förhållande till äldre terminolo-
giskt bagage.

Även om det i den meningen inte är neutralt så är det i hög grad gängse, 
och så etablerat i såväl praxis som litteraturen att det kan synas som en 
självklarhet,87 och som något helt natur l igt .88

Om någon skulle vara så fräck att den ifrågasatte antingen det självkla-
ra i att se principen som den givna huvudregeln, eller den rekommenda-
tion som impliceras av detta synsätt, så finns det också gott om utrymme 
att försöka legitimera det hela. Det finns flera olika argumentationsvägar 
att välja mellan – och nu handlar det alltså om argumentationsvägar som 
är antingen förekommande, närliggande eller åtminstone tänkbara, med 
hänsyn till förmögenhetsrättens argumentativa konventioner. Vi kan 
nämna fyra sådana argumentationsvägar.

För det första kan man, och det är nog inte ovanligt, bygga på ett 
antagande om (statistisk) vanlighet – om vad som är det normala – och i 
den meningen utgör normen.89 Det synes till exempel inte överdrivet 

87 Jfr inledningscitatet ovan, från Hellner, Hager & Persson, Speciell avtalsrätt II Kon-
traktsrätt: 2 häftet 6 uppl s 28. Liknande, Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz, Avtals-
rätt I 14 uppl s 163: ”Det är mer eller mindre självklart att ett avtal endast är bindande för 
parterna” (kurs ändrad; motsvarande har stått sedan 1 uppl, se där s 55). Se och jfr även 
samtliga källor (exklusive dem i not 86) vartill i detta kapitel hittills hänvisats.
88 Jfr H Andersson, Barthesianska meditationer, Fs Nørgaard s 71 ff, som inledningsvis 
reflekterar över hur påfrestande det kan vara att ”ständigt behöva fundera på betydel-
seimplikationer och associationer”, och hur det är ”ännu mer mödosamt […] att inför 
vardagens självklarheter inta en kritisk distans och fråga efter dolda innebörder, tanke-
ramar och maktstrukturer.”, vilket leder över i den retoriska frågan: ”Kanske bäst att 
acceptera världen som den är – naturlig?”, följt av: ”Och är inte i så fall juridiken ganska 
naturlig också? Åtminstone tillvänjs juristen, via sin utbildning och yrkesroll, att såsom 
just naturligt betrakta rättsliga resonemang, begrepp, systemrelationer och eventuellt till 
och med så kallade rättigheter. Utifrån faktabeskrivningar tycker vi oss kunna bygga upp 
logiskt stringenta argumentationsbanor där lagregler, principer, rekvisit, rättsligt givna 
värderingar samt en juridisk metod objektivt, neutralt förmår legitimera en lösning såsom 
riktig. »Rätt« – rätt och slätt.” Varpå resten av artikeln fullföljer den Anderssonska poäng-
en, vilken, naturligtvis, är att den uppfattade naturligheten kan problematiseras – i t ex 
Barthes anda.
89 Jfr tanken om att utfyllande rättsregler bör utgöra skäliga normallösningar för det stora 
flertalet fall. Jfr även förekommande (rättsvetenskapliga) tillämpningsrekommendationer 
som baseras på antaganden om vad som gäller typiskt sett eller liknande, vilka ofta synes 
bygga på intet annat än författarens antaganden, som i sin tur möjligen baseras på egen 
erfarenhet eller anekdotisk bevisning men i allmänhet (och nu generaliserar jag, uppen-
barligen) är välsignat befriade från varje tillstymmelse till empiriskt belägg. Ett godtyck-
ligt valt exempel finns i Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 450 
(ang 2 kap 18 § HBL): ”5.1.2 Att veto inläggs måste typiskt sett ses som en tämligen 
ovanlig och oväntad händelse. Den teoretiska risken för veto är således något som med-
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anmärkningsvärt att anta att avtal i det stora flertalet fall inte medför 
inomkontraktuella rättsföljder för andra än parterna, om inte annat så 
därför att avtalsslutande parter, antagligen, normalt inte avser att skapa 
rättigheter och förpliktelser för andra än sig själva.90 (Låt vara att ett 
sådant försök till retoriskt rättfärdigande uttryckligen vilar på dubbla 
antaganden, och att det kringgår den till synes väsentliga frågan om vad 
några som helst faktiska parter faktiskt avtalat om.) ”Inomkontraktuella 
rättsföljder” skulle då lämpligen kunna avse tillämpning av kontraktsrätts-
liga regler – som grundsatsen att avtal ska hållas – och att tillämpa sådana 
på andra relationer än avtalsrelationer, alltså på extrakontraktuella rela-
tioner, verkar, vid första anblick, något paradoxalt, då ”avtal” kan förstås 
som ett rekvi s i t  för dessa reglers tillämpning.91

För det andra kan påståendet om startpunktens lämpliga placering 
bygga på en uppfattning om hur den obligationsrättsliga systematiken, 
strukturen eller grundläggande logiken ser ut. En sådan uppfattning 
skulle i så fall kunna grundas i någon variant av lite gammal hederlig 
materiellrättslig rättsdogmatik som vilar på en stadig grund av analys och 

kontrahenten inte har anledning att beakta om inte särskilda skäl härför föreligger.” (kurs 
struken; inga referenser uteslutna).
90 Jfr t ex JustR Afzelius i NJA 1895 s 518, på s 521; Markesinis, The German Law of 
Contract s 181; Schmoeckel, Rückert & Zimmermann, Historisch-kritischer Kommen-
tar zum BGB, Bd II (§§ 305–432) s 1948 f, och, det blir aningen spekulativt, men ändå: 
Jfr hur saken presenteras i Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz, Avtalsrätt I 14 uppl 
(som åtminstone i tidigare upplagor varit en av den svenska avtalsrättens mest inflytel-
serika källor), i kapitel 5 som har rubriken ”Om avtalets rättsverkningar för andra än 
parterna”, se specifikt i första underavsnittet 5.1 (”Allmänt om parterna och avtalets rätts-
verkningar”) på s 163. Kopplingen mellan vad parterna vill, och avtalets subjektiva räck-
vidd, synes där ligga mycket nära till hands, även om den inte uttalas explicit, då texten 
där är upplagd enligt följande: Avsnittet inleds med ett stycke på två korta rader, som 
nämner det som där är temat, nämligen ”några frågor som gäller avtalets eventuella[*] 
rättsverkningar för andra än parterna”, varpå följer ett stycke, om 12 rader, som erinrar 
om att avtalsinnehållet, fastställt i enlighet med parternas vilja, blir avgörande för avtalets 
rättsverkningar. Direkt därpå följer ett stycke, som inleds med ”Det är mer eller mindre 
självklart att ett avtal endast är bindande för parterna”. Nästa stycke inleds sedan med ”Att 
avtal är bindande endast för parterna utesluter likväl inte att ett avtal kan[*] få rättsverk-
ningar för andra utomstående subjekt.” Till stöd för bara parterna-principens uppfattade 
naturlighet kan också noteras den tveksamhet till tredjemansverkningar som signaleras av 
i vart fall det första ordet markerat med *.
91 Jfr Hellner, Hager & Persson, Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt: 2 häftet 6 uppl s 28. 
Låt vara att ”avtalsrekvisitet” ofta är underförstått. Jfr t ex 1 § KöpL, där rekvisitet ”köp” 
kan förstås som ”köpeavta l” (eller ”avtal om överlåtelse av äganderätten till viss egendom 
mot vederlag i pengar”). Jfr även, för mer explicita exempel, den parentetiskt angivna 
grundsatsen i brödtexten ovan, eller den allmänna principen om culpa in contractu som 
kommit till uttryck lite varstans i den kontraktsrättsliga regelmassan, t ex i 27 § 4 st och 
40 § 3 st KöpL.
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utläggning av innehållet i positivt givna rättskällor. (Detta illustreras i 
kapitel 5 nedan, där de förekommande allmänt tillämpliga argumenten 
mot att medge direktkravsrätt inventeras och utvärderas.) En sådan argu-
mentationslinje framstår som mindre spekulativ än den om ”vad som 
är det normala”. Resonemang som vinner stöd i positivt givna erfaren-
hetsunderlag, det vill säga empiri, kommer också ofta att framstå som 
starkare än spekulativa sådana.92 Följdriktigt, och synbarligen trivialt, 
kommer i rättsliga sammanhang normalt resonemang som vinner stöd i 
rättskällor att framstå som starkare än resonemang som inte gör det. Vad 
gäller rättslig argumentation finns det nästan ett tvång att anknyta till 
rättskällor,93 och för den som vill övertyga på rättens arena synes alltså 
denna väg vara att föredra.

För det tredje kan man försöka legitimera antagandet genom hänvis-
ning till avtalsbegreppet som sådant – till vad ett avtal ”är” – genom att 
hävda att avtalets paradigm (det förebildliga idealexemplet) är överens-
kommelsen, den frivilligt ingångna relationen mellan två jämställda parter. 
Här finns det i kraft av våra språkliga konventioner en särskild begrepps-
lig logik. Den innebär att det framstår som närmast tautologiskt att säga 
att ett avtal är en överenskommelse,94 att en sådan i sin tur kan bestäm-
mas som ”resultatet av att olika personer någon gång kommit överens”, 
och att det senare i sin tur har konnotationer av frivillighet, eftersom 
ett tvunget samtycke är liktydigt med en avsaknad av samtycke. (Det 
värderas inte som ett reellt samtycke.)95 De överenskommande ska alltså, 
åtminstone i princip, frivilligt överenskomma något, för att ingå ett avtal 
– och redan där, i denna högst rudimentära beskrivning av avtalsbegrep-
pet, antyds en kärna till principen om avtals subjektiva begränsning, 

92 Jfr t ex Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen s 103: ”Den rättsvetenskapliga 
metod som behandlas i denna framställning kräver också ett mått av empiri. Detta kan 
tyckas vara en ren banalitet, en konsekvens av det krav på vetenskaplighet som har disku-
terats […]” (mina kurs).
93 Jfr, t ex, hur påståendet i brödtexten ovan sannolikt hade framstått som mer överty-
gande om jag här anfört en källa, helst en rättskälla, till stöd för detsamma – och hur det 
nu blir nästan en brist att jag inte gör det. Låt vara att man möjligen kan förlåta densam-
ma, i anledning av detta medgivande av bristen. (Den retoriska figuren kallas concessio 
(medgift, eftergift) – men allt sådant kommer vi till i sinom tid.) Jfr även, om tanketvång 
och stilenlighet, 2.4.5 nedan.
94 Jfr dock 4.4.3.3 vid not 1936 ff nedan.
95 Jfr, i motiven till 28 § AvtL, NJA II 1915 s 238: ”Har tvånget nått den intensitet 
att den tvungne varit ett alldeles viljelöst redskap i den andres hand […] kan man icke 
ens säga, att den rättshandling, varom fråga är, verkligen företagits av den tvungne”, då 
det inte är ”resultatet av en viljeakt från den tvungnes sida” och inte ett ”resultat av den 
handlandes fria vilja”.
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nämligen i den frivilliga överenskommelsen och i att man inte kan vara 
frivillig åt någon annan.

Avtalet blir då, per dess paradigmatiska definition, resultatet av auto-
noma individers fria val att binda sig gentemot varandra.96 Om inga fria 
val att binda sig gentemot annan kan ådagaläggas kommer följdenligt 
påståenden om att man inte  är avtalsförpliktad att framstå som starka. 
Sådan begreppsargumentation vinner styrka genom sin logiska form, 
med en positiv definition och en negativ subsumtionsmanöver.97 Defini-
tionen är inte oantastlig,98 men om den accepteras (som generell) är det 
svårt att undvika utfallet, givet logikens tvingande karaktär.99

En sådan definition kan synbarligen grundläggas genom påståenden 
om vad som är ”traditionellt” eller utgör ”vår historia” (två retoriska stor-
heter). Sådana kan underbyggas genom hänvisning till ett mer eller min-
dre uppenbart historiskt klingande erfarenhetsunderlag.100 Det innebär 
ett fjärde sätt på vilket antagandet kan försvaras – alltså med hänvisning 
till en historia som menas vara vår och med påtalanden av hur de rättsliga 
begreppen traderats till oss.101 (”Redan enligt den romerska rätten…”)102

Gränserna blir nog ofta flytande mellan begreppslig, historisk, traditionalis-
tisk och (rätts)källemässig argumentation. Man kan till exempel säga saker 
som att: ”I den västerländska liberala traditionen – vilken modern svensk 
avtalsrätt är en del av –103 är frivillighet, utövande av fri vilja, och rätt till 

96 Jfr vidare om paradigmbegreppet 2.3.1 nedan.
97 Vi kan för stunden bortse från den traditionella kritiken av så kallad begreppsjurispru-
dens. I den mån ett resonemang som det ovan kommer att utmynna i ett bekräftande av 
den generella obligationsrättsliga huvudregeln om avsaknad av förpliktelser, kan subsum-
tionen också ses som positiv, men då sker subsumerandet under något annat.
98 Den passar exempelvis inte fall av kontraheringsplikt.
99 Jfr 2.4.4 nedan.
100 Jfr t ex Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta s 81 (2013: s 129): ”Begreppet avtal är 
sedan gammalt fast förankrat i föreställningen om en bundenhet för enbart två personer. 
I den romerska rättens mest berömda definition av obligationsförhållandet anges detta 
som ett rättsligt band (iuris vinculum), varigenom en person blir skyldig att prestera till en 
annan person respektive denne andre blir berättigad att kräva prestation av den förste (I 3, 
13 pr). Varifrån denna begreppsbestämning härrör i sin tur är inte med säkerhet bekant.”, 
eller E Weiss, Institutionen des römischen Privatrechts 2 uppl 1949 s 261, vartill Grön-
fors hänvisar. Se även Mossberg, Tredjemansavtalets tidiga historia – ett traditionskritiskt 
utkast (kommande) m hänv.
101 Jfr exempelvis H Andersson, Rättens narratologiska dimensioner, i Gräns & Wester-
lund (red), Interaktiv rättsvetenskap s 11; J Samuelsson, Tolkning och utfyllning s 148 f, 
och nedan 4.3, 6.5.3, Bd 2, kap 13, samt här och där i det följande.
102 Jfr i noterna 100 ovan samt 110 och 113 nedan.
103 Det påstås ibland att avtalsrättens centrala källa, avtalslagen, är en produkt av ett sam-
hälle där liberala ideal stod högt i kurs. Att den bygger på en ideologi om att individen, 
när den befrias från traditionella hinder och frihetsinskränkningar av feodala, politiska, 
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respekt för densamma centralt. Det är den grund på vilken den klassiska 
avtalsrätten menats vara byggd (med rationalisten Hugo Grotius som den 
moderna avtalsrättens fader),104 och oavsett vilken inställning man har till 
viljebegreppet torde viljan vara en snudd på ofrånkomlig del av den avtals-
rättsliga retoriken och analytiken – av avtalsbegreppet. I vart fall gäller detta 
såtillvida att den som försöker förkasta det avtalsrättsliga språket och de 
former det erbjuder kommer att ha svårt att göra sig förstådd – och där-
med att övertyga.105 Viljan är en del av den avtalsrättsliga kulturen och dess 
språkspel. Det är ett ord vi svårligen kommer ifrån, ens om vi skulle vilja,106 

religiösa eller andra slag, är en rationell person som är fullt kapabel att själv bestämma 
sitt öde efter sina egna önskemål, och som måste ges frihet att göra detta, genom att ges 
frihet att binda sig, genom avtal. Jfr även, för ungefär samma poäng om den 15 år äldre 
tyska civillagboken Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Zweigert & Kötz, Introduction to 
Comparative Law 3 uppl s 324 f, och kom då ihåg att BGB i stora delar är en rättsve-
tenskaplig produkt, ett stycke Professorenrecht, samt att den tyska rättsvetenskapen hade 
stor påverkan på den nordiska rättsbildningen vid den tiden, jfr t ex Tamm, De nordiske 
aftalelove – mellem »megaloman chauvinisme« och nordisk pragmatisme, Fs Aftaleloven 
100 år s 18 ff samt i och vid not 108 nedan. Jfr även om Tore Alméns (Obligations-
rättskommitténs frontman vid AvtL:s författande) tyska intryck Knutsson, Tore Almén. 
Rättsvetenskapsman, lagstiftare, domare – och mer därtill, Ms Almén s 7 ff och Sundell, 
Tysk påverkan på svensk civilrättsdoktrin 1870–1914 s 232 ff och 235 ff.
104 Jfr t ex Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz, Avtalsrätt I 14 uppl s 46. Låt vara att 
det kan ifrågasättas om den viljebetonande traditionen verkligen sträcker sig lika långt 
som vi brukar vilja föreställa oss att vår avtalsrättsliga tradition sträcker sig, dvs till anti-
kens Rom, eller om det snarare rör sig om en renässansprodukt, där inte minst alltså 
Hugo Grotius haft ett finger med i spelet genom att utveckla sin sekulariserade naturrätt 
på rationalistisk grund. Jfr t ex utdraget ur Grotius, De iure belli ac pacis libri tres som, 
i Svante Hanssons översättning, finns i Strömholm & Frändberg (red), Rättsteoretiska 
klassiker s 131 ff, och hur han där inleder genom att på klassiskt manér skilja viljan 
(voluntas) från uttrycket (verba), för att sedan genast överordna det förra.
105 Jfr t ex B Lehrbergs skepsis till Grönfors nya matris, och den problemformulering 
om ungefär ’viljans numer minskade betydelse’ varifrån matrisens uppbyggnad tar sin 
utgångspunkt, B Lehrberg, Anm av Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, SvJT 1996 
s 461 ff, på s 475 ff. Jfr även hur Rodhe, Allmän privaträtt – avtalsrätt – obligationsrätt, 
SvJT 1971 s 175 ff, på s 178, uttalar en försiktigt positiv hållning till Arnholms ”disposi-
tive utsagn” – som av Arnholm avses ersätta rättshandlingsbegreppet (vilket i avtalslagens 
förarbeten definieras genom hänvisning till viljeförklaringsbegreppet, jfr NJA II 1915 
s 232; Arnholms första skrift på temat finns i TfR 1948 s 368 ff), men ändå menar att 
det kan finnas skäl att åtminstone ”till vardags […] fortsätta använda den hos oss väl 
in arbetade termen viljeförklaring”. Rodhe var alltså inte oemottaglig för Arnholms bud-
skap, men vill ändå inte bryta med den traditionella viljeretoriken.
106 Ibland har man försökt tona ned viljans betydelse. I svensk rätt är det nog skolbild-
ningen kring Grönfors som gått längst i det avseendet, se t ex Grönfors, Avtalsgrundande 
rättsfakta, passim, t ex s 42 ff (jfr i ovanstående not) och jfr om antiviljeismen J Samuels-
son, Tolkning och utfyllning s 88 ff och s 425 ff, samt J Samuelsson, Tolkningslärans gåta 
s 186 ff, alla m v hänv.
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eftersom det är historiskt givet som en del av den tradition som är vår.107 I 
denna tradition är utövande av viljan oupplösligen förbundet med begrep-
pet autonomi,108 som ju kan sägas ta sikte just på möjligheten att utöva sin 
vilja fritt. Och den person som har en oberoende agent som agerar såsom 
frivillig åt personen – den som av annan anmäls som frivillig – äger knappast 
autonomi – om anmälan är bindande.”

(Citattecknen markerar förresten här ironi, och att författaren alltså för-
täljer om något som skulle kunna sägas, komplett med rättsvetenskapligt 
stilenliga fotnoter, men som han inte själv vill påstå, då det verkar lite för 
drygt, i sin bombasm.)

Alla dessa sätt att motivera påståendet om utgångspunktens lämpliga pla-
cering anknyter förstås till varandra. Det synes till exempel övertygande 
att framställa vad som utgör det normala, normen, som resultatet av en 
normaliseringsprocess, som tagit sig uttryck i, formats av och samtidigt 
format den historiska rättsvetenskapliga, mer allmänt samhällsvetenskap-
liga, och kanske rent av mer allmänt samhälleliga, diskursen om avtal 
– som ibland också kommit att kodifieras i rättskällor.109 Det rör sig om 
en process som kan sägas ha format den samtida ideologin om avtals 
räckvidd, på ett sätt som sammantaget innebär att idén om avtalets sub-

107 Här skulle man kunna anknyta till Heidegger (jfr Berglund, Avräkningsmetoden 
s 35 ff) och med det vinna vissa läsares gillande, samtidigt som man alienerar andra.
108 Se t ex Gutmann, Theories of Contract and the Concept of Autonomy s 3 ff. Auto-
nomi förstås då vanligen anti-interventionistiskt (autonomi innebär avsaknad av (statlig) 
intervention, påtryckningar och beroendeförhållanden), inte minst i den rättsekonomis-
ka forskningen som ofta uttryckligen bygger på liberalistiska ideal, jfr t ex Trebilcock, The 
Limits of Freedom of Contract s 1 ff, ssk s 7 ff; Ulfbeck, Kontrakters relativitet s 23 ff 
och Strömgren, Tillbehör och accession s 60 ff m hänv. Notera hur Votinius, Varandra 
som vänner och fiender, i den kommutativa rättvisans namn, polemiserar mot de liberala 
idémässiga utgångspunkterna om bland annat autonomi i avtalsrätten och mot den män-
niskosyn han menar att de bygger på, tydligt på s 18 ff, jfr därtill Wilhelmssons anmälan 
i SvJT 2005 s 439 ff, t ex s 441. Jfr även O Svensson, Avtalsfrihet och rättvisa s 19 och 
s 61 m hänv i not 91.
109 Jfr Mellqvist, Etthundra år – tolv spikar inslagna mellan evigheten och mikrosekun-
den, SvJT 2016 s 564, som återger vad som väl börjar bli en floskel, när han skriver: ”Om 
man plockar ut en enskildhet ur den juridiska landskapsbilden, t.ex. en lag, så uppstår 
den inte ur tomma intet. Man har i det verkliga livet ringat in ett problem av något slag 
som man anser bör bli föremål för reglering. Problemet och tänkbara lösningar diskuteras 
i formaliserade, och även i informella, sättningar. I slutändan fryser man diskussionen, 
dvs. stiftar och utfärdar en lag (”lag är frusen politik” har det träffande sagts).” (min kurs, 
som utmärker de bevingade ord vilka alltså börjat likna en floskel att slänga sig med 
apropå relationen mellan juridik och politik; jfr t ex hos Regner, Juridik och politik, 
SvJT 1992 s 242, eller hos Mellqvist själv, i sin anmälan av Lindblom, Progressiv process, 
SvJT 2001 s 952, och i det anmälda verket, på s 299 – som dock, progressivt, betonar 
rättens dynamiska karaktär och påminner om att den faktiskt inte är nedstoppad i någon 
frysbox.)
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jektiva begränsning nu kan framstå som en naturlig utgångspunkt, vilken 
ofrånkomligen påverkar vad som kan anföras som övertygande avtals-
rättslig argumentation. Detta gäller inte minst då utgångspunkter i kraft 
av sin uppfattade naturlighet kan komma att bli de liksom förväntade 
utgångspunkterna, på sätt som innebär att den som tar sin utgångspunkt 
annorstädes riskerar tappa förtroende redan från start. Bara parterna-
principen kommer då att tjäna som ett (ofta överkomligt, men ändå) 
första hinder, vilket tredjeman förväntas ta sig över, runt eller igenom.

När vi ändå är inne på huvudregler kan också noteras att bara parter-
na-principen samspelar med ett par andra principer. För det första sam-
spelar den med självbindningens princip,110 som enkelt uttryckt innebär 
att man, i princip, kan binda sig själv, men inte andra, och som i svenska 
rättskällor framför allt kommer till uttryck genom 1 § och 10 § 1 st avtals-
lagen motsatsvis.111 Denna princip kan sägas vara sammanbunden med 
principen om avtalets subjektiva begränsning, såtillvida att den senare, 
i princip, tycks följa logiskt av den förra – för om man inte utan vidare 
kan bindas av annans agerande, kan man inte gärna heller bli bunden av 
annans avtal.112 Avtalet blir därmed, på grund av självbindningen, sub-
jektivt begränsat, och man kan inte avtala på ett sätt som påverkar tredje-
mans rättsställning – åtminstone inte på ett sätt som binder  tredjeman.

I tillägg till principen om avtalets subjektiva begränsning och själv-
bindningens princip kan nämnas självberättigandets princip.113 Enligt 

110 Ibland antyds att självbindningens princip (eller för den delen bara parterna-princi-
pen) är ett samtida spår av en romerskrättslig princip, alteri stipulari nemo potest, vilken 
ansetts innebära att man inte kan stipulera för annan, jfr t ex S O Johansson, Direkt-
krav i senare tids rättstillämpning, Fs Håstad s 291, i anslutning till Ulpianus, Dige-
sta, 45.1.38.17, och se Zimmermann, The Law of Obligations s 34 (ff); Kaser & Knü-
tel, Romersk privaträtt s 269 f; Kötz, Europäisches Vertrragsrecht s 470 f; Hallebeek, 
Introduction, i Hallebeek & Dondorp (ed), Contracts for a Third-Party Beneficiary s 1 
(och passim); Palmer, The Paths to Privity s 4. Se även Justinianus, Institutiones 3.19.4, 
3.19.19 och jfr Gaius, Institutiones 3.103, 3.163. Jfr även Mossberg, Tredjemansavtalets 
tidiga historia (kommande), avsnitt 2.3, 2.4 och 4.2.
111 Angående ytterligare rättskällestöd för principerna, se 5.2 nedan.
112 Jfr i not 87 ovan. Om man vill kan man se det som ett uttryck för en princip om 
negativ avtalsfrihet, det vill säga som en incident av regeln att man har rätt att stå utanför 
avtalsförhållanden. Vad man vinner på att se det så är oklart – annat än att det skulle 
kunna utgöra induktivt stöd för en överordnad princip om (negativ) avtalsfrihet. (Möj-
ligen kan man därtill försöka spinna någon rättighetsargumentation på det, genom att 
åberopa EKMR eller dylikt. Det är dock svårt att se att det skulle bli särskilt övertygande.)
113 Om man vill ge självbindningens princip romerskrättsliga rötter genom att knyta 
den till maximen alteri stipulari nemo potest (jfr i not 110 ovan), så kan man, för kon-
sekvensens skull, knyta självberättigandets princip till en annan romerskrättslig maxim, 
nämligen per extraneam personam nobis adquiri posse, som skulle kunna översättas som 
”genom extern person kan vi inget förvärva”. Se och jfr Gaius, Institutiones 2.95; Jus-
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den gängse historieskrivningen tilläts inte tredjemansavtal ”förr” (ibland: 
”i romersk rätt”) – inte ens berättigande sådana – och därmed kunde 
man då inte berättiga annan än sig själv.114 Självberättigandets princip 
sammanfattar detta forna rättsläge. Åtminstone sedan det berättigande 
tredje mansavtalets historiska genombrott, som innebär att det i allmän-
het är fullt möjligt att på olika sätt berättiga tredjeman, torde dock prin-
cipen få sägas vara av ganska ringa materiellrättslig betydelse.115 Den kan 
dock ibland ha något förklaringsvärde och bör i vart fall nämnas såsom 
spegelbild eller dialektisk motpol till självbindningens princip.116

Tillståndet kan möjligen uttryckas som att självbindningens princip 
utgör en förklaring till att man kan tala om ett förbud mot betungande 

tinianus, Institutiones 2.9.5; Paulus, Digesta 45.1.126.2; Diocletianus & Maximianus, 
Codex 4.27.1.pr. För en ingående studie av möjligheterna att överlåta äganderätt med 
hjälp av externa personer, se Rodríguez Diez, Potestas Alienandi: Transfer of ownership 
by a non-owner from Roman law to the DCFR, bl a s 21 ff. Jfr även Mossberg, Tredje-
mansavtalets tidiga historia (kommande), avsnitt 2.3, 4.2.
114 Det ”förr” då tredjemansavtal inte erkändes preciseras alltså ibland till ”romersk 
rätt”. I regel tar historieskrivningen formen av ett utvecklingsnarrativ, där det forna icke-
erkännandet vid någon, inte närmare angiven, punkt sägs ha övergått i ett erkännande av 
tredjemansavtal. Se, till stöd för historieskrivningens påstådda bruklighet, som exempel 
i kronologisk ordning: Lundstedt, Aftal ang prestation till tredjeman 1908–1909 s 167; 
Cohn, Studier til Læren om Tredjemansretshandler med særligt Hensyn til dansk Ret, 
TfR 1914 s 3 f; Undén, Från vår försäkringsrättsliga praxis, SvJT 1917 s 97 ff, på s 101; 
Lundstedt, Anm av Palme: Staten och försäkringsväsendet, SvJT 1918 s 29 ff, på s 31 f; 
Lundstedt, Obligationsbegreppet I 1929 s 180. Jfr även Grönfors, Ställningsfullmakt och 
bulvanskap 1961 s 9 f m omf hänv, ssk i not 1 på s 9, jfr även angående fullmaktens del-
vis parallella historia, s 74 f; Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta 1993 s 81 m not 120 
(2013: s 129 f med not 120); Zackariasson, Direktkrav 1999 s 187 m hänv. Se från de 
nordiska grannländerna t ex danska Iversen, Trediemandsaftaler, TfR 1994 s 14 ff, på 
s 109 och Ulfbeck, Kontrakters relativitet 2000 s 31 f m hänv samt norska Iuul, Grund-
rids af den Romerske formueret 1942 s 142 f och Hov, Avtalerett 3 uppl 1993 s 329. Jfr 
även i noten nedan och se allmänt om tredjemansavtalets historia t ex Zimmermann, The 
Law of Obligations s 34 ff och Hallebeek & Dondorp (ed), Contracts for a Third-Party 
Beneficiary: A Historical and Comparative Account.
115 Notera t ex vad HD antyder i NJA 2013 s 491, p 13: ”Tredjemansavtal har sedan 
länge godtagits i svensk rätt.” Se även hänv i noten ovan och t ex Adlercreutz & Gorton, 
Avtalsrätt I 13 uppl s 153. ”[d]et stred mot den klassiska romerska avtalsläran att erkänna 
en rättsfigur som tredjemansavtalet, ty avtal ansågs kunna ha rättsverkningar endast för 
parterna. Men det yppade sig ett praktiskt behov av en sådan rättsfigur, och efter hand 
har tredjemansavtalet vunnit erkännande i de flesta länders rättsordning. [styckebryt-
ning] I nordisk rätt har tredjemansavtalet erkänts sedan länge”. Ett i stort sett likalydande 
uttalande har funnits sedan 1 uppl från 1965 (s 58), och passagen är alltså Adlercreutz 
egen. I 14 uppl, där Lindell-Frantz trätt in som medförfattare finns motsvarande skriv-
ning på s 168, där den dock undergått vissa språkliga moderniseringar (därav citatet från 
äldre uppl).
116 Principen torde kunna ses som ett uttryck för värderingar liknande dem som kan ses 
i de direktkravstopiker som behandlas 5.4 nedan.
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tredjemansavtal, medan det faktum att självberättigandets princip kom-
mit att väsentligen utmönstras förklarar att berättigande tredjemansavtal 
är tillåtna.

Dessa principer och särskilt den övergripande principen om avtalets sub-
jektiva begränsning utgör ett övergripande tema för förevarande text. 
Som tema fyller de dock främst funktionen av ett slags fond, eller en stän-
digt underförstådd bakgrund mot vilken de följande undersökningarna 
kan betraktas. Framställningen tar nämligen inte de enkla huvudreglerna 
som sitt egentliga undersökningsföremål. Istället tar vi sikte på det som, 
med den traditionella synen på avtalsverkningarnas begränsning till par-
terna, utgör anomali och avsteg. Vårt föremål är här de ”andra” fallen, de 
antaget avvikande, annorlunda och avartade fall där avtal får tredjemans-
verkningar – och särskilt hur dessa partsexterna verkningar motiveras och 
förklaras. Vi ska alltså uppehålla oss vid frågor om avtals påverkan på 
tredjemans rättsställning samt vid den rättsliga diskurs där sådana frågor 
varit föremål för dialog och prövning.

1.2 Ämnet och dess aktualitet
”Formuerettens kunstfærdigt opbyggede System har ikke 
Plads for Tredjemandsretshandlerne; de forstyrrer Harmo-
nien og den afbalancerede Ligevægt, hvormed de andre Dele 
er indpassede i hinanden.”

Naphtali Cohn117

Det rättsliga område som rör avtals tredjemansverkningar har ansetts 
svårforcerat.118 Det har nog delvis att göra med att tredjemansverkning-
ar utifrån ett traditionellt avtalsparadigm, och med en traditionalistiskt 
obligationsrättslig systematik, redan från utgångspunkten framstår som 

117 Cohn, Studier til Læren om Tredjemansretshandler med særligt Hensyn til dansk Ret, 
TfR 1914 s 1.
118 För ett sentida exempel, se van der Sluijs, Preskription och preklusion av den skadeli-
dandes direktkravsrätt enligt FAL, Fs Bengtsson 90 år s 511 ff, som på s 523 avslutar: 
”Det var rätt länge sedan jag skrev något på ett direktkravsrättsligt tema. Nu när jag gjort 
det igen slås jag av hur komplicerat det är, och hur den enklaste fråga kan vara så svår att 
svara på. Man tappar snabbt bort sig när det kommer till att tankemässigt hålla ordning på 
trepartsförhållandet, tidsaxlar, frivillig och obligatorisk ansvarsförsäkring, konsumentför-
säkring och företagsförsäkring, tvingande och dispositiva regler, samt principerna om och 
grunderna för självständig respektive accessorisk direktkravsrätt. Att hantera FALs regler 
om preskription och preklusion i en direktkravssituation är lite av en juridisk ingenjörs-
konst […]”, min kurs. Om att den FAL-relaterade direktkravsproblem är avtalsrelaterad, 
se 5.2 nedan.
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en avvikelse från normalfallet.119 Det rör sig om ett rättsligt spänningsfält 
där flera variabler är i spel samtidigt, och tredjemansproblemen har för-
anlett såväl bryderier i det praktiska rättslivet som huvudbry och åtskil-
liga inlägg i rättsvetenskapen i vid mening.120

Att täcka in ”hela” tredjemansrättsområdet låter sig dock knappast 
göras inom ramen för en undersökning (om den inte ska bli helt ytlig 
och ointressant). Det ämne som när undersökningen genomförts fram-
stått som mest angeläget rör så kallade tredjemansavtal. Denna term tas 
då i vid mening, och får inbegripa väsentligt mer än den idealtypiska 
varianten av tredjemansavtal, det vill säga självständigt berättigande avtal 
om prestation till tredjeman.121 Frågan om tredjemansavtalsbegreppets 
utsträckning är dock i sig ett av de problem som berörs inom ramen för 
förevarande undersökning. I det följande tar vi oss därmed an såväl frå-
gor om vad som ska räknas till och skiljas från tredjemansavtalsfiguren, 
som den därmed sammanhängande frågan om när ett tredjemansavtal 
föreligger. Därmed uppmärksammas även tredjemansavtalsfigurens för-
hållande till andra närliggande rättsfigurer – varvid förhållandet mellan 
tredjemansavtal och direktkrav kräver särskild uppmärksamhet (se vidare 
1.3 nedan).

Vårt primära föremål är alltså det rättsliga fenomenet tredjemans avtal. 
För att välja ett relativt teoretiskt obelastat begrepp kan vi tala om vårt 
fenomen som tredjemansavtalsfiguren. Den kan beskrivas som såväl en 
rättsfigur som en avtalsfigur. Med rättsfigur förstås då ett urskiljbart rätts-
ligt fenomen för vilket det finns särskilda regler (här: läran om tredje-
mansavtal, enligt nedan).122 Poängen med att tala om tredjemansavtal 
som en avtalsfigur är att särskilja figuren från de traditionella avtals-
typerna.123 Ett avtal kan nämligen innehålla villkor som tar sikte på 
tredje mans rättsställning i princip oberoende av vilken avtalstyp det rör 

119 Jfr t ex inledningscitatet ovan.
120 Se vidare nedan i detta avsnitt, samt 1.4 nedan.
121 Se ang tredjemansavtals möjliga innehåll Bd 2, kap 15–17. Att titeln på Lundstedts 
avhandling var ”Aftal angående prestation till tredjeman” (1908–1909), är därmed ingen 
slump då detta utgör det primära, paradigmatiska, exemplet på tredjemansavtal.
122 Så kan man kalla t ex kalla betalning, handelsbolag eller kommission för rättsfigurer, 
se t ex Millqvist, Betalning – en rättsfigur med många drag, Fs Gregow s 297 ff; Lind-
skog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 63 f, samt prop 2008/09:88 s 189 
(kommission, och ”andra närliggande rättsfigurer”). Jfr även Lindskog, Förhandlings-
spelet s 107 ff.
123 Jfr t ex Hellner, Hager & Persson, Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt: 1 häftet 6 uppl 
s 23 ff; Lindskog, Aktieägaravtal – kommentarer med anledning av en avhandling, SvJT 
2011 s 267, 274 f; Heidbrink, Logistikavtal s 27 ff; Sundberg, Avtalstyper och typavtal, 
SvJT 1961 s 11 ff.
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sig om. (Försäkringsavtal innehåller ofta tredjemansvillkor;124 köpeavtal 
kan innehålla villkor om leverans till tredjeman;125 nyttjanderättsupplå-
telser kan innehålla villkor om tredjemans rätt till nyttjande,126 och så 
vidare.)127 Vad som in dubio ska gälla för tredjemans rätt varierar också 
med avtalstypen. Det framstår därmed som ungefär lika meningsfullt att 
tala om tredjemansavtal som en avtalstyp, som det vore att göra det om 
skriftliga avtal. Eftersom det dock kan vara pragmatiskt att ha en utmär-
kande term för fenomenet tredjemansavtal, en term som kan fungerande 
samlande på ett lämpligt abstrakt plan, utan att sammanblandas med 
andra etablerade kategoriseringar, har här alltså valts att tala om tredje-
mansavtalsfiguren – i det följande med de kvalificeringar och precise-
ringar som motiveras av sammanhanget.

Tredjemansavtalsfiguren regleras av en allmän avtalsrättslig lära, 
nämligen tredjemansavtalsläran. Denna allmänna lära medger som nyss 
antyddes variationer, beroende på i vilken typ av avtal ett tredjemansvill-
kor förekommer och hur de konkreta villkoren är utformade. I princip 
kan man därmed tala om att den allmänna tredjemansavtalsläran refererar 
till ett antal för densamma kompletterande speciella tredjemansavtalsläror, 
vilka i regel berör villkor i särskilda avtalstyper. (Exempelvis kan reglerna 
i GFAL om försäkring av tredjemans intresse ses som en, låt vara numer 
positivrättsligt utmönstrad, speciell tredjemansavtalslära för den aktuella 
formen av försäkringsavtal, vilken innehåller specificerande och från de 
allmänna principerna delvis avvikande principer.)128

Förevarande undersökning kan abstrakt beskrivas som ett försök att 
artikulera den i svensk rätt olagfästa allmänna tredjemansavtalsläran.129 
Denna allmänna lära låter sig dock inte artikuleras utan att beakta kon-

124 Se t ex NJA 1992 s 414; NJA 1996 s 400; NJA 2000 s 48 och NJA 2001 s 750.
125 Jfr t ex J Ramberg & Herre, Köplagen 2 uppl s 126 (jfr s 169 ff). Att leverans ska ske 
till tredjeman innebär dock inte att tredjeman ska ges en självständig rätt att kräva leve-
rans, men den typen av frågor kommer vi till. Jfr även om olika möjliga komplikationer 
vid transportavtal i flera led JustR Lindskogs tillägg i NJA 2014 s 760.
126 Se t ex NJA 1971 s 412; jfr även NJA 1994 s 35 och (motsatt håll) NJA 1999 s 35. 
Se även Iversen, Trediemansaftaler, TfR 1994 s 54 f.
127 Se, för en kasuistik över situationer där tredjemansavtal kan aktualiseras, Iversen, Tre-
diemansaftaler, TfR 1994 s 37 ff m hänv.
128 Även om det i delar av den försäkringsrättsliga litteraturen finns en anmärknings-
värd ambivalens vad gäller frågan om sådana avtal är tredjemansavtal eller inte, så bör 
det noteras att Obligationsrättskommittén explicit talade om försäkring av tredjemans 
intresse som ett avtal till förmån för tredjeman i förarbetena till GFAL, se SOU 1925:21 
s 144, 148 och NJA II 1927 s 449, 453. Åtminstone vissa av reglerna i 9 kap FAL, som 
innehåller motsvarigheten till GFAL:s regler om försäkring av tredjemans intresse, bör 
också kunna ses som tredjemansavtalsregler.
129 Se vidare 1.3 nedan.
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kreta rättsregler som rör mer specificerade fall, varför åtskilliga sådana 
regler och principer i mer speciella tredjemansavtalsläror berörs, dock 
utan anspråk på fullständighet. En undersökning av ämnet motiveras 
delvis redan av att tredjemansavtalsläran är underbeforskad och sedan 
länge ganska eftersatt i den akademiska rättsvetenskapen.

Angående forskningsläget kan sägas följande. Den senaste (och väl egentli-
gen enda i något så när modern tid) svenska monografin om tredjemans-
avtal är Vilhelm Lundstedts doktorsavhandling Aftal angående prestation till 
tredjeman från 1908.130 Lundstedt berör där i huvudsak tysk rätt, med en 
utpräglat begreppsjuridisk metod, och verket – som är äldre än det mesta av 
Obligationsrättskommitténs arbete (1914 års kommissionslag, avtalslagen, 
1927 års försäkringsavtalslag och skuldebrevslagen) och ignorerade det som 
fanns (1905 års köplag och dess förarbeten) – får betraktas som föråldrat.131 
Lundstedt berör heller inte den äldre svenska praxis om tredjemansavtal 
som fanns.132 Bland äldre verk kan även nämnas Phillips Hults doktors-
avhandling Bidrag till läran om försäkring av tredje mans intresse från 1927. 
Boken är dock avgränsad i enlighet med det ämne titeln antyder och den 
berör ett rättsläge som är äldre än förra försäkringsavtalslagen, vilken är från 
samma år som boken men skrevs oberoende av densamma (Hult var som 
doktorand inte inblandad i Obligationsrättskommitténs arbete).133 Lagen 
innehöll i delar också avvikelser från Hults slutsatser om hur rättsläget 
borde vara beskaffat – inklusive i den för oss väsentliga frågan om en försäk-
ring av tredjemans intresse in dubio ska betraktas som ett tredjemansavtal; 
Hult fann att så inte var fallet, medan Obligationsrättskommittén fastslog 
att det var det.134 Tredjemansavtal har därutöver väsentligen behandlats i 

130 – och 1909, se i not 181 nedan.
131 Se Lundstedt, Aftal angående prestation till tredjeman, Lund 1908–1909 (varom 
Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz, Avtalsrätt I 14 uppl s 167 not 9: ”En nu föråldrad 
monografi i ämnet”). Jfr om boken och om Lundstedts utpräglade germanism (med hän-
syn till det språk han uttrycker sig på, vilka källor han beaktar, vilka problem han behand-
lar samt vilka frågor han gör sig och hur han tar sig an att besvara dem), Sundell, Tysk 
påverkan på svensk civilrättsdoktrin 1870–1914 s 252 ff och 250 f. Se om Lundstedt, 
hans teoretiska utvecklingskurva och hans gärning i stort 4.3.2 nedan, och mer ingående 
om avhandlingen Bd 2, kap 13.
132 Jfr Bd 2, kap 13. Hade han gjort det är det tänkbart att han i delar kommit till andra 
slutsatser.
133 Jfr Hult, Bidrag till läran om försäkring av tredje mans intresse, förordet.
134 Se å ena sidan Hult, Bidrag till läran om försäkring av tredje mans intresse, bl a s 158: 
”Därmed ha vi sålunda även avvisat den konstruktion, som på senare tid vunnit nästan 
fullständigt enig anslutning i teorien, nämligen tredje-mans-avtalet.” (avstavning i origi-
nal). Se å andra sidan Obligationsrättskommitténs motiv, i NJA II 1927 s 449 (jfr s 453): 
”Försäkringavtalet är i detta fall vad man i rättsvetenskap och främmande lagstiftning 
plägar benämna ett avtal till förmån för tredje man.” (motsvarar SOU 1925:21 s 144, 
jfr s 148). Möjligen har Hults inställning bidragit till en i försäkringsavtalsrätten ibland 
ambivalent hållning i frågan (jfr i not 128 ovan). Jfr vidare Bd 2, kap 13.
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några artiklar i tidskrifterna,135 i böcker som egentligen rört något annat,136 
och i grundläggande läroböcker.137 Bland böckerna som egentligen handlar 
om något annat kan nämnas inte minst Ronnie Eklunds Anställningsför-
hållandet vid företagsöverlåtelser, Laila Zackariassons Direktkrav: om rätt att 
rikta krav mot gäldenärens gäldenär, och Stefan Lindskogs böcker Kvittning 
och Betalning.138 I dessa sammanhang har dock tredjemansavtalsfiguren av 
naturliga skäl kommit att behandlas kortfattat, styvmoderligt eller med gan-
ska begränsade anspråk – då verken huvudsakligen tagit sikte på något annat 
än tredjemansavtalsfiguren som sådan.

I övriga Norden ser läget i stort sett likadant ut,139 och sammanfattnings-
vis kan alltså tredjemansavtalsfiguren sägas vara underbeforskad och 

135 Se t ex Schmidt, Om försäkring av tredje mans intresse, SvJT 1940 s 405 ff; Rodhe, 
Svensk rättspraxis: Förmögenhetsrätt: Förpliktelsers uppkomst och obligationsrätt 1966–
1977, SvJT 1979 s 577 ff, s 589 och 601; Iversen, Trediemansaftaler, TfR 1994 s 14 ff 
(med viss bibliografi inledningsvis); eller, sentida, Unnersjö, Makten över regressrätten, 
SvJT 2017 s 478 ff, ssk s 490 ff.
136 Se strax nedan, och t ex Rodhe, Handbok i obligationsrätt s 610 f; Gorton, Remburs-
rätt s 77 ff, jfr s 143; Adestam, Den dokumentvillkorade garantin, här och där; Bengts-
son, Försäkringsavtalsrätt 4 uppl, t ex s 602; Håstad, Sakrätt avseende lös egendom 6 uppl 
s 130, 166, 243 f, 440, eller van der Sluijs, Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring s 68 f.
137 Se t ex Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz, Avtalsrätt I 14 uppl s 163 ff, ssk 167 ff; 
Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt 10 uppl s 260 ff, ssk s 267 ff; eller Håstad, Björk-
dahl, Brattström & Zackariasson, Civilrättens grunder s 66 f.
138 Se Eklund, Anställningsförhållandet vid företagsöverlåtelser s 198 ff; Zackariasson, 
Direktkrav s 184 ff; Lindskog, Betalning 2 uppl s 159 f, 230 ff, och 381 ff; Lindskog, 
Kvittning 3 uppl s 533 ff. Alla m hänv.
139 Ur nordisk rätt bör särskilt framhållas danske Iversens omfattande artikel Tredie-
mansaftaler, TfR 1994 s 14–116, som är det mest ingående som skrivits om tredjemans-
avtal på senare år. Se ur dansk rätt även klassikern Ussing, Aftaler: paa formuerettens 
omraade 3 uppl s 350 ff, och i mer modern tid Ulfbeck, Kontrakters relativitet, pas-
sim; Bryde Andersen & Lookofsky, Lærebok i obligationsret I s 434 f; Bryde Andersen, 
Grundlæggende aftaleret s 125 ff; Lynge Andersen & Bo Madsen, Aftaler og mellem-
mænd 7 uppl s 346 ff; Jørgensen, Kontraktsret I s 86 ff. För äldre dansk rätt, se Lassen, 
Haandbog i obligationsretten: almindelig del (1892) s 130 f med bibliografi i not 1. 
I Norge är Stang, Innledning til formueretten (3 uppl 1935) s 316 ff, och Arnholm, 
Sammensatte avtaler (1952) s 126 ff fortfarande klassiker. Se ur den senare litteraturen 
(där det finns en del, men det mesta är översikts- eller läroboksartat) t ex Krüger, Norsk 
kontraktsrett s 94 ff; Hov, Avtalerett 1993 s 328 ff; Hov, Avtaleslutning og ugyldighet: 
Kontraktsrett I 3 uppl s 325 ff; Huser, Avtaletolking s 397 (ff); Hov & Høgberg, Almin-
nelig avtalerett s 171 ff; Hagstrøm, Obligasjonsrett s 814 ff, ssk 827 f; Woxholt, Avtalerett 
9 uppl s 175 ff; Tørum, Direktekrav, främst s 443 ff. Se ur finsk rätt (på svenska) klassikern 
Hakulinen, Obligationsrätt I: Allmänna läror s 184 ff, jfr s 114 f. Jfr även Sund-Norrgård, 
Värvningsklausuler i avtal mellan näringsidkare, JFT 2016 s 563 ff, ssk s 591 ff; Ståhlberg 
& Karhu, Finsk skadeståndsrätt s 43; Sandvik, Direkta krav mot tillverkare i finsk rätt 
– caveat productor, Fs Bryde Andersen s 651 ff; Sisula-Tulokas, Allmänna principer och 
transporträtt – direktkravsproblematiken i HD 2013:33, JFT 2014 s 162 ff och Norros, 
Obligationsrätt s 448 f, 643 f.
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eftersatt i den rättsvetenskapliga litteraturen. Det finns därmed akade-
miska lakuner och på många punkter finns det oklarheter om vad som 
gäller med avseende på tredjemansavtalsläran.140 Detta läge medför dock 
för oss den fördelen att det finns ganska mycket att säga om saken.

Vänder man sig till andra rättskällor, och söker även utanför Norden, 
finns det också ett ganska digert material att beakta. Vad gäller rättskäl-
leläget i övrigt kan till att börja med nämnas att lagregleringen inte gärna 
kan beskrivas som fullständig – snarare tvärtom.141 Det finns en del regler 
av analogisk betydelse, inte minst i FAL och GFAL (den äldre lagens reg-
ler kan, trots dess upphävande, beaktas i vart fall då de finner förankring i 
ännu gällande praxis eller om de gett uttryck för allmänna principer som 
inte ändrats). I allmänhet saknas dock direkt tillämplig författningsregle-
ring.142 Lagmotiv ger viss ledning i en del frågor, men, även bortsett från 
den inte okomplicerade frågan om vilken betydelse motivuttalanden bör 
tillskrivas,143 är ledningen inte alltid entydig. Inte sällan har också frågor 
avsiktligen överlämnats till rättstillämpningen.

Till ledning av rättstillämpningen har i synnerhet Högsta domstolen 
producerat åtskilliga prejudikat av betydelse för tredjemansavtalsfiguren och 
för en del andra frågor som intresserar oss.144 Utöver ledning erbjuder 

140 Se t ex Lindskog, Kvittning 3 uppl s 320: ”Tredjemansavtalsproblematiken är omdis-
kuterad och svårgenomtränglig.”; Zackariasson, Direktkrav s 185: ”För övrigt brukar 
konstateras att tredjemansavtalets reglering är något osäker.” och Arnholm, Privatrett II: 
Avtaler s 97: ”[R]eglene om tredjemannsløfter er uklare på mange og vesentlige punkter.”
141 Detta läge motsvarar vad som gäller för avtalsrätten i allmänhet, jfr t ex Bryde Ander-
sen, Retskilder og argumentation i nordisk aftaleret, Fs AvtL 100 år Bd 1 s 63 ff, bl as 
86: ”Kun på ganske enkelte områder er formueretlige retsspørgsmål genstand for lovgiv-
ning […] I dag vedtages aftaleregulerende lovgivning reelt kun på områder, hvor der har 
været et politisk ønske om at styre særlige aftaleformer i en bestemt retning. Og dette 
styringsønske kommer langt oftere til udtryk gennem offentligretlig regulering end ved 
formueretlige regler.”
142 Jfr vidare bl a 5.2 nedan.
143 När motivuttalanden väl ger någon ledning kan det diskuteras vilken status och tyngd 
de ska tillskrivas. Jfr å ena sidan t ex Lind, Högsta domstolen och frågan om doktrin 
och motiv som rättskälla, JT 1996–97 s 352 ff, ssk s 353 ff och 369, samt å andra sidan 
Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 18: ”Förarbeten skapar ingen 
rätt. Ett förarbetsuttalande skall därför i princip inte ges någon betydelse utöver vad som 
följer av dess sakliga tyngd.” Det senare uttalandet synes mig dock alltför svepande, se 
vidare kap 2 nedan, bl a 2.5.3.
144 Här kan nämnas i vart fall NJA 1935 s 258; NJA 1956 s 209; NJA 1971 s 412; NJA 
1975 s 517; NJA 1991 s 682; NJA 1992 s 414; NJA 1994 s 359; NJA 1995 s 197; NJA 
1996 s 400; NJA 1997 s 44; NJA 1999 s 35; NJA 2000 s 48; NJA 2001 s 750; NJA 
2005 s 142; NJA 2007 s 758; NJA 2009 s 355; NJA 2010 s 559; NJA 2010 s 629; NJA 
2013 s 491 och NJA 2014 s 760. Samtliga fall kommenteras inom ramen för förevarande 
undersökning mer eller mindre ingående. Vad gäller några av fallen får den huvudsakliga 
behandlingen dock avvakta till Bd 2. Därtill finns ett antal fall på tangentiella teman, som 
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dock prejudikatsamlingen även åtskilliga tankeväckande utmaningar, vad 
gäller tolkning och rättslig konstruktion. Det kan till exempel gälla hur 
man ska se på något visst avgörande, och vilken eller vilka rättsfigurer det 
egentligen bygger på samt därmed belyser och utvecklar. Därtill erbjuder 
rättsfallen ofta ytterligare uppslag på potentiella problem och nya frågor. 
(Det är väl dock ofrånkomligt, och från rättsvetenskapligt håll kan man 
uppfatta det som helt i sin ordning, eller rent av positivt.) HD:s vid det 
här laget ganska digra prejudikatsamling om, eller av betydelse för, tred-
jemansavtalsfiguren utgör i det följande ofta vårt viktigaste källmaterial 
(som så ofta annars, på förmögenhetsrättens område).145 Prejudikaten 
ställs i det följande ofta i förgrunden, också på så vis att texten disponeras 
i anslutning till rättsfall och så att säga drivs framåt genom rättsfallsana-
lyser, som ibland blir ganska ingående.146

Utöver prejudikatsamlingen är vår mest centrala källtyp rättsvetenskap-
lig litteratur. Att tredjemansavtalsfiguren är eftersatt innebär inte att den 
helt ignorerats, och ledning kan i en del frågor finnas genom att vittja 
verk om andra ämnen på de generella eller generaliserbara principer de 
kan anses ge uttryck för. Detta gäller särskilt de delar av undersökning-
en som rör förhållandet mellan tredjemansavtal och direktkrav. Ett lit-
teraturfokus är motiverat dels därför att direktkrav ursprungligen är en 
rättsvetenskaplig konstruktion, dels då figuren också främst diskuterats i 
litteraturen. Därtill finns det skäl att beakta de reaktioner en del rättsfall 
om tredjemansavtal fått i litteraturen, och att alltså beröra det rättsveten-
skapliga samtalet.

i det följande förtjänat en del uppmärksammat – exempelvis, vad gäller fiktioner, NJA 
1989 s 117 och NJA 2013 s 1190; eller vad gäller direktkrav t ex NJA 2009 s 355; NJA 
2012 s 697; NJA 2013 s 253 och NJA 2017 s 601.
145 Jfr t ex C Ramberg, Prejudikat: som rättskälla i förmögenhetsrätten s 17 (”prejudikat 
[har] vuxit fram som den viktigaste rättskällan i förmögenhetsrätten”) eller Derlén & 
Lindholm, Judiciell aktivism eller prejudikatbildning?, SvJT 2016 s 143 ff, som under-
sökt HD:s hänvisningar och då bl a funnit följande: ”Mellan år 1981 och 1988 innehöll 
mindre än 40 % av [HD:s] rättsfall referenser till rättspraxis, men från och med år 1989 
har detta ökat linjärt och ligger under senare år strax under 80 %.” Bedömningen av vad 
som är det ”viktigaste” källunderlaget är förstås inte okomplicerad, men åtminstone sett 
till tredjemansavtalsläran kan påståendet om praxis stora vikt motiveras med hänvisning 
till de övriga källornas knapphet. Jfr även Bryde Andersen & Runesson, An overview of 
Nordic Contract Law, Fs AvtL 100 år Bd 2 s 25 f: ”court practice plays an important role 
in contract law within all the nordic countries. […] the predominant lack of legislative 
sources of law in contract law makes it necessary to look for alternative sources of law. 
In all the Nordic countries, Supreme Court practice in its various manifestations is the 
ultimate source.”
146 Se om textens disposition vidare 1.5 nedan.
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Frågor om tredjemans rätt enligt andras avtal kan som antytts aktua-
lisera olika rättsfigurer och olika problembilder.147 Inte minst ingenmans-
landet mellan kontraktuellt och deliktuellt ansvar kan nämnas, då det 
synbarligen ger skäl för evigt förnyade forskningsinsatser,148 också inter-
nationellt.149 I frågor om tredjemans rätt finns ofta även anknytnings-
punkter till mellanmansrättsliga figurer, som bulvaner, kommissionärer 
och speditörer, och sådana anknytningspunkter har aktualiserat en del 
prövningar som kan räknas till obligationsrättens mer prövande såda-
na.150

147 Jfr t ex JustR Lindskogs rekordlånga tillägg i NJA 2014 s 760, p 1 ff.
148 Den rättsliga distinktionen går tillbaka på åtminstone Gaius summa divisio obligatio-
nes, ett uttryck ur hans lärobok Institutiones från ungefär 160 e kr. Se där 3.88, som kan 
översättas ungefär: ”Vi övergår nu till obligationer, vilka kunna indelas i huvudsakligen 
två slag: alla obligationer uppstår antingen ur kontrakt eller ur delikt.” (latin: ”Nunc 
transeamus obligationes, quarum summa diuisio in duas species diducitur: omnis enim 
obligatio uel ex contractu nascitur uel ex delicto”.) Distinktionen har alltså anor. Förmod-
ligen kanaliserade Gaius grekisk filosofi (se Aristoteles, Den nikomachiska etiken 1131a 
(1–9) och 1131b (25 ff), där en i allt väsentlig likartad distinktion finns, och jfr t ex Zim-
mermann, The Law of Obligations s 10 f m hänv), så rötterna kan sträckas ännu längre, 
om man nu vill det. Åtmintone hos Gaius fyller dualismen dock främst en pedago gisk 
funktion, och den tycks inte vara avsedd att vara uttömmande (jfr 3.91 där Gaius nämner 
ett fall som snarast liknar obehörig vinst, och gör klart att det inte rör sig om en kon-
trakts- eller deliktsgrundad obligation). Distinktionen diskuterades också så sent som vid 
senaste nordiska juristmötet, där flera inblandande synes ha varit av uppfattningen att 
gränsdragningen mellan kontrakt och delikt innebar ett stort och svårnavigerat problem-
fält som erbjöd många utmaningar och (därmed) skäl för framtida forskning. Se och jfr 
Tørum, Forholdet mellom kontrakts- og deliktsansvar, NJM 2017 (nr 41) s 251 ff, och 
i samma trycksak Iversen, Forholdet mellom kontrakts- og deliktsansvar s 279 ff. Därtill 
kan nämnas att det i Sverige pågår åtminstone tre större forskningsprojekt som anknyter 
till denna problematik, ett om tredjemansanspråk vid entreprenad, och ett om värde-
ersättning, båda vid Uppsalafakulteten, samt därtill ett projekt om skadeståndsrättslig så 
kallad anspråkskonkurrens, i Stockholm.
149 Beroende på hur ämnet ska bestämmas kan åtskilliga olika exempel anföras. Något 
av det mest trendiga synes dock vara att fokusera på kontrakts- eller värdekedjor, och det 
kan nästan tyckas hålla på att utbilda sig ett nytt forskningsfält, se i anslutning därtill inte 
minst The IGLP Law and Global Production Working Group, The role of law in global 
value chains: a research manifesto, London Review of International Law 2016 (vol 4) 
s 57 ff, som ger viss överblick över det växande forskningsfältet. Jfr även t ex antologin 
Ulfbeck, Andhov & Mitkidis (ed), Law and Responsible Supply Chain Management: 
Contract and Tort Interplay and Overlap, bl a redaktörernas Introduction på s 1 ff, eller 
t ex Salminen, From National Product Liability to Transnational Production Liability: 
Conceptualizing the Relationship of Law and Global Supply Chains, som föresätter 
sig att utveckla ett teoretiskt ramverk för analysen av frågor rörande avtalsövergripande 
ansvarsutkrävande i transnationella förhållanden.
150 Vad gäller speditörer och kommissionärer (en speditör är ibland, men inte alltid, att 
bedöma som kommissionär), se t ex NJA 2014 s 760, som kommenteras mer ingående 
i Bd 2.
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Som nämnts är gränsytan mot direktkrav värd särskild uppmärksam-
het. Det bör dock noteras att det från de senaste ungefär 30 åren finns 
inte mindre än sex nordiska monografier om direktkrav och de pro-
blem som kan aktualiseras vid krav mot annan än medkontrahenten.151 
Dessa studier lämnar förvisso besked i åtskilliga viktiga frågor. Det finns 
dock ännu frågor som lämnats ouppklarade och undersökningarna har 
utvecklat ämnet på ett sätt som väcker nya frågor – inte minst den för oss 
centrala om förhållandet mellan tredjemansavtal och direktkrav. Direkt-
kravsvetenskapen har också föranlett såväl utvecklingar i praxis som en 
hel del rättsvetenskaplig debatt, vilken är av intresse för oss.152 (Det kan 
för övrigt tas som ett gott omdöme om direktkravsvetenskaparnas insat-
ser, och kanske rent av som ett hälsotecken i rättsvetenskapen.)153

Den som vill betona praktiska problem (det är ju ett klassiskt sätt att 
angelägenhetsgöra sin forskning) kan alltså beskriva tredjemansrättsområ-
det som stort, komplext, svårt, oklart och kanske framför allt svåröverskådligt. 
Som inledningscitatet ovan antyder har detta förmodligen att göra med 
att tredjemansverkningarna i någon mening utmanar den traditionella 
systematiken, på sätt som kan göra det svårt att se hur det hela egentligen 
hänger ihop.

1.3 Syfte – tre parallella delundersökningar
Förevarande undersökning har som sitt övergripande syfte att undersöka 
frågor om avtals obligationsrättsliga tredjemansverkningar. Som syftes-
angivelse är detta tillräckligt generellt hållet för att täcka in hela under-

151 Se, från Sverige: Zackariasson, Direktkrav: Om rätt att rikta anspråk mot gäldenä-
rens gäldenär, Uppsala 1999; van der Sluijs, Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring, Stock-
holm 2006; från Norge: Bull, Trediemannsdekninger i forsikringsforhold: En studie i 
dekningsmodeller, med basis sjøforsikringsretten og i petroleumkontraktens ansvars- 
og forsikringsregulering, Oslo 1988; Tørum, Direktekrav: Særlig om direktekrav ved 
kjøp, tilvirkning og entreprise. Formuerettslige analyser i komparativ belysning, Oslo 
2007; från Danmark: Ulfbeck, Kontrakters relativitet: Det direkte ansvar i formueret-
ten, Köpenhamn 2000; och från Finland: Norros, Vastuu sopimusketjussa [ung: Ansvar 
i kontraktskedjan]), Helsingfors 2007 (På svenska om motsvarande problematik, se Nor-
ros, Obligationsrätt s 447 ff).
152 Se bl a 4.2.1 och not 1048 nedan m hänv. Se även t ex Lindskog, Betalning 2 uppl 
s 224 ff där han bl a kritiskt inventerar den nordiska direktkravsdiskursen och erbjuder 
omfattande diskussion och vidare hänvisningar. Se även kap 5 och 6 nedan. Vad gäller 
utvecklingen i praxis hänvisas till kap 4, 5 och 6 nedan.
153 Skräp kunde man gott tiga ihjäl, och ”för en akademisk disciplin är en rejäl kontrovers 
ett styrkebesked” (hävdar J Samuelsson, Något om tolkning av försäkringsvillkor, SvJT 
2014 s 700, och jag säger inte emot).
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sökningen. Det är dock ganska intetsägande, i sin generella form. Det 
övergripande syftet kan konkretiseras i tre specificerade målsättningar, 
vilka alla konkretiserar och tjänar det övergripande syftet – som därmed 
också i någon mån inskränks. Dessa tre mål motsvarar denna framställ-
nings tre delar och kan nämnas i den ordning de adresseras.

Den första målsättningen är att artikulera ett utkast till en retorisk rätts-
lära, vilken innebär en precisering av den retoriska rättsdogmatik som vad 
gäller teori- och metodaspekter ligger till grund för undersökningen. I 
den mån utkastet låter sig beskrivas som en rättslära, så rör det sig om en 
speciell rättslära, särskilt avpassad för de problem som behandlas inom 
undersökningens ramar.154 Följdenligt försöker vi i det följande uppnå 
denna målsättning genom inte minst avhandlingens teori- och metod-
avsnitt, i kapitel 2 nedan. Det som där sägs tjänar dock den huvudsakliga 
funktionen att förbereda läsaren och att lägga grunden för de ”egentliga”, 
mer materiellrättsligt orienterade, studierna i arbetets senare delar. I den 
mån målet nås så sker det alltså genom framställningen som helhet.155

Den andra specificerade målsättningen är att undersöka förhållandet 
mellan olika rättsfigurer som kan ligga till grund för obligatoriska tredje-
mansrättigheter. Vi ska i synnerhet uppmärksamma förhållandet mellan 
tredjemansavtal och direktkrav, i ett försök att adressera diskursens nuläge 
och så att säga fortsätta diskussionen, där den nu står. Det berörda förhål-
landet kan beskrivas som mångfacetterat. Inte minst då båda termerna 
kan denotera olika saker, vilka det också, beroende på sammanhanget, 
kan finnas skäl att hålla isär, eller ihop.156 Direktkrav kan preliminärt 
beskrivas som sådana krav som bygger på en möjlighet att rikta krav mot 
medkontrahentens medkontrahent, eller någon som i övrigt befinner sig 
”längre bort” i en metaforisk ”kedja av fordringar”, eller ”- kontrakt”.157 
Direktkrav tillhör som sagt den samtida civilrättens mer omdiskuterade 
teman,158 och här finns det en hel del att säga. För att förstå den samtida 
diskursens konnotationsramar behöver direktkravsdiskursen också inord-
nas i en bredare historisk och teoretisk kontext. Avsikten är därför att, som 
ett led i undersökningen av direktkravsdiskursen, undersöka den interna-
tionella diskussionen om rättsliga fiktioner och den svenska avtalsrätts-
idéhistoriska utvecklingen under 1900-talet, såvitt angår avtalsfiktioner. 
Skälen för detta utvecklas i kapitel 4. Det mest väsentliga skälet till att 
den svenska läran om direktkrav berörs i den omfattning som sker (i del 

154 Jfr de önskemål och mål H Andersson formulerar i Rättens narratologiska dimensio-
ner s 11 f.
155 Jfr M Hansson, Kollektivavtalsrätten s 20, 23.
156 Se vidare del II nedan.
157 Jfr 4.2.1 och 6.1 nedan.
158 Se t ex vid och i not 151 f ovan och jfr vidare kap 4, 5 och 6 nedan m hänv.



60

II nedan) är dock att direktkravsfiguren i diskursivt hänseende kommit 
att bli nära förbunden med tredjemansavtalsfiguren, varför berörandet av 
direktkravsfiguren samspelar med nästa mål.

Undersökningens tredje specificerade och kanske viktigaste målsätt-
ning är att uttolka den i svensk rätt olagfästa tredjemansavtalsläran. Denna 
lära låter sig dock svårligen artikuleras, åtminstone på ett tillfredsstäl-
lande sätt, utan att relateras till direktkravsfiguren. De olika figurerna är 
nämligen delvis överlappande och de aktualiserar flera likartade problem. 
De har också ofta hanterats samfällt, i den rättsvetenskapliga diskussio-
nen och i praxis, på ett sätt som innebär att det är svårt – men framför 
allt obefogat – att kringgå den ena vid berörande av den andra.159 Under-
sökningens andra specificerade mål, att undersöka förhållandet mellan 
direktkrav och tredjemansavtal, tjänar därmed, bland annat, till att skapa 
förutsättningar och utrymme för uttolkningen av tredjemansavtalsläran.

Uttolkningen av tredjemansavtalsläran påbörjas genom del II. Där rör 
det sig dock huvudsakligen om förberedande utläggningar inför under-
sökningens del III där uttolkningen främst fullgörs. Undersökningens 
tredje del har förlagts till ett separat andra band, avsett att publiceras efter 
detta första band som får tjäna som doktorsavhandling.160

Det övergripande syftet, att analysera den svenska rättsliga materia 
som rör avtals obligationsrättsliga tredjemansverkningar, fullgörs därmed 
genom vad som kan beskrivas som tre parallella delundersökningar. I 
dessa ligger fokus något olika – men det kommer vi till.

1.4 Avgränsningar
Det materiellrättsliga ämne som här behandlas kan i enlighet med tradi-
tionell akademisk rättssystematik hänföras till nationell svensk civilrätt, 
till förmögenhetsrätten, och särskilt obligationsrätten.161 Inom ramen för 

159 Man kan osökt associera till Jan Hellners avhandling Om obehörig vinst: särskilt 
utanför kontraktsförhållanden, 1950, som ansetts lida av den bristen att den försökte 
behandla obehörig vinst-institutet utan att samtidigt undersöka den därmed delvis sam-
manhängande läran om misstagsbetalningar, condictio indebiti (jfr även Karlgren, Anm 
av Hellner, Om obehörig vinst särskilt utanför kontraktsförhållanden, TfR 1951 s 171 f 
som är milt kritisk till vissa av Hellners avgränsningar). Hellner torde dock inte ha sett det 
som något större problem, då han var av uppfattningen att läran om misstagsbetalningar 
och obehörig vinst skulle hålla isär från varandra (vilket också förklarar hans avgränsning, 
se Hellner, Om obehörig vinst särskilt utanför kontraktsförhållanden s 205 och jfr Hell-
ner, Betalning av misstag, JT 1999–2000 s 413 f, 415).
160 Se vidare angående uppdelningen i två band 1.5 nedan.
161 Nu kan det i och för sig, och inte utan fog, hävdas, att det före 1800-talets slut 
inte fanns någon nationell svensk civilrätt. Det innebär dock inte att man inte nu, i vår 
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undersökningen behandlas dock ett ganska brett material. Delar av det 
rättsliga material som här undersöks skulle i andra sammanhang kunna 
hänföras till andra rättsområden, som associationsrätt eller konkursrätt, 
och i andra fall till mer specialiserade delar av obligationsrätten, som 
ersättningsrätt, försäkringsrätt eller någon del av den speciella kontrakts-
rätten. Materialets avgränsning har styrts av undersökningens syfte, samt 
de olika frågor och problem som aktualiserats, och hur de rättsliga dis-
kurserna kring dessa frågor och problem tidigare gestaltats. Inom ramen 
för denna undersökning har det inte funnits något skäl att verka för ett 
upprätthållande av några avskiljande skott mellan olika ämnesområden. 
Alternativet att istället låta traditionella indelningsgrunder (vars främsta 
existensberättigande är att dela in materialet i delar som till omfång och 
läromässig stringens lämpar sig för utbildningssammanhang) bli norme-
rande för vilket material som beaktas har framstått som mindre lockande. 
(Sådana tilltag framstår nog rent allmänt som föga tilltalande i rättsve-
tenskapliga sammanhang – annat än kanske för dem som vill utnyttja sin 
egenskap av ”specialist” som ursäkt för breda kunskapsluckor utanför ett 
eget snävt inskränkt område.)162

De rättsliga frågor och problem vid vilka vi uppehåller oss är dock 
i huvudsak obligationsrättsliga sådana och rör alltså förmögenhetsrätts-
förhållanden mellan olika personer, såsom förutsättningarna för att kräva 
någon annan, samt vad den förmenta gäldenären kan invända mot olika 
krav, och liknande traditionellt obligationsrättsliga frågor. Annorlunda 
uttryckt är en övergripande tematik förekomsten och innebörden av 
olika förmögenhetsrättsliga obligationsförhållanden, särskilt vid tredje-
mansavtal.

tid, kan tala om ”nationell svensk civilrätt” som en del av en ”traditionell akademisk 
rättssystematik”, eftersom en ”tradition” inte nödvändigtvis måste vara särskilt lång. Den 
aktuella traditionens korthet förtjänar dock uppmärksammas, om än endast i detta sam-
manhang så här fotnotsvis.
162 Jag är alltså skeptisk till akademisk specialiseringshets – om det var någon oklarhet 
på den punkten. För att inte vara alltför ensidig bör det väl dock vidgås att det, natur-
ligtvis, aldrig finns obegränsad tid att sätta sig in i allt material om allt, varför det hela i 
någon mening handlar om hur man spenderar sin tid (till att bli bra på något litet, eller 
halvdan på mycket). Det finns förstås också ett värde i specialistens spetskunskap (det 
vore konstigt att som monografiförfattare påstå något annat). Som allt annat kan det 
hela framställas som en balansgång, där man har att navigera mellan ytterfallen med att 
vara en ”bred (uppsvullen) allvetare” och en ”smal (utmärglad) specialist” – jfr om dessa 
karikatyrer samt deras förtjänst och fördärv, H Andersson, Forskartyper – några typdrag i 
en rättsvetenskaplig typologi, de lege 2013 s 17 f; om den breda: ”lagom till 235-årsdagen 
kan en första preliminär delrapport avläggas”, att jämföra med den smala, som: ”överhu-
vudtaget inte [kan] uttala sig om något alls, utanför sin hermetiskt avgränsade lilla låda.”
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Här undersöks i enlighet med vad som ovan antytts primärt natio-
nell svensk rätt. Det material som undersökts har avpassats därefter. Det 
förekommer dock vissa ganska försiktiga komparativa inslag, där alltså 
utländska källor och deras innehåll beaktas. När utländska rättslägen 
berörs är dock syftet inte så mycket att säga något om den utländska 
rätten som sådan, att utveckla denna, eller att bidra till en utländsk rätts-
lig diskurs. Istället utnyttjas utländskt och ibland internationellt material 
för att belysa den specifikt svenska rätten, för att därigenom identifiera 
och utveckla tidigare underuppmärksammade argumentationsmöjlighe-
ter inom ramen för rättsförhållanden där svensk rätt är tillämplig.163

Vilket material som beaktas och vilken betydelse det tillmäts varierar 
med frågan. När utländskt material beaktas är det typiskt sett därför att 
det svenska rättsläget medger detta. Antingen därför att det finns systema-
tiska skäl för det, som att en utländsk rättsfigur helt enkelt verkar passa 
väl in i den svenska systematiken, som då dessutom förefallit ha möjlig-
het till eller varit i behov av utveckling, eller därför att det funnits något 
beaktansvärt intertextuellt samband mellan svenskt och utländskt rättsma-
terial, ofta av utvecklings- eller receptionshistoriskt slag.164

Att svensk rätt tillerkänner utländsk rättsmateria relevans ska inte för-
stås alltför bokstavligt, särskilt inte om det rör sig om att systemskäl kan 
åberopas till stöd för att beakta innehållet i utländska källor. Det rör 
sig normalt inte om att utländskt material kan ”tillämpas”. (På det sätt 
som då en internationellt privaträttslig lagvalsregel hänvisat till utländsk 
rätt.)165 Här rör det sig snarare om att någon rätts- eller avtalsfigur som 
i princip borde kunna medges en plats i den svenska obligationsrätts-
liga systematiken kan utvecklas genom att inspireras av en motsvaran-
de utländsk rättsfigur.166 Det kan till exempel röra sig om en figur som 
behandlats ingående i tysk rättsdogmatik, men som i den svenska diskur-

163 Utländsk rätt används alltså på ett sätt som med Strömholms terminologi skulle 
kunna kallas ”tjänande”, se Strömholm, Användning av utländskt material i juridiska 
monografier, SvJT 1971 s 251 ff (jfr förresten Wilhelmsson, Den nordiska rättsvetenska-
pens metoder och fri digital rörlighet av rättsliga idéer inom EU, JT 2019–20 s 112 ff på 
s 118); och som kan liknas vid hur utländskt material används i Zackariasson, Direktkrav, 
se s 45, eller H Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten, se där s 23 ff. Jfr all-
mänt även Herre, Användningen av utländsk rätt i Högsta domstolen, Fs Bryde Andersen 
s 203 ff, som har bredare relevans än vad titeln omedelbart ger vid handen. Se även 6.6 
nedan.
164 Se t ex 6.5.3 nedan, angående tysk och dansk kommissionsrätts möjliga betydelse för 
den svenska direktkravsdiskursen.
165 Jfr Herre, Användningen av utländsk rätt i Högsta domstolen, Fs Bryde Andersen 
s 207 ff.
166 Så kan t ex svensk rätts direktkravsinstitut i doktrinhistoriskt hänseende betraktas 
som en teoriimport från fransk rätts action directe.
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sen hittills inte uppmärksammats i någon utsträckning.167 Kort sagt rör 
det sig då alltså om att utländskt material genom teoriimport (snarare än 
rättstransplantation) använts för att berika den svenska rättsliga diskursen 
om avtals tredjemanseffekter.168

Andra gånger har nordiskt material beaktats på liknande sätt. I såda-
na fall torde förklaringsbördan i regel vara lättare än då utomnordiskt 
material beaktats, givet den traditionella nordiska rättslikheten och dess 
åtminstone inom rättsvetenskapen eftersträvade upprätthållande.169 I 
strikt mening kan väl dock inte annat nordiskt material (än svenskt) göra 
anspråk på rättskällestatus – vilken innebär att dessa källor som argument 
i allmänhet måste väga lättare, än svenska rättskällor.170

Det om de materiellrättsliga och nationsmässiga avgränsningarna 
av det material som beaktats. Hur materialet beaktats berörs i någon 

167 Se härtill t ex Bd 2, kap 17, angående NJA 2001 s 711 och den tyska avtalsfiguren 
Vertrag mit schutzwirkung für Dritte, som nämnts tidigare i svensk rättsvetenskap (se 
t ex Kleineman, Ren förmögenhetsskada 401 ff) men som alltjämt bereder intressant 
utläggningspotential. Se även Bd 2, kap 17 angående Haftungsausschlüsse respektive 
Haftungsbeschränkungen zugunsten Dritter (i tysk rätt skiljer man mellan fullständigt 
ansvarsuteslutande villkor och andra ansvarsbegränsningar; det kan man göra även i 
svensk rätt, jfr t ex JustR Lindskogs tillägg i NJA 2014 s 760, p 27) som kan belysa 
den särskilda tredjemansavtalsformen ansvarsbegränsning till förmån för tredjeman, eller, 
kortare, tredjemansfriskrivning.
168 Detta Alan Watsons begrepp ”legal transplants” är i komparativrättsliga sammanhang 
laddat. För egen del finner jag Pierre Legrands uppfattning om att det inte är möjligt att 
åstadkomma fullt ut meningsfulla rättstransplantationer tilltalande, då det som trans-
planteras alltid rycks ur en vidare rättslig och kulturell kontext på ett sätt som medför att 
det förlorar en del av den mening det haft i sin ursprungliga kontext. Det är dock snarare 
ett potentiellt problem att beakta, än ett oöverkomligt hinder för teoretiskt idéutbyte 
över nationsgränser. Det skulle nog förresten såväl Watson som Legrand vara beredda att 
skriva under på; den komparativrättsliga debatten handlar om komparationernas lämp-
liga former, snarare än om deras (o)möjlighet. Se och jfr Watson, Legal Transplants: An 
Approach to Comparative Law (2 uppl från 1993) och därtill Legrands artikel med den 
talande (men ofta missförstådda) titeln The Impossibility of Legal Transplants, Maastricht 
Journal of European and Comparative Law 1997 (vol 4) s 111 ff, samt därtill t ex Watson, 
Legal Transplants and European Private Law, Electronic Journal of Comparative Law 
2000 (vol 4.4). Debatten är rätt tröskad i den komparativrättsliga litteraturen. Se t ex 
Cairns artikel Watson, Walton and the History of Legal Transplants i Georgia Journal 
of International and Comparative Law 2013 (vol 41) s 637 ff, och Watt, Comparison as 
deep appreciation, i Monateri (ed), Methods of Comparative Law s 82 ff, båda med omf 
hänv. Se även, på svenska, Valguerna, Komparativ juridisk metod, i Nääv & Zamboni 
(red), Juridisk metodlära s 143 ff, ssk s 159 ff m hänv.
169 Det är delvis ett ideologiskt och (vetenskaps)politiskt argument. Det rör sig dock 
även om ett behovsbaserat idéutbyte, se mer ingående 6.6 nedan. Jfr även Herre, Använd-
ningen av utländsk rätt i Högsta domstolen, Fs Bryde Andersen s 208 f, 220 f.
170 Jfr 2.5.3 nedan.
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utsträckning i teori- och metodavsnittet nedan i kapitel 2. Därutöver får 
det framgå i sina respektive sammanhang.171

Härtill kan nämnas att en hel del material som inte kan betecknas 
som i snäv mening ”rättsligt” sådant beaktats, och vi kommer alltså tidvis 
att gå (ganska långt) utanför de källor som traditionellt betraktas som 
rättskällor. Detta icke-rättsliga material är i allmänhet av teorikaraktär 
och berörs därför att det, låt vara indirekt, kan ges någon betydelse för de 
rättsliga frågeställningar undersökningen kretsar kring. Allmänt kan nog 
också sägas att undersökningen delvis blir relativt ”teoretisk” (ett ord som 
här avses använt med den ganska diffusa innebörd det tenderar få i den 
allmänna metoddebatten). Mycket av det ”icke rättskälleliga” material 
som på ett eller annat sätt beaktas speglar detta förhållande.

Det är dock lämpligare att beröra vilket icke-rättsligt material det rör 
sig om, samt varför och hur det beaktats i teori- och metodsammanhang-
en nedan, än här i detta avsnitt om avhandlingens avgränsningar. Det 
är nämligen svårt att säga något meningsfullt om detta ”andra” material 
utan att föregripa de metodologiska diskussionerna – vartill här alltså 
hänvisas.

1.5 Disposition och några kommentarer 
till textens form

Undersökningen är uppdelad i tre delar. De svarar som nämnts mot de 
tre specificerade målen, som tjänar det övergripande syftet att undersöka 
frågor om avtals obligationsrättsliga tredjemansverkningar.

Den innevarande första delen innehåller, utöver detta första kapitel 
med inledande anmärkningar avsedda att svara mot genrens förväntning-
ar, ett andra kapitel som innehåller avhandlingens teori- och metodavsnitt. 
Enligt ovan används avsnittet för att artikulera ett slags retorisk rättslära, 
särskilt avpassad för våra undersökningar. Det sker genom att vi närmar 
oss en del klassisk och modern retorisk teoribildning, via den skolbild-
ning som kallas Law and Literature. Därvid kommer rättsdogmatik att 
betraktas som en species av retorik, i vid mening. Vi går långsamt fram. 
Stilen blir ganska resonerande, snarare än att anta formen av en positiv 
presentation av en färdigförpackad lära. Olika syften fordrar olika former, 
och i det tidvis kanske teoritunga avsnittet framstår den makliga, resone-
rande stilen, som successivt vänjer oss vid frågorna och vid en viss syn på 
saken, som mer motiverad än en som i en snabb serie positiva postulat 

171 ”Metoden är i texten”, har det sagts.
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fastslår hur det ligger till. (Det kan vara bättre att få vägen utpekad för 
sig, än att handgripligen flyttas dit den leder – är tanken.)

Undersökningens andra del adresserar diskursens nuläge och kretsar 
till stora delar kring förhållandet mellan tredjemansavtal och direktkrav. 
Delen består av fem kapitel, nämligen 3–7. Kapitel 3 innehåller främst 
inledande ord om avhandlingens andra del. Därpå följer ett mer materi-
ellt matigt kapitel 4, där en inventering av de nuvarande direktkravs- och 
tredjemansavtalsdiskurserna påbörjas. De rättsvetenskapliga delarna av 
desamma har, såvitt är av intresse av för oss, främst kretsat kring frågor 
om hur ett antal rättsfall ska betraktas. Det rör sig om fall där utgång-
en synbarligen grundats i tredjemansavtal, men där HD:s motiveringar 
kommit att problematiseras på rättsvetenskapligt håll, och ibland kritiskt 
ifrågasatts. I stort sett hela det ganska omfattande kapitel 4 adresserar 
dessa fall och den diskussion som förts om dem. Kontextualiseringen blir 
dock ganska omfattande. Ett viktigt tema blir rättsliga fiktioner, i anled-
ning av att tredjemansavtalen i några av de berörda rättsfallen ansetts 
fingerade – och då det finns skäl att ifrågasätta hur detta tilltag ska förstås.

Det snäva fokuset på rättsfallen tjänar alltså till att undersöka mer all-
männa teman, som aktualiseras i, och av, de berörda rättsfallen. Även här 
blir stilen ofta ganska resonerande, i linje med vad som nyss sades om 
del I.

I de därpå följande kapitlen 5 och 6 inventeras källmaterialet vidare, 
för att identifiera och utvärdera de olika argument som anförts, och kan 
anföras, för och emot att medge direktkravsrätt. I kapitel 5 inventeras 
de huvudsakliga argumenten emot direktkravsrätt (antidirektkravsargu-
menten), eller motsatsvis argumenten för att upprätthålla bara parterna-
principens huvudregel. I kapitel 6 inventeras sedan argumenten för den 
motsatta hållningen. Där berörs alltså argument som kan anföras för ett 
direktkravs medgivande (direktkravsargumenten). Argumenten temati-
seras, i enlighet med den för undersökningen övergripande tanken om 
rättsdogmatik som en species av retorik, i termer av potentiellt tillgäng-
liga topiker för argumentation i frågor som rör direktkrav, och då särskilt 
den avgränsade frågan om ett direktkrav i och för sig bör medges eller 
inte.

Vi avgränsar oss alltså till den primära frågan i direktkravssamman-
hang, och undviker väsentligen att gå in på ett medgivet direktkravs möj-
liga modaliteter.172 Inriktningen förklaras av att den berörda frågan är 

172 Helt undviker vi dock inte modalitetsfrågorna, då de har visst samband med frågan 
om ett direktkrav bör medges eller inte, på så vis att en för direktkravsgäldenären förmån-
lig modalitet kan anses innebära att skälen emot direktkrav väger lättare. Se härtill inte 
minst 5.6 nedan.
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den som har störst intresse för tredjemansavtalsfiguren. Det finns nämli-
gen visst överlapp mellan frågan om ett direktkrav bör medges eller inte, 
och den om en tredjemansrättighet, såsom enligt ett tredjemansavtal, bör 
tillskapas genom avtalsutfyllning (i fall då den inte följer redan av avtals-
tolkning i snäv mening). Direktkravsargumenten och antidirektkravs-
argumenten har alltså viss relevans också för den allmänna tredjemans-
avtalsläran.

Stilmässigt blir dessa kapitel delvis mer positivt presenterande än de 
tidigare avsnitten. Även här förekommer dock ibland en försiktigare, mer 
makligt utläggande och kontextualiserande stil, när en sådan verkat befo-
gad för de frågor som behandlas.

I del III följer sedan en utläggning av den allmänna i svensk rätt olag-
fästa tredjemansavtalsläran. Läran presenteras i form av en topiklära för 
argumentation i tredjemansavtalsfrågor.173 Det kan preliminärt sägas inne-
bära att de centrala övergripande typiska frågeställningarna särskiljs från 
varandra och presenteras tillsammans med de argumentationsmöjligheter 
(topiker) som för respektive typ av fråga framstår som beaktansvärda. 
Den kanske mest centrala övergripande frågeställningen är under vilka 
förutsättningar ett tredjemansavtal föreligger.174 Det är också den enskil-
da fråga som får mest uppmärksamhet i del III, varvid de möjligheter att 
argumentera för och emot förekomsten av ett tredjemansavtal som erbjuds 
i källmaterialet inventeras och utvärderas, med sikte på potentiella styr-
kor och svagheter respektive argumentationsmöjlighet kan innebära.175 
Del III innehåller även en form av typologi över tredjemansavtals möjliga 
innehåll, där några av de viktigare sätten på vilka tredjeman kan berätti-
gas inventeras och systematiseras.176 Därtill granskas på motsvarande sätt 
frågor om, och argument med bäring på, tredjemans och avtalsborgenä-
rens rätt att kräva fullgörelse, samt avtalsgäldenärens invändningsrätt;177 
frågor om vissa förhållanden på tredjemans sida, inklusive betydelsen av 
tredjemans accept och avvisning, tredjemans möjlighet att cedera sin rätt, 
och betydelsen av oskälighet som drabbar tredjeman;178 jämte frågor om 
parternas möjlighet att disponera över tredjemans rätt;179 samt slutligen 
frågor om förhållandet mellan avtalsparterna särskilt när det gäller avtals-

173 Se om topikbegreppet vidare kapitel 2 och särskilt 2.5.1 nedan.
174 Den fråga berörs dock delvis redan 4.4.3.1 nedan. Där begränsas utläggningen dock 
till det som är nödvändigt för att förhålla sig till frågan om förhållandet mellan direktkrav 
och tredjemansavtal.
175 Se Bd 2, kap 9–14.
176 Se Bd 2, kap 15–17.
177 Se Bd 2, kap 18.
178 Se Bd 2, kap 19.
179 Se Bd 2, kap 20.
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brott och påföljder, och ett antal frågor om ogiltighet, overksamhet, och 
oskälighet i relationen inter partes.180

Genomgående drivs framställningen framåt genom ganska ingående, 
närläsande utläggningar av de tidigare källorna. Särskilt uppmärksam-
mas, i linje med vad som ovan sagts om materialet, befintliga prejudikat-
fall – då det alltså är den mest betydelsefulla källtypen för tredjemansav-
talsfiguren. Det är också en källtyp för vilken närläsande, retorikinspire-
rade läsarter verkar kunna vara särskilt givande.

Valet att dela upp undersökningen i två band, där detta första band, med 
del I och II, får tjäna som doktorsavhandling och sedan kompletteras 
med ett senare utkommande andra band, med del III, behöver nog kom-
menteras, då det avviker från normen. Att ge ut en undersökning i flera 
band är dock knappast unikt,181 och i detta fall förklaras tilltaget, som 
vanligt (gissar jag), av världsliga skäl. Undersökningen är just så omfat-
tande som ämnet kräver, medan en bok inte bör vara tjockare än att den 
ligger någorlunda bekvämt i handen.

Om allt skulle ingå i ett band skulle boken få ett omfång på långt över 
1000 sidor. Det är för tjockt, såväl för att boken bekvämt ska kunna hållas 
i handen, som för att det ska vara rimligt att lägga fram den som doktors-
avhandling.182 Även om det enda ur vetenskapligt perspektiv rimliga längd-
krav som låter sig formuleras är att en undersökning bör vara så omfattande 
som ämnet kräver, så bör nog detta krav av rent världsliga skäl kompletteras 

180 Se Bd 2, kap 21.
181 För att bara nämna några exempel från vår rättsområdesmässiga närhet kan nämnas 
Tore Alméns köplagskommentar, som delades upp i två band i dess andra upplaga, jfr 
Almén, Om köp och byte av lös egendom: Förra delen 2 uppl 1917 (notera förordet) 
respektive Senare delen 1918. Vilhelm Lundstedt delade även upp sin Obligationsbe-
greppet i två delar, Förra delen, 1929, respektive Senare delen, 1930, och gjorde senare 
detsamma med serien Grundlinjer i skadeståndsrätten. Bertil Bengtssons avhandling Om 
ansvarsförsäkring i kontraktsförhållanden, är i två delar, I och II, 1960. Ur mer sentida 
litteratur kan nämnas H Anderssons trilogi Skadeståndsrättsliga utvecklingslinjer, i tre 
band, som Ansvarsproblem i skadeståndsrätten, 2013, Gränsproblem i skadeståndsrätten, 
2013, respektive Ersättningsproblem i skadeståndsrätten, 2017. Det finns flera exempel 
(se t ex i noterna 182 och 185–187 nedan), men poängen är här bara att valet att dela upp 
undersökningen på flera band inte är unik.
182 Det finns förstås ett antal riktigt långa avhandlingar, t ex Friberg, Kränkningsersätt-
ning (975 s), Åhman, Behörig och befogenhet i aktiebolagsrätten (1023 s), eller Wejedal, 
Rätten till biträde (1062 s) – för att inte tala om Bill Dufwas avhandling Flera skade-
ståndsskyldiga på närmare 2200 sidor i tre band – och jag säger inget om det. Det är upp 
till varje författare att själv avgöra hur lång boken bör vara, givet ämnets behov, och tidens 
tillgång. För egen del har jag fastnat för att den här boken inte bör bli längre än vad den 
är – men heller inte kortare.
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med tillägget och tiden medger.183 (Därvid märks att det ofta tar längre tid 
att skriva kort, än långt.)184 Tillägget är förklaringen till att band två får 
utkomma senare, då det helt enkelt inte hunnit arbetas igenom tillräckligt 
för att publiceras samtidigt med band ett. Då det dock saknas skäl att med-
verka till trenden att disputera för sent, på en bok, som är väl tjock, läggs nu 
band ett fram ensamt. Även om vetenskapen har sina särskilda fordringar så 
är vi alla underkastade våra institutionella förutsättningar, och det finns inga 
bärande skäl mot att publicera band ett redan nu.

Den valda publiceringsordningen ansluter också till en äldre tradition, 
som jag har viss uppskattning för. Det var nämligen förr inte alldeles ovan-
ligt att disputera på ett första band och sedan komplettera detsamma med 
ett andra, någon tid efter disputationen. Bland författare som förfarit på det 
viset kan nämnas Tore Almén, med sin Om auktion såsom medel att åväga-
bringa aftal 1897–1900,185 och Vilhelm Lundstedt, med sin Aftal angående 
prestation till tredjeman 1908–1909.186 I mer närtid, om än inte alldeles 
nyligen, kan nämnas Stig Strömholm som i och för sig smått unikt dispu-

183 Instruktioner av typen att en doktorsavhandling ska vara si eller så lång (säg, 300–400 
sidor, vilket förekommer), kan möjligen försvaras med hänvisning till opponenters och 
betygsnämnder arbetsmiljö, och delvis med hänvisning till doktoranders arbetsmiljö, då 
det utgör en tydlig signal om ungefär vad som krävs och förväntas. Att på allvar hantera 
framställningens längd som ett vetenskapligt kvalitetskriterium framstår dock – utöver 
som ett på det hela taget omotiverat sätt att inte bara befästa utan dessutom elda på 
genrens redan rätt formulära konventioner (jfr t ex Zahle, Den videnskabelige narrativi-
tet. En skitse, Fs Lindblom s 829 ff) – som både oakademiskt och antiintellektuellt, då 
det innebär en reducering av något som endast kan bedömas genom en (svår) kvalitativ 
bedömning, till en kvantitetsfråga av rent bibliometrisk art. Att pregnans, stringens och 
återhållsamhet kan vara förtjänstfullt är en annan sak – som inte kan bedömas annat än 
just kvalitativt, med hänsyn till det konkreta innehållet.
184 Jfr Zimmermann, The Law of Obligations s vii: ”The story is told about a professor 
who was asked, at short notice, to deliver a lecture. How much time would he need for 
preparation? That depended on how long he was supposed to talk, the professor answe-
red. A two-hour lecture he could give of the cuff, but for a presentation of 10 or 20 
minutes he would need much longer.”
185 Här skall dock märkas att den första disputationen 1897 var för docentur, medan den 
1900 var för juris doktorsgraden. (Med tidens mått kan man dock undra om inte redan 
den första delen hade räckt för doktorsgraden, om det inte vore för Alméns blygsamhet 
och förmodade trivsel med doktorandtillvaron.) Jfr böckernas titelblad och t ex Björne, 
Den konstruktiva riktningen: Den nordiska rättsvetenskapens historia del III 1870–1910 
s 134 eller Sundell, Tysk påverkan på svensk civilrättsdoktrin 1870–1914 s 235, 233.
186 Det är inte alldeles lätt att utläsa men Lundstedt disputerade bara på avdelning I–III 
av Aftal angående prestation till tredjeman, t o m s 164, i november 1908. Han komplet-
terade sedan med avdelning 4, s 165 ff, efter årsskiftet, varefter han åberopade hela rasket 
i sin docentansökan samma år (alltså 1909), jfr den ursprungliga avhandlingen från 1908, 
som alltså bara är 164 sidor lång, och t ex Sundell, Tysk påverkan på svensk civilrättsdok-
trin 1870–1914 s 252 f.
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terade på de två första banden av sin Le droit moral de l’auteur 1966, för att 
sedan komplettera med ett tredje band 1973.187

Nu finns det nog skäl att förvänta sig en fråga, eller invändning, om inte: 
”det väl tilltagna omfånget beror på ett avgränsningsproblem?” Den förvän-
tade frågan kan besvaras, och invändningen bemötas, med det enkla kon-
staterandet att jag aldrig upplevt avgränsningen som problematisk. Vad som 
däremot förmodligen hade varit problematiskt, hade varit att bara behandla 
en del av tredjemansavtalsläran, att vara mer ”kärnfull”, eller att avgränsa 
bort de förvisso ganska utrymmeskrävande utläggningarna om direktkrav 
samt om förhållandet mellan sådana och tredjemansavtal. Det första hade 
framstått som rumphugget, om det alls vore genomförbart, givet att hela 
läran hänger ihop; det andra hade på sin höjd lett till en kortare text av det 
slag som tar längre tid att läsa, och det tredje hade förbigått en av de mer 
intressanta och mest aktuella frågorna.

Härtill kan något sägas om notapparaten och om avsnitten med packad 
text – varvid för formens skull det förra kan förläggas till en fotnot188 och 
det senare till ett avsnitt packad text.

Upplysning angående de packade textavsnitten: I det följande liksom i det 
föregående förekommer en del utvikningar i packad text. Det rör sig typiskt 
sett om utvecklingar, med bakgrund av antingen historiskt eller teoretiskt 
slag, eller ibland om avstickare angående tangentiella frågor, och övrig kon-
text, som är relevant för saken, men som inte nödvändigtvis är absolut nöd-
vändiga för att varje läsare ska kunna följa textens narrativa huvudspår. Att 
text packats fyller då en funktion jämförlig med användning av parenteser. I 
regel inleds avsnitten med någon tidig markör av det slag som inleder detta 
stycke, för att man snabbt ska kunna bilda sig uppfattning om avsnittets 
innehåll – och utifrån sina egna fördomars horisont välja om man vill ta 
del av innehållet (som i allmänhet gör texten mer blodmättad och färgfylld, 
och som kan hjälpa en att urskilja fler nyanser, i texten och materialet), 
eller om man i anledning av stress, rastlöshet eller ointresse önskar hoppa 
över utvecklingen. Skulle så vara fallet hoppar man lämpligen bara förbi 
den packade texten, och fortsätter i nästa avsnitt brödtext, där tråden från 

187 Strömholm, Le droit moral de l’auteur: en droit allemand, français et scandinave 
avec un aperçu de l’évolution internationale: étude de droit comparé, Bd 1–2 1966 (jfr 
Bergströms anmälan i SvJT 1967 s 202); och sedan Bd 3 1973.
188 I förevarande arbete används en ibland ganska vidlyftig notapparat. Noterna används 
för sedvanliga referenser till omedelbart eller medelbart relevanta källor, inklusive en del 
litteraturöversikter, vilka i regel förmedlas genom ibland ganska omfattande referenser i 
kombination med kortfattade kommentarer om de källor vartill hänvisas. Därtill används 
noterna till jämförelser, exempel, citat (i ganska stor utsträckning), reflektioner, proble-
matiseringar, anmärkningar, preciseringar och små berättelser på anslutande teman – allt 
efter vad som verkat påkallat i sammanhanget. Jfr även i not 210 nedan och i Bd 2, kap 
10 som, i anslutning till HD:s vidlyftiga ”notapparat” i NJA 2010 s 629, innehåller en 
del allmänna synpunkter om notkulturer i rättsvetenskapliga sammanhang och i praxis.



70

före det som packats löper vidare. Förhoppningsvis kan formen bidra till att 
texten upplevs som mindre svårnavigerad, och till att det narrativa huvud-
spåret blir lätt att följa. Det bör dock förtydligas, att valet att förlägga något 
till brödtext eller packad text inte nödvändigtvis speglar något ställningsta-
gande till att det ena skulle vara viktigare eller intressantare än det andra.

Packad text används även för citat, på sedvanligt sätt – varvid citaten lika-
ledes sedvanligt utmärks med citattecken.
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2 Teori och metod: 
Rättsdogmatikens retoriska 
karaktär

2.1 Inledning och översikt
Förevarande kapitel återknyter till de prologiska anmärkningarna ovan 
och innehåller avhandlingens teori- och metoddel. Här ska vi uppehålla 
oss vid möjligheten att se rättsdogmatik som en form av retorik, samt vid 
vad ett sådant synsätt kan innebära och implicera. Vad det handlar om 
kan sägas vara att relatera två traditioner till varandra – nämligen en reto-
risk tradition och en rättsdogmatisk tradition – för att utpeka möjliga 
anknytningspunkter.

I ett nötskal bygger förevarande undersökning på ett antagande om 
att rätten i vid mening, men i synnerhet rättsvetenskapen, kan betraktas 
som ett pågående politiskt samtal. ”Politiskt” används då i sin mer antika, 
vida mening, vilket vill säga att samtalet ytterst rör styret och administra-
tionen av polis (πόλις), alltså samhället. (Termen ska inte reduceras till 
att handla om samtida partipolitisk sandlåda eller dylikt.) Inom ramen 
för detta samtal framställer olika talare utsagor, genom vilka de försöker 
övertyga. För att övertyga måste man följa det juridiska samtalets eta-
blerade, men i allmänhet okodifierade, konventioner, eller annorlunda 
uttryckt det juridiska spelets regler. Det innebär att talet inte är fritt, utan 
bundet. Det är dock bundet i en särskild mening, då svaret aldrig är på 
förhand givet – utan ges i och genom det juridiska spelet. Konventioner-
na kan beskrivas som doxiska (ett begrepp som utvecklas nedan och som 
det vore olämpligt att här parafrasera). Att bli jurist innebär att bemästra 
konventionerna – att lära sig tala ”juridiska”, och att därmed spela det 
juridiska spelet. Det är ungefär den över- och genomgripande idén, vad 
gäller undersökningens metateori, uttryckt i en närmast aforistisk form. 
Det här kapitlet utvecklar teorin och preciserar vad som egentligen menas 
med det i sin kärnfullhet diffusa sättet att uttrycka saken. Här sägs även 
något om vad synsättet kan ha för implikationer för juridisk teori och 
metodologisk praxis.
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Det ska dock återigen sägas att undersökningen, trots närmandena mot 
retoriken, pretenderar på att vara rättsdogmatisk. Här handlar det inte om 
något ”utifrån-perspektiv” på rätten. Det nämndes och illustrerades i 
kapitel 1. Där föreslogs inledningsvis en tes (en propositio), som sedan 
drevs. Tesen gällde förekomsten av en allmän obligationsrättslig princip, 
enligt vilken avtals rättsverkningar är begränsade till förhållandet mellan 
parterna. Principen påstods innebära att det fanns en huvudregel, som 
dock inte var utan undantag. Tesen var avsedd att till formen vara gan-
ska typisk för den samtida civilrättsvetenskapen och för en konventionell 
inledning av en avhandling i detta ämne.

I inledningen brukar, ju, apropå samtalets konventioner, avhandlingens 
föremål presenteras (inte sällan genom att forskningsfrågorna formuleras).189 
Sådana presentationer kan normalt tas till intäkt för att de föremål som 
beskrivs förutsätts existera, som vetenskapliga objekt, och, möjligen i kraft 
av sin existens, utgöra legitima forskningsföremål. När det rör sig om rätts-
dogmatiska föremål – alltså (avsett utan negativ laddning:) rättsliga dog-
mer – handlar det ofta om forskningsföremål som ska synas i sömmarna. 
Inledningarna utlovar fullt regelmässigt att de (rätts)källor som är relevanta 
ska inventeras och undersökas, samt att undersökningen ska hålla sig till de for-
mer för rättslig argumentation som anses legitima på det aktuella området.190 

189 Se exemplen i noten nedan. Det finns förstås variationer också över tid. Går man 
tillbaka något sekel var den vanliga formen istället att medelst en begreppsutläggning 
precisera sitt forskningsföremål. Paradigmatiska exempel finns hos Trygger, Om fullmakt 
såsom civilrättsligt institut (1884) s 1 ff och Afzelius, Om cession af fordringar enligt 
svensk rätt (1877) s 1 ff.
190 Se t ex, ur sentida Uppsalaavhandlingar, Sjödin, Ett europeiserat arbetstagarinflytande 
(2015) s 17 ff (”Ämnet för avhandlingen”) och s 37: ”Genom rättsdogmatiken systema-
tiseras och struktureras rättskällorna för att utreda gällande rätt. Avhandlingen är i den 
meningen traditionell då den är begränsad till rättskällorna. En framställning av gällande 
rätt utgör ’en rekonstruktion av ett rättssystem’, vilket inkluderar hur en rationell domare 
ska, får och bör handla.”; Hellborg, Diskrimineringsansvar (2018) s 25 ff (”Ämne och 
problemformulering”) och s 29: ”[…] vad som brukar benämnas rättsdogmatisk metod. 
Studien har med andra ord utgått från hur diskrimineringsansvar och diskriminerings-
ersättning har behandlats i de traditionella rättskällorna – lagstiftning, förarbeten, rätts-
praxis och rättsvetenskaplig litteratur – med ett övergripande syfte att tolka och syste-
matisera gällande rätt. Trots att rättsdogmatik som begrepp är omdiskuterat, preciserar 
den nämnda (typiska) beskrivningen av metoden vad studien innefattar.”; C Johansson, 
Tjänstepensionen möter EU-rätten (2018) s 19 ff (”Ämnet för avhandlingen”) samt 
s 29 f: ”Även om det finns en variation av sätt att angripa rätten så är föremålet för rätts-
vetenskapliga undersökningar just någon del av rätten. Typiskt sett tillämpas någon form 
av rättsvetenskaplig metod, ofta den rättsdogmatiska metoden, ensam eller tillsammans 
med något annat perspektiv. [---] Att verka inom juridikens område […] handlar till stor 
del om att beskriva ett visst faktiskt (eller hypotetiskt) skeende i rättsliga termer och svara 
på frågan om detta skeende har en viss rättslig följd. Besvarandet av frågan sker genom 
argumentation. En sådan argumentation måste ta sig vissa uttryck […] det handlar om 
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Forskningsföremålet, vilken dogm det nu må handla om, ska underställas en 
skärskådande granskning, i regel för att fastställa såväl föremålets innebörd 
och konsekvenser (”de lege lata”), som det mått av rättmätighet med vilket 
det bör få påverka ett framtida rättsläge (”de lege/sententia ferenda”).191

Något åt det hållet brukar väl vara budskapet, och formen, i inledningar 
av rättsdogmatiska framställningar. Så även här.

Förevarande framställning gör anspråk på att vara en på många sätt tra-
ditionell, typisk och i någon mening normalvetenskaplig rättsdogmatisk 
undersökning.192 Texten rör sig mot den gällande rättens horisont.193 
Framställningen kan i regel sägas bygga på ett sådant ”inifrån-perspektiv” 
som signalerar, om inte okritisk acceptans så åtminstone förståelse av, och 
för, rättsdogmatikens viktigare premisser och konventionella former.194 

att argumentera i enlighet med de regler som det juridiska spelet satt upp. Det innebär 
bland annat att argumentationen måste ta hänsyn till de källor som det rättsliga systemet 
gett en viss status, de så kallade rättskällorna.” Exemplen kan mångfaldigas, men vi nöjer 
oss med ett till, från annat håll (en finsk nordist om en avhandling från Umeå), nämligen 
Bärlund, Anm av Henrikson, Överskuldsatt och skyldig, JT 2016–17 s 752: ”När meto-
den är rättsdogmatisk blir kvaliteten av avhandlingen i regel beroende av hur väl författa-
ren lyckas argumentera med stöd av de olika rättskällorna […] Genom argumentationen 
eftersträvar författaren att övertyga läsaren om att t.ex. den tolkningsrekommendation 
som författaren förespråkar är den mest ändamålsenliga.”
191 Exemplen är många, jfr t ex i noten ovan eller Friberg, Kränkningsersättning, som 
till sin inledande form är just exemplarisk, i Kuhnsk mening. Kapitel 1 inleds i 1.1 med 
en begrepps- och ämnesförklaring (”Denna avhandling handlar om vad kränkning är 
i skadeståndslagens mening samt varför, när och hur skadestånd för sådan skada skall 
utges.”), i 1.2 följt av syftesangivelse, frågeställningar, avgränsningar och i 1.4 avslutat 
med en dispositionsredogörelse. Däremellan, i 1.3, finns metodavsnittet, som inleds med: 
”Denna avhandling är i många avseenden en traditionell, rättsdogmatisk avhandling med 
syfte att utreda vad som kan anses vara ’gällande rätt’ (de lege lata). Framställningen utgör 
därvidlag en ’rekonstruktion av ett rättssystem’,[här: en stilenlig not med hänvisning till 
Jareborg, Rättsdogmatik som rättsvetenskap s 4; jfr i not 195 nedan] och inkluderar ett 
syfte att diskutera vad som bör vara gällande rätt mot bakgrund av den befintliga lag-
stiftningen, eller med andra ord hur lagstiftningen bör kunna tolkas och tillämpas (de 
sententia ferenda).”
192 Jfr M Hansson, Kollektivavtalsrätten s 21 om den etiketteringens funktion. Jfr även 
t ex J Samuelsson, Tolkning och utfyllning s 28; E Svensson, Gärningsmannaskap vid 
fleras deltagande i brott s 45 f och 59 ff samt Fridström Montoya, Leva som andra genom 
ställföreträdare s 47 ff.
193 Rättsdogmatik skulle möjligen kunna demarkeras genom att säga att det är den verksam-
het som säger vad rätten, i betydelsen rättsordningens innehåll, är, och gör det genom 
uttalanden om hur det samlade rättskällematerialet ska förstås med avseende på någon 
viss fråga.
194 I den betydelsen att ett antal figurer, sätt att tänka och liknande uppfattas som nor-
merande för det juridiska spelet (jfr i not 190 ovan), och att rättsdogmatikens premis-
ser i den meningen här accepteras. Jfr t ex Jareborg, Rättsdogmatik som rättsvetenskap, 
SvJT 2004 s 4 (”Eftersom rättsdogmatik, i motsats till annan rättsvetenskap, är så att 
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Avhandlingen innehåller i någon mening också ett försök att åstadkom-
ma en ”rekonstruktion av ett rättssystem”,195 eller närmare bestämt en 
del av ett sådant, i form av tredjemansavtalsläran förstådd som en del av 
svensk förmögenhetsrätt.

Ofta uppehåller vi oss dock på ett metaplan och undersöker det rättsliga 
samtalets former på ett sätt som har indirekt betydelse för ”innehållet i gäl-
lande rätt”, då undersökningen berör hur detta innehåll kommer (bring-
as) till uttryck. Vi undersöker i dessa fall alltså formerna för det rättsliga 
spelet, snarare än att själva spela detsamma i syfte att fälla uttalanden om 
vad som i ett eller annat avseende utgör gällande rätt.

Trots den sista reservationen är det dock i stort sett ”business as usual” 
som gäller, sett till undersökningens målsättning att i enlighet med vad 
som ovan sagts, och nedan utvecklas, säga något om obligationsrättens 
beskaffenhet vad gäller avtals verkningar för andra än parterna. Sett till 
undersökningens former, och det sätt på vilket rekonstruerandet sker, 
finns det dock utrymme att så här förberedelsevis försöka åstadkomma 
ett antal klargöranden och preciseringar, till undvikande av missförstånd 
och befordrande av allmän klarhet.

Det följande kan därmed betraktas som ett antal teoretiska och meto-
dologiska reflektioner och klargöranden, vilka bland annat erbjuder en del 
positioneringar i förhållande till några drag i den samtida civilrättskultu-
ren. Det kommande erbjuder därmed ett mått av förklaring till några av 
de val som gjorts i det följande (och för all del i det föregående).

Konkret kommer den följande texten först att presentera ett slags 
bakgrund till avhandlingens teori. Det blir, förhoppningsvis, en väg in 
i tanken med undersökningens metodologi, och en förklaring till varför 

säga systemintern, får man emellertid i regel utgå från en speciell bundenhet till det som 
gör det möjligt att identifiera systemet, dvs. en viss sorts maktutövning.”); Westerlund, 
Världsbilder, rättsvetenskap, juridik och hållbar utveckling, SvJT 2006 s 309 ff, på s 343, 
eller Dworkin, Laws Empire s 13 f.
195 Jfr i not 191 ovan. Den citerade formuleringen, som ju lå ter  bra (full av positivt 
värdeladdade termer, och så där, som den är), är med små variationer en populär sådan. 
Rekonstruktionstanken förekommer också såväl internationellt (jfr t ex Schlag, Hiding 
the Ball, New York University Law Review 1996 (vol 71) s 1694), som mer rent regionalt, 
hos sentida generationer Uppsaladoktorer, varvid den nästan regelmässigt förankras hos 
Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004 s 1 ff. Se t ex Hellborg, Diskrimine-
ringsansvar s 29; Friberg, Kränkningsersättning s 31; Fridström Montoya, Att leva som 
andra genom ställföreträdare s 47; Sjödin, Ett europeiserat arbetstagarinflytande s 37; 
eller Svensson, Gärningsmannaskap vid fleras deltagande i brott s 59 ff, som under rub-
riken ”Rättsdogmatik som rationell rekonstruktion av gällande rätt” (och alltså inte t ex 
”irrationell destruktion av föråldrat fel”) lägger ut rekonstruktionstematiken. Jfr även 
Strömgren, Tillbehör och accession s 21 ff, och s 19, samt Feyerabend, Against Method 
3 uppl s 115.
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retoriken kan verka lockande. Först får det formen av en allmän bak-
grund (i avsnitt 2.2) och sedan erbjuds ett par konkretiserande exempel 
(2.3). Därnäst presenteras några retoriska teoribildningar, vilka av skäl 
som framgår i det följande kan vara tilltalande (2.4.2–2.4.5). Detta följs 
av att en metateori för undersökningen formuleras, igen, mer utförligt 
och på den grund vi då lagt (2.4.7). Därpå följer några metologiska klar-
göranden (2.5), angående en del av det som i termer av metodologiska 
grepp hämtas från retoriken.

Om framställningsformen i det närmast följande kan erinras att vi går lång-
samt fram. Ibland läggs texten ut ganska utförligt om de tidvis abstrakta 
teman som berörs. Detta förhållningssätt finner väsentligen sin förklaring i 
en författarens gissning om att mycket av det som behandlas är relativt obe-
kant eller ovant för åtminstone delar av den avsedda läsarkretsen.196 Utför-
ligheten speglar därmed en pedagogisk ambition och en ärlig önskan om att 
utveckla saken på ett begripligt och förhoppningsvis tilltalande sätt – istället 
för att bara framställa det hela på det där kortfattade (”kärnfulla”) sättet, 
som namedroppar lite filosofer, slänger sig med några stora ord, hänvisar till 
något obskyrt, och därigenom egentligen bara vänder sig till de som redan 
vet och är med på båten från första början. Jag tycker alltså, på fullt allvar, 
att det här är spännande och givande, och hoppas att med det följande 
kunna förklara hur och varför – därav utförligheten.

Först lite teori och sedan lite metod, alltså. Därefter återgår vi till huvud-
intrigen.

2.2 Bakgrund I: Något om det vetenskapliga 
samtalet och dess villkor

”Let’s have a discourse on it!”
Captain Fantastic

Det här är alltså en bok, närmare bestämt en avhandling, som pretende-
rar på att vara rättsvetenskaplig. Vad betyder nu det? Om det kan man, 
på mer eller mindre goda grunder, och helt säkert, ha olika uppfattningar.

Här utgår vi ifrån ett antagande om att rättsvetenskapen på ett metaplan 
kan förstås som ett pågående samtal.197 (Det har delvis sin förklaring i att 
jag inte kan se något annat trovärdigt sätt att uppfatta den på, betrak-

196 Det gäller främst 2.4 och möjligen 2.5 nedan.
197 Denna uppfattning, liksom många andra, verkar jag dela med Somby, Juss som reto-
rikk, jfr bl a s 69.
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tad som en helhet.)198 Det rör sig då om ett samtal där olika personer, i 
sina respektive författarroller gör inlägg om vetenskapsläget, allteftersom 
samtalet fortskrider. De rättsvetenskapliga författarna har förstås olika 
premisser och preferenser. Det gäller allt ifrån deras ontologiska och epis-
temologiska utgångspunkter (inklusive om de anser sig ha sådana, eller 
om de ”bara säger som det är”), deras olika vetenskapliga, politiska och 
vetenskapspolitiska ideal, samt bildningsprofiler och kunskapsintressen, 
till deras geografiska och institutionella hemvist, tillhörighet och förank-
ring, samt förstås biblioteksresurser och – inte minst – tid. Rättsvetenska-
parnas olika sådana utgångspunkter (och listan på potentiella idiosynkra-
sier kan förstås göras längre), ger utrymme för divergerande förförståelser.

Sådana skilda förförståelser lär ofrånkomligen komma att påverka vad 
rättsvetenskaparna förstår, i betydelsen uppfattar, tänker och tycker – och 
därmed också för vad de skriver, såsom inlägg i samtalet.199 Det utgör 
förstås i sig något utav en förklaring till att man enligt vad som nyss 

198 Vilket innebär att det här intagna perspektivet är sådär oangenämt totaliserande, i 
den bemärkelsen att eventuella påståenden om motsatsen (att det inte alls är ett samtal) 
inte respekteras, då eventuella invändningar betraktas som svar på och kommentarer till 
påståendet – vilka därmed bekräftar att det rör sig om ett samtal. (”Säger du nu emot – så 
gör du min poäng!”) Syftet med det är att få ett avhandlings- och ämnesövergripande meta-
perspektiv, från vilket texterna kan betraktas. (Avgränsningen till just texter riskerar förstås 
också att vara totaliserande, i sitt irrelevansgörande av annat än texter; det försöker jag 
förhålla mig till nedan.) Poängen är dock, snarare än påbjudande, endast upplysande: här 
läses texterna som om de vore samtalsinlägg (och som retoriska artefakter, i enlighet med vad 
som nedan sägs). Jag har varken önskan eller avsikt att försöka bestämma att texterna ”är” 
det, i något slags absolut, universell eller evig mening, eller att därmed försöka monopo-
lisera frågan om rättsvetenskapens karaktär (vilket mest skulle framstå som megalomant), 
eller för den delen att anamma en normativ definition av vetenskapsbegreppet (vilket 
mest skulle framstå som anakronistiskt).
199 ”Tolkningens och/eller faktas/datas teoriberoende karaktär” är sedan lång tid ett kärt 
tema i vetenskapsteorin; jfr t ex 2.3.1 nedan om Kuhn; 2.4.5 om Fleck, eller Brantes 
självbiografiska anteckningar om hur han under sin tidiga karriärs identitetssökande var 
skeptisk till positivismen, och fann en lösning på åtskilliga problem i att acceptera teori-
beroendet: ”Så upptäckte jag Paul Feyerabends arbeten, vilket blev en vändpunkt. Hans 
skarpsinniga, ofta roliga men skoningslösa nedsabling av positivismen och i synnerhet 
Karl Poppers ’kritiska rationalism’ gjorde att allt föll på plats. Observationer och fakta är 
teoriberoende, teorier är underbestämda av fakta, vetenskapen är ett rakt igenom elitistiskt 
företag, vetenskapen är en tradition av många och inte nödvändigtvis en bättre kunskapsform, 
sannolikt är det tvärtom.”, Brante, Från teoretisk filosofi till empirisk kunskapssociologi 
s 239 ff, cit fr s 241, min kurs; se tex Feyerabend, Against Method 3 uppl s 3, xxv m 
hänv och passim. Liknande tankegångar har förekommit även i rättsvetenskapen; se t ex 
H Andersson, Barthesianska meditationer, Fs Nørgaard s 77 f; Lindblom, Processens 
arkitektur, Vb Bylund s 259.
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sagts kan ha olika uppfattningar om vad som är vetenskap(ligt), och vari 
vetenskaplighet(en) består.200

Att en aktivitet gör anspråk på att vara vetenskapl ig  synes dock, 
språkligt sett, implicera att den bedrivs med ett visst sanningsanspråk,201 
och oftast också att den åsyftar att leda till en punkt då bedrivaren av 
den vetenskapliga verksamheten förmår säga något, nytt, kunskapsmäs-
sigt säker t , om hur saker och ting ligger till, eller om någon aspekt av 
verklighetens beskaffenhet.202 Sanningsanspråket synes i sig, och i sin tur, 
implicera ett anspråk på objekt iv i te t , ty så tycks mig de konventioner 
vilka bestämmer dessa ords mening vara skaffade.203

Tämligen tautologiskt kan då sägas att objektivitetskriteriet är upp-
fyllt, om det som skrivs är objekt ivt . Det innebär bland annat att det 
inte får vara subjekt ivt  – det är ju den dikotomiska motsatsen, och den 
menas normalt vetenskaparen böra försöka undvika.204 Subjektiva utsa-
gor epiteteras ”tyckande”, kanske ”löst” eller ”oförankrat” sådant, eller 
liknande, och ”subjektivt” ligger därför nära att vara en språklig mot-
sats till ”vetenskapligt”.205 (Låt vara att den mesta motsatsen åstadkoms 

200 Jfr t ex om Kuhn, Feyerabend och Fleck i noten ovan. Jfr även J Samuelsson, Rätts-
vetenskaplighetens vetenskaplighet, Vb Olsen s 189 ff, ssk s 211 ff m hänv (angående 
vetenskapsteorins ”practice turn”).
201 Jfr J Samuelsson, Tolkning och utfyllning, t ex s 148 ff m hänv, eller s 201: ”Veten-
skapen strävar i det längsta efter realism, ytterst gäller den naturligtvis sanningen – och i 
denna form är även avtalsrättsvetenskapen stöpt.”
202 Tre citat från den vetenskapsteoretiskt intresserade Claes Sandgren, som gjort sig 
till försvarare för en traditionell forskningssyn, kan här få utgöra kontext: ”Det förhål-
ler sig annorlunda på det vetenskapliga fältet [än på det politiska] som en följd av den 
vetenskapliga ambitionen att vidga och fördjupa kunskapen.” (Sandgren, Hänvisningar i 
rättsvetenskapen, JT 2005–06 s 65); ”en vetenskaplig undersökning [bör] uppnå resultat 
som är nya i förhållande till kunskapens ståndpunkt” (Sandgren, Om teoribildning och 
rättsvetenskap, JT 2004–05 s 300); ”Den syn på forskning som här förs till torgs är den 
traditionella. Forskningen ses som en kumulativ process, objektiv kunskap är möjlig” 
(Sandgren, Hänvisningar i rättsvetenskapen, JT 2005–06 s 71).
203 Jfr Feyerabend, The Tyranny of Science s 6 m hänv.
204 Jfr Nygren, Som man frågar får man svar – Några tankar om källkritikens betydelse, 
som inledningsvis, på s 101, framhåller Janne Josefssons uttalande ”Jag ska se på sam-
hällsutvecklingen utifrån mig själv som reporter och person.” som avskräckande exempel, 
med orden: ”Varenda seriös forskare i historia eller samhällsvetenskap begriper att det 
är liktydigt med akademisk dödförklaring att i en doktorsavhandling eller i en ansökan 
om anslag till forskning avge en metodbekännelse som denna.” Jfr dock Somby, Juss 
som retorikk s 61 ff (ssk s 62 nederst), som öppet utmanar den objektivitetsföreställning 
Nygren anspelar på.
205 Jfr Mellqvist, Anm av Martinsson, Femton förmögenhetsrättsliga forskningsresultat, 
SvJT 2019 [preprint], som, under rubriken ”Avslutande inledning […]”, ser risker med 
relativism: ”Det förefaller vara så att fältet för fritt tyckande ligger öppet.”, men trots det 
förespråkar: ”en holistisk pluralitet. En helhetssyn präglad av mångfald helt enkelt. En 
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genom att lägga det negerande prefixet o- till ordet vetenskapligt.) Det 
vetande som skapas ska ju vara säkert, och säkerheten borgas för just 
genom att vetandet förankras , och därför inte kan representera bara-
tyckande.206

Vetenskaplighetens objektivitetssträvanden kan yttra sig på en mängd 
olika sätt. I sådana här humanvetenskapliga sammanhang kan de till 
exempel yttra sig genom att man formulerar inledande teori- och metod-
avsnitt, som ett slags bekännelse över det egna tänkandets former.207 
Sådana avsnitt kan i resten av texten kompletteras med kontinuerliga 
och samvetsgranna hänvisningar till de källor som beaktats, och genom 
att framställda utsagor förses med olika försiktighetsmarkörer (som ”får 
anses”, ”torde”, etc).208 Därigenom kan man, om inte undvika, så åtmin-

syn som inte är exkluderande eller förbjudande. En syn som tillåter både det ena och det 
andra att samsas under det vetenskapliga paraplyet.” för att sedan avsluta: ”Men fritt tyck-
ande? Nej, det är inte vetenskap.”
206 Jfr H Gustafsson, Kontrafaktisk jurisprudens och rättsligt motvetande, Fs Schaum-
burg-Müller s 189 ff, på s 197 ff: ”[D]en rättsliga potentialen […] begränsas av inget 
annat än det rättsliga vetandet självt, vars gränser reproduceras genom en mängd »gräns-
operativa« dikotomier. [---] Rättsvetandet och rättsvetenskapens själva vetenskaplighet 
karakteriseras av en sammanhängande kedja av rättsliga dikotomier. En sådan kedja och 
sammanhängande kontext innefattar en rad dikotomier i rättsvetandet som ansluter till 
och förstärker det traditionella grundläggande antagandet om rättens enhet eller mono-
centri […] Vissa centrala dikotomier [etablerar binära hierarkiska oppositionsförhållan-
den och] kan schematiskt framställas [med följande begreppspar, som] är grundläggande 
rättsvetenskapliga dikotomier”, varpå följer en illustration i form av en cirkel med en 
inre och en yttre del, indelad i ’tårtbitar’ med ett begreppspar i varje tårtbit, varav det ena 
begreppet finns i den inre delen av cirkeln och det andra i den yttre. De inre termerna är, 
sedda från det normalrättsvetenskapliga paradigmet, positivt värdeladdade, och de yttre 
negativt. Illustrationen innehåller bland annat följande begreppspar, där det inre, efter-
strävansvärda, här nämns först: Objektivitet–subjektivitet; fakta–värde; autonomi–osjälv-
ständighet; internt–externt; och till dessa skulle man nog alltså kunna lägga sant–osant 
och reellt–fiktivt.
207 Jfr H Andersson, Skyddsändamål och adekvans s 177: ”Den egentliga metodläran är 
alltså en rättsvetenskapens självreflexion över sitt eget tillvägagångssätt.”, och J Samuels-
son, Tolkning och utfyllning s 29. Ett föredömligt exempel finns i E Svensson, Gärnings-
mannaskap vid fleras deltagande i brott s 45 f(f ): ”[…] rättsdogmatisk forskning [förut-
sätter inte] en beskrivning av den metod med vilken den har utförts för att vara begriplig, 
som är fallet med exempelvis experimentell naturvetenskap. Den metod jag har använt, är 
att jag har läst, tänkt och skrivit – och i alla dessa moment försökt göra mitt bästa. Varje 
vetenskapligt arbete är skrivet på en viss plats i en viss tid, med vissa grundläggande anta-
ganden som arbetets fundament.” (noter och styckeindelning uteslutna) vilket följs av en 
beskrivning av den intellektuella tradition och forskningsmiljö i vilken han insocialiserat 
sig, samt en utläggning av hans viktigare teoretiska grundantaganden.
208 Jfr om noter, akribi och att inte säga för mycket t ex Zahle, Den videnskabelige nar-
rativitet. En skitse, Fs Lindblom s 830 f, 833, 835 f, 838, 839 f, 841 eller Graver, Rett, 
retorikk og juridisk argumentasjon s 108, 114 f och 117; Zahle, At forske ret s 32 ff 
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stone minska risken för att säga för  mycket  – vilket väl ungefärligen 
sammanfaller med ”sådant som inte är förankrat”.

De förstnämnda två sätten att eftersträva objektivitet (artikulera sina 
metodologiska sätt att se på saken, samt aspirera på akribi), är typiska i 
modern mening vetenskapliga sådana. De är också ganska tydliga uttryck 
för en strävan mot icke-subjektivitet, och alltså objektivitet, mot objek-
tiv kunskap – förstått som trans-subjektiv sådan.209 De utgör nämligen 
båda sätt att försöka försäkra sig om att någon annan än det beforskande 
subjektet kan följa detta i spåren, och då upptäcka samma saker.210 Där-
igenom försöker man försäkra sig om den eftersträvat säkra kunskapens 
säkerhet. (”För om alla ser saken på samma sätt, då måste den ju vara 
sådan!”)

För rättsvetenskapen verkar detta innebära ett antal problem, vilka tycks 
göra sig gällande med särskild tydlighet för rättsdogmatiken. Dels på 
grund av vad denna aktivitet syftar till, dels på grund av några av rätts-
dogmatikens grundantaganden.

Vänder man sig till grundläggande läroböcker – det vill säga verk i den 
genre som är avsedd att förmedla vårt skrås hantverkstraditioner på ett så 
enkelt, rakt och gärna okontroversiellt samtida sätt som möjligt –211 så 

(kap 3: ”Fodnoter”; först publ som bidrag i Fs Gammeltoft-Hansen s 691 ff) eller Sand-
gren i noten strax nedan a a.
209 Jfr Poincaré, The Value of Science s 14: ”But what we call objective reality is, in the 
last analysis, what is common to many thinking beings, and could be common to all”.
210 Jfr Sandgren, Hänvisningar i rättsvetenskapen, JT 2005–06 s 65 ff, på s 69, och JT 
2006–07 s 1005. Jfr även Sundberg, Hänvisningar i rättsvetenskapen: Några synpunkter 
på Claes Sandgrens redovisning, JT 2006–07 s 1000: ”Vad tjänar det till att belasta en 
text med notsiffror och fotnoter? Frånsett att det är vedertaget att man gör så funderar 
man nog sällan över det yttersta syftet. Det är nämligen mer eller mindre en självklarhet 
att detta görs till tjänst för läsaren. Det primära syftet är att möjliggöra för läsaren att 
kontrollera riktigheten av de påståenden han påträffat i brödtexten.” – ett påstående som 
synbarligen är okontroversiellt, men som genom att bortse från notapparatens därutöver 
rent faktiskt retoriska funktioner riskerar att vara missvisande, jfr t ex Connors, The Rhe-
toric of Citation Systems: Part II: Competing Epistemic Values in Citation, Rhetoric 
Review 1999 (vol 17) s 219 ff, 2.5.3 nedan samt vidare Bd 2, kap 10 i anslutning till 
NJA 2010 s 629.
211 Jfr om spridda läroböckers exemplariska betydelse, och som uttryck för deras avnä-
mares doxa, Legrand, Paradoxically Derrida: For a Comparative Legal Studies, Cardozo 
Law Review 2005–2006 (vol 27) s 631 ff, bl a s 632. Jfr även Hellner, Allmän avtalsrätt, 
JT 1989–90 s 423 ff på s 426, eller Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions s 136 f, 
som lär att vetenskapens läroböcker utgör ”the pedagogic vehicles for the perpetuation of 
normal science”, vilka försöker kommunicera vokabulären och syntaxen hos ett samtida 
vetenskapligt språk (det vill säga: dess grammatik). För att göra det, inom ett acceptabelt 
omfång och i det adresserade paradigmets termer (det paradigm i vilket studenterna med 
lärobokens hjälp ska initieras), krävs inte historisk autenticitet, däremot är det nödvän-
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bibringas man ofta intrycket att rättsdogmatik handlar om tolkning.212 Att 
det rör sig om en texttolkande verksamhet, och att det, i den mån det rör 
sig om en lära  (läroböcker, var det ju), så är det en tolkningslära.213 En 
lära som normalt gör sig två huvudsakliga problem.

Det ena är att fastställa tolkningsföremålet; att avgöra vad som ska tol-
kas. Detta problem brukar man ta sig an genom att anknyta till vad som 
är en rättskälla,214 och gärna upprepa att det som i första hand ska tolkas 
är de gamla vanliga rättskällorna,215 vilket vill säga lagar och förarbeten, 
prejudikat och praxis samt den rättsliga litteraturen, eller den så kallade 
doktrinen.216 (Enligt ovan är denna form frekvent förekommande också 
i rättsvetenskapen i egentlig mening.)217

Rättsdogmatikens andra huvudsakliga problem är hur källorna ska för-
stås, eller hur man ska lägga ut deras konkreta innebörd, med sikte på 
ett visst fall, vissa fall eller typfall. Ett av de vanligaste greppen är då att 
tolka de olika rättskällorna i ljuset av varandra (”Är lagens rekvisit oklart, 

digt att förenkla, släta över samt undertrycka differenser och problem vilka studenterna 
antas inte behöva känna till (då de inte tillhör den aktuella vetenskapens problem, och 
därför från dennas perspektiv är ovetenskapliga; Kuhn, a st: ”there are even good reasons 
why […] they should be systematically misleading [---] For reasons that are […] highly 
functional [for the development of normal science], science textbooks […] refer only to 
that part of the work of past scientists that can be viewed as contributions to the state-
ment and solutions of the texts’ paradigm problems. Partly by selection and partly by 
distortion, the scientists of earlier ages are implicitly represented as having worked upon 
the same set of fixed problems and in accordance with the same set of fixed canons that 
the most recent revolution in scientific theory and method has made seem scientific.”).
212 Se t ex Kleineman, Rättsdogmatisk metod, i Nääv & Zamboni (red), Juridisk metod-
lära s 21 ff (bl a s 29: ”Rättsdogmatiken är en tolkningslära”); Samuelsson & Melander, 
Tolkning och tillämpning, passim, t ex s 62 f; Sandgren, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, 
TfR 2005 s 648 ff, s 652 och 654, samt Bernitz m fl, Finna rätt 10 uppl, passim, t ex 
s 68 f och 134 ff. Jfr även Jareborg, Prolog till straffrätten, som betonar betydelsen av 
språklig tolkning; Heuman, Språklig tolkning av juridiska texter, JT 2014–15 s 569 ff 
och E-M Svensson, De lege interpretata, JP 2014 s 211 ff.
213 Kanske tydligast Kleineman, i ovanstående not a st. Men för all del, jfr även J Samu-
elsson, Tolkningslärans gåta (låt vara att den ger sken av att endast handla om rättshand-
lingstolkning).
214 Se t ex Björne, Nordisk rättskällelära s 9 ff m v hänv, i stort sett valfri lärobok om juri-
disk metod, eller ett inledande metodkapitel i någon av ett stort antal materiellrättsliga 
undersökningar som säger detsamma. För exempel, se i not 190 ovan.
215 A st:n.
216 Jfr t ex Bernitz m fl:s grundläggande metodlärobok Finna rätt, och hur den tanken 
fått ligga till grund för bokens disposition, se 10 uppl s 28 f. (Jojo, jag är medveten om 
att man kan göra skillnad på doktrinen, i en snäv mening som denoterar vissa särskilt 
auktoritativa böcker, och rättslitteraturen som ett vidare begrepp, men jag låtsas inte om 
det just här.)
217 Se 2.1 ovan m hänv.
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så undersök vad som står i förarbetena”, osv).218 Detta grepp kan förstås 
som ett sätt att försöka realisera en övergripande koherenssträvan, och 
att därigenom odla normsystemets interna konsekvens och motsägelsefri-
het.219 (Ideologin om rättens enhet,220 kan man kalla tanken, som ytterst 
tjänar till att lika fall ska kunna bedömas lika.)

Det senare kan, från rättsdogmatikens perspektiv, ses som ett sätt 
rekonstruera  rättskällornas samlade innebörd, på ett ra t ionel l t 
sätt, vilket vill säga att det rör sig om ett sätt som befordrar rättsdogmati-
kens egen särskilda rationalitet.221

De texter som utgör rättsdogmatikerns tolkningsföremål tolkas nor-
malt (eller ofrånkomligen) i ljuset av kontext. Närmare bestämt a l l 
sådan, som är re levant . Att text tolkas i ljuset av kontext är en truism 
(allt, som kan tolkas, kommer att tolkas i ljuset av sin kontext) och utan 
kontext går text inte att förstå.222

Det där lilla ordet, ”tolkning”, förresten – vi kan uppehålla oss lite vid det. 
Givet den beskrivning som just erbjudits av rättsdogmatikens metodologi är 
ordet centralt, då denna metodlära enligt ovan är just tolkningsorienterad. 
Ordet som sådant är dock flertydigt, eller med ett finare ord: polysemiskt. 
”Tolkning” kan rent språkligt beteckna antingen en aktivitet, ett resultat 
eller en utsaga om innebörd, eller alla tre, och det används i såväl juridiken 

218 Jfr Bernitz m fl, Finna rätt 10 uppl s 83; B Lehrberg, Praktisk juridisk metod 10 uppl 
s 153 eller Samuelsson & Melander, Tolkning och tillämpning s 42, eller, utanför läro-
böckernas sfär, t ex Fridström Montoya, Leva som andra genom ställföreträdare s 49 f.
219 Vilket brukar anses önskvärt, och listan med exempel till belägg av bruket kan göras 
lång. Jfr t ex Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, Fs Seipel s 527 ff, s 541, jfr s 538 f m 
not 43; B Lehrberg, Praktisk juridisk metod 10 uppl s 263; Zackariasson, Direktkrav 
s 48 f och Lindskog, Betalning 2 uppl s 46. Det kan noteras att Ekelöfs teleologiska 
metod är ett sätt att realisera en målsättning om koherens, se Ekelöf, Edelstam, Heuman 
& Pauli, Rättegång I 9 uppl s 99 ff, ssk s 104 f, och jfr B Lehrberg, Förutsättningsläran 
s 64 ff m hänv. Jfr även Peczenik som talar om koherens och bestämmer detta som norm-
deskriptivt och bestående av de tre elementen (1) logisk motsägelsefrihet, (2) omfattande 
räckvidd och (3) stöd från andra komponenter inom – primärt samma del av – syste-
met. Peczenik, Juridikens allmänna läror, SvJT 2005 s 249 ff, s 250 och 261. Se även 
Söderlund, Konkursrätten, bl a s 50 f, 55 och 57 ff, för en bok som ”som ger uttryck för 
en kompromisslös koherenssträvan” (enl J Samuelsson, Anm av Gustafsson, Dissens, JT 
2012–13 s 716 ff, s 722 not 29). Jfr även i not 206 och 218 ovan.
220 Jfr t ex H Gustafsson, Rättens polyvalens s 15 ff, 405 ff m hänv; Sandgren, Om teori-
bildning och rättsvetenskap, JT 2004–05 s 297 ff, s 298, 323 f, 325 f, 328 eller Peczenik, 
Vad är rätt?: om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation s 278 ff. Se 
även redan Quintilianus, Institutio oratoria 7.7.2.
221 Jfr t ex E Svensson, Gärningsmannaskap vid fleras deltagande i brott s 59 ff. Jfr även 
i not 206 ovan.
222 Jfr t ex J Samuelsson, Tolkningslärans gåta s 181 not 547, och allmänt om kontext, 
t ex Jareborg, Prolog till straffrätten s 18 ff.
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som på annat håll (exempelvis i den lilla vetenskapsteoretiska och retoriska 
litteratur jag försökt tillgodogöra mig) på olika sätt, i olika sammanhang.

Ordet tolkning har i flera andra europeiska språk en motsvarighet i ordet 
interpretation (med något varierande stavning). Det kan man förresten kan-
ske säga också på svenska, även om det riskerar att se lite styltigt ut (och 
liksom inbjuder till ordvitsar om inter-pretationer och -pretentioner). Ety-
mologiskt kan interpretation återföras på ett latinskt verb med betydelsen 
”att gå emellan”,223 och man skulle därför kunna säga att den som interpre-
terar går emellan den text som utgör tolkningsobjekt och läsaren, för att 
förklara texten, och översätta den, samt genom utläggning (en alludering på 
tyskans auslegung – som kan översättas som just tolkning) sätta andra ord 
i dess ställe. Med en aforism: Tolkningens funktion är att ge ny text, om den 
text som är given.224

Såvitt gäller det svenska ordet tolkning kunde viss polysemi i och för sig 
undvikas genom att sträva efter att bara använda ordet i sammansättningar, 
där ”tolkning” förses med preciseringar som för- eller efterled. Man kan 
till exempel tala om avtals-, eller rättshandlingstolkning, varigenom anting-
en verksamhets-, resultat- eller utsagabetydelsen (eller alla tre) avgränsas, 
genom anknytningen till något visst tolkningsobjekt (och genom det sista 
ordet innan denna parentes illustreras förresten ett annat sätt att avgränsa 
ordets referenter). Det är dock egentligen en annan sak, eftersom det i så fall 
rör sig om andra ord, än ordet tolkning.

I det följande har jag i varje fall ofta inte sett skäl att, på stelbent och for-
malistiskt analytisk-filosofiskt manér, försöka precisera (begränsa) ord(et)s 
betydelse, utan istället ofta valt att bejaka ord(et)s flertydighet och multipla 
konnotationer, då de tyckts mig varit nyttiga, för att säga det jag velat ha 
sagt – vilket inte nödvändigtvis alltid är sådär analytiskt precist avgränsat till 
en viss del av ord(et)s denotation som vissa säkert, utifrån sina egna ideal 
och paradigmatiska fördomar, skulle önska. (Och därigenom är väl, förres-
ten och i förbifarten, något sagt om min språksyn.)225

223 Det är åtminstone en inte impopulär tanke, som har ett visst förklaringsvärde, jfr 
Palm, Att tolka texten s 190. Det latinska verbet är interpretari, vars första led inter- 
mycket riktigt betyder just mellan (jfr ”internationell”, som ju innebär mellan nationer 
och antyder någon typ av förmedling). Det andra ledets etymologiska ursprung är omdis-
kuterat, men som helhet är ordet nära besläktat med interpres, som kan översättas med 
mäklare, agent eller mellanman, vilken är alltså någon som verkar som en förmedlande 
länk mellan olika.
224 Jfr Palm, Att tolka texten s 190; Zahle, Den videnskabelige narrativitet. En skitse, Fs 
Lindblom s 834.
225 Jfr Blandhol, Den nordiske retsvitenskapens retoriske grunnlag, Rhetorica Scandi-
navica Nr 33 (2005) s 17 ff, bl a s 20 f, 23 ff och 27 ff, om olika språksyners problem 
och potential, särskilt vad gäller skillnaden mellan en (idealistisk) filosofisk språksyn och en 
pragmatisk retorisk sådan, samt om det tema hans titel antyder. (Som svensk är det dock 
svårt att inte anmärka att Blandhol, sin titel till trots, egentligen bara anför danska och 
norska exempel, i form av Ørsted och Schweigard.) Jfr även Blandhol, Juridisk metode 
og den nordiske retspragmatisme, i Høgberg & Øyrehagen Sunde (red), Juridisk metode 
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En texttolkande verksamhet alltså,226 vars tolkningar (ah!) betingas dels 
av den kontext som – uttalat eller underförstått, medvetet eller under-
medvetet – uppfattas som relevant, dels av de olika tolkarnas olika förför-
ståelser.227 (Dessa skulle väl dock, i och för sig, kunna falla under ”kon-
text” – om bara kontextbegreppet används tillräckligt vitt.) Det är också 
en verksamhet som nödvändigtvis är subjektiv. Inte i meningen godtycklig, 
men väl i meningen att den bedrivs av subjekt, eftersom texten inte själv 

og tenkemåte s 623 ff, ssk s 632. För ett vackert exempel på hur en retorisk språksyn kan 
operationaliseras i rättslig argumentation, se Cicero, Pro Caecina 51 ff, i anslutning till 
den klassiska frågan om verba et voluntas.
226 Vid det här laget börjar det väl nästan bli kutym att, i sådana här sammanhang 
(dvs när man i rättsdogmatiska sammanhang gaggar om texttolkning), citera Jareborgs 
berömda skrivning: ”Det finns naturligtvis inte någon anledning att inte vara uppriktig: 
rättsdogmatisk forskning använder i regel ingen vetenskaplig metod. Man läser tryckt 
text på samma sätt som man läser en tidning eller en roman.”, Rättsdogmatik som rätts-
vetenskap, SvJT 2004 s 1 ff, på s 8. Skrivningen är förstås befriande provokativ; men 
så uppfattar jag den också som emancipatoriskt syftande – som ett slags vaccin mot att 
i vetenskaplighetens namn tänka för mycket kring hur  man tolkar (och att då försöka 
fånga den konst som inte låter sig beskrivas i termer av regler, i just regler), vilket är tänkt 
att ge tolkaren den självsäkerhet som behövs för att helt enkelt bara tolka sina texter, och 
göra sin grej. Däremot kan jag inte se att skrivningen skulle implicera en uppmaning 
till rättsdogmatiker att luta sig tillbaka i sin bekvämaste fåtölj och bara slöläsa: ”Den 
vetenskapliga texttolkningen är naturligtvis baserad på läsning, men den skiljer sig från 
vanliga lustläsningen genom att kräva lusläsning, dvs omläsning på omläsning i kombina-
tion med ett kontinuerligt textanalytiskt arbete, ett metodiskt kombinationstänkande, en 
hermeneutisk fantasi.” (sa Palm, Att tolka texten s 191).
227 ”Vafalls! – försökte författaren precis medelst en parentetiskt insprängd interjektion 
göra sig lustig!?” – Jo … han gjorde väl det, och det där med humor kan förstås vara 
känsligt. Förevarande författare har dock aldrig riktigt förstått varför vissa verkar tro att 
avsaknad av humor skulle vara detsamma som vetenskaplig saklighet – som om man 
måste ta allt på allvar, för att själv bli tagen på allvar, eller som om vetenskapen måste 
vara allvarlig – och författaren kan tycka att t ex Knight, Humor and the Law, Wisconsin 
Law Review 1993 (vol 1993) s 897 ff, har vissa poänger, när han undersöker den rätts-
vetenskapliga genrens skrivna och oskrivna etikettregler samt argumenterar för att man 
borde motarbeta en del av de formalistiska och formulära konventioner som präglar genren 
(han vänder sig särskilt mot anglofona Law Reviews; jfr dock även Zahle, Den viden-
skabelige narrativitet. En skitse, Fs Lindblom s 839 och Graver, Rett, retorikk og juridisk 
argumentasjon s 279 ff (jfr även s 117), som reflekterar över frågan: ”Trenger vi juridiske 
texter med mer humør?”). Knight gör gällande (och Graver åtminstone antyder) att det 
finns skäl att utnyttja humor – och det inte endast därför att det blir roligare så… I den 
mån författaren faktiskt försökte göra sig lustig, lär det väl dock med denna not ha gått 
om intet, då det finns få saker som är så effektiva för att förstöra ett skämt som att dröja 
vid det. Eller som Arthur Schopenhauer, känd gammal skojare, uttryckt det: ”Skrattet 
uppstår alltid ur den plöts l igt  varseblivna inkongruensen mellan ett begrepp och de 
reala objekten.”, min spärr.
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kommer till tals. (”Det är ju inte som att man lassar fram lagboken och 
sen tackar för sig!”, som någon uttryckt det.)228

Det senast sagda kan (om)formuleras som att det i juridiken finns en 
inneboende och irreducibel spänning mellan normbundenhet och maktut-
övning (eller mellan fångenskap och frihet; mellan objektivt givet och 
subjektivt förstått; mellan text och kontext; mellan förstått och förstå-
ende), i den meningen att vi är bundna av regler – nämligen de regler vi 
medelst tillämpning artikulerar – vilka på ett eller annat sätt är uttryckta 
i text. Men, texterna kommer inte själva till tals, utan kräver att en tolkare 
tolkar dem, och formulerar en utsaga om deras innebörd relativt en viss 
tolkningsfråga (exempelvis: omfattas detta fall?), och det, tolkningen, 
kommer nödvändigtvis att utgöra en intellektuell och kreat iv  handling.

Om man accepterar att rättsdogmatiken sålunda är en texttolkande veten-
skaplig verksamhet, så bör man också acceptera att dess vetenskapliga resul-
tat är subjektiva produkter, i anförd mening. En logisk konsekvens av att 
acceptera dessa två saker, verkar vara att man ställs inför ett relativismpro-
blem, av det slag som skulle kunna betecknas som ett av postmodernismens 
stora kunskapsteoretiska problem.229 ”Problem”, i betydelsen något att för-
hålla sig till, då relativism i det postmoderna tillståndet ofta är att betrakta 
som en oundviklig och spännande premiss.230 (Snarare än som ett besvärligt 
bryderi vilket man helst skulle vara utan.)231

228 Nu är det ju inte honom jag tänker på, men jfr även den erkänt vältalige Ivar Afzelius, 
Om cession af fordringar enligt svensk rätt s 14: ”Ty lika visst, som vi äro öfvertygade, att 
rätten icke låter sig mätas med en så ytlig måttstock, som den penningevärdet erbjuder, 
lika säkert synes det oss, att den åt hugskott och nyck måste vägra sitt skydd. Att afgöra, 
hvilketdera i ett visst fall är förhållandet, är domarens svåra uppgift. Men för en sådan 
svårighet får han icke rygga tillbaka; hvarje rättsordning måste erkänna judicia bonæ fidei 
– fall, där rätten ställer större fordringar på dess utöfvare, än att han känner sin lagbok.”
229 Möjligen är det dock bara vad som ser ut att vara postmodernitetens stora problem, 
betraktat från positivistens perspektiv. För att vara mer än lite svepande, kan man ju säga 
att positivister verkar ha nära till att kritisera postmodernister för relativism, medan post-
modernisterna själva sällan tycks betrakta det som något problematiskt.
230 Jfr t ex Rorty, Philosophy and the mirror of nature, passim, bl a s 373 ff; Toulmin, 
Return to Reason s 1 ff; Spaak, Relativism i juridiken, TfR 2007 s 361 ff, samt J Samuels-
son, Tolkning och utfyllning s 157 not 454.
231 Jfr Alvesson & Sköldberg, Tolkning och reflektion s 391, som finner en del av förkla-
ringen till postmoderna tendenser i ”baksmällan efter intellektuellas misslyckanden att 
få gehör för radikala samhällsidéer under 1970-talet” och menar att ”[d]esillusionering 
leder till förkärlek för nihilism och relativism”. Jfr även s 397 f där författarna redogör för 
relativismens uppfattade upprättelse efter modernismens slut: ”Under dryga tre decennier 
var relativismen den europeiska filosofins onda genius och var och en som misstänktes för 
att inte befästa sin vetenskapliga och rationalitetsbejakande doktrin kraftfullt nog fördes 
inför tinget och tvingades att försvara sig själv mot anklagelser om vars förfärliga natur 
ingen tvekade. Nu är rollerna ombytta – och de som söker universella standarder krävs på 
bevis om relativismens kriminella natur: det är nu de som pressas att rättfärdiga sitt hat 
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Temat är säkert bekant, men för att utnyttja det formuleringsprivilegium 
som tillkommer varje tangentbordsknekt: ”Relativism” är det kära ämne för 
filosofiskt hat, som går ut på att något (eller allt) är relativt, och kan – något 
flerordigare men alltjämt grovt – beskrivas som den filosofiska åskådningen 
att frågor om sanning, om rätt och fel, förnuftets strukturer, och legitime-
ringsprocedurer, om vad som ”är”, med mera, är produkter av olika kon-
ventioner och olika ramverk för bedömning, samt att dessa har auktoritet 
endast inom ramen för de sammanhang där de finner sina upphov. Relativis-
mens historia är nog lika lång som den västerländska filosofins,232 men när 
ordet används i så nära sammanhang med ordet ”postmodern” som ovan, så 
knyts det därigenom till en viss tid – typ: 1960-talet och framåt – och till 
utvecklingen och diskussionen under samma tid. Det finns många fördomar 
om relativism (alltifrån att relativister är intellektuellt ohederliga,233 till att 
de är undanglidande defaitister som genom att slänga sig med att ”allt är 
relativt” försöker bortförklara och rationalisera sina egna misslyckanden att 
ge några ordent l iga  svar). Relativism finns också av olika slag; här används 
ordet i en allmän mening, som inbegriper i vart fall deskriptiv relativism (att 
människor rent faktiskt tycker olika i olika avseenden), kunskapsteoretisk 
relativism (utsagors sanning betingas av deras sammanhang) och metodolo-
gisk relativism (om två personer är oeniga om ett givet ämne finns det inget 
externt (guds)perspektiv eller några oberoende metoder eller kriterier för att 
avgöra vem som har rätt, i absolut mening).234

”Postmodernismen” som vetenskapsfilosofisk, kunskapsteoretisk och/eller 
allmän metodologisk inriktning, kan upplevas vara en svårfångad sådan.235 

mot relativismen och rentvå sig mot misstankar om dogmatism, etnocentrism, intellek-
tuell imperialism eller vadhelst deras arbete tycks implicera när det betraktas utifrån den 
relativistiska positionen [m hänv till Bauman, Is There a Postmodern Sociology?, Theory, 
Culture and Society 1988 (vol 5) s 217 ff, på s 228].”
232 Åtminstone om man som brukligt låter filosofins historia börja hos ”de gamla gre-
kerna” – t ex Thales (jfr t ex Aristoteles, Metafysiken 983b, som höll Thales för att vara 
den förste filosofen). Jfr även om Platons dialog Theaitetos nedan under 2.4.5.
233 Jfr t ex Hicks, Postmodernismens förklaring, som presenterar ett slags konspirations-
teori, och vill visa att postmodernismen bäst betraktas som ett vänstervridet akademiker-
projekt, samt att dess ”epistemologi” inte är stort mer än ett politiskt projekt av (tomt) 
retorisk art, som syftar till att försvara marxismen och socialismen (”efter att denna visat 
sig misslyckad”), och att postmodernismen inte utgör mer än det senaste försöket att 
vederlägga det västerländska kapitalistiska marknadsekonomiska systemet (i en underför-
stådd lång rad av sådana försök), den här gången på kunskapsteorisk basis.
234 Jfr t ex Somby, Juss som retorikk s 62 samt nedan i och vid not 280.
235 För närmare 20 år sedan kunde H Gustafsson, Rättens polyvalens (2002) s 15, kon-
statera att ”[l]itteraturen om rätten och postmodernismen är till dags dato så omfattande, 
att varje hänvisning måste bli helt ofullständig.” Det antydda problemet hanteras sedan 
genom att hänvisa till tre standardverk, och en genomgång av centrala teman inom post-
modern rätt. Jfr om postmoderna teman i rättsvetenskapen H Andersson, som skulle 
kunna påstås vara postmodernismens främsta exponent i svensk rättsvetenskap, t ex H 
Andersson, Postmoderna och diskursteoretiska verktyg inom rätten, i Nääv & Zamboni 
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Någon har, smått frustrerat, beskrivit den som en oformlig massa av många 
olika inriktningar, vars enda gemensamma nämnare är att de vill definiera 
sig själva mot en förment akterseglad modernism (vilket ironiskt nog dock 
vore modernistiskt) – varför riktningens mest karaktäristiska egenskap vore 
”post”-draget.236 Det vill säga, det ganska intetsägande, att riktningen inte 
är det som kom före den. Det finns dock utrymme att hävda att det, hos 
bekännande eller beskyllda postmodernister, ofta finns gemensamma möns-
ter, inte minst retoriska sådana i form av återkommande uttryckssätt, topi-
ker och poser.237 Därtill förekommer ofta en viss attityd, som går ut på att 
det är befogat, eller rent av nödvändigt, att problematisera och ifrågasätta 
den frånseglade modernismens grunder och grundantaganden (vilket kan-
ske kan få belägga att det rör sig om en röre l se , om än inte en rörelse).238 
Det är därmed postmodernt att ifrågasätta och problematisera det moder-
nis t i ska , samt att göra det genom att, bland annat, på olika sätt markera 
att det här med rationalitet, sanning, verklighet och objektivitet (i vetenska-
pen) inte alls är sådär objektivt och sant (etc) som de modernistiska ville få 
det till.239

(red), Juridisk metodlära s 349 ff. För en bild av hans faiblesse för postmoderna franska 
tänkare, se bl a H Andersson, Barthesianska meditationer, Fs Nørgaard s 71 ff (Barthes); 
H Andersson, Juridisk verklighetsbild – realitet eller simulacrum?, JT 2000–01 s 897 ff 
(Baudrillard); H Andersson, Constructive deconstruction, Anglo-Swedish studies in Law 
s 356 ff (Derrida), och H Andersson, Rätt och fel … och ”fel” på ”rätt” sätt, Pointlex 
2003-07-17 (Foucault). För en sammanhållen metodsyn se H Andersson, Ansvarspro-
blem i skadeståndsrätten s 29 ff, och därom Askeland, Anm av H Andersson, Ansvarspro-
blem JT 2014–15 s 663 ff, ssk s 667 ff.
236 Jfr Toulmin, Return to Reason s 3, som talar om vår tid som en post-kultur, en epi-
sod då vi lever, eller åtminstone levt, bland spillrorna, och citerar Barnouw: ”The 20th 
century has been the age of the aftermath: post-modern equals post-war, post-holocaust, 
post-colonial, post-gender, post-history, and, most important for the cultural critic’s 
enterprise, post-’master narrative’.”
237 Jfr Litowitz, Postmodernism without the Pomobabble s 60 f, som bygger på Schank, 
Understanding Postmodern Thought and its Implications for Statutory Construction, 
Southern California Law Review 1992 (vol 65) s 2505 ff (jfr s 2508); Minda, Jurispru-
dence at Century’s End, Journal of Legal Education 1993 (vol 43) s 27 ff; eller på svenska 
J Samuelsson, Tolkning och utfyllning s 48 i och vid not 74 och s 390 i och vid not 1113 
och H Andersson, Postmoderna och diskursteoretiska verktyg inom rätten s 349 ff.
238 Ett av ”det modernas” främsta avtryck i rättsvetenskapen, den skandinaviska realis-
men, och kanske särskilt Uppsalaskolan, kan i ett avseende betraktas som relativistisk. 
Uppsalaskolans s k värdenihilism var ett slags värdeteoretisk subjektivism (jfr Ekelöf, 
Ett stycke vetenskapshistoria, Fs Eckhoff s 261 f och Ekelöf, Om interventionsgrunden 
s 47 ff), vars grundpostulat var att värderingar (utsagor om moral etc) är rent subjektiva, 
utsagor om personliga preferenser, och alltså relativa ett visst subjekt. Det kan ses som 
en av orsakerna till det sätt på vilket skolans företrädare (särskilt Lundstedt) formulerade 
sitt vetenskapsbegrepp, genom att utdefiniera sådana värderingar från rättsvetenskapen.
239 Jfr Sandgren, Hänvisningar i rättsvetenskapen, JT 2005–06 s 65 ff, på s 71: ”Den syn 
på forskning som här förs till torgs är den traditionella. Forskningen ses som en kumulativ 
process, objektiv kunskap är möjlig och de enskilda deltagarnas bidrag kan urskiljas. En 
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Det väsentliga är här nu inte att (åtminstone 20 år för sent) komma ut 
som postmodernist med relativistiska böjelser – än mindre är det att slå 
ett slag för att det skulle vara det enda rätta.240 Poängen är här endast att 
synliggöra premisserna för en del av de läsarter som valts i det följande, och 

alternativ ’postmodernistisk’ syn relativiserar begrepp som metod, teori, kunskap osv. och 
betonar den sociala konstruktionen av verkligheten. Den ser samhällsvetenskapen som 
ett subjektivt företag som karakteriseras av provisoriskhet, fragmentering och obestämd-
barhet.” För modernismen, vilket lär vara vad Sandgrens ”traditionella syn på forskning” 
representerar, gäller alltså det motsatta. Och apropå (långa) fotnoter och deras innehåll, 
följs det citerade av: ”Skälen för att redovisa beroenden och ge erkännande till föregångare 
blir betydligt mindre för den som har en sådan vetenskapssyn.” – varigenom ”postmoder-
nister” verkar beslås med något som liknar intellektuell ohederlighet. Om hänvisningarna 
någon gång är få, så lär det dock vara resultatet av estetiska och arbetsekonomiska avväg-
ningar samt känsla för filologisk feeling, snarare än en fråga om huruvida tendenserna är 
modernistiska eller postmodernistiska – låt vara att tendenserna kan påverka smak, och 
annat (funkishus, exempelvis, är ju modernistiska, och de karaktäriseras av sin avsaknad 
av ornament). Man kan också, måhända som paradigmatiskt exempel, notera att en av 
de allra mest inflytelserika modernis terna, rättsrealisten Karl Llewellyn, störde sig på 
den vanliga juristsjukdomen ”Cititis”: ”Victims of this mental disorder hold the delusion 
that nothing is, except in print; and that even what is in print is tabu to use unless some 
print is cited. I have been fighting Cititis, especially in law reviews, for many years.” (Lle-
wellyn, The Bramble Bush: Some Lectures on Law and Its Study (1930) s 8). Llewellyn 
försökte motverka spridningen av sjukan genom att anamma en strategi av utstuderade 
icke-hänvisningar, i enlighet med hans egenpåhittade ”Principle of Anonymous Non-
Citation”. (jfr Llewellyns under pseudonym skrivna Tuefelsdröckh, Jurisprudence, The 
Crown of Civilization: Being also the Principles of Writing Jurisprudence Made Clear 
to Neophytes, University of Chicago Law Review 1938 (vol 5) s 171 ff, på s 176; och 
därom Goodrich, Satirical Legal Studies, Michigan Law Review 2004 (vol 103) s 397 ff, 
på s 471, 399 och 401.)
240 Vilket i och för sig kanske mest skulle vara självmotsägande, då det i allmänhet tillhör 
en postmodern attityd att förhålla sig välvilligt mot teoretisk och metodologisk pluralism. Det 
främsta exemplet lär vara Feyerabend, Against Method (1975; 2 uppl 1988; 3 uppl 1993) 
som explicit förespråkar metodologisk anarki, och har som sin, ofta missförstådda, slogan 
att: ”Anything goes!” Missförståndet kommer ofta till uttryck då någon använder ”any-
thing goes-relativism”, som skällsord, och rör nog främst Feyerabends syfte, samt består 
i att man bortsett ifrån att sloganen bör förstås i ljuset av att Feyerabend positionerar sig 
mot  något – nämligen hegemoni och metodologisk likriktning. (Jfr Feyerabend, The 
Tyranny of Science s 130 f: ”So, ’anything goes’ means only ’don’t restrict your imagina-
tion’ because a very silly idea can lead to a very solid result. Also, don’t restrict your imagio-
nation by logic. Many fruitful theories, if examined with the magnifying glasses of logici-
ans, are internally inconsistent. […] Besides, an inconsistency is deadly only if you have 
rigid concepts. But concepts are like putty – they can be shaped in many diffent ways.”, 
min kurs.) Feyerabend intar sin position därför att likriktning och hegemoni han menar 
vara direkt skadliga för vetenskapen. Detta beläggs historiskt, och utgör bokens budskap. 
(Bokens bitvis provokativa ton motiveras av att den var avsedd som ett polemiskt inlägg 
i en tänkt vänskapligt konfrontativ diskussion med Imre Lakatos, som skulle inta ”För 
metod”-positionen, men som gick bort strax innan Feyerabends bok färdigställdes; jfr 
förordet till tredje upplagan, som omtryckts i en fjärde upplaga 2010, och då försetts med 
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det relativistiska elementet kan alltså beskrivas i termer av att varje utsaga 
om hur något ligger till – exempelvis om de samlade rättskällornas inne-
börd – betingas av det utsägande subjektets tolkning därav, och av dettas 
föreställningar om det rätta och det goda, varför det finns en uppenbar 
och överhängande risk – eller chans – för divergerande verklighetsfram-
ställningar.241

2.3 Bakgrund II: Betydelsen av olika ingångar
”Reality is how we interpret it. Imagination and volition 
play a part in that interpretation. Which means that all rea-
lity is to some extent a fiction.”

Yann Martel 242

2.3.1 Om olika paradigm och val
I de så kallade enkla, eller klara, fallen behöver nu inte den ovan berörda 
relativismen (och därmed sammanhängande risken/chansen för olikarta-
de gestaltningar av verkligheten och rätten) vara ett särskilt stort problem 
– såtillvida att det i enkla fall kan saknas direkta skäl att problematisera 
saken.243 I själva tanken om enkla fall finns en föreställning om att tolk-

en introduktion av Ian Hacking som erbjuder viss kontext, inte minst angående Lakatos 
och Feyerabends relation.)
241 Det är tänkbart att någon, mot det här använda språkbruket, skulle vilja rikta invänd-
ningar av typen ”rätten är en social konstruktion”, och med detta mena att rätten inte 
är verklig, och/eller därför inte existerar, samt att rättsdogmatiken i den meningen inte 
rör verkligheten. Det kan man väl göra, om man nu vill det (varför man nu skulle vilja 
bejaka en sådan materialistisk ontologi) – men, jag har svårt att se varför en ”social kon-
struktion”, som uppenbarligen åberopas, om och om igen, som gjort det under tämligen 
lång tid, och som till synes uppenbarligen påverkar vad vi tycker och tänker (och det inte 
bara om rätten), samt hur vi agerar (om inte annat så därför att den är bestämmande för 
den rättsliga retoriks former vilken rättsstatens aktörer använder för att legitimera statlig 
våldsanvändning), inte skulle vara ”verklig”. Om det nu inte finns några teorioberoende 
observationer (jfr kring och i not 199 ovan) så kan väl också allt sägas vara en social kon-
struktion, varför påpekandet av att något är en social konstruktion blir meningslöst. I vart 
fall synes mig invändningen implicera ett tämligen reduktionistiskt verklighetsbegrepp, 
vars främsta funktion är begränsa det för analys tillgängliga materialet, på ett sätt som 
mest synes handikappande och/eller riskerar att göra analysen ointressant.
242 Martel & Anonym, ’May Richard Parker be always at your side’, The Guardian 2002-
11-26.
243 Jfr, i anslutning till distinktionen enkla/svåra fall, t ex Bull, Mötes- och demonstra-
tionsfriheten s 296 ff m omf hänv och diskussion; J Samuelsson, Tolkning och utfyllning 
s 35 ff, ssk s 47 med not 69, m hänv, samt J Samuelsson, Tolkningslärans gåta s 97 f, 131 
m hänv.
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ningsutrymmet där är begränsat, på så vis att resonemangen mer eller 
mindre ofrånkomligen bör leda till ett visst resultat. Det kan dock väl 
vara ett problem i, och för, de fall som i allmänhet är de som är intres-
santa , nämligen de som inte  är enkla. I det följande ska ges ett par 
exempel på hur olika ingångar fått betydelse för analysen av konkreta 
rättsliga problem, till utveckling av det perspektiv varifrån de rättsliga 
texterna här ofta läses. Valen av exempel betingas dels av att det är tydliga 
exempel, dels av att de är relevanta för det följande – som ett slags förbe-
redande bakgrund (vilken dock är intressant också i sin egen rätt).

Vi kan börja i en artikel författad av den inflytelserike och mångkunnige 
Stefan Lindskog – vilken som kommer att framgå i det följande på flera 
ställen och sätt berört sådana tredjemansverkningar som utgör föremål 
för förevarande framställning. (Det är en av anledningarna till att resone-
manget här förankras i just denna källa.)244

Artikeln kan betraktas som en av Lindskogs metodskrifter,245 och är 
från 2002 (sex år innan han klev på kneget som justitieråd). Den bär 
titeln Högsta domstolen och den kommersiella rätten samt handlar om vilka 
krav det ”från affärslivssynpunkt” är rimligt att ställa på HD, och om 
domstolen uppfyller dessa krav, särskilt utifrån en ”rättsmetodologisk 
synpunkt”.246 Lindskog menar där att HD bör agera rättsskapande inte 
bara genom att ge uttryck för rättsprinciper, utan även vad gäller rättslig 

244 Härigenom förankras resonemanget också indirekt i Kuhnsk vetenskapsteori, på sätt 
som antyds nedan. Vi återkommer också till Lindskogs metodologiska anslag i 6.5 nedan, 
ssk 6.5.2.
245 Se, utöver denna artikel, t ex de inledande metodanmärkningarna i hans olika böcker, 
varav de i Kvittning intar en särställning om inte annat därför att det var författarens dok-
torsavhandling och första större skrift. Därutöver kan i brödtextens sammanhang nämnas 
Lindskog, Något om rättslig flerspårighet, Fs Lennander s 191 ff (notera dock anspråks-
lösheten på s 192 f ). Flera av hans skrifter kan också läsas som metodskrifter, även om den 
läsarten inte nödvändigtvis finns, så att säga, förberedd i texten. Om osolidariska läsarter, 
jfr vidare 4.2.1.1 nedan.
246 Lindskog, Högsta domstolen och den kommersiella rätten, JT 2002–03 s 68 ff. 
Artikeln utgör en omarbetning av ett föredrag Lindskog höll på Stockholm Centre for 
Commerial Law 2002. Det rör sig om ett beställningsjobb. Ämnet sägs vara anvisat, och 
”[t]anken har säkerligen varit att [författaren] skall ge uttryck för [s]in (helst kritiska) 
uppfattning om HD:s verksamhet” – vilket möjligen förklarar Lindskogs tidvis hårda 
ton (jfr t ex i not 248 nedan). Lindskog är dock knappast känd för att lägga fingrarna 
emellan. Han skriver också att han tillåtit sig att ”i hög grad falla tillbaks på vad [han] i 
olika sammanhang givit uttryck för i fråga om HD:s verksamhet.” samt att det därför kan 
”sägas att föredraget [i viss mening] gav [honom] anledning att i artikelform sammanfatta 
och utveckla vissa synpunkter som tidigare kommit till uttryck mer kursivt och disparat.” 
Mycket riktigt finns också motsvarande synpunkter som de som kommer till uttryck i 
det packade textavsnittet strax nedan även på annat håll (se i de kringliggande noterna).
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metodologi, särskilt genom att visa på lämpliga argumenteringsmodeller 
för olika frågor.247

Artikeln innehåller i inte obetydlig mån kritiska synpunkter på enskil-
da bedömningar i olika rättsfall.248 Viktigare, för oss, är dock att den 
också innehåller kritiska reflektioner kring allmänna metodologiska frå-
gor, och då inte minst om en del närmast juridisk-tekniska aspekter på 
olika argumenteringsmodeller vilka HD genom åren använt sig av.249 En 
bit in i artikeln står bland annat följande:

”Stundom är situationen den att en viss fråga kan bedömas i olika rättsliga 
perspektiv. När möjlighet till paradigmval föreligger händer att detta inte 
uppmärksammas av HD. Det är naturligtvis mindre förenligt med det holis-
tiska förhållningssätt som jag menar bör vara bestämmande.”250

Ståndpunkten utvecklas direkt, Lindskogs vana troget i ett avsnitt med 
packad text, och i fotnoterna.251 Resonemanget förses då med ett exem-
pel, i form av NJA 1998 s 520, som rörde en banks ersättningsansvar mot 
en panthavare.

Bakgrunden var att banken för en av sina kunder förvaltade en värde-
pappersdepå, vilken hade pantsatts som säkerhet för en kredit kunden 
tillika pantsättaren hade hos ett kreditinstitut. Banken hade denuntierats 
om pantsättningen, i enlighet med lagen (1936:88) om pantsättning av 
egendom som innehaves av tredjeman. Trots detta, och utan panthava-
rens medgivande, lämnade banken ut säkerheten till pantsättaren (genom 
att aktierna i depån överfördes till pantsättarens värdepapperskonto i en 
annan bank). Efter att pantsättaren sedermera gått i konkurs och kredit-
institutets fordran i praktiken blivit värdelös, väckte institutet en ersätt-
ningstalan mot banken. Talan grundades i första hand på ett påstått avtal 
mellan banken och panthavaren, i andra hand på att skyldighet att ersätta 

247 Jfr Lindskog, Högsta domstolen och den kommersiella rätten, JT 2002–03 s 70.
248 Se t ex Lindskog, Högsta domstolen och den kommersiella rätten, JT 2002–03 s 78, 
not 37, där NJA 1998 s 379 karaktäriseras som det ”brutalt feldömda” fallet; jfr s 74: 
”Inte sällan reagerar åtminstone jag på att från HD kommer domar med motiveringar 
som från rättsmetodologisk synpunkt snarare utgör god tjänst som varnande exempel i 
undervisningen än förebild för underdomstolarna.”
249 Artikeln kan läsas dels som en tämligen citeringsvärdig metodologisk programför-
klaring (låt vara knappast uttömmande) som innehåller saker Lindskog utvecklat eller 
återkommit till i andra sammanhang, dels som att han inventerar en del HD-praxis han 
anser feldömd och förklarar varför. Jfr i noterna 246 och 248 ovan.
250 Lindskog, Högsta domstolen och den kommersiella rätten, JT 2002–03 s 78.
251 Jfr Lindskogs sympatiskt självmedvetna bekännelse: ”Som vanligt när jag börjar skriva 
leder det ena till det andra. En och annan välmatad fotnot har det alltså blivit. Det är 
därnere, i fotnoternas öppna landskap, jag trivs bäst.”, Lindskog, Något om rättslig fler-
spårighet, Fs Lennander s 193.
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skada borde följa av lag, närmare bestämt av ”10 kap HB jämfört med 
1936 års lag” (som dock saknar skadeståndsbestämmelser), och i tredje 
hand på utomobligatoriska skadeståndsrättsliga regler. Vad gäller de sist-
nämnda anfördes att skadeståndsreglerna avseende ren förmögenhets-
skada (primärt nuvarande 2 kap 2 § SkL) inte skulle utgöra hinder mot 
att i praxis utvidga ansvaret till andra situationer än sådana som direkt 
följer av befintliga lagbestämmelser (jfr brottsrekvisitet i 2 kap 2 § SkL) 
och kontraktsförhållanden.252

Trots att något avtal inte befanns föreligga, och trots att 1936 års lag 
saknar skadeståndsbestämmelser, fann HD att banken var skyldig att 
ersätta panthavaren för dennas förlust.253

Lindskog läser 1998 års fall som att HD gjorde ”en renodlat skade-
ståndsrättslig bedömning”,254 och då försummade ”att notera möjligheten 
av ett mer skuldebrevsrättsligt färgat paradigm.”255 Vad det hade kunnat 
innebära att notera ett sådant paradigm utvecklas enligt följande:

252 (Eftersom det är kutym att i sådana här sammanhang hänvisa till det ställe i proposi-
tionen där det sägs att brottsrekvisitet inte ska utgöra hinder mot en vidgande praxisut-
veckling:) Jfr prop 1972:5 s 568. (Jag skippar rättsfallsserien.)
253 HD använder inte explicit ordet ”skadeståndsskyldighet” om ersättningsskyldigheten 
när denna fastställs, men det är svårt att se vad annat det skulle röra sig om, och domskälen 
i övrigt är formulerade i skadeståndstermer. HD underkänner bl a ”bankens invändning 
om att det inte skulle råda adekvat  kausa l i te t  mellan bankens försummelse  och 
[panthavarens] skada” (mina spärr) och tar även ställning till en av banken framställd 
invändning om att panthavaren inte vidtagit tillräckliga skadebegränsande åtgärder. 
Jfr även NJA 1996 s 700 (där en konkursförvaltare, som i strid med vad som följde av 
konkurslagen och en allmän princip om förbud mot att obehörigen förfoga över annans 
egendom, hade sålt egendom tredjeman hade kunnat separera ur konkursen, och därför 
ålades skadeståndsskyldighet mot tredjemannen, trots att försäljningen inte var brottslig i 
2 kap 2 § [då 2 kap 4 §] SkL:s mening). Jfr om det senare fallet även Lindskog, Betalning 
2 uppl s 572 not 2057: ”det kan ifrågasättas om inte konkursförvaltarens ianspråktagande 
av tredjemannens egendom här utlöste en värdeersättningsskyldighet, men ersättningen 
brukar betecknas som skadestånd; så även av mig, se Lindskog Ms Almén s 285”.
254 Lindskog, Högsta domstolen och den kommersiella rätten, JT 2002–03 s 78. Jfr även 
Lindskog, Något om rättslig flerspårighet, Fs Lennander s 194 och s 196 not 18. Det är 
inte svårt att sympatisera med hans läsning. Jfr även t ex Bengtsson, Skadestånd utom 
kontraktsförhållanden 1997–2000, SvJT 2002 s 33 ff, s 40; Herre, Svensk rättspraxis: 
Förmögenhetsrätt 1978–2004, SvJT 2005 s 549 ff, s 573, samt Millqvists rättsfallskom-
mentar, Skadeståndsansvar för panthållare som utlämnar pant till pantsättaren utan pant-
havarens vetskap, JT 1998–99 s 387 ff.
255 Lindskog, Högsta domstolen och den kommersiella rätten, JT 2002–03 s 78, min 
kurs. Jfr dock Lindskog, Något om rättslig flerspårighet, Fs Lennander s 195 i och vid 
not 16, där ”försummelsen” ursäktas genom att tillskrivas parternas processföring. Se även 
Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 170 not 129, där paradigm-
valet benämns ”felaktigt”, men det uppmärksammas att skadeståndsparadigmet ligger i 
linje med hur saken diskuterats i litteraturen, varvid hänvisas till Millqvists rättsfallskom-
mentar till NJA 1998 s 520, i JT 1998–99 s 387 ff m hänv.
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”Om fråga varit om en pantsatt fordring och gäldenären betalat till annan 
än panthavaren, hade denna betalning inte varit befriande (se 10 och 29 §§ 
SkbrL). När nu fråga var om en pantförskriven sak kunde visserligen pant-
hållaren inte förpliktas att lämna ut saken en gång till, men nog kunde man 
tänka sig att han hade ett värdeersättningsansvar (liknande det ansvar han 
som depositarie skulle ha haft om han hade varit ansvarig för att panten 
hade förstörts).”256

På annat håll har resonemanget utvecklats ytterligare, enligt följande:
”Visserligen kunde panthållaren inte förpliktas att lämna ut panten en gång 
till, men varför skulle han inte i det läget ha varit skyldig att ge ut ersätt-
ning svarande mot dess värde (vilket är något annat än skadestånd)? Med ett 
sådant synsätt blir ansvaret i princip strikt, vilket förenklar bedömningen. 
Dessutom uppnås en naturlig rättslikhet med det fallet att panten utgörs av 
en fordring och sekundogäldenären betalar till annan än panthavaren.”257

Poängen är alltså uttryckligen att det spelar roll hur man väljer att se på 
saken – som en skadeståndsrättslig fråga, eller som en mer skuldebrevs-
rättsligt färgad sådan – eftersom synsättet avgör såväl vilka regler som ska 
tolkas som hur de bör tillämpas.

Lindskog fortsätter sedan resonemanget med konstaterandet att:
”[d]et förekommer […] en hel del tveksamma paradigmval. När sådana 
förekommer finns dock inte anledning att vara särskilt kritisk från rätts-
metodologisk synpunkt; det viktiga är att möjligheten till paradigmval 
uppmärksammas.”258

Det senare hänger ihop med det holistiska synsätt Lindskog förespråkar 
och menar att HD bör ha till sitt eget dömande. Argumentet grundas på 
att HD:s agerande utgör ett föredöme för underdomstolarna,259 och att 
domstolen kan sägas agera som mer än bara en domstol – vilket vill säga 

256 Lindskog, Högsta domstolen och den kommersiella rätten, JT 2002–03 s 78. Jfr 
även Lindskog, Om denuntiationsmottagares ansvar, Fs Nordensson s 293 ff, på s 295 
not 3 (där frågan, men inte uttryckligen rättsfallet, behandlas). I Lindskog, Betalning 
2 uppl s 572 not 2057 (jfr s 768 not 2821), vidhåller han sin uppfattning och menar att: 
”kärnfråga var närmast vem en panthållare med befriande verkan kunde betala till”. Det 
vore dock mer rättvisande att skriva ”hade närmast bort vara”, då Lindskogs beskrivning 
rimmar illa med HD:s skäl.
257 Lindskog, Något om rättslig flerspårighet, Fs Lennander s 194.
258 Lindskog, Högsta domstolen och den kommersiella rätten, JT 2002–03 s 79.
259 Lindskog, Högsta domstolen och den kommersiella rätten, JT 2002–03 s 72.
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att den utöver att avgöra konkreta tvister också agerar rättsskapande.260 
(Och inga konstigheter med det.)261

Lindskog fortsätter: ”[F]ör att kunna väl fylla sin rättsskapande upp-
gift” måste domstolen inta ett ”holistiskt förhållningssätt till sitt [eget] 
dömande, ett förhållningssätt som går betydligt längre än vad man kan 
begära av underdomstolarna”,262 och bland annat innebär att det i dom-
stolen bör finnas ”insikter och erfarenheter som innebär att domstolen 
är väl förankrad i relevanta samhällsförhållanden”.263 Till de senare räk-
nas inte minst affärslivet, och det affärslivsperspektiv Lindskog gör sig 
till talesman för innebär att domstolen bland annat bör ha ”erforderliga 
kunskaper om inte bara grundläggande ekonomisk teori, utan också hur 
affärslivet fungerar och de värderingar som där råder”, eftersom ”[s]ådana 
insikter är nödvändiga för att HD skall kunna tydliggöra de värderingar 
som bör vara vägledande”.264 (Poängen är rimligen att HD inte bör så att 
säga döma i blindo – inte att domstolen automatiskt ska låta affärslivets 
värderingar bli styrande för domstolens arbete.)

Därutöver innebär det ”holistiska förhållningssättet […] krav på breda 
juridiska kunskaper och djupa metodologiska insikter.”265 De förra för att 
den ”regelbildning som tillskapas genom HD:s verksamhet skall bli erfor-
derligt konsistent”, och de senare för att ”HD:s motiveringar inte bara 
skall fylla rimliga krav på juridisk rationalitet utan också utgöra vägle-
dande mönster för underrätterna.”266

260 Jfr Lindskog, Högsta domstolen och den kommersiella rätten, JT 2002–03 s 72 och 
69.
261 Åtminstone så länge man inte gör en stor sak av ”-skapande”, och ställer det emot 
rätts-sk ipande, samt alltså tanken om att HD ska avgöra fall i enlighet med den, vid 
tiden för domen, redan gällande rätten (jfr ”HD är en domstol” och ”domstolar ska 
tillämpa rätten, inte uppfinna den”) men det behöver vi inte göra en sak, här. Det kan 
dock noteras att Lindskog verkar föredra att uttrycka sig i termer av skapande, och att det 
möjligen säger något om hans syn på rätten och sin roll som domare – och det även om 
han skulle uppfatta det som en rent semantisk fråga.
262 Lindskog, Högsta domstolen och den kommersiella rätten, JT 2002–03 s 71.
263 Lindskog, Högsta domstolen och den kommersiella rätten, JT 2002–03 s 71.
264 Lindskog, Högsta domstolen och den kommersiella rätten, JT 2002–03 s 72.
265 Lindskog, Högsta domstolen och den kommersiella rätten, JT 2002–03 s 72.
266 Lindskog, Högsta domstolen och den kommersiella rätten, JT 2002–03 s 72. I en 
not, 19, finns ett exempel på prejudicerande under påverkan av bristande bildning, och 
på hur produkterna därav kan hanteras: ”Ett exempel på ett fall där djupet på de juridiska 
kunskaperna hos HD inte räckte till är NJA 1990 s. 35. Här synes HD ha varit ignorant 
i fråga om skillnaden mellan självständig och accessorisk preskription. Denna okunskap 
avsatte ett från systematisk synpunkt dåligt prejudikat. Detta vållade naturligtvis besvär 
för HD när en liknande situation senare dök upp, se NJA 2000 s. 569. I det senare fallet 
synes emellertid HD ha valt att hantera det föregående, på okunnighet baserade avgöran-
det, som en singularitet […]”.
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Valet av paradigm är alltså viktigt, menar Lindskog, och om HD bara 
besätts med erforderligt exemplariska jurister, som dels själva har den 
bildning och de själsliga förmågor som behövs, dels uppmärksammas på 
möjligheten att närma sig frågor från olika perspektiv, eller med Lind-
skogs ord på möjligheten välja paradigm,267 så skapas därigenom förut-
sättningar för att domstolens prejudikatproducerande verksamhet ska bli 
mer högkvalitativ.268

Associationerna går gärna till Thomas Kuhn när ordet paradigm förekom-
mer. En ortodox Kuhnian kan då möjligen reagera på ordet paradigmval .269 
Begreppet paradigm (som ibland förekommer i samband med att ambitiösa 
forskare lanserar förmenta paradigmskiften)270 kan med sina nutida konno-

267 Gissningsvis var det inte helt missnöjt Lindskog (Återpantsättning: Några kommen-
tarer med anledning av en avhandling, JT 2007–08 s 843 ff, på s 845) några år senare 
kunde konstatera att: ”Perspektivet påverkar vad man ser. Det gäller även den juridiska 
forskningen. Numera talar man ofta om betydelsen av paradigmval. Med ett visst paradigm 
träder vissa frågor i förgrunden medan andra hamnar i bakgrunden. Med ett annat kan 
det relevanta frågemönstret förändras radikalt.”, min kurs. Det sägs utan hänvisningar, 
och utan angivande av att det, om det kläs i dessa specifika termer (vilket i och för sig inte 
synes helt vanligt), i åtminstone någon mån kan tänkas vara Lindskogs egen förtjänst. 
Det kan i sammanhanget noteras att Lindskog har som uttalad strategi att inte göra för 
stor sak av ny terminologi: ”[…] Arvidsson [jfr Aktieägaravtal s 22] har dessvärre rätt i 
att introduktionen av ett nytt begrepp kan möta motstånd (för ett exempel se Kleineman 
JT 1994–95 s. 430 ff. beträffande min introduktion av begreppet kapitalanvändning, jfr 
Lindskog Kapitalskydd och likvidation (2 uppl. 1995[…]) 12:0–4 not 39). Ett tips är 
därför att försöka finna begrepp som är betydelsemässigt självförklarande och att använda 
dem som om de alltid hade funnits. På det sättet har jag på olika rättsområden lyckats eta-
blera nya begrepp (för några exempel, se min bok Kapitalbrist i aktiebolag (2008) 1.1.3, 
där jag sedan vissa av mig i det fördolda lanserade begrepp etablerats vågat upplysa om 
deras källa)”, Lindskog, Aktieägaravtal – kommentarer med anledning av en avhandling, 
SvJT 2011 s 265 ff, s 266 f not 7.
268 Temat har återkommit i senare skrifter, se bl a Lindskog, En högsta domstols två 
uppgifter, NJM 2017 (nr 41) s 339 ff; Lindskog, En högsta domstols uppgifter, Vb Melin 
s 247 ff. Jfr på temat prejudikatbildning även 4.4.4 nedan.
269 Termen har dock viss spridning, inte minst i andra vetenskaper. I mer snävt juridiska 
sammanhang finns en tidig instans av just ”paradigmval” i Wilhelmsson, Anm av B Lehr-
berg, Förutsättningsläran, i SvJT 1998 s 451 ff, på s 452.
270 Jfr t ex Peczenik, Rätt och Moral, SvJT 1982 s 609 ff, på s 619 ff, med följande dis-
kussion bl a i Bruun & Wilhelmsson, Rätten, moralen och det juridiska paradigmet, SvJT 
1983 s 701 ff och Peczenik, Opraktiskt paradigmskifte i juridiken, SvJT 1984 s 452 ff. Jfr 
även Hydén, Förmögenhetsrätten ur ett rättssociologiskt perspektiv, SvJT 1988 s 203 ff, 
på s 218 ff; Schultz, Nya argumentationslinjer i förmögenhetsrätten, SvJT 2011 s 989 ff, 
på s 1003 (om skadeståndsrättens skifte till ett ”rättighetsparadigm”) och Westerlund, 
Världsbilder, rättsvetenskap, juridik och hållbar utveckling, SvJT 2006 s 309 ff, passim, 
där Westerlund pusslar vidare med sitt miljörättsliga paradigm. Jfr tidigare bl a Wester-
lund, En hållbar rättsordning: rättsvetenskapliga paradigm och tankevändor, 1997, och 
därom bl a Bengtssons anmälan i SvJT 1999 s 93 ff. Inte för att han har något tolknings-
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tationer knytas till Kuhns The Structure of Scientific Revolutions, från 1962.271 
Kuhn använder i och för sig själv ordet paradigm i olika betydelser,272 men i 
dess inskränkta och primära betydelse används det för att beteckna ett före-
dömligt exempel på en vetenskaplig prestation,273 vilket, i kraft av att det i ett 
visst – tids-, geografiskt eller ämnesmässigt avgränsat – vetenskapligt kollek-
tiv råder konsensus om dess föredömliga karaktär,274 kommer att definiera 
detta vetenskapliga fälts postparadigmatiska normalvetenskapligt pusslande 
praxis.275 Det gäller dels kollektivets arbetssätt, dels dess sätt att definiera sig 
självt och sin egen vetenskaplighet.276

Kuhns bok framhålls ofta som något av en milstolpe, då den läses som att 
den erbjuder ett sätt att omdefiniera vetenskapsbegreppet på ett historiserande 
sätt (i förhållande till tidigare definitioner som kunnat ta sikte på verksam-
hetens induktiva, eller popperskt hypotetisk-deduktiva, moment). Kuhn 
har på grund härav kallats för historisk relativist,277 och det är väl knappast 
någon slump att boken kom på just sextiotalet (som ett slags postmoder-
nitetens förebud, eller en del av densamma).278 Ordet paradigm används 

företräde, eller ens särskild auktoritet i frågan, men Kuhn var själv mycket kritisk till 
den utveckling hans vetenskapshistoriska undersökningar lett till, jfr inte minst Hackings 
Introductory Essay till Kuhn, Structure of Scientific Revolutions s xvii ff.
271 Boken finns i flera olika tryckningar, bland annat i en 50-årsjubileumsupplaga kom-
plett med förord av Ian Hacking och Kuhns egen efterskrift från 1969. I förordet, s xvii, 
skriver Hacking: ”Kuhn single-handedly changed the currency of the word paradigm so 
that a new reader attaches very different connotations to the word than were available to 
the author in 1962.”
272 Masterman identifierar 21 olika användningar, se Masterman, “Nature of a para-
digm”, i Lakatos & Musgrave (ed), Criticism and the Growth of Knowledge s 59 ff, ssk 
s 61 ff.
273 Se Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, ssk s 43 ff.
274 Kuhn formulerar sig ofta i termer av ”shared paradigms”, och nämner, på s 10, ett av 
paradigmets essentiella karakteristiska som att det är ”sufficiently unprecendented to att-
ract an enduring group of adherents away from competing modes of scientific activity”.
275 Jfr Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions s 23 ff, 35 ff. Jfr även Wester-
lund, Världsbilder, rättsvetenskap, juridik och hållbar utveckling, SvJT 2006 s 309 ff, ssk 
s 314 ff.
276 Jfr Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, passim, men inte minst kap XI, 
som bl a pekar på att äldre paradigm ofta framstår som ovetenskapliga då där arbetas 
utifrån teorier som är uppenbart förfelade, om de betraktas från nyare paradigms hori-
sont, och att detta föranlett historierevisioner hos nya paradigms auktoriteter.
277 Jfr t ex Alvesson & Sköldberg, Tolkning och reflektion 2 uppl s 34: ”Kuhn, Fey-
erabend, Hanson och Toulmin har med ett samlingsnamn betecknats som ’historiska 
relativister’ ([författarna hänvisar till antologin Suppe (ed), The Structure of Scientific 
Theories, 1977]), eftersom de menade att den vetenskapliga kunskapen var historiskt 
och socialt betingad och inte absolut sann utan relativ till sin karaktär.” Jfr även Wor-
rall, Normal Science and Dogmatism, Paradigms and Progress: Kuhn ‘versus’ Popper and 
Lakatos, i Nickles (ed), Thomas Kuhn s 65 ff, bl a på s 83 och 90. Jfr där även Nickles, 
Introduction s 3 och 5.
278 Jfr J Samuelsson, Tolkning och utfyllning s 128 ff, m omf hänv.
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dock även i andra betydelser. Bland annat, och här väsentligt, som en sam-
lande beteckning för ett visst vetenskapligt fälts fundamentala tankestruktu-
rer och praxis, sådana dessa härleds från paradigmet, varvid ordet kommer 
att användas i en betydelse som är besläktad med ordet skolbildning (jfr 
”Uppsalaskolan”, eller att man med anspråk på att göra sig förstådd kan 
hävda saker som att ”Uppsalaskolans paradigm var scientistiskt”, eller att 
”den framväxande Lundaskolans positivistiska paradigm framstår som en 
förfelad anakronism”).279

Skälet till att en ortodox Kuhnian (som väl måste vara en smått schizofren 
individ) kunde reagera på Lindskogs ordval, paradigmval , har att göra med 
att en del av paradigmtanken är att det är omöjligt, eller åtminstone mycket 
svårt att kommunicera över paradigmets gränser samt att det inte finns några 
utomparadigmatiska kriterier för att bedöma ett paradigm (att ett paradigm 
kan bedömas utifrån ett annat  paradigms måttstock är en annan sak).280 
Paradigmet täcker sitt område, ett nytt paradigm tränger ut det gamla,281 
och olika paradigm är radikalt oförenliga, eller för att tala med Kuhns själv, 
inkommensurabla.282 Poängen kunde formuleras som något i stil med att 
man inte ser det egna paradigmets gränser, eller nödvändigtvis ens att den 

279 Jfr även hur ordet används hos t ex Schultz, Nya argumentationslinjer i förmögenhets-
rätten, SvJT 2011 s 989 ff, passim; Schultz, Sambandsbedömningar och expertkunskap, 
SvJT 2015 s 465 ff, bl a på s 466; Westerlund, En hållbar rättsordning. Rättsvetenskapliga 
paradigm och tankevändor, anm av Bengtsson, SvJT 1999 s 93 ff; J Samuelsson, Tolkning 
och utfyllning s 88 ff; Söderlund, Konkursrätten s 40 f, 43, och passim (varierat med 
termen ”grundsyn”), samt Westerlund, Världsbilder, rättsvetenskap, juridik och hållbar 
utveckling, SvJT 2006 s 309 ff, som utgör ”utgör en betraktelse, inkluderande analys, av 
inställningen till ny kunskap och av paradigmproblem i juridiken och rättsvetenskapen”.
280 Jfr Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions s 94: ”When paradigms enter, as 
they must, into a debate about paradigm choice, their role is necessarily circular. Each 
group uses its own paradigm to argue in that paradigm’s defence.”
281 ”[D]en typ av tänkande som t ex kommer till uttryck i Kuhns texter tillhandahåller 
inga verktyg. Man företräder inte ett nytt paradigm därför att man påstår att man gör det. 
Skiftet mellan paradigm är ett skifte mellan världar, inte mellan synsätt, och än mindre 
mellan teorier – Du var troende, men är det inte längre, och nu kan du omöjligen förstå 
hur du en gång kunde tro. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions s 85: ’Scientists 
do not see something as something else; instead they simply see it.’” skriver J Samuelsson, 
Tolkning och utfyllning s 73 not 140. Något längre ned på den Kuhn-sida vartill hänvisas 
står också uttryckligen att: ”the scientist does not preserve […] the freedom to switch 
back and forth between modes of seeing.”
282 Jfr Martinsson, Anm av Sandstedt, Sakrätten, Norden och Europeiseringen – nordisk 
funktionalism möter kontinental substantialism, SvJT 2014 s 662 ff, på s 662: ”Skillna-
derna i tänkandet mellan dessa båda kategorier är så stor att begreppen ’substantialister’ 
och ’funktionalister’ kommit att användas för att just beteckna att det finns en betydelse-
full skillnad. Det handlar om två olika angreppssätt och två olika sätt att förstå sakrätten. 
Man kan tala om två paradigm som ställer till betydande svårigheter att kommunicera.” 
(noter uteslutna). Jfr även J Samuelsson, Tolkning och utfyllning s 72 f m hänv, samt 
Liliequist, Ludwik Flecks jämförande kunskapsteori s 192 ff.
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egna uppfattningen är paradigmatiskt kontingent, och att man, bland annat 
därför, inte kan välja, i betydelsen växla, paradigm hur som helst.283

Kuhn använder i och för sig själv termen paradigm choice,284 men då 
handlar det om att välja ett, nytt, paradigm, antingen därför att en veten-
skaplig disciplin befinner sig på ett förparadigmatiskt stadium (och därför 
inte är en disciplin i egentlig mening), eller därför att man i den veten-
skapliga praktiken iakttagit så många anomalier (saker som inte kan förkla-
ras av eller inom det rådande paradigmet), att vetenskapen befinner sig i ett 
kristillstånd som innebär att det rådande paradigmets existens är hotad, då 
alltfler uppfattar det som ohållbart, varför det vetenskapliga samfundet (the 
scientific community) står inför ett val, av ett nytt paradigm, som kan verka 
stabiliserande, disciplinerande, och återmöjliggöra paradigmlojalt normal-
pusslande.285

Lindskog synes dock använda ordet paradigm i en annan och snävare 
mening än den kuhnianska, vilket bland annat illustreras av att han enligt 
ovan menar att man kan välja mellan ett ”skadeståndsrättsligt” och ett ”mer 
skuldebrevsrättsligt färgat” paradigm, och av att han i annat sammanhang 
påpekat möjligheten att välja mellan ett ”obligationsrättsligt” eller ”sakrätts-
ligt paradigm vid analysen av ett rättsinstitut”.286 Hans användning av ter-
men implicerar att uppfattningen om paradigmvalens principiella möjlighet 
är en del av Lindskogs eget paradigm, i kuhnsk mening. Användningen av 
ordet paradigm har också sedan länge förskjutits avsevärt i förhållande till 
hur Kuhn själv använde det (det är en del av anledningen till att han själv 
under sjuttiotalet började överge termen, till förmån för exemplar, och para-
digmatisk till förmån för exemplarisk).287 Sammantaget framstår det i varje 
fall som rätt omotiverat att kritisera Lindskogs terminologi på den punkten. 
Det kan också nämnas att det synes som om

Lindskogs terminologi växlar något, då ”paradigmval” används mer eller 
mindre synonymt med termer som ”perspektiv” och ”grundsyn”,288 samt 

283 Jfr i not 281 ovan.
284 Se t ex Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions s 94.
285 Jfr Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions kap VII och VIII.
286 Lindskog, Återpantsättning, JT 2007–08 s 845.
287 Jfr Hackings Introductory Essay till Kuhn, The Structure of Scientific Revoultions s 
xviii, m hänv.
288 Jfr Lindskog, Återpantsättning: Några anteckningar med anledning av en avhandling, 
JT 2007–08 s 845 som citeras i not 267 ovan, samt Lindskog, Garantier med doku-
mentvillkor – kommentarer med anledning av en avhandling, JT 2014–15 s 829, på 
s 835, samt 832. I Lindskog, Något om rättslig flerspårighet, Fs Lennander s 194 används 
ordet ”resonemang”, på till synes synonymt sätt.
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möjligen med ”synsätt”,289 och ”systemsättning”.290 Oberoende av vilken 
betecknande term som väljs, så verkar dock den därmed betecknade tan-
ken vara densamma: att man kan välja olika sätt närma sig en fråga, och 
att detta val påverkar hur frågan besvaras. För att tematisera det i enlighet 
med ovan (2.2), kan sägas att de olika tillnärmningarna aktualiserar olika 
förförståelser, olika fördomspaket, vilka blir bestämmande för förståelsen 
av tolkningsobjekten, och därmed för utfallet av tolkningen.

Poängens relevans begränsas uppenbarligen inte till HD:s verksamhet, 
utan är helt allmän,291 och paradigmvalstanken lär utan vidare kunna 
operationaliseras som analystema avseende varje källa, inklusive samt-
liga traditionella rättskällor, även om den problematik som anknyter till 
paradigmval kanske är som allra tydligast i rättsvetenskaparnas och rätts-
tillämparnas respektive produktioner. (Åtminstone har jag själv tyckt att 
det varit mest intressant såvitt gäller dessa.)

2.3.2 Diskussionen om konkursbos miljöansvar
Det om det, exemplet, på betydelsen av olika ingångar. Här ska ges ett 
till, som kan ses dels som ytterligare en illustration av perspektivets betydelse 
för hur rättsliga frågor besvaras, dels som ett slags förberedelse för ett kon-
kurstema som återkommer nedan. Exemplet rör konkursbos ansvar för 
miljöskador (eller mer specifikt konkursbos massaansvar för avhjälpande-
åtgärder avseende skador uppkomna vid miljöfarlig verksamhet) och 
paradigmvalets betydelse för ställningstaganden i sådana fall.

Valet av exempel kan framstå som udda, givet att vårt övergripande rättsliga 
ämne rör avtals tredjemansverkningar. Man kan också ge en lång rad olika 
exempel på paradigmvalens och de därav följande premisspaketens bety-
delse för utgången i olika frågor.292 Det valda exemplet tjänar dock som 
en illustration av ett ämne som återkommer nedan, nämligen hur man ser 
på konkurs, och på vad som kan kallas det traditionella konkursperspektivets 
dominans i vissa frågor – inte minst sådana som anknyter till direktkrav. 
Exemplet här är därmed inte bara en illustration av den möjliga betydelsen 
av paradigmvalet, utan utgör också en förberedelse inför det följande. Vi 

289 I NJA 2011 s 306 används i Lindskogs tillägg (p 2), den kanske mindre iögonfallande 
termen ”synsätt”, för att beteckna vad som synes vara samma sak (då det är svårt att inte 
läsa det som där skrivs i ljuset av Söderlunds avhandling Konkursrätten, 2009, vartill hän-
visas i p 4, som rör just konkursrättsliga grundsynsfrågor och deras betydelse för utfallet 
i olika konkreta frågor).
290 Jfr Lindskog, Betalning 2 uppl s 30.
291 En vulgarisering av något slags Gadamersk hermeneutik.
292 Det valda exemplet är dock det tydligaste jag kommit på. (Det finns rent av en tradi-
tion av att tala om ett miljörättsligt paradigm – jfr i not 270 ovan.)
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får även med oss en del konkursrättsliga utgångspunkter som är av intresse, 
då frågor om tredjemans rätt tenderar att ställas på sin spets i konkurssam-
manhang.

Bakgrunden står att finna i miljöbalkens regler om miljöfarlig verksamhet, 
och då väsentligen i reglerna om verksamhetsutövares offentligrättsliga 
ansvar att avhjälpa miljöskador, enligt 10 kap MB.293 Reglerna är skrivna 
mot bakgrund av den balkövergripande tanken om att förorenare ska 
betala (vilket låter mycket klatschigare på engelska, där tanken fångas i: 
”Polluters Pay Principle” – eller kortast möjligt: ”PPP”); en tanke som 
kommer till uttryck inte minst i de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap 
MB, men alltså ligger bakom även reglerna i 10 kap.294

Regelverket i huvuddrag: Enligt 10 kap 4 § MB skall den som är ansvarig för 
att avhjälpa en föroreningsskada i skälig omfattning utföra eller bekosta det 
avhjälpande som på grund av föroreningen behövs för att förebygga, hindra 
eller motverka att skada eller olägenhet uppstår för människors hälsa eller 
miljön. (Vid allvarliga miljöskador finns därtill särskilda regler i 10 kap 5 §.) 
Vad som avses med respektive skadetyp framgår i 10 kap 1 §, där det även 
framgår att med avhjälpande avses utredning, efterbehandling och andra 
åtgärder för att avhjälpa någon av de aktuella skadetyperna. Den ansvarige 
är enligt 10 kap 2 § den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller 
vidtagit en åtgärd som har bidragit till en föroreningsskada eller allvarlig 
miljöskada (verksamhetsutövaren).295 Enligt 2 kap 8 § ansvarar därtill alla 
som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som 
medfört skada eller olägenhet för miljön till dess skadan eller olägenheten 
har upphört för att denna avhjälps i den omfattning det kan anses skäligt 
enligt 10 kap. I den mån det föreskrivs i MB kan i stället skyldighet att 
ersätta skadan eller olägenheten uppkomma.

Reglerna är omdiskuterade, särskilt vad gäller deras verkningar i fall då 
den som bedrivit miljöfarlig verksamhet (ett begrepp definieras i 9 kap 1 § 

293 Se allmänt om dessa regler, Bengtsson, Speciell fastighetsrätt: Miljöbalken 9 uppl 
s 186 ff, ssk s 203 ff. Vad gäller deras betydelse i konkursfallen finns en del hänv i det 
följande.
294 Jfr Miljöbalkspropositionen, prop 1997/98:45 s 213 och 234 f, samt Bengtsson, Spe-
ciell fastighetsrätt: Miljöbalken 9 uppl s 204 och 159 ff. Jfr även NJA 2012 s 125, p 10. 
Principen är ett uttryck för tanken att det är lämpligt att den som producerar föroreningar 
ska bära kostnaden för att förhindra att föroreningarna skadar människor eller miljö, då 
en strävan efter att internalisera kostnaderna i verksamheten tänks verka preventivt. Jfr 
även Möller, Konkurs och miljöansvar s 118.
295 I MÖD 2005:29 uttrycks det som att det är: ”[e]n grundläggande princip inom mil-
jörätten […] att den som bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som bidragit till 
en skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön (verksamhetsutövaren) ansvarar 
för efterbehandlingsåtgärder till följd härav.”
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MB) gått i konkurs.296 Det vanliga exemplet är ”förvaringsfallet”,297 som 
utgör ett typfall vilket tar utgångspunkt i att en (blivande) konkursgälde-
när innan konkursen bedrivit miljöfarlig verksamhet på en fastighet, och 
att verksamheten skapat avfall och/eller använt sig av kemikalier (eller 
något annat otäckt),298 vilket såsom miljöfarligt avfall varit kostsamt att 
hantera. För att hålla nere kostnaderna när ekonomin börjat bli dålig 
(och konkursen närmat sig) har konkursgäldenären, som en likviditets-
stärkande åtgärd, låtit avfallet (kemikalierna, gifttunnorna eller vad det 
nu kan vara) bli liggande, eller på annat sätt slarvat med hanteringen av 
detsamma.299 Detta slarv har i det typiska förvaringsfallet fått till följd att 
det i konkursboet kommit att ingå en fastighet belastad med ansamlingar 
av sådant.300 Att fastigheten är förorenad medför att den värderas lägre än 
om den inte varit förorenad, och kan i värre fall innebära att fastigheten 
representerar ett negativt värde, om saneringsåtgärder kostar mer än vad 
fastigheten är värd.

Från miljörättslig synpunkt är förvaringsfallet ganska okomplicerat. 
Konkursboet anses genom konkursen överta rådigheten över fastigheten, 
och bedöms därför som verksamhetsutövare i MB:s mening,301 med följd 

296 Jfr t ex slutorden i Darpö, Förvaringsfallen – ett uttunnat begrepp, Nättidningen 
JPMiljönet 2007-01-18. Se även Söderlund, Konkursrätten s 545 f m hänv. Även regler-
nas föregångare i miljöskyddslagen var omdiskuterade, jfr t ex Pfannenstill, Konkursbos 
m fl ansvar för annans miljöfarliga verksamhet, JT 1992–93 s 104 ff; Möller, Konkurs 
och miljöansvar s 96 f samt NJA 1984 s 602 med Bengtssons tillägg och därom Håstad, 
Sakrätt avseende lös egendom s 426.
297 Jfr även Darpö, Om ansvaret för gamla miljöskador, SvJT 1998 s 881 ff, och Darpö, 
Förvaringsfallen – ett uttunnat begrepp s 5 m hänv, om att MÖD visat sig ovillig att vidga 
konkursbos ansvar, på så vis att motsvarande krav skulle kunna ställas då miljöskulderna 
inte grundar sig i förvaringsfall.
298 Jfr MÖD 2015:19, där det på en fastighet i Eskilstuna bedrevs miljöfarlig verksam-
het som inbegrep hanteringen av ”max 10 000 ton av avfallsfraktionen fluff”, som inte 
klassades som farligt (avfall). Målet rörde frågan om ett konkursbo genom att abandonera 
fastigheten kunde undkomma skyldighet att såsom verksamhetsutövare betala tillsynsav-
gift, som bland annat inbegrep kostnaden för fluffprovtagning, vilken ansågs nödvändig 
som ett led i den skärpta flufftillsyn som utövades efter att det 2013 hade börjat brinna i 
fluffhögen, och då man uppmärksammat brister i fluffhanteringen. Boet befanns genom 
domen inte kunna undkomma kostnaden genom att abandonera fastigheten – och det är 
inte utan att man kan föreställa sig att konkursförvaltaren när han tog del av domen, med 
en välfunnet rumsren anglicism, utbrast: ”Oh fluff!”
299 Jfr Darpö, Konkurs och miljöansvar s 115, där det också framgår att det knappast 
hör till ovanligheterna att miljömyndigheterna agerat först när konkursen redan är ett 
faktum.
300 Jfr Darpö, Om ansvaret för gamla miljöskador, SvJT 1998 s 882, och Darpö, Kon-
kurs och miljöansvar s 115.
301 Se nedan om MÖD 2002:16, och jfr Möller, Konkurs och miljöansvar 96, 97 f, 106, 
108, Darpö, Konkurs och miljöansvar s 115 (f ), bl a: ”När väl boet har haft denna rådig-
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att boet är ansvarigt att vidta avhjälpandeåtgärder – vilket i praktiken 
innebär att boet får bekosta bortfraktande av avfall (etc) och eventuellt 
även den efterbehandling av mark (etc) som kan krävas.302 Konkursboet 
får bära denna kostnad med massaansvar (vilket betraktat från konkurs-
rättsligt håll är tämligen anmärkningsvärt, men det kommer vi till).303 
Den skälighetsbedömning som följer av 10 kap 4 § MB (och 2 kap 8 §) 
har regelmässigt utfallit till konkursboens nackdel –304 ofta med moti-
veringen att saneringen medför en ökning av fastighetens värde vilken 
kommer konkursborgenärerna till godo, då fastigheten efter sanering kan 
realiseras till ett högre pris (förkovransargumentet).305

Domen i MÖD 2002:16 erbjuder en god illustration av reglernas tillämp-
ning. I rättsfallet hade en lastbil tillhörande en enskild firma läckt diesel 
och därigenom förorenat marken på vilken lastbilen stod uppställd. Firman 
gick i konkurs, och fordonet stod därefter kvar på platsen i ytterligare en 
månad, varefter det återtogs av säljaren, efter att konkursboet (på grund av 
att lastbilen inte representerade något värde) förklarat att det inte gjorde 
anspråk på den.306 Den kommunala miljönämnd som var tillsynsmyndighet 

het, har praxis varit entydig i det att man fått stå för de miljökrav som bedömts skäliga 
i sammanhanget.”, samt Darpö, Förvaringsfallen – ett uttunnat begrepp s 5 och s 8 m 
hänv, samt NJA 2006 s 662, den passage som citeras nedan i not 309. Jfr även Pfan-
nenstill, Konkursbos m fl ansvar för annans miljöfarliga verksamhet, JT 1992–93 s 104 ff 
och, om verksamhetsutövarbegreppet, dels NJA 2012 s 125, där det bland annat framgår 
att reglerna bör ges en tillämpning som i möjligaste mån underlättar bedömningen av 
vem som är verksamhetsutövare i tionde kapitlets mening, för att därigenom verka för 
att syftet att förenkla förfarandet vid ett avhjälpande uppnås (p 9 i HD:s domskäl, jfr 
p 6–8), dels MÖD 2013:28, där det framgår att ”[u]tgångspunkten för uttolkningen av 
vem som är att anse som verksamhetsutövare [är om] den ifrågavarande fysiska eller juri-
diska personen såväl rättsligt som faktiskt utövar eller har utövat en avgörande kontroll 
över verksamheten.”, vilket öppnade för att anse ett moderbolag vara verksamhetsutövare 
avseende ett dotterbolags verksamhet.
302 Darpö, Om ansvaret för gamla miljöskador, SvJT 1998 s 882.
303 Se t ex Lindskogs tillägg i NJA 2009 s 41, Söderlund, Konkursrätten s 545, Håstad, 
Sakrätt avseende lös egendom s 426 och Bengtssons tillägg i NJA 1984 s 602. Se även 
MÖD 2005:29, och om fallet, Söderlund, a a s 545 f.
304 Jfr Möller, Konkurs och miljöansvar s 96 f, 107 och 110, samt Darpö, Konkurs och 
miljöansvar s 115: ”När det sedan gäller den skälighetsavvägning som alltid ska göras vid 
tillämpningen av dessa regler, kan jag bara hålla med om att den varit tämligen brutal.”
305 Jfr Möller, Konkurs och miljöansvar s 96 f, 107, och 108 f. Jfr även Håstad, Konkurs 
och miljöansvar s 120 f, och Lindskogs tillägg i NJA 2009 s 41. Möller, a s 108 f och 
Håstad, a st, problematiserar detta så kallade förkovransresonemang, varvid det kommer 
att framstå som föga övertygande.
306 Jfr Darpö, Förvaringsfallen – ett uttunnat begrepp s 4 f, där 2002 års fall jämte några 
andra kommenteras under rubriken ”Konkursfallen”.
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förelade konkursboet att efterbehandla den förorenade marken.307 Konkurs-
boet förde talan mot föreläggandet i miljödomstolen, där det anförde de 
”sedvanliga konkursrättsliga invändningarna”308 – boet var inte rätt adressat 
för föreläggandet, då rekvisiten i 10 kap 2 § MB menades inte vara upp-
fyllda gällande boet; det hade inte fortsatt gäldenärens verksamhet;309 det 
saknade rådighet över lastbilen;310 och tillgångar saknades – och vann, varpå 
miljönämnden överklagade hos Miljööverdomstolen, där det blev motsatt 
utgång. Den senare domstolen fann att konkursboet haft rådighet över last-
bilen, och därmed var adressat enligt 10 kap 2 § miljöbalken. Därtill fann 
domstolen det skäligt att konkursboet fick stå för efterbehandlingen, bland 
annat med hänvisning till att det inte var visat att den förorening som skett 
efter konkursutbrottet varit av begränsad omfattning (det rörde sig alltså 
närmast om ett slags presumerat solidariskt ansvar för konkursboet).311 De 
begärda åtgärderna ansågs inte heller oförenliga med konkursen som likvi-
dationsförfarande, då de var relativt begränsade till omfång och kostnad.312

Rättsfallet verkar vara konsekvent med det miljörättsliga perspektivets 
utgångspunkter och det utgör nog en ganska god illustration av hur MB:s 
regler uppfattas vara tänkta, sedda från miljörättsligt håll.313

307 På delegation från länsstyrelsen fattade Gällivare kommuns Miljö- och byggnämnd 
beslut, den 9 aug 1999, genom vilket bilens ägare, konkursgäldenären, med stöd av 
26 kap 1 § MB, förelades att: ”före 25 augusti ha åtgärdat marken på så sätt att inga 
spår av diesel från ert fordon går att hitta på platsen”. När det framkom att ägaren gått 
i konkurs förelades istället konkursboet att sanera platsen, genom samma nämnds dele-
gationsbeslut att sanera marken (den 1 sep 1999, MN 1999.201-427). Konkret lär det 
ha inneburit att bryta upp asfalt, gräva ur och bortfrakta förorenad jord och att sedan 
återställa området, jfr Darpö, Förvaringsfallen – ett uttunnat begrepp s 5.
308 Darpö, Förvaringsfallen – ett uttunnat begrepp s 5.
309 Argumentet gick inte hem. Jfr numer NJA 2006 s 662, där HD sammanfattar rättslä-
get så: ”Oavsett om en konkursförvaltare har valt att driva konkursgäldenärens verksam-
het vidare eller inte, är konkursboet i vissa avseenden att bedöma som verksamhetsutövare 
enligt MB. Detta gäller även när ingen verksamhet i egentlig mening bedrivs, om boet 
förvarar och har rådighet över miljöfarligt avfall (se Bengtsson m.fl., Miljöbalken, En 
kommentar s. 9:6 och Miljööverdomstolens dom MÖD 2002:16).”, min kurs.
310 Jfr ovan i och vid not 301.
311 Jfr Söderlund, Konkursrätten s 545.
312 Jfr i not 307 ovan.
313 Jfr Miljöskadeförsäkringsutredningen, SOU 1993:78 s 147 f: ”Skälet till att de ifråga-
varande kostnaderna är att anse som massagäld har inte i det främsta rummet med kon-
kurslagstiftningen att göra. Grunden är i stället den att 5 § miljöskyddslagen föreskri-
ver att den som bedriver miljöfarlig verksamhet skall vidta bl.a. skäliga åtgärder för att 
förebygga eller avhjälpa olägenhet från verksamheten. Detta gäller alla rättssubjekt. Det 
finns inget undantag för konkursbon och dessa blir alltså i den mån de bedriver miljö-
farlig verksamhet underkastade samma skyldigheter som alla andra rättssubjekt.” (Jfr om 
den citerade passagen i not 319 nedan.) Resonemanget fortsätter: ”Den som förvarar 
miljöfarligt avfall, t.ex. i uppställda tunnor eller genom deponering på något annat sätt, 
bedriver tveklöst miljöfarlig verksamhet. Ett konkursbo blir för sådant fall rätt adressat för 
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Det sätt på vilket reglerna i MB tillämpats kan sägas innebära att ett 
ganska renodlat miljörättsligt perspektiv fått vara bestämmande i praxis,314 
och att dettas genomslag skett på bekostnad av konkursrätten och dennas 
premisser. Sett från ett konkursrättsligt perspektiv kommer nämligen den 
aktuella tillämpningen av MB, och det paradigmval tillämpningen repre-
senterar, att innebära märkliga konsekvenser.

Konkurslagstiftningen bygger som bekant på principen om alla borgenä-
rers lika rätt och innebär att borgenärerna, när alla deras fordringar inte 
kan tillgodoses fullt ut (vilket i konkursfallen gäller per definition),315 får 
bära förlusten proportionellt mot storleken av vars och ens fordran (jfr 
1 och 18 §§ förmånsrättslagen).316 Från denna princip har dock gjorts 
åtskilliga undantag, genom den så kallade förmånsrättsordningen. För att 
uppnå den avsedda fördelningen omhändertas genom konkursen gälde-
närens samlade tillgångar för borgenärernas räkning av konkursboet (jfr 
1 kap 1 § konkurslagen).317 Konkursinstitutets omedelbara funktion kan i 
linje därmed sägas vara att tvångsvis genomföra förmånsrättsordningen.318

Man brukar säga att konkursboet är att betrakta som ett från gäldenä-
ren skilt rättssubjekt (och i nästa andetag varna för begreppsjurispruden-
sens faror, genom att påminna om att man inte kan dra några bestämda 
slutsatser av denna karaktärisering av boet).319 Det är också en konkurs-
rättslig utgångspunkt att boet, som eget subjekt, inte ansvarar för konkurs-

ett saneringsåläggande enligt miljöskyddslagen och eventuellt uppkomna fordringar med 
anledning härav blir massagäld. Miljömyndigheternas praxis […] är entydig”.
314 Jfr utöver nämnda MÖD 2002:16 även MÖD 2005:29 och MÖD 2015:19.
315 Här bortses från att man av en eller annan anledning, såsom att man upptäcker nya 
tillgångar som innebär att gäldenären inte är insolvent, kan häva konkursen.
316 Jfr om konkursens funktioner bl a 1 kap 1 § konkurslagen, Söderlund, Konkursrät-
ten s 45 och 123 ff med omfattande hänv; Welamson & Mellqvist, Konkurs och annan 
insolvensrätt 12 uppl s 26; och Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s 17 som talar om 
intresset av en ordnad avveckling av konkursgäldenärens verksamhet.
317 Låt vara att ”samlade tillgångar” inte betyder ”alla” tillgångar, jfr 3 kap 3–5 §§ KL.
318 Jfr Welamson & Mellqvist, Konkurs och annan insolvensrätt 12 uppl s 26.
319 Jfr även Lindskogs skiljaktiga motivering i NJA 2009 s 41: ”Genom en konkurs upp-
står konkursboet som ett självständigt rättssubjekt vid sidan av konkursgäldenären.”. Jfr 
även NJA 2003 s 3 m hänv till bl a pleniavgörandet NJA 1913 s 191. Hos Welamson 
& Mellqvist, Konkurs 10 uppl s 73 sägs att det rör sig om endast en framställningstek-
nisk fråga, varpå skrivs att: ”Det är av största vikt att man inte förfaller till begrepps-
jurisprudens genom att härleda några slutsatser angående lösningen av skilda praktiska 
problem ur den konstruktion man valt. Detsamma gäller frågan, huruvida konkursboet 
är en juridisk person.” (I senaste upplagan har Mellqvist tonat ned formuleringen något, 
se där Welamson & Mellqvist, Konkurs och annan insolvensrätt 12 uppl s 100.) Se även 
Möller, Konkurs och miljöansvar s 100 där samma passage citeras, i samband med kritik 
mot Miljöskadeförsäkringsutredningens i not ovan 313 citerade resonemang (det första 
av citaten).
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gäldenärens förpliktelser, och det gäller i stort sett oberoende av vilken 
grunden för fordran är, vilket innebär att det inte spelar någon roll om 
grunden står att finna i avtal som inte fullbordats sakrättsligt, skadegö-
rande handlingar från gäldenärens sida före konkursen, eller offentlig-
rättsliga skyldigheter – som de som följer av de aktuella reglerna i MB.320

Sett från konkursrättens perspektiv är den naturliga utgångspunkten 
för varje resonemang om konkursbos ansvar, inklusive för miljöskador, 
därmed ”[d]en allmänna och grundläggande principen om konkursbo-
ets f r ihet  från [sådant] ansvar”.321 Från konkursrättsligt håll uppfattas 
anspråken i de beskrivna fallen på ett sätt som innebär att de bör vara 
konkursfordringar, vilka boet inte behöver eller ens får tillgodose,322 och 
inte som massafordringar, vilka kan konceptualiseras som boets egna 
skulder,323 som det måste betala.324 Om boet som subjekt får ansvara för 
konkursfordringarna så riskerar konkursinstitutets funktion att under-
grävas.325

Betraktar man den ovan beskrivna tillämpningen av MB:s bestäm-
melser mot (denna) konkursrättslig(a) bakgrund, måste tillämpningen 

320 Möller, Konkurs och miljöansvar s 104 och MÖD 2005:29. Se även Söderlund, Kon-
kursrätten s 526 (ff), m omf hänv, där principen uttrycks i termer av att boet inte ärver 
konkursgäldenärens förpliktelser. Jfr även 63 § KöpL som implicerar principen, samt 
NJA 2009 s 41 där det är den underförstådda utgångspunkten för majoritetens domskäl 
och JustR Lindskogs skiljaktiga motivering där det görs uttryckligt: ”Konkursboet ansva-
rar […] för en gäldenärens avtalsskyldighet endast om boet åtagit sig ett sådant ansvar eller 
om boet tagit i anspråk en prestation enligt avtalet och skyldigheten avser det vederlag, 
som medkontrahenten gentemot gäldenären hade kunnat kräva för att han skulle vara 
skyldig att prestera.”, min kurs.
321 Jfr Möller, Konkurs och miljöansvar s 104, min spärr.
322 Jfr Möller, Konkurs och miljöansvar s 104.
323 11 kap 1 § KL talar så just om ”andra skulder som boet ådragit sig”. Welamson, Om 
massafordran i konkurs, SvJT 1952 s 401 ff, tillhör ämnets klassiker. Se även Söderlund, 
Konkursrätten s 499 ff, och i nedanstående fotnot.
324 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s 124, erbjuder de studenter till vilka boken 
primärt är riktad följande introduktion: ”Innan det kan bli tal om att använda egendo-
men i ett konkursbo till betalning av konkursborgenärernas fordringar, dvs fordringar 
mot gäldenären från tiden före konkursen (s k konkursfordringar), skall konkurskostna-
derna betalas liksom skulder som boet eljest ådragit sig (s k massaskulder, 11:1 KL med 
viss modifikation i 14:18). Förklaringen är naturligtvis att ingen skulle vilja ombesörja 
konkursförvaltningen eller sluta avtal med konkursboet, om inte företräde rådde till 
betalningen.”
325 Söderlund, Konkursrätten s 526, formulerar argumentet efter linjer av reductio ad 
absurdum: ”Konkursen skulle vara funktionslös om alla konkursfordringar omvandlades 
till massafordringar. Konsekvensen skulle bli en oändlig kedja av konkurser.” Jfr även 
Möller, Konkurs och miljöansvar s 104.
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uppfattas som främmande.326 Att konkursbon åläggs massansvar för 
avhjälpandekostnader innebär att dessa fordringar går före i prioritets-
ordningen, eller annorlunda uttryckt att vissa borgenärer tränger sig i 
kön,327 på ett sätt som för en disciplinerad konkursrättare med respekt 
för köbildningens principer måste framstå som svårt att acceptera.

I praxis har dock alltså det miljörättsliga paradigmet varit styrande. Det 
kan knappast uteslutas att detta val, åtminstone delvis, betingats av att 
det varit särskilda miljödomstolar som dömt. Det är lätt att tänka sig att 
miljödomstolarna är vana vid att betrakta olika frågor ur just en miljö-
rättslig synvinkel, och att de därmed kan antas vara väsentligt mer benäg-
na att bejaka ett miljörättsligt paradigm än ett konkursrättsligt sådant. 
Det sätt på vilket de typiskt konkursrättsliga argumenten liksom inte biter 
på de miljörättsliga bedömarna verkar tala för det.328 Diskussionen om 
konkursbons miljörättsliga ansvar tycks därmed i inte obetydlig mån vara 
präglad av att den förs mellan två läger, som inte riktigt förstår varandra 
(vilket i så fall skulle vara konsekvent med den kuhnianska tanken om 
kommunikationssvårigheter över paradigmens gränser), och av att båda 
lägren för diskussionen på sina egna villkor.329

Att ”förstå varandra” får här förstås på ett särskilt sätt. Diskutanterna 
förstår ju uppenbarligen varandra, såtillvida att de kan läsa vad motstån-
darsidan skriver, och uppfatta det som språkligt sett som fullt begrip-

326 Jfr Söderlund, Konkursrätten s 545, som kommenterar ovan nämnda MÖD 2002:16 
så: ”Bedömningen i dess helhet […] är konkursfrämmande.”
327 Jfr det skäl till att vissa fordringar har företräde som framgår av Håstad-citatet i 
not 324 ovan, och att det skälet knappast gör sig gällande för de aktuella miljöfordring-
arna.
328 Förmodligen är det att göra en stor sak av en liten, men jfr tonen hos Darpö, Förva-
ringsfallen – ett uttunnat begrepp s 5, när han skriver om ”de sedvanliga konkursrättsliga 
invändningarna” (Ni vet de där gamla vanliga…), listar dem, och omedelbart i nästa 
mening gör klart att de inte gick hem: ”[MÖD] fastställde emellertid föreläggandet.” 
(– som om någon trott något annat!). Jfr vidare nedan.
329 Som J Samuelsson, Tolkning och utfyllning s 472 f, påtalat, så gör van Roermund, 
Law, Narrative and Reality, motsvarande poäng om en klassisk avtalsrättslig debatt i ame-
rikansk rätt (s 206): ”Most students in jurisprudence are familiar with the Atiyah-Fried 
debate on the sources of contractual obligation, and they will probably agree that this is 
typically a debate in which every thesis can be infinitely reversed by the debaters, as they 
do not share the same paradigm of looking at the law. Both scholars are answering dif-
ferent, but perfectly legitimate questions from opposite standpoints.”, och vidare (s 216): 
”The […] consequence is that it becomes pointless to look for a conceptual ’synthesis’ 
between theses like [Atiyah’s] and [Fried’s]. There isn’t any. Their opposition is not of 
a propositional, but of a prepositional kind: it is a difference of places which is already 
decided on before any propositions are put forward.”
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ligt.330 Men, argumenten biter liksom inte, de uppfattas inte som relevan-
ta och får inget fäste hos motståndarna – övertygar inte – vilket mycket väl 
kan betraktas som en effekt av att argumenten finner förankring endast 
inom ramen för det paradigm varifrån de framförs.331 (Där uppfattas de 
ju dock tydligtvis som övertygande; man kan nästan förutsätta att det 
som förs fram är de uppfattat bästa argumenten.) I paradigmbegreppet 
ligger också att det egna paradigmet uppfattas som det egentliga sådana,332 
varför det finns en tendens att uppfatta ett annat paradigms postulat och 
premisser som icke-övertygande och/eller irrelevanta (om man ens ser 
att det rör sig om ett annat paradigm) – de är ju oegentliga, relativt den 
uppfattat relevanta måttstocken.333

Illustration: När frågor om konkurs och miljöansvar var diskussionstema 
vid Insolvensrättsligt forum 1999 framfördes det avslutande diskussions-
inlägget av Torgny Håstad.334 Han inledde med att konstatera att:

”Det här ämnet är svårt […] En första aspekt gäller till vilket område pro-
blemet hör. Från insolvensrättsligt håll sägs ofta att det är ett insolvensrätts-
ligt problem. Mot detta protesterar miljörättare, som säger att det är [ett] 
miljörättsligt problem, där frågan är vem som ansvarar för miljöfarligt avfall: 
före detta ägare, nyttjanderättshavare, markägare, konkursboet, etc.”335

Det rör sig om en fråga om olika perspektiv, alltså, och den implicerade 
frågan blir vilket perspektiv som har bäst skäl för sig. När Håstad sedan 
resonerar vidare om hur man bör hantera problemet, besvarar han denna 
fråga och skriver bland annat:

330 Så länge man inte tar den på för stort allvar kan saken fångas i en slogan: ”Att i sann 
mening förstå, är att instämma.”
331 Jfr kring och i not 280 ovan.
332 Egentligen, kunde man tycka att det finns skäl till misstanke, så fort ordet egentligen 
förekommer. Jfr 4.4.2.1 och not 2039 nedan.
333 Jfr Möller, Insolvensrättsliga utlåtanden (2015) s 65, som efter att ha gjort sitt bästa 
för att försöka få miljörättarna att ta sitt förnuft till fånga under närmare 20 års tid (om 
man förlägger startpunkten till abandoneringsdiskussionerna i samband med Insolvens-
rättsligt forum 1997, jfr där t ex s 59), i samband med en redogörelse för MÖD 2015:19 
lite trött kan konstatera: ”Lika fullt må framhållas att avsaknaden av nyanserad diskussion 
är slående, liksom obenägenheten (eller oförmågan) att lyfta blicken ovanför den snävt 
miljörättsliga horisonten.”
334 Bortsett från eventuella kommentarer som inte tagits in i skriften från forumet. 
Håstads inlägg avslutade en diskussion där Möller inlett, Darpö replikerat, och Möller 
duplikerat.
335 Håstad, Konkurs och miljöansvar s 120.
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”Däremot tror jag att det är betänkligt att olika spec ia l regleringar fick 
slå igenom i konkurs. […] Det öppnar dörren på vid gavel för juridiska 
sär intressen.”,336

och verkar därigenom förutsätta att hans eget insolvensrättsliga perspek-
tiv är just det egentliga sådana, som varken är speciellt eller särartat, utan 
underförstått tvärtom det allmänna och huvudfallsartade.

Resonemanget fortsätter:
”Varje myndighet som hanterar sitt specialområde – vare sig det är arbets-
rätt, miljörätt, etc – skulle naturligtvis säga att de där behandlade intressena 
är de viktigaste av allt och skall vara massaskulder. Man får aldrig en samlad 
bedömning.”337

Det senare skulle dock de icke-insolvensrättsliga ämnenas företrädare 
mycket väl kunna vända på, och säga att den, på relevant sätt, samlade 
bedömningen är den som beaktar deras  respektive ämnens alla relevanta 
aspekter – som minsann inte alls är speciella.338

För att betrakta konkursrätten som det allmänna ämnet talar möjligen 
att konkursrätten erbjuder ett samlat avvecklingsförfarande för icke-
affärsmässiga företag, och att konkursrätten, i en verksamhets slutskede, 
så att säga får alla andra områden på sitt bord, genom att de fordringar 
som kan ha åstadkommits inom ramen för allehanda regelkomplex där 
och då måste hanteras. Konkursen är alltså samlande, på samma sätt som 
en verksamhet är det. Därtill kan möjligen sägas att vad det, reellt sett, 
(nästan) alltid, på ett eller annat sätt handlar om är pengar,339 och vem 
som i slutändan får stå för notan – för till exempel saneringsåtgärder. Vid 
de ovannämnda diskussionerna framhöll Mikael Möller i linje därmed:

”Det bör vidare poängteras att det vi nu diskuterar är ansvaret för kostna-
derna. Under alla förhållanden kommer avfallet, antar jag,[340] att forslas 
bort av miljömyndigheterna. Frågan är bara vem som skall betala. Är det 
rimligare att det offentliga får stå kostnaden eller att borgenärer, som kanske 

336 Håstad, Konkurs och miljöansvar s 120, mina spärr.
337 Håstad, Konkurs och miljöansvar s 120. Det ska dock sägas att Håstad strävar efter 
att respektera de preventionshänsyn vilka miljöreglerna bygger på, och i den meningen 
faktiskt försöker ta hänsyn till det miljörättsliga perspektivet, jfr a a s 120 f.
338 Jfr det första av citaten i not 313 ovan.
339 Varvid man dock alltjämt tar sina egna antaganden för givet; och man kan möjligen 
tycka att det faktum att vår i hög grad beräkningsberoende rättsordning tenderar att 
kvantifiera allehanda saker i pengar inte nödvändigtvis måste innebära att pengarna som 
sådana är mer reella än de saker eller mellanmänskliga förhållanden som kvantifieras. Jfr 
även i not 228 ovan och 345 nedan.
340 Notera det effektivt subtila sättet att framställa vad som från ett miljörättsligt perspek-
tiv måste framstå som en viktig fråga, som en rätt ointressant sådan.
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aldrig haft någon kännedom om avfallet och inte haft någon möjlighet att 
upptäcka eller kontrollera detta, skall betala? Detta är vad saken gäller.”341

Det låter sig dock sägas att frågan om vad som är allmänt, och speciellt, 
också är en fråga om perspektiv (för exempelvis en processrättare lär kon-
kurs knappast anses som något allmänt, utan som en form av specialpro-
cess; låt vara att miljöansvarsfrågan snarast sorterar under den materiella 
konkursrätten).342

Det har menats vara anmärkningsvärt att ett konkursbo vilket som självstän-
digt rättssubjekt övertar rådigheten över fastigheten hamnar i ett sämre läge 
än vad en fastighetsförvärvare gör enligt 10 kap 3 § MB, då det där finns ett 
inbyggt godtrosskydd, i och med att någon slags ond tro krävs för att fast-
ighetsförvärvares (i förhållande till verksamhetsutövare subsidiära) ansvar 
ska aktualiseras. För konkursbon finns inget motsvarande godtrosskydd,343 
ansvaret är istället strikt och gäller som antytts oberoende av om boet väljer 
att driva gäldenärens verksamhet vidare (från ett konkursrättsligt perspektiv 
vore det annars kanske lockande att bara anse konkursboet utgöra verksam-
hetsutövare då det faktiskt utövar verksamhet i egentlig mening).344 Om 
man accepterar att det rör sig om en ren kostnadsfråga,345 och att eventuell 

341 Jfr Möller, Konkurs och miljöansvar s 119, och från konkursrättens perspektiv har 
han förstås helt rätt, därifrån sett rör det sig bara om att allokera kostnaden. Jfr även 
Söderlund, Konkursrätten s 284 f med not 1094 och s 545 f.
342 Det kan förresten nämnas att Möller här använder sig av ett klassiskt retoriskt grepp, 
som kan beskrivas i termer av narratio (eller refutatio, i läran om talets delar) och att 
talaren förklarar för publiken vilken status det rör sig om, eller annorlunda uttryckt av 
vilket slag den oenighet som talaren och publiken står inför är. I den klassiska heuristiska 
retoriken handlar statusläran i hög grad om att styra in debatten på ett fält där man har 
möjlighet att vinna den, och skolboksexemplet på en statusbestämning är: ”Vänta nu! Vi 
måste komma ihåg vad vi egentligen talar om här …” (se t ex Lindqvist, Klassisk retorik 
för vår tid s 243 in fine, som anför just detta exempel), och som synes ligger Möllers 
citerade uttalande inte särskilt långt ifrån skolboksexemplet. Se vidare om retorikens sta-
tuslära 2.5.4 nedan.
343 Jfr Söderlund, Konkursrätten s 545, där resonemanget dock är präglat av att avhand-
lingen handlar om hur konkursrätten är att uppfatta, om konkursboet ses som en särskild 
association med borgenärerna som medlemmar, vilket genom universalsuccession förvär-
var gäldenärens tillgång.
344 Jfr citatet från NJA 2006 s 662 i not 309 ovan. Jfr även Söderlund, Konkursrätten 
s 545.
345 Vilket man kanske inte måste göra. Att beräkna någots värde i pengar är förstås i prak-
tiken regelmässigt den enda tillgängliga kvantifieringsmekanismen, och det ligger kanske 
nära till hands för konkursrättare att tänka i monetära termer – eftersom ämnesområdets 
grundproblem är att pengarna inte räcker till. För andra discipliner kan det dock ligga 
annorlunda till, såtillvida att monetär hantering där endast utgör ett medel, och inte ett 
mål i sig. För miljörättens del synes det ligga nära till hands att tematisera målet som att 
prevenera mot miljöförstöring, och principen om att förorenare betalar (inklusive dess 
effekter i form av olika marknadslösningar med målet att internalisera miljökostnader i 
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ond tro är av betydelse för var kostnaden ska placeras – på det allmänna eller 
på privata aktörer – så finns det dock utrymme att vända på argumentet. En 
miljörättare skulle mycket väl kunna ta fasta på att det allmänna reellt sett 
ofta har små tillsynsmöjligheter (det vill säga möjligheter att försätta sig själv 
i ond tro om de miljöfaror som orsakas av en verksamhet), på ett sätt som 
talar för att låta privata aktörer, och alltså konkursbon, bära kostnaden.346 
Därvid kunde en konkursrättare invända och påtala att det allmänna, ju,347 
genom lagstiftning och/eller reglering av myndigheternas arbetsordningar 
kan förbättra sina tillsynsmöjligheter – varvid miljörättarna dock skulle 
kunna tänkas ifrågasättas varför det är rimligare att övervältra kostnaden 
för tillsyn och kontroll på det allmänna, än att eftersträva olika marknads-
lösningar där kostnaderna internaliseras i den förorenande verksamheten, 
i branschen, eller hos dess relevanta intressenter –348 i linje med principen 
om att förorenaren ska betala … och så där kan det nog hålla på. Fram och 
tillbaka.

Ungefär så verkar diskussion också ha förts, från det att den inleddes. Från 
konkursrättens, den äldre disciplinens, håll har man tenderat att eftersträva 
konsekvensminimerande tolkningar av de miljörättsliga nyheter som dykt 
upp, allteftersom. Från miljörättsligt håll har man svarat med att avfärda de 
tolknings- och tillämpningsförslag som föreslagits från konkursrättsligt håll, 
inte sällan på synbarligen oförsynta sätt.349 Företrädare för konkursrättsliga 
perspektiv har då sökt andra sätt att uppnå konkursändamålsenliga lösning-
ar på problemen (varvid inte minst diskussionerna om så kallad ”abando-
nering” är värda att märka),350 och föreslagit andra sätt att komma till rätta 
med de miljörättsliga problemen. Sätt som kan beakta och tillgodose de 

verksamheterna, etc) kan ses som ett sätt att sträva mot detta mål. Att det saknas andra 
tillgängliga kvantifieringsmekanismer förändrar knappast det, och att kräva kvantifierbar-
het synes vara en alldeles särskilt reduktionistisk form av positivism.
346 Jfr Darpö, Konkurs och miljöansvar s 114. Jfr även Håstad, Konkurs och miljöansvar 
s 121.
347 Jfr M Hansson, Kollektivavtalsrätten s 297 not 1020.
348 Jfr Darpö, Konkurs och miljöansvar s 116.
349 Jfr Möller, Konkurs och miljöansvar s 118, som reagerar på det miljörättsliga hand-
havandet med orden: ”Jag menar emellertid att det inte har förekommit någon närmare 
analys av boets karaktär och substans, utan att man på ett formellt och närmast begrepps-
juridiskt sätt har fastslagit att boet är ett rättssubjekt och att detta rättssubjekt har faktisk 
och rättslig rådighet över egendomen i fråga. Därmed har saken varit klar.”
350 Tanken var att konkursbon skulle kunna abandonera miljöskadade fastigheter, till 
konkursgäldenären, och därigenom undkomma miljörättsligt ansvar; jfr Håstad, Sakrätt 
avseende lös egendom s 426, i anslutning till behandling av NJA 1984 s 602; diskus-
sionerna vid Insolvensrättsligt forum 1997 och 1999 (s 110 ff, och 122); NJA 2004 
s 777, och reaktionerna på fallet i Insolvensrättsligt forum 2005 s 151 f (Håstad) och 
155 f (Möller); Söderlund, Konkursrätten s 454 och s 224 ff; Lindskog, Betalning 2 uppl 
s 686 ff; samt SOU 2010:2 del 2 s 112 ff, och Möller, Insolvensrättsliga utlåtanden 
s 61 ff. Hoppet om en sådan abandoneringsmöjlighet synes dock brinna med rätt svag 
låga efter MÖD 2015:19.
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miljörättsliga sakskälen för den nuvarande ordningen. (Det har förekommit 
i vart fall: rekommendationer om miljöskadeförsäkring, och om hur den 
ovan omtalade skälighetsbedömningen borde genomföras, om att införa en 
miljöpant vid konkurs, om att ge de aktuella miljöfordringarna förmånsrätt, 
samt om att myndigheters fordringar avseende miljöanspråk som grundas 
på omständigheter efter konkursen ges bästa rätt till betalning ur köpeskil-
lingen för den tillgång som en vidtagen miljöåtgärd har avsett.)351 Inte för 
att det spelar någon roll, men för egen del uppfattar jag de konkursrättsliga 
argumenten som beaktansvärda, i den meningen att den nuvarande ord-
ningen kliar lite – men så känner jag mig också mer hemma i konkursrätten 
än i miljörätten. Det är dock svårt att se att det skulle bli någon föränd-
ring, så länge det är särskilda miljödomstolar som har mandatet att avgöra 
frågorna om konkursboens aktuella ansvar, då dessa domstolar även fort-
sättningsvis lär tendera att förhålla sig mer bejakande till ett miljörättsligt 
paradigm, än ett konkursrättsligt sådant.352 I ärlighetens namn behöver det 
dock kanske inte göra så mycket, och vad gäller upprätthållandet av den 
konkursrättsliga systematiken är det väl inte svårare än att man anser miljö-
ansvarsfordringarna vara undantagna från den allmänna konkursrättsliga 
regleringen – eftersom de i praktiken är det, givet rådande praxis.353

2.3.3 Hyresgästs ansvar för andrahandshyresgästs culpösa 
skadegörelse – exemplet NJA 2014 s 465

Vi tar ett till exempel, på temat perspektivets betydelse, innan vi går vida-
re. Exemplet ligger på ett tydligare sätt nära våra frågor, om avtals påver-
kan på tredjemans rättsställning, och finner sin utgångspunkt i HD:s 
avgörande i NJA 2014 s 465.

Där hade en lokalhyresgäst med hyresvärdens samtycke hyrt ut lägen-
heten i andra hand. Andrahandshyresgästen bedrev restaurangrörelse i 
lokalen. Under semestertid, när restaurangen var obemannad, uppstod 
en vattenläcka som kom att orsaka omfattande skador. Hyresvärden med 
försäkringsbolag krävde skadestånd av förstahandshyresgästen. Under-
instanserna fann att andrahandshyresgästen varit försumlig, samt att 
förstahandshyresgästen hade vårdplikt enligt 12 kap 24 § JB, trots att 
andrahandsupplåtelsen skett med hyresvärdens samtycke. Underinstan-

351 Jfr Möller, Konkurs och miljöansvar s 98 ff, 102 f, 108 ff, 119; Håstad, Konkurs och 
miljöansvar s 121 f; samt Möller, Insolvensrättsliga utlåtanden s 65 och Nordic-Baltic 
Recommendations on Insolvency Law 2016 s 65 f (kap XIII).
352 Det har diskuterats att införa särskilda insolvensrättsliga domstolar, och om så skulle 
ske (låt vara att det framstår som en högoddsare), så kan man tänka sig att saken skulle 
förändras, då det knappast saknar betydelse vad bedömaren är van vid att tänka i för 
banor, och om den känner sig mer hemma i konkurslagen, eller i miljöbalken.
353 Jfr, angående möjligheten att introducera undantag som ett sätt att hantera avvikande 
fall, i och kring not 62 ovan.
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serna ålade därför förstahandshyresgästen skadeståndsskyldighet för den 
genom andrahandshyresgästens vårdslöshet orsakade skadan.

HD meddelade prövningstillstånd beträffande frågan om en hyresgäst 
vid andrahandsupplåtelse är skadeståndsansvarig enligt bestämmelsen i 
12 kap 24 § fjärde stycket JB även när upplåtelsen har skett med hyres-
värdens samtycke. Övriga delar av målet förklarades vilande.

Som HD närmade sig målet var den centrala prejudikatfrågan hur en 
viss lagbestämmelse skulle förstås. Initialt tog sig också domstolen an frå-
gan som att den rörde lagtolkning i snäv mening. Först redogjordes (i 
p 4) för bestämmelsens lydelse, vilken närmare bestämt är:

”Har hyresgästen utan behövligt samtycke eller tillstånd överlåtit hyresrät-
ten eller åt någon annan upplåtit rätt att begagna lägenheten, är hyresgästen 
ansvarig för skada som den nye innehavaren skulle ha ersatt enligt första, 
andra eller tredje stycket, om lägenheten hade varit hyrd av honom.”

Domstolen konstaterade sedan uttryckligen att frågan i målet var vad som 
följde av lagbestämmelsen (p 5). HD närmade sig därefter denna fråga 
genom att redogöra för bestämmelsens lagstiftningshistoriska utveckling, 
från ursprunget i 1907 års lag om nyttjanderätt till fast egendom (p 6), 
över lagändringar under 1930- och 1960-talet (p 7–8), och fram till den 
nuvarande regleringen i jordabalken (p 9–11). Domstolen beaktade i alla 
steg lagmotiven (p 6–11), och tog även hänsyn till förarbeten till annan 
närliggande lagstiftning (p 12).354 Därtill beaktades hur frågan behand-
lats i den rättsliga litteraturen (p 13, varom mer strax nedan), varpå dom-
stolen jämförde med vad som gäller för nyttjanderätter i allmänhet och då 
hänförde sig till källor som rör nyttjanderätt till lös egendom (p 14).355

Här märks en tematisk glidning i HD:s prövning. Först är frågan vad 
som följde av lagregeln i 12 kap 24 § JB, eller annorlunda uttryckt hur 
den nyss citerade bestämmelsen skulle tolkas. Prövningen glider sedan 
över i en fråga om betydelsen av hyresvärdens samtycke till upplåtelsen i 
andra hand. Glidningen påbörjas subtilt redan i samband med att JB:s 
förarbeten berörs (p 10),356 men blir tydligare när HD redogör för rätts-
litteraturen (i p 13) och då finner att:

354 HD hänförde sig till förarbetena till bostadsanvisningslagen (1980:94), prop 
1979/80:72 s 30 f, samt till hyreslagsutredningens översyn av regler i SOU 2009:35 
s 193. Jfr Holmqvist, Hyresgästs skadeståndsansvar vid andrahandsupplåtelse – ett gen-
mäle, JT 2011–12 s 231 ff samt H Andersson, Ersättningsproblem i skadeståndsrätten 
s 100 m hänv.
355 Se för en kritisk kommentar till domen H Andersson, Ersättningsproblem i skade-
ståndsrättens 93 ff, och om källorna ssk s 100 ff.
356 Jfr NJA 2014 s 465, HD:s domskäl p 10: ”[…] rättsförhållandet mellan hyresvärden 
och hyresgästen inte undergår någon förändring genom total sublokation […] upplåtaren 
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”Den dominerande uppfattningen i den juridiska litteraturen har varit 
att samtycke till andrahandsupplåtelse inte befriar hyresgästen från ansvaret i 
12 kap. 24 § JB”357

Där tycks frågan, snarare än om lagtolkning, ha kommit att röra avtals-
tolkning, eller mer specifikt den rättsliga betydelsen av samtycket som 
rättshandling. Glidningen är sedan fullbordad när HD mot slutet av 
domskälen fastställer en in dubio-regel om samtyckets betydelse (p 15–17), 
enligt vilken samtycket, försåvitt inte parterna överenskommit om annat 
(alltså in dubio), inte innebär annat eller mer än att hyresgästens vidare-
upplåtelse inte innebar avtalsbrott gentemot hyresvärden (jfr annars 
12 kap 39–40 §§ och 12 kap 42 § 3 p JB).

Eftersom det inte var visat mer än att hyresvärden samtyckt till andra-
handsupplåtelsen som sådan, och alltså inte disponerat över sin rätt att 
framställa andra krav mot hyresgästen än att den underlåter att upplåta 
lägenheten i andra hand, var hyresgästen därmed inte befriad från sin 
vårdplikt enligt 12 kap 24 § 1 st JB. HD fann slutsatsvis (p 17) att:

”Svaret på den i målet aktuella frågan är alltså att, om något annat inte har 
överenskommits med hyresvärden, en hyresgäst vid en andrahandsupplåtelse är 
ansvarig för skada på fastigheten som uppkommer genom andrahandshyresgäs-
tens vållande.”358

Eftersom samtycket till andrahandsupplåtelsen inte omfattade mer än 
just ett medgivande till upplåtelsen som sådan, fann alltså HD att första-
handshyresgästen i princip var ansvarig också för den av andrahandshy-
resgästen orsakade skadan, eller annorlunda uttryckt att förstahandshy-
resgästen ansvarade för annans vållande.

Domen och den däri aktualiserade frågan om betydelsen av 12 kap 
24 § JB är omdiskuterade och har blivit föremål för omfattande utlägg-
ningar på annat håll.359 Vi kan nöja oss med att beröra frågan om per-
spektivets betydelse.

(hyresgästen) står kvar som ansvarig för avtalets ekonomiska förpliktelser, om inte hyresvärden 
har befriat honom från det”, min kurs.
357 NJA 2014 s 465, HD:s domskäl p 13, min kurs.
358 NJA 2014 s 465, HD:s domskäl p 17, min kurs.
359 Se främst H Andersson, Ersättningsproblem i skadeståndsrätten s 93 ff m hänv till 
och kritisk utläggning av den relevanta diskussionen samt av HD:s dom som sådan. Se 
även hänv till Björkdahl i noten nedan samt Holmqvist, Hyresgästs skadeståndsansvar 
vid andrahandsupplåtelse – ett genmäle, JT 2011–12 s 225 ff; Nilsson Hjorth, Första-
handshyresgästens skadeståndsansvar vid andrahandsupplåtelse – en del av en helhet, JT 
2011–12 s 462 ff och H Andersson, Ansvaret vid andrahandsuthyrning – enhetlig regel 
kontra differentierad argumentationsstruktur, JT 2014–15 s 538 ff.
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Hyresrättsexperten Erika P Björkdahl har, innan domen föll, förhållit 
sig ganska kritisk mot det rättsläge domen innebär, och då särskilt beto-
nat dels den allmänna skadeståndsrättens restriktivitet med att ålägga ansvar 
för andras handlingar, dels de begränsade möjligheterna för en hyresgäst 
att teckna försäkring som täcker sådana skador som en andrahandshyres-
gäst vållat.360 Björkdahl har därvid närmat sig det aktuella typfallet från 
ett sådant allmänt skadeståndsrättsligt präglat perspektiv som utgår ifrån 
att ansvar för annan tillhör undantagen.361 Därmed har hon kommit att 
bli kritiskt inställd till rättsläget enligt HD:s avgörande, då detta rätts-
läge rimmar illa med den skadeståndsrättsliga utgångspunkten. I ljuset av 
densamma kan möjligen domen anses lida av ett argumentationsmässigt 
underskott. Hon skriver:

”Sammanfattningsvis kan tolkningen nog i princip anses stå i strid med 
grundläggande principer på skadeståndsrättens område. Frågan inställer sig 
då varför det skulle vara motiverat att ha en strängare regel i hyresförhållan-
den jämfört med vad som gäller på andra områden. Möjligen kan det vara 
motiverat med ett så långtgående skadeståndsansvar när det rör sig om ett 
otillåtet förfogande över annans egendom, vilket föreligger när en lägenhet 
hyrs ut i andra hand utan att hyresvärden samtycker till detta.”362

Här framgår ganska tydligt att det fall som för Björkdahl är paradig-
matiskt är ett allmänt skadeståndsrättsligt sådant. Om HD:s avgörande 
jämförs med detta kommer det att befinnas vara avvikande – och som 
sådant i behov av särskild förklaring. Någon sådan erbjuds egentligen 

360 Se Björkdahl, En förstahandshyresgästs skadeståndsansvar vid andrahandsuthyrning 
– en sinkadus?, JT 2010–11 s 3 ff, ssk s 14 ff (bl a s 14 f: ”[här] rör det sig rent faktiskt 
om ett skadeståndsansvar för annan persons skadegörande handling. Enligt allmänna 
skadeståndsrättsliga principer är utgångspunkten att en person som huvudregel enbart 
svarar för skador som denne själv orsakat.”, stycke indelning ändrad) och s 21; Björkdahl, 
Hyra av bostad och lokal 2 uppl s 209 f; Björkdahl, Skadeståndsansvaret vid andrahands-
uthyrning – en duplik på två repliker, JT 2011–12 s 722 ff, ssk s 723 f, 729. Jfr även 
skadeståndsrättaren H Andersson, Ersättningsproblem i skadeståndsrätten s 106, 113 f, 
och s 107 f (bl a: ”Björkdahl är därvidlag den enda som gjort en seriös ansats och gått 
till de specifika hyresrättsliga källorna, varför hennes väl genomförda resonemang har en 
rangställning.”).
361 Se i noten nedan a st. Om att det är den allmänna skadeståndsrättens huvudregel, jfr 
t ex NJA 2019 s 94, HD:s domskäl p 28, eller H Andersson, Ersättningsproblem i ska-
deståndsrätten s 113 m omf hänv (jfr även s 110); Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt 
10 uppl s 147 ff och 159 ff och Björkdahl strax nedan.
362 Björkdahl, Skadeståndsansvaret vid andrahandsuthyrning – en duplik på två repliker, 
JT 2011–12 s 723.
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inte i HD:s domskäl, och domen kommer därmed att från det aktuella 
perspektivet framstå som bristfälligt motiverad.363

Björkdahls rättsvetenskapliga tillnärmning synes dock avvika från 
HD:s senare sätt att närma sig fallet. Domstolen ramade in saken annor-
lunda än Björkdahl, och kom därmed att besvara en (åtminstone delvis) 
annan fråga än den hon framhåller som den centrala. I HD:s dom var, 
enligt ovan, den fråga som i slutändan blev avgörande vad som följde sam-
tycket. Denna fråga är i spel även i Björkdahls analys,364 men till skillnad 
från hos HD ställs den inte i analysens centrum. Det blir inte den avgö-
rande frågan, utan endast ett moment att beakta inom ramen för pröv-
ningen av om den upplåtande hyresgästen ska ansvara för annans skade-
görelse – vilket för henne blir den övergripande och avgörande frågan.365

Hos såväl Björkdahl som HD verkar vad som blir knäckfrågan följa av 
perspektivet och därmed av den retoriska inramning (framing) fallet får.366 
Annorlunda uttryckt leder en viss inramning till en viss fråga och följd-
riktigt en annan inramning till en annan fråga. Björkdahl ramar in fal-
let som ett skadeståndsrättsligt sådant.367 Analysen och slutsatserna blir 
därefter, och utfallet helt logiskt med hänsyn till resonemangets utgångs-
punkt.

Det förtjänar noteras att HD:s tillnämning inte är lika paradigmatiskt 
renodlad som Björkdahls analys, huvudsakligen i anledning av den ovan 
uppmärksammade tematiska glidningen i domskälen. Domstolen börjar 
i en lagtolkningsfråga, och slutar sedan med att avgöra vad som följde av 
samtycket, varvid frågan kan sägas ha övergått till att likna en fråga om 

363 H Anderssons i noterna ovan uppmärksammade analys av fallet verkar kunna tas till 
intäkt för det, då den är ovanligt kritisk – eller åtminstone ovanligt frisk i sitt proble-
matiserande av domen; se och jfr H Andersson, Ersättningsproblem i skadeståndsrätten 
s 93 ff, där det här och där verkar skina igenom att han inte uppfattar domen som alldeles 
övertygande. Bl a i de återkommande stödförklaringarna till Björkdahl, vars analys alltså 
utmynnat i den domen motsatta regeln (jfr t ex HD:s domskäl p 13, där hennes första 
bidrag i not 360 ovan får en ”jfr dock”-hänvisning) tydligast s 107 f; jfr även 108, 110, 
112, 113 och s 118 f, där han önskar att HD:s dom inte blir ”sista ordet i pjäsen”.
364 Björkdahl, En förstahandshyresgästs skadeståndsansvar vid andrahandsuthyrning – 
en sinkadus?, JT 2010–11 s 7, 11 ff, 19 f; Björkdahl, Skadeståndsansvaret vid andra-
handsuthyrning – en duplik på två repliker, JT 2011–12 s 724 f. Jfr även H Andersson, 
Ersättningsproblem i skadeståndsrätten s 115 ff.
365 Se Björkdahl, En förstahandshyresgästs skadeståndsansvar vid andrahandsuthyrning 
– en sinkadus?, JT 2010–11 s 5 f, 7, 9, 14 ff, ssk s 14 f med citat i not 360 ovan, samt 
Björkdahl, Skadeståndsansvaret vid andrahandsuthyrning – en duplik på två repliker, JT 
2011–12 s 723 (f ), 729.
366 Se om inramningsanalys vidare 2.5.5 nedan.
367 Se kanske tydligast Björkdahl, En förstahandshyresgästs skadeståndsansvar vid andra-
handsuthyrning – en sinkadus?, JT 2010–11 s 14 ff.
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hyresvärden hade eftergett sin rätt att kräva att hyresgästen väl vårdar lägen-
heten, i enlighet 12 kap 24 § 1 st JB.

Att samtycke är av betydelse följer förvisso redan av 12 kap 24 § 4 st, 
då det därav följer att avsaknad av samtycke innebär ansvar, i så måtto att 
förstahandshyresgästen ansvarar för en icke tillåten andrahandshyresgästs 
skadegörelse. I fallet fanns som sagt ett samtycke, och det förefaller då i 
och för sig naturligt att betydelsen av detsamma ifrågasätts. Eftersom ett 
samtycke per definition är en rättshandling ligger det också nära till hands 
att knyta bedömningen av vad som följer av detsamma till dess innehåll – 
fastställt genom tolkning och utfyllning.368 HD:s dom kan då förstås som 
att den innebär en restriktiv tolkning av samtyckesrättshandlingen,369 
som enligt ovan inte ansågs innebära mer än ett medgivande till vidare-
upplåtelsen som sådan. Samtycket påverkade därmed inte ansvarsförhål-
landena i övrigt, i det första ledet. I detsamma gällde alltjämt allmänna 
regler, eftersom parterna inte disponerat över dessa.

Till skillnad från Björkdahl verkar HD bygga på allmänna kontrakts-
rättsliga principer, snarare än på skadeståndsrättsliga sådana. En sådan 
tolkning av domen tycks ligga i linje med HD:s jämförelser med ”vad 
som i allmänhet gäller för nyttjanderätter” (som ju upplåts genom kon-
trakt) och med beaktandet av källorna som rör nyttjanderätt till lös egen-
dom (p 14) – då domstolen därmed kan anses ha anknutit till allmänna 
kontraktsrättsliga principer.370

Möjligen kan man då se fallet som ett uttryck för allmänna kontrakts-
rättsliga principer om ansvar för anlitande medhjälpare,371 på så vis att 

368 Jfr H Andersson, Ersättningsproblem i skadeståndsrätten s 116; Björkdahl, Skade-
ståndsansvaret vid andrahandsuthyrning – en duplik på två repliker, JT 2011–12 s 724; 
Hellner, Hager & Persson, Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt: 2 häftet 6 uppl s 130 och 
218 f; Hellner, Hager & Persson, Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt: 1 häftet 6 uppl 
s 218 f.
369 Innebörden av HD:s tolkning kan parafraseras som att ett samtycke till andrahands-
upplåtelse inte innefattar en eftergift av andra rättigheter (än rätten att kräva att hyresgäs-
ten inte vidareupplåtelser lägenheten), och HD:s tolkning besvarar därmed en fråga som 
inte gärna utan vidare lär kunna få något annat svar. I avsaknad av särskilda omständig-
heter (t ex bytesvärde) till stöd därför, framstår det nämligen som långtgående att anse att 
ett ganska preciserat samtycke ska innefatta eftergift av allehanda opreciserade rättigheter. 
För (andra) tänkbart beaktansvärda omständigheter, se H Andersson, Ersättningsproblem 
i skadeståndsrätten s 116.
370 Se NJA 2014 s 465, HD:s domskäl p 14 m hänv, och jfr H Andersson, Ersättnings-
problem i skadeståndsrätten s 97 f, 101 samt J Samuelsson, DCFR som svensk rättskälla?, 
de lege 2015 s 208, 222 f, 226 f.
371 Jfr Holmqvist, Hyresgästs skadeståndsansvar vid andrahandsupplåtelse – ett genmäle, 
JT 2011–12 s 234. Se allmänt Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt 10 uppl s 147 ff och 
159 ff; Hellner, Hager & Persson, Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt: 2 häftet 6 uppl 
s 125 ff; Bengtsson, Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden s 24 f(f ), ssk s 25 
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förstahandshyresgästen anses ha ”anlitat” andrahandshyresgästen för att 
fullgöra förstahandshyresgästens vårdplikt gentemot hyresvärden enligt 
12 kap 24 § JB. Andrahandshyresgästens faktiska vård av lägenhet skulle 
då dels tjäna till att uppfylla dennes vårdplikt gentemot den egna hyres-
värden, dels förstahandshyresgästens vårdplikt gentemot sin hyresvärd. 
Ett sådant synsätt kan förklara att förstahandshyresgästen ”tillräknas” 
andrahandshyresgästens vårdslöshet, och alltså gentemot sin hyresvärd 
ansvarar för vad som i praktiken är annans vårdslöshet. Domens bety-
delse kan då uttryckas som att det faktum att förstahandshyresgästen väl-
jer att fullgöra sin avtalsenliga vårdplikt genom att ”anlita” annan för det 
faktiska vårdandet inte är hyresvärdens problem,372 i den meningen att 
avtalsordningen i det andra ledet inte påverkar förstahandshyresgästens 
avtalsenliga skyldigheter i det första,373 sådana de fastställs i enlighet med 
12 kap 24 § JB.

Med anläggande av ett sådant allmänt kontraktsrättsligt perspektiv kan 
domen, kanske, framstå som mindre undantagsartad än om den betrak-
tas från ett allmänt (utomobligatoriskt) skadeståndsrättsligt perspektiv. 
Avgörandet ligger då mer i linje med huvudlinjerna – det är bara det att 
det är andra huvudlinjer, enligt vilka man normalt, istället för endast 
undantagsvis, ansvarar för annan.374

Kort sagt kan alternativa retoriska inramningar av fallet medge olika möj-
ligheter och föranleda olika problem. Att förstå HD:s dom på det beskrivna 
sättet, som att domstolen såg på fallet som ett allmänt kontraktsrättsligt 
sådant, innebär en ganska fri tolkning i förhållande till domskälens kon-
kreta skrivningar.375 Det kan dock möjligen ha ett visst förklaringsvärde, 
då domen i så fall kan framstå som mindre anmärkningsvärd, än om den 
betraktas från ett skadeståndsrättsligt perspektiv, på det sätt bland annat 
Björkdahl föredragit.376

(där det tydligt sägs att huvudregeln i utomobligatoriska förhållanden är att man inte 
ansvarar för anlitade självständiga, dvs icke anställda, medhjälpare, medan huvudregeln i 
inom obligatoriska förhållanden är den motsatta) samt H Anderssons problematiserande 
läsning av domen i Ersättningsproblem i skadeståndsrätten, ssk s 113 ff, m omf hänv på 
s 113.
372 Hellner, Hager & Persson, Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt: 2 häftet 6 uppl s 125 f: 
”Enligt huvudregeln ansvarar part […] för anlitade företagare. Organisationsförhållan-
dena på den kontrakterade partens sida angår strängt taget inte den andra parten.”)
373 Jfr Hellner, Hager & Persson, Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt: 1 häftet 6 uppl 
s 316.
374 Den skadeståndsrättsliga förståelsen kan alltså ses mot bakgrund av att man i utom-
obligatoriska förhållanden som huvudregel inte ansvarar för anlitade medhjälpares culpa, 
se därom i noten ovan a st:n och t ex Bengtsson, Produktansvaret 4 uppl s 56.
375 Jfr om olika läsarter för rättsfall 4.4.2.1 nedan.
376 Jfr bl a i not 363 ovan.
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Även om fallet betraktas från ett sådant kontraktsrättsligt perspektiv 
så kan det dock anmärkas, att det alltjämt framstår som anmärknings-
värt att fästa avseende vid allmänna kontraktsrättsliga principer, avseende 
bland annat hyra av lös egendom och tillräknande av anlitade medhjälpa-
res culpa, vid bedömning av ett fall för vilket det finns direkt tillämpliga 
speciella fastighetshyresrättsliga regler,377 om vars betydelse fråga också 
uttryckligen var.378

Den tematiska glidningen i HD:s domskäl, som börjar i dessa speciella 
regler och slutar i något annat, är också intressant i sig. Resonemang-
et kan nämligen, utöver att tjäna som en ursäkt för den strax avslutade 
utläggningen om betydelsen av olika perspektiv, ses som ett exempel på 
vad som kallas för inkonsekventa paradigmval, där en talare inom ramen 
för ett enda resonemang hämtar topiker från flera olika håll.379 Att det 
kan ses på det sättet följer av glidningen som sådan, då man enligt ovan 
börjar på ett ställe, där man når vissa topiker, och slutar på ett annat, där 
man når andra, och därigenom under resonemangets gång kan utnyttja 
en bredare uppsättning argument än om man hållit sig till ett paradigm 
konsekvent.

2.3.4 Ett slags kontenta så här långt, och en övergång
Det hittills sagda kan få räcka, som konkretiserande exempel till påståen-
det om att olika ingångar – perspektiv, paradigm, eller vad man nu vill 
kalla det – spelar roll, i den meningen att de påverkar hur frågor besvaras. 
Sådana olikheter kan också medföra svårigheter att kommunicera mellan 
olika paradigm, samt att det inte finns något oberoende utifrånperspektiv 
(ingen view from nowhere, ingen utopisk plats) varifrån saken neutralt kan 
bedömas, eller paradigmen kan värderas subjekts- eller perspektivobero-
ende. Det är poängen, och inte att någon av de i exemplen ovan anförda 
ståndpunkterna skulle vara bättre eller sämre än sitt alternativ.

Det bör i detta sammanhang också framhållas att det verkar finnas 
något att vinna på att analysera olika uppfattningar i termer av perspek-
tivberoende. Om inte annat så kan det utgöra ett sätt att förhålla sig till 
den förklarliga frustration som kan uppstå när man inte når fram med 
poängen, alldeles oavsett hur saklig ens argumentation är, eller hur över-
tygande den framstår för en själv. Det kan därmed även finnas något att 

377 Så H Andersson, Ersättningsproblem i skadeståndsrätten s 101: ”[…] kan man förvis-
so ifrågasätta om allmänna principer ska kunna åberopas som stöd för att omtolka speci-
fika regleringar.” Jfr även J Samuelsson, DCFR som svensk rättskälla, de lege 2015 s 223.
378 Se NJA 2014 s 465, HD:s domskäl p 4 och 5, enligt ovan.
379 Se om topiker 2.5.1 nedan.
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vinna på att försöka identifiera den paradigmatiska förförståelse som impli-
ceras i olika utsagor.

För att återknyta till det sätt på vilket föregående underkapitel (2.2) 
avslutades kan upprepas att det finns immanenta relativistiska element 
i såväl det rättsvetenskapliga samtalet som det rättsliga samtalet i vid 
mening. Dessa element kan beskrivas i termer av att varje utsaga om hur 
något ligger till – om rättsläget i någon viss fråga – betingas av det utsä-
gande subjektets tolkning av såväl frågan och dess kontext som de rele-
vanta källorna och deras kontext. Utsagornas innebörd betingas därtill av 
det utsägande subjektets föreställningar om det rätta och det goda, och så 
vidare. I konsekvens härmed finns det regelmässigt risk – eller chans – för 
divergerande gestaltningar, av verkligheten och rätten.

Förevarande underkapitel (2.3) har bland annat syftat till att illustrera 
detta, genom att i all korthet redogöra för ett par exempel ur den rätts-
liga diskussionen där skilda paradigm med skilda förförståelser på relativt 
tydliga sätt genererat skilda narrativ. Dessa narrativ har då också utnytt-
jats för att legitimera olika utgångar i konkreta rättsliga frågor, på ett sätt 
som innebär att rättens beskaffenhet gällande de omdiskuterade frågorna 
kan betraktas som omstridd. (I de fall vi berört har visserligen ena sidan 
kunnat anföra starkare argument, i den meningen att argumenten för-
mått prejudikatinstanserna att döma till ena sidans fördel; det innebär 
dock inte att frågan är okontroversiell, eller att saken nödvändigtvis bör 
betraktas som slutgiltigt avgjord för all framtid.)380

Att det förekommer meningsskiljaktigheter innebär dock knappast att det 
finns skäl att misströsta, ge upp, eller bli cynisk. Ett sätt att tänka på rätten 
kan vara att den är språklig, och inom sin kultur tillhandahåller sätt att läsa, 
skriva och tala, samt därigenom upprättar och underhåller sin kultur. En 
kultur som i stora drag kan beskrivas som en argumentativ kultur av ett eget 
slag, med eget material samt egna konventioner och handlingsmönster.381

Förresten, apropå det där om att rättsdogmatik handlar om tolkning (det 
finns ju enligt ovan en tradition av att påstå det). I den mån det finns någon 
sanning i tanken att rättsdogmatiken är en tolkningsvetenskap, vilken ägnas 
åt att läsa texter och att försöka avlocka dem mening till ledning i livet, 
verkar några relevanta reflektionsteman vara vilka anspråk man kan upp-
ställa vid läsning, vad man egentligen kan kräva av texterna, och hur man 
förhåller sig till den egna verksamheten. Det går  att ta förekomsten av 
meningsskiljaktigheter om texternas mening till intäkt för att texterna inte 
har  någon mening, som är bestämd eller fastställbar. Därmed skulle det 
hela ligga i händerna på den tolkare eller det tolkningskollektiv som råkar 

380 Jfr vidare 2.4.7 nedan, vid not 625.
381 Jfr White, Heracles’ Bow s 78 (kapitlet: ”Law as Language”).
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sitta på makten att uttala sig om texternas innebörd,382 och dessa skulle 
självsvåldigt kunna bestämma densamma, hur de vill, och sedan agera där-
efter. (Notera kopplingen till ”relativism!”)

Ett sådant intäktstagande implicerar en uppfattning om att frågan om 
textens mening bara kan ges två svar, som är alternativa till och oförenliga 
med varandra. Det synes alltså antyda att en dikotomi upprättas.383 Det 
första alternativet är att texter ”har” bestämda och fastställbara meningar, 
vilka så att säga ”finns” där, färdiga att observeras, fastställas och demon-
streras (följt av ett ”V.S.B.”); varför tolkaren bör slå in på något slags kvasi-
vetenskapligt spår och försöka finna meningen, samt därvid anta det finns 
ett rätt svar på frågan: ”Vad betyder texten?” (Vad är gällande rätt?) Det 
andra alternativet är att texterna inte ”har” någon mening, utan endast ”ges” 
mening, av tolkningskollektiven, varvid saken synes uppfattas som rätt och 
slätt en maktfråga, där de som sitter på tolkningsmandatet bestämmer tex-
tens mening mer eller oberoende av texten själv.

Den antydda motsättningen måste rimligen vara falsk. Det rör sig i så 
fall om en falsk dikotomi som synes skräddarsydd att leda tanken på villo-
vägar.384 Det framstår som uppenbart att det i såväl rättsliga som icke-rätts-
liga texter kan finnas sådana flertydigheter och oklarheter att det vore absurt 
att tro att texternas mening är något som finns där, färdig att observeras 
och demonstreras.385 Att försöka avkräva en text en slutlig, objektiv eller 
evig mening är då ett missgrepp. Det innebär dock inte att texter inte har 
någon mening. Att reducera meningsfrågan till en ren maktfråga framstår 
inte som stort mer än en panikreaktion, där en realist/objektivist/essentia-
list/whatever-ist, ställd inför texternas upplevda löslighet, på grund av sina 
grundantaganden (som inte behöver vara fullt ut artikulerade) hemfaller åt 
att uppfatta den objektivt fastställbara meningens dikotomiska motsats, det 
vill säga total löslighet, som det enda alternativet. Att det finns oklarheter 
innebär inte att ”mening saknas”, eller att det finns skäl att misströsta, få 
panik eller bli cynisk, utan endast att det finns skäl att avvisa den falska 
dikotomin och istället försöka hålla två tankar i huvudet samtidigt. I den 
mån rättsdogmatik är en tolkningsvetenskap så ”har” dess tolkningsobjekt 

382 Jfr t ex Fish, Is There a Text in This Class?: The Authority of Interpretative Commu-
nitites s 13 ff och White, Heracles’ Bow s 79 (kapitlet ”Law as Language”).
383 Det går nog att läsa det följande som parallellt med upprättandet av ett motsatsförhål-
lande mellan formalism och realism; jfr t ex Berger, Studying and Teaching “Law as Rheto-
ric” s 4 f, eller Koskenniemi, From Apology to Utopia s 565.
384 White, Heracles’ Bow s 77 ff (kapitlet: ”Law as Language”), ägnar sig åt den motsätt-
ningen, i en litteraturvetenskaplig och rättslig amerikansk kontext (där motsättningens 
båda poler har anhängare, och där sådana tolkningstendenser har aktualiserats angående 
allt från tolkningen av Shakespeare, till tolkning av konstitutionen, se a a s 104 ff m noter). 
Whites mål är att lösa upp den spänning motsättningen etablerar, vilket görs genom att 
försöka illustrera dikotomins falskhet (om det försöket lyckas beror på läsaren, lika mycket 
som på texten).
385 Jfr White, Heracles’ Bow s 79 (kapitlet: ”Law as Language”). Jfr vidare 2.4.3 nedan 
om skillnaden mellan att bevisa och argumentera hos Perelman & Olbrechts-Tyteca.
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mening, samtidigt  som de ”ges” mening i och av en tolkningsgemenskap 
– tolkaren är inte helt fri, men texten kommer inte själv till tals – och den 
rättsdogmatiska tolkningsgemenskapen kan beskrivas som en argumentativ 
kultur, där aktörerna ägnar sig åt en särskild form av argumentativ praxis, 
ägnad detta att låta texterna komma till tals.386

Nu ska en del saker sägas om vad det kan betyda att påstå att rättsdog-
matik kan förstås som en argumentativ kultur och en retorisk praxis. Därvid 
uppställs dock sällan några stipulativa definitioner, som försöker nagla 
fast vad som menas – sådana bör man nog såväl här som i allmänhet vara 
restriktiv med.387 Istället erbjuds kontext, mot vilken det sagda kan för-
stås, för att förmedla en känsla för vad som menas, snarare än att försöka 
reducera meningen till deskriptivt diskursiv analytik.

2.4 ”Teori”: Några retoriska perspektiv – på jakt 
efter en plats att stå

”Rätten har en iögonfallande retorisk karaktär.”
Håkan Andersson388

2.4.1 Inledande översikt
Det förhållningssätt som anammas i denna text är alltså att betrakta 
tidigare texter som inlägg i ett pågående samtal, om rätten och dess 
beskaffenhet. De tidigare inläggen läses som argumentativa, eller annor-

386 Jfr Fish, Is There a Text in This Class? s 13 ff och t ex s 268: ”[L]anguage does not 
have a shape independent of context, but since language is only encountered in contexts 
and never in the abstract, it always has a shape, although it is not always the same one.”, 
samt 303 ff och vii.
387 Jfr (1) White, Heracles’ Bow s 82 ff (kapitlet: ”Law as Language”); (2) att Javolenus 
(ca 60–120 e kr), enligt Digesta, 50.17.202, ska ha skrivit att ”alla definitioner i civilrät-
ten är farliga, då det inte finns någon som inte kan omstörta(s).” (latin: ”Omnis definitio 
in iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverti posset.”) och (3) hur en mer 
generell variant av Javolenus poäng illustreras av historien om hur den grekiske filosofen 
Diogenes (kynikern som levde som en hund och bodde i en tunna), enligt den romerske 
historikern Diogenes Laertius, Berömda filosofers liv och läror (Flembergs översättning) 
s 256), efter att ha fått höra talas om Platons definition av människan som ”ett tvåbent 
djur utan fjädrar” för att illustrera definitionens svaghet ska ha stormat in på en av Platons 
föreläsningar, hållit upp en plockad fågel och spottat ur sig orden: ”Här är Platons man!” 
(Platon tog till sig av kritiken, men missade möjligen poängen, då händelsen visst ska ha 
lett till att definitionen preciserades genom att orden: ”med breda naglar.” tillfogades.)
388 H Andersson, Topisk retorik inom juridiken, i Mellqvist & M Persson (red), Retorik 
& rätt: sett genom tio författares ögon s 112.
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lunda uttryckt som att de utgör försök att övertyga de avsedda läsarna. 
Försöken går ofta ut på att övertyga om att erbjudna gestaltningar av 
verkligheten och rätten (fakta och rätt) är förtjänstfulla och förtjänta av 
företräde framför andra, verkliga eller hypotetiska, konkurrerande fram-
ställningar.389 Med andra ord betraktas här de rättsliga texterna, och där-
med rätten, från ett retorikteoretiskt inspirerat perspektiv. I förevarande 
underkapitel erbjuds lite kontext, för att förmedla en känsla för vad som 
menas med det och vad perspektivvalet innebär för de läsarter och fram-
ställningssätt som företas.

Texten ska nu alltså ägnas åt att artikulera en övergripande metateori 
för undersökningen. Det tjänar densammas första preciserade mål, som 
enligt (1.3) ovan är att artikulera ett utkast till en retorisk rättslära.390 
Denna lära är avsedd att i teorihänseende underbygga den retoriska rätts-
dogmatik som präglar undersökningens metod.391 I det närmast följande 
innebär föremålet för våra ansträngningar att vi ibland befinner oss på 
visst avstånd från de obligationsrättsliga frågor om avtals tredjemansverk-
ningar som behandlas längre fram. Det innebär också att texten här får en 
tidvis ganska teoretisk prägel. Konkret innebär det först att en rättsteo-
retisk skolbildning introduceras. Därpå ska tre retoriska teoribildningar 
presenteras, i tur och ordning. Dessa skol- och teoribildningar bidrar alla 
till utformningen av en retorisk rättslära. De tillhandahåller alla teoretiskt 
förklaringsvärde och antyder lämpliga undersökningsteman samt sätt att 
tänka kring texter, och därmed sätt att förhålla sig till det rättsvetenskap-
liga samtalet.

389 Jfr H Andersson, Topisk retorik inom juridiken s 112, där orden i inledningscitatet 
ovan inleder ett stycke som sedan fortsätter: ”Juristen söker genom de språkliga formerna 
och verktygen en innebörd som dessutom är ’praktisk’ i den meningen att letandet efter, 
och formulerandet av, kunskapen innebär användning – det vill säga att man löser före-
lagda problem. De retoriska momenten utgörs av de förfaringssätt på vilka ett av flera 
tänkbara lösningsförslag vinner acceptans, eller med andra ord anses giltigt.”
390 Parentetiskt men inte ointressant kan noteras att Alf Ross, i sitt huvudverk Om ret og 
retfærdighed (s 414 f, jfr s 326 f ), synes ha varit på väg i riktning mot en retorisk rätts-
teori. Denna del av arvet efter Ross, som var den skandinaviska rättsrealismens kanske 
främsta tänkare, uppmärksammas såvitt mig är bekant sällan. Ross (a st) tonar där ned, 
den av Ross efterföljare ofta uppbetonade, betydelsen av logik och empiri (jfr att han 
ursprungligen var kelsenian och senare logisk positivist, och se 4.3 nedan) och skriver att 
den grundsyn han ger uttryck för: ”betyder genoplivelse af en disciplin der spillede en 
betydelig roll i den klassiske oldtid, men siden Descartes’ dage er blevet totalt negligeret: 
retorikken. For grækerna var retorikken noget andet og mere end en lære i veltalendhet.” 
Han anknyter också uttryckligen, liksom här nedan, till Aristoteles, till Protagoras och 
sofisterna, samt inte minst till Chaïm Perelman och Lucie Olbrechts-Tyteca (se vidare 
2.4.4 och 2.4.5 nedan).
391 Se 1.3 ovan.
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2.4.2 Mot retoriken, via Law and Literature
Intrigen kan här föras framåt genom att hämta bränsle från det där stora 
U-landet i väst – ja, USA alltså – och erbjuda lite kontext därifrån. Det 
sagda är nämligen delvis inspirerat av ett antal iakttagelser som gjorts 
inom, och är betydelsefulla för, de metodologiska inriktningar som kan 
samlas under beteckningen Law and Literature. Denna etikett brukar 
åsättas en (postmodern) rättsvetenskaplig rörelse,392 vars historiska nar-
rativ gärna gestaltas som att den finner sitt ursprung i det amerikanska 
1970-talet (ibland specifikt i James Boyd Whites The Legal Imagination 
från 1973)393 och var som kanske allra störst under 80- och 90-talen,394 
då den bland annat fyllde en roll som ett slags intellektuell motpol, och 
-vikt, till de då dominerande riktningarna Law and Economics (dvs i prin-
cip rättsekonomi i Posnersk anda),395 och Critical Legal Studies, eller kort 
och gott CLS.396

392 Jfr allmänt t ex Minda, Postmodern Legal Movements s 149 ff; Binder & Weisberg, 
Literary Criticisms of Law s 3 ff och passim; Posner, Law and Literature, passim, eller 
Bianchi, International Law Theories s 287 ff.
393 Jfr Minda, Postmodern Legal Movements s 149; M Hansson, Kollektivavtalsrätten 
s 23 och Bianchi, International Law Theories s 288. Whites bok finns även i en överarbe-
tad version från 1985, i vilken mycket av det som är specifikt, och intressant, för jurister 
har strukits eller arbetats om, för att göra boken mer lättillgänglig för en bredare publik.
394 Jfr Litowitz, Postmodernism without the Pomobabble, Florida Coastal Law Review 
2000 s 66, som nämner Whites bok som en av riktningens portalverk (jämte Weisberg, 
The Failure of the Word från 1984) och konstaterar att: ”This movement has not been as 
noticable in recent years”.
395 Jfr Gewirtz, Narrative and Rhetoric in the Law, i Brooks & Gewirtz (ed), Law’s Sto-
ries (1996) s 13: ”[…] the turn to narrative among legal academics, like their interest in 
law and literature generally, is a reaction against the two most important contemporary 
movements in legal scholarship: law and economics, with its reinvigorated scientistic 
approach to law, and critical legal studies, with its own form of abstraction. Those who 
are drawn to the subject of narrative and rhetoric frequently see themselves as resisting 
the scientism and abstraction of the other legal movements.” Jfr även Bianchi, Theories 
of International Law s 289.
396 Det där är förresten en intressant tendens i den amerikanska rättsvetenskapen. Posner 
kunde 1986 iaktta att: ”A[fter] a century as an autonomous discipline, academic law 
in America is busily ransacking the social sciences and the humanities for insights and 
approaches with which to enrich our understanding of the legal system.” (Posner, Law 
and Literature: A Relation Reargued, Virginia Law Review 1986 (vol 72) s 1351) – och 
gott så, kan man tycka, då möten och gränsöverskridande dialog synes mer stimulerande 
än intellektuell isolering. Det är dock intressant hur de amerikanska rövarna tenderar att 
identifieras, av andra eller sig själva, genom omnämnande av deras teoretiska influenser 
redan i skolbildningens namn med ”Law and…”-etiketterna (som Law and Economics, 
Finance, Literature, etc). Den typen av etiketter är förstås en del av de olika skolbildning-
arnas marknadsföring. Etiketterna erbjuder koncisa signaler om vad för verksamhet som 
där bedrivs, och signalerar annorlundavarande, kanske lite nyhetsvärde, och de använder 
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As the story goes började hela ”Law & Lit-grejen” som Law in Literatu-
re.397 Idén var att läsa olika verk ur världslitteraturen (ofta klassiker, som 
Platons dialoger, andra gamla greker, kanske Kafka, och annat),398 och 
använda de narrativ om rätten (i form av olika diskussioner om rättvisa, 
konkreta beskrivningar av rättsprocesser, och annat) som där förekom, 
för att säga något om till exempel synen på rätten i en viss kultur, eller om 
rättvisa, om förhållandet mellan rätt och moral, om att döma, om skuld, 
om tolkning,399 eller om vad det innebär att leva (som jurist) – utan att 
begå misstaget att försöka säga det definitivt.400

Parallellt med Law in Literature kom inom kort en annan riktning 
att löpa, som ett slags systerrörelse, nämligen Law as  Literature. Här tog 
man insikten om att rätten (i första hand de skrivna källor i vilken den 

sig av ord som, åtminstone för anhängarna, är positivt värdeladdade. (Såvitt känt har hit-
tills ingen skolbildning kallat sig för, t ex, ”Law and Crap”.) Även om de är effektiva sig-
naler reproducerar dock Law and-etiketterna en snäv bild av vad Law (och alltså Rätt) är 
– och därmed om vad ”egentlig” rättsvetenskaplig forskning är. Etiketterandet vidareför 
implicit stereotypen om ”the normal law professor” och dennes idiotförhållande till allt 
som ligger utanför det snävt begränsade ”egentligt” juridiska materialet. Sådana tendenser 
finns även här på hemmaplan, även om de oftast kommer till uttryck på andra sätt (t ex 
genom att man positionerar sig i förhållande till, och inte sällan emot, en ”traditionell 
rättsvetenskaplig metod” för att signalera sin egen nyhetsvärdefullhet och relevans). För 
egen del uppfattar jag detta snäva sätt att bestämma rätts- och framför allt rättsveten-
skapsbegreppet som tämligen onödiga. Istället för att bygga halmgubbar för att sälja in sig 
själv, eller tolka inflationen av sådana skolbildningar som förebud om ”den självständiga 
juristforskningens” död, så kunde man ju fundera över om inte ett vidare, och kanske 
mer rättvisande, rättsvetenskapsbegrepp kunde vara på sin plats – vilket alltså är en del av 
förklaringen till att jag väljer bort uttrycket ”rätt och retorik”.
397 Jfr Bianchi, Theories in International Law s 288 ff, Binder & Weisberg, Literary Cri-
ticisms of Law s 3 ff; Gewirtz, Narrative and Rhetoric in the Law s 3 f; Posner, Law and 
Literature: A misunderstood relationship 1 uppl s 1 ff och Minda, Postmodern Legal 
Movements s 150.
398 Jfr, om Kafka, t ex Posner, Law & Literature 3 uppl s 229 ff, och, i svensk rättsveten-
skap, t ex J Samuelsson, Tolkning och utfyllning s 19 ff; M Hansson, Kollektivavtalsrätten 
s 159 f, och Bring, ”Law and literature”: Rättsideologiska inslag i skönlitteraturen, Vb 
Sandgren s 89 ff, på s 102 f.
399 Jfr den översikt över några ledande Law and Literature-personer som ges hos Seaton, 
Law and Literature: Works, Criticism and Theory, Yale Journal of Law and the Humani-
ties 1999 (vol 11) s 479 ff ssk 491 ff.
400 Jfr Minda, Postmodern Legal Movements s 149 ff och Litowitz, Postmodernism with-
out the Pomobabble s 66 f. Se även Posner, Law & Literature 3 uppl 2009 (1 uppl är 
från 1988, hade ”and” istället för ”&” i titeln, och bar den numer strukna undertiteln ”A 
Misunderstood Relation”). Den nämnde White är något av en mästare i genren och hans 
produktion omfattar åtskilliga intressanta och läsvärda sådana analyser.
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kommer till uttryck) kan betraktas som litteratur(!) till intäkt för att den 
också kan analyseras med verktyg hämtade från litteraturvetenskapen.401

De två riktningarna kom snart att befrukta varandra, samt breddas och 
utvecklas på ett sådant sätt att det kom att framstå som alltför konstlat att 
hålla isär dem, varför man övergick till att helt enkelt tala om Law and 
Literature – som numer är ett ganska etablerat ämne vid amerikanska 
universitet.402 (Det förekommer visst att sådana kurser fokuserar mer på 
sådant som kunde sortera under Law in literature, än på as-aspekter, var-
vid övningarna kan ses som uttryck för en strävan att allmänbilda studen-
terna och/eller bibringa de kallsinniga dogmatiker juriststudenter riskerar 
att utvecklas till lite känsla för empati, genom att ställa dem inför litterära 
moraliska problem och de olika perspektiv dessa kan ses från.)403

Vad gäller de iakttagelser som gjorts inom Law and Literature-rörelsen, 
eller, i brist på bättre term (och för att det är kul), rättslitteraturveten-
skapen, har de ofta bottnat i att rörelsens företrädare uppmärksammat 
diverse problem med andra riktningar.

I första hand rör det sig då om Law and Economics och CLS, som länge 
uppfattades som de plausibla alternativen för de mer teoretiskt och/eller kri-
tiskt orienterande rättsvetarna.404 Problemen har ansetts vara av skilda slag. 
Det har förekommit allt från beskyllningar om scientism, och att en överdri-
ven kvantifieringshets gör att man missar saker som inte går att kvantifiera 

401 Jfr Minda, Postmodern Legal Movements s 150 f, och Litowitz, Postmodernism with-
out the Pomobabble s 66 f. Jfr vidare nedan 2.5.
402 Litowitz, Postmodernism without the Pomobabble s 66. Jfr även Levine & Saunders, 
Thinking like a Rhetor, Journal of Legal Education 1993 (vol 43) s 108 ff. För en konkret 
illustration av hur en sådan kurs kan vara upplagd och vad den kan innehålla, se Berger, 
Studying and teaching ”Law as Rhetoric”: A place to stand, The Journal of the Legal 
Writing Institute 2010 (vol 16) s 3 ff. Jfr även Balkin, A night in the topics: The Reason 
of Legal Rhetoric and the Rhetoric of Legal Reason s 211 ff, på s 221.
403 En parallell: Jfr Posner, Legal Narratology s 739 f: ”Stories play a smaller role in legal 
scholarship than they do in the legal process itself, but their role is growing. ’Oppositional 
scholarship’ by critical race theorists and by feminists relies heavily on stories – historical, 
autobiographical, or even science fiction – of oppression, designed to stir the reader to 
a more vivid awareness of the predicaments of the oppressed.” Jfr även i not 406 nedan. 
Något liknande har förresten förekommit även vid Uppsalafakulteten, där studenter på 
en fördjupningskurs i straffrätt fått i uppgift att läsa några skönlitterära och poetiska verk 
samt ”undersök[a] litteraturen som rätt” i en avslutande övning avsedd dels att ”sam-
manfatta några av kursens temata”, dels att visa ”på straffrättens möjligheter och begräns-
ningar. Dessutom ger seminariet tillfälle att ägna sig åt det som egentligen är viktigt i livet 
(dvs. konsten).” (seminariematerial till fördjupningskursen Straffrättens teori och praktik, 
HT18, seminarium 27).
404 Jfr Gewirtz, Narrative and Rhetoric in the Law s 13 (varifrån citeras i not 395 ovan).
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eller räkna i rent ekonomiska termer,405 eller att anslaget av något annat skäl 
reducerar bort stora delar av rättens moraliska/etiska/etc karaktär,406 genom 
att begränsa sig till det som genomsnittliga jurister förmår hantera som 
(kvantifierbar) empiri. Allt från det, till förmenanden om att intagna uti-
från-perspektiv inte respekterar det rättsliga samtalets premisser och därför 
blir missvisande, reducerande eller av annan anledning inte gôtt.407 Därtill 
har det förekommit irritation över att vissa CLS:are, i konsekvens med före-
kommande marxistiska tendenser,408 tar sitt projekt på alltför stort allvar, 
eller helt enkelt saknar humor, och att skolbildningen därför inte är kul.409

405 Jfr f ö i svensk rätt redan Afzelius (1877), i not 228 ovan. Temat liknar det som fångas 
redan i titeln till filosofen Jonna Bornemarks bok Det omätbaras renässans (2018) där 
ideologin på baksidan fångas i ett citat: ”Jag hör viskningarna, jag hör ropen. Vi måste 
tänka på ett annat sätt. Vi måste ge plats åt det som inte genast kan identifieras och mätas, 
vi måste ge plats åt erfarenhet, professionell kunskap och reflektion. Vi måste ge plats åt 
det omätbara.”
406 Jfr H Andersson, Rättens narratologiska dimensioner s 14, m hänv till bl a Binder & 
Weisberg, Literary Criticisms of Law s 23, 208 f och 236 ff (vilka bl a skriver att: ”The 
claim that narrative morally improves law generally associates narrative with empathy for 
others and views law as deficient in just that dimension.” Helt allmänt kan också sägas 
att Law and literature-litteraturen erbjuder många sedelärande historier; en favorit finns 
i White, When Words Lose Their Meaning s 59 ff, som utgör en illustration av temat 
i bokens titel och återger hur Atens smått ohederliga retorik under det peloponnesiska 
kriget under 400-talet f kr till slut straffade sig.
407 Jfr Dworkin, Law’s Empire s 13 f, där utifrån-perspektiv bland annat benämns per-
versa. Dworkin har också under många år debatterat mot Stanley Fish (jfr i not 412 
nedan) och karaktäriserat dennes perspektiv som ”an external criticism” (vilket alltså är 
perverst). För en översikt över debatten och dess premisser, se Seaton, Law and Literature: 
Works, Criticism and Theory s 479 ff, ssk 495 ff och då inte minst s 500 m hänv. Det är 
måhända knappast givet att se Dworkin som Law-and-Lit:are, men han har, konsekvent 
med sin inriktning på texttolkning, betonat rättens litterära dimensioner, se kanske tyd-
ligast Dworkin, A Matter of Principle (1985) kap 6, med rubriken ”How Law is Like 
Literature”, och hans ”chain novel”-metafor, i Dworkin, Law’s Empire s 228 ff, handlar 
uttryckligen om en ”fruitful comparison between literature and law” (s 229). Jfr även 
Seaton, a a s 491 ff och 495 ff.
408 Det är förstås en rejäl förenkling, även om CLS är en vänsterrörelse (med amerikanska 
mått mätt, vilket väl betyder att det med svenska mått rör sig om en rätt moderat vän-
stervridning). Leftismen är uttalad, jfr t ex Hunt, The Theory of Critical Legal Studies, 
Oxford Journal of Legal Studies 1986 (vol 6) s 1 ff, på s 1 m hänv. Om marxismens roll, 
jfr t ex Hunt a a s 6 och 8 ff; Tushnet, Critical Legal Studies: A Political History, Yale 
Law Journal 1991 (vol 100) s 1515 ff, bl a s 1525 ff; Fischl, The Question that Killed 
Critical Legal Studies, här och där, t ex i hans bemötande av Masseys anmälan av/attack 
på Kelman på s på 789 ff.
409 Jfr Goodrich, Satirical Legal Studies, t ex s 473, 486 och 505; det gäller förmodligen i 
högre grad ”UK-CLS:en” än jänkarnas CLS, och som Goodrich påpekar är humorlöshe-
ten knappast utan undantag. Jfr t ex s 504 om hur The Times skällt CLS:are för att vara 
oartiga, på gränsen till ociviliserade, och hur en artikel vilken från CLS-håll adresserar 
kritiken inleds med en gestaltning av den position som försvaras, med det kanske inte helt 
igenom urskuldande: ”Kiss my ass, cigar-breath. You sound more and more like an organ 
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Rättslitteraturvetenskapens framväxt lär dock delvis kunna förklaras med 
att dess företrädare bejakat postmoderna tendenser till upplysnings- och 
förnuftskritik (och allt som följer därmed),410 och inte lockats av andra 
stora teoririktningar, samt av att företrädarna inte heller velat ansluta till 
den rättsvetenskapliga diskursens huvudfåra (legal doctrine, mainstream 
jurisprudence). Istället har de sökt sin intellektuella stimulans på annat 
håll,411 och funnit den – i möten med andra humanistiska discipliner, 
varav den viktigaste som namnet antyder är litteraturvetenskapen.412 
Densamma bestäms då i så vid mening att där inbegrips såväl littera-
turhistoria och klassiska studier som retorikämnet i vid mening och 
en myriad av olika metodriktningar (som diskursanalys, narratologi, 
dekonstruktion, metaforanalys, närläsning, och åtskilliga andra liknande 
metoddeklarationstermer).413 Gränserna mellan olika varianter har inte 

(you know which) of the pinochet-regime.” (The Civility Issue in Critical Legal Studies: 
A Dialogue Between The Times and the Lizard, i tidskriften Lizard, 5 jan 1984). Jfr även 
Oetken, Form and Substance in Critical Legal Studies, Yale Law Journal 1990–1991 
(vol 100) s 2209 ff, som analyserar och kritiserar CLS-rörelsens retorik (som menas vara 
självmotsägande och förvirrad) och då har åtskilliga exempel på skojfriskhet, t ex på 
s 214 f.
410 Jfr Litowitz, Postmodernism without the Pomobabble, passim, bl a s 61, 64 och 66 f, 
samt t ex Hicks, Postmodernismens förklaring s 25 ff. Jfr även Schlag, The Enchantment 
of Reason, som utgör en provokativ upplysnings- och framförallt förnuftskritik.
411 Ibland är det nästan så att man får intrycket att det mer handlar om att riktningens 
företrädare vill läsa litteraturhistoriska klassiker på arbetstid, än om att de upplever att det 
finns något viktigt att förmedla från dessa (men då rör det sig i och för sig inte om särskilt 
goda bidrag, och kanske misslyckad PR).
412 Den kausalitet som möjligen antyds i brödtexten kan vändas. Det är nog ofta knap-
past så att det rört sig om att ”renodlade” jurister (vad nu det skulle vara), känt sig obe-
kväma i sin praktik och med dess uppfattade villkor, och därför börjat famla runt, på 
måfå, till dess att de fann en plats att stå, i litteraturvetenskapen. Snarare är det nog ofta 
så att forskare närmat sig juridiken, från andra håll, tagit med sig sitt intellektuella bagage 
därifrån och packat upp detta i rättsvetenskapen, på sätt andra uppfattat som intressanta, 
varför anslagen blivit inflytelserika. Tre exempel: James Boyd White inledde sina univer-
sitetsstudier med att studera litteraturhistoria (eller specifikt Classical Studies) innan han 
läste juridik och var senare under många år professor i juridik och adjungerad professor i 
Classical Studies. Stanley Fish är minst lika mycket litteraturteoretiker som han är jurist 
(en jämförelse med Stig Strömholm är inte alldeles långsökt), och Robert Weisberg inled-
de sin akademiska bana med studier, t o m doktorsgrad, och undervisning i det engelska 
språket och dess litteratur (English Studies), innan han började studera juridik och senare 
blev en av Law and Literature-rörelsens portalfigurer.
413 Det kan förstås ifrågasättas om alla dessa metodriktningar bör hänföras till Law and 
Literature. Man kan lugnt påstå att rörelsen inte har något monopol på dem. De nämnda 
metodriktningarna har dock alla förekommit, hos självbekännande ”Law & Lit:are”; se 
t ex översikterna hos Binder & Weisberg, Literary Criticisms of Law, passim, bl a s 201 ff, 
292 ff, 378 ff, och jfr t ex Balkin, The Footnote, Northwestern University Law Review 
1988–1989 (vol 83) s 275 ff.
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alltid varit alldeles enkla att se, inte minst då möjliga demarkationslinjer 
långt ifrån alltid respekterats.414 Ibland kan man också få för sig att eti-
ketteringarna till inte oväsentlig grad fyller en marknadsföringsfunktion 
som signal om en forskares bildning, avantgardeism och hennes bidrags 
nyhetsvärdefullhet.415

Förevarande framställning kan betraktas som inspirerad av Law and 
Literature. Den tvångsmässige etikettören kan få etikettera framställning-
en som rättslitteraturvetenskaplig, om han nu vill det. Som läsaren redan 
är varse är det dock framförallt de rättsliga texternas retorik som här är 
av intresse.

Om det är så att det kan uppfattas som laddat att påstå att juristers aktivi-
tet är retorisk (vilket egentligen borde vara helt okontroversiellt), eller att 
rätten kan läsas som retorik, så, beror det med nog på att ordet ”retorik” 
är laddat, i sig, samt på att den övertalningens aktivitet ordet denoterar 
varit föremål för kritik åtminstone sedan de gamla grekernas filosofiska 
härjningar.416 Faktum (eller åtminstone konventionell visdom) är att 
termen retorik (rhêtorikê; ῥητορῐκή) myntades av Platon, i hans dialog 
Gorgias, som kan betraktas som den första smädelseskriften riktad mot 
retoriken.417

På grund av bland annat retoriktermens laddning kan det finnas skäl 
till viss begreppsutläggning, avseende dels retorikbegreppet, dels detta 
begrepps koppling till rätts- och rättsvetenskapsbegreppen. En sådan 
utveckling erbjuds i detta underkapitel (2.4). Texten tar då spjärn först 

414 Något förevarande författare har viss sympati för; hur olika skolbildningar vill dra 
gränserna sig emellan, och vad som egentligen är hänförligt till vems husfilosof, är deras 
problem, som jag sällan sett skäl att göra till mitt. (Att man inte bör våldföra sig på mate-
rialet är en annan sak.)
415 Det är väl dock den oförstående, och lite elaka tolkningen. Jag avstår från exempel. 
För en översikt se Binder & Weisberg, Literary Studies of Law. (Boken är dock från 2000 
och börjar alltså få några år på nacken.)
416 Den uppenbara referensen är förstås Platons Gorgias (varom mer i nästa mening och 
not 434 nedan) men kritiken kan sägas hänga ihop med distinktionen mellan sanning 
och mänsklig tro (eller episteme, hur det verkligen är, och doxa, den mänskliga och därför 
ofullkomliga tron om hur det är), och den distinktionen är väl i stort sett lika gammal 
som filosofin själv – Perelman, Retorikens imperium s 32, spårar det till försokratikern 
Parmenides (ca 520–460 f kr) ”Stora poem”, dvs Om naturen, se där 1.28b–32, jfr citatet 
i not 548 nedan. Jfr även M Rosengren, Psychagōgia – konsten att leda själar: Om kon-
flikten mellan retorik och filosofi hos Platon och Chaïm Perelman (1997, 2 uppl 2015) 
och vidare nedan.
417 Termen rhetor är äldre. Första gången retorik förekommer i dialogen är Platon, Gor-
gias 448d–e. Se Schiappa, Protagoras and Logos: A study in greek philosophy and rhe-
toric s 40 ff (kap 3: ”Did Plato Coin Rhêtorikê?”) samt M Rosengren, Psychagōgia s 17 
(2 uppl s 24) m hänv och jfr Lindqvist-Grinde, Introduktion s 36. Jfr dock Lindqvist, 
Klassisk retorik för vår tid s 30 f med not 26.



128

mot en del av Law and Literature-rörelsen, specifikt delar av den nämnde 
James Boyd Whites författarskap, och därefter mot den så kallade ”nya 
retoriken” som utvecklats av Chaïm Perelman och Lucie Olbrechts-Tyte-
ca samt förmedlas i Mats Rosengrens doxologiska kunskapsteori, vilken 
också berörs nedan, innan undersökningens metateori artikuleras.

2.4.3 James Boyd White om rätt och retorik
”White’s approach to rhetoric epitomizes the gentle, com-
munal comparison between law and literature as cultural 
constructions of value. And for him, the joint study of law, 
literature, and rhetoric promises a reintegration of the seg-
mented modern mind.”

Guyora Binder & Robert Weisberg418

Den nämnde White är en centralfigur i Law and Literature-rörelsen och 
har skrivit flera texter i dess kanon.419 Han har på olika håll positionerat 
sig mot vad han uppfattat som dominerande teorier i rättsvetenskapen, 
och strävat efter att omdefiniera rätts- och retorikbegreppen på ett sätt som 
innebär att de blir mer fruktbara ”för oss som kritiker”.420

Såvitt gäller rättsbegreppet förhåller sig White kritiskt till traditionen 
att se rätten som ett regelsystem (a system of rules) och föreslår att rätten 
istället ses som en särskild gren av retoriken,421 samt att den sorts retorik 
vilken rätten är en species av bör ses, inte som vare sig en misslyckad 
vetenskap, eller den förkastliga övertalningens konst, utan som den cen-
trala konst genom vilken samhällelig gemenskap och kultur etableras, 
underhålls och förändras.422

418 Binder & Weisberg, Literary criticisms of law s 337.
419 Jfr Minda, Postmodern Legal Movements s 149 ff och Binder & Weisberg, Literary 
Criticisms of Law s 337 ff. Utöver de verk som berörs i det följande kan nämnas i vart 
fall White, When Words Lose Their Meaning (1984) och White, The Edge of Meaning 
(2001).
420 En av de viktigare texterna publicerades ursprungligen som Law as Rhetoric, Rheto-
ric as Law: The Arts of Cultural and Communal Life, i The University of Chicago Law 
Review 1985 (vol 52) s 684 ff (cit: White, Law as Rhetoric). Väsentligen samma text finns 
ompublicerad som kapitel 2 i Whites bok Heracles’ Bow, under rubriken Rhetoric and 
Law (med samma undertitel; cit: White, Heracles’ Bow). Texten har där blivit föremål för 
smärre ändringar, bl a har avsnitt 3 strukturerats om, och två avsnitt, 8 och 9, tillkom-
mit). I det följande hänvisas till både boken och artikeln, efter den form som illustreras i 
noterna nedan. Man kunde i och för sig nöja sig med boken, men den är slutsåld sedan 
länge och artikeln lär därmed vara väsentligt lättare att lägga vantarna på.
421 White, Law as Rhetoric s 684: ”[T]he law is a branch of rhetoric. Who, you may ask, 
could ever have thought it was anything else?”, se även White, Heracles’ Bow s 28.
422 White, Law as Rhetoric s 684 ff och White, Heracles’ Bow s 28 ff. Jfr Binder & Weis-
berg, Literary Criticisms of Law s 330 f och 337 ff.
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Avståndet till den anglo-amerikanska rättstraditionen gör att vissa av Whites 
ståndpunkter upplevs som lite främmande. Vad gäller andra är det dock lätt 
att känna igen sig. När det kommer till rättsbegreppet, menar White att 
synen på rätten som ett regelsystem innebär tendenser till att systematisera 
rätten som en samling regler, vilka för den tränade läsaren är mer eller mindre 
omedelbart begripliga. Synsättet innebär att rätten objektifieras, och ges en 
viss struktur – frågan ”Vad är rätten?” besvaras genom att definiera vilka dess 
regler är, eller genom att analysera det slags regler som karaktäriserar syste-
met, varigenom rätten abstraheras, och konceptualiseras.423 White menar 
att det delvis är en effekt av institutionaliserade sociologiska synsätt.424 H 
L A Harts huvudverk The Concept of Law (som är paradigmatiskt för den 
positivistiska tradition vilken White vänder sig emot och i vilket Hart avsåg 
bedriva deskriptiv sociologi)425 menas därmed vara försett med en lämplig 
titel. Med ett sådant ”sociologiskt” anslag blir den sofistikerade analysen regel-
analys, där olika sorters regler konceptualiseras som att de är att skilja från 
varandra – materiella regler från processuella, primärregler från sekundära 
regler, igenkänningsregler från rättsregler, regler från principer, och så vida-
re.426 (Möjligen kan tillnärmningen ses som ett symptom på den analytiska 
traditionens inflytande, eller bara som överdrivet ambitiös dikotomisering.)

Synen på rätten som endast  ett regelsystem menas passa väl med, och 
möjligen vara en effekt av, tanken om vår offentliga politiska värld som en 
uppsättning byråkratiska entiteter,427 vilka i Weberska termer kan definie-
ras som rationaliserade institutioner som fungerar i enlighet med en mål–
medel-rationalitet och därmed bestäms relativt sina respektive mål, syften 
och sätt att uppnå desamma. I konsekvens därmed blir den övergripande 
metaforiken samhället som en maskin, där aktörerna utanför den byråkratiska 
världen reduceras till objekt för manipulation genom en serie incitament 
och motincitament, samt aktörerna inom densamma blir att se antingen 
som politiker vilkas funktion är att agera policy-väljare, eller som viljetjä-

423 Jfr även nedan 2.4.5 om diskursiva kunskapsbegrepp.
424 Utöver denna förklaring, som utvecklas i det följande, erbjuds till förklaring en pri-
märt judisk och kristen tradition att se rätten som auktoritet, där rätten härleder sin legi-
timitet och giltighet ur sin överensstämmelse med naturrätten eller guds vilja, se White, 
Law as Rhetoric s 685 och White, Heracles’ Bow s 29.
425 Jfr Hart, The Concept of Law 3 uppl 2012 s vi – som alltså avser förordet, men jag får 
för mig att beskrivningen är avgörande för förståelsen av Harts projekt (som alltså inte 
är att utveckla en normativ rättsteori).
426 White, Law as Rhetoric s 685 f och White, Heracles’ Bow s 30. Ordet analys, av 
grekiskans analysis (άνάλυσις) kan ju sägas betyda ”bryta ned i mindre delar och granska 
dem var för sig.” Traditionen är i högsta grad levande, även i Sverige. Inte minst i Lund 
där på förmögenhetsrättens område bl a Arvidsson (Aktieägaravtal, jfr s 31 ff) och Ade-
stam (Den dokumentvillkorade garantin s 14 ff) tagit intryck av Hartsk positivism. (Det 
verkar vara en grej därnere.)
427 White, Law as Rhetoric s 686 och White, Heracles’ Bow s 30.
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nande byråkrater vars enda funktion är att underkasta sig och realisera den 
av policy-väljarna uttrycka viljan.428

Maskinmetaforen leder till att det övergripande värdet blir effektivitet (tänkt 
som måluppfyllelse, till lägsta möjliga insats, räknat i sådana enkelt mät-
bara enheter vilka tankesättet inbjuder till kvantitativ analys av).429 Med 
ett sådant synsätt reduceras rätten till två saker: Policy-val, och tekniker för 
deras implementering. Våra frågor blir: ”Vad vill vi ha?” och ”Hur får vi 
det?” – och bara  det. White tillstår att han därvid målar en förenklad bild, 
samt att alla diskursiva system förstås har såväl domäner och gränser som 
principer för inklusion och exklusion. Han menar dock att den beskrivna 
sortens byråkratiserande tugg tenderar att vara omedvetet om – blint för 
– vad det exkluderar, eller rent av at t  det exkluderar, och ett av Whites 
primära mål är som sagt att explicera en alternativ syn på rätten, vilken är 
mer sann mot vad han ser som dess egentliga natur, och mer värdefull för 
oss som kritiker.430

Som ett led i Whites utläggning av hans eget retorikbegrepp relateras två 
fördomar.431 För det första den om retorik som misslyckad vetenskap, enligt 
vilken retorik mäts mot en uppfattat vetenskaplig måttstock. Vetenskapens 
huvudsakliga anspråk menas vara att bidra till ny säker kunskap, genom 
att informera oss om vad som är vetbart, i den meningen att det kan 
demonstreras . Från den horisonten blir retorik att betrakta som det vi 
t i l lgr iper, när vetenskap inte fungerar  – istället för att arbeta med det 
som är ”känt”, arbetar retorik med det som är endast t ro l igt . Påståendet 
illustreras genom att åberopa Aristoteles definition av enthymem som en 
syllogism där en eller båda premisserna i och för sig inte är säkra, men väl 
troliga, och retoriken ses som konsten att etablera troligheter, genom att 
argumentera utifrån vår känsla för det troliga.432 Med ett sådant synsätt 

428 White, a st:n. Jfr ”lagpositivism”, och t ex Lindskogs skepsis till sådan i Högsta dom-
stolen och den kommersiella rätten, JT 2002–2003 s 74 och 70 f. Jfr även 6.5 nedan.
429 Jfr vad som ovan sagts om att Law and Literature uppfattats som erbjudande en 
motposition till bland annat Law and Economics. Jfr även Whites kritik mot: ”[m]uch of 
economic discourse”, White, Law as Rhetoric s 688; White, Heracles’ Bow s 32. Jfr även 
i anslutning till maskinmetaforen 4.3.2 och bl a not 1197 nedan. Mer om metaforer, och 
deras förmåga att styra tanken, se 6.1 nedan.
430 White, Law as Rhetoric s 686 f och White, Heracles’ Bow s 30 f.
431 Se till det närmast följande White, Law as Rhetoric s 687 f och White, Heracles’ Bow 
s 31 f. Temat är återkommande i litteraturen även i övrigt och förhållandet mellan retorik 
och vetenskap har på svenska bl a berörts i antologin Johannesson (red), Vetenskap och 
retorik: En gammal konst i modern belysning (2001), jfr där t ex Hellspongs, Fafners, M 
Rosengrens och Holmgaards bidrag, på s 13 ff, 29 ff, 40 ff, och 56 ff.
432 White, Law as Rhetoric s 687 och White, Heracles’ Bow s 31. I boken är White i 
regel återhållsam med sina referenser (möjligen är det ett resultat av hans skolning i New 
Criticism, jfr bl a White, When Words Lose Their Meaning s 287 f, som kan ses som ett 
uppror mot den tidigare filologin, vilken var känd för sina omfattande hänvisningar och 
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går retoriken alltid att ersätta med vetenskap, när denna väl framskridit 
så långt att den kan slutligt bevisa eller förkasta det som nu är (endast) 
troligt.

Den andra av de fördomar White redogör för är den som använder 
ordet retorik i pejorativ mening, där retorik ses som den förkastliga över-
talningens konst.433 Denna fördom ansluter till en tradition som är åtmin-
stone lika gammal som Platons dialoger (så intar också Gorgias en fram-
skjuten plats i Whites författarskap),434 och lika samtida som tendensen 
att omtala politisk propaganda som ”tom retorik” – eller för den delen 
tanken om att en rättegång inte har något med verkligheten att göra: i 
rättssalen är den egentliga sanningen aldrig känd,435 men parterna och 
deras ombud gör sitt bästa för att övertyga domarna om s in  vers ion av 
sanningen, och utnyttjar sig då av allehanda opålitliga övertalningstekni-

noter, jfr även i not 466 nedan. Eller så är referenstorkan bara en anpassning till gen-
rens villkor). I artikeln hänvisar han till ett resonemang hos Aristoteles om enthymem, 
i Retoriken 1357a. Jfr dock även Aristoteles, Retoriken 1354a, 1355a och 1356b, samt 
därtill M Rosengren, Psychagōgia s 112 not 17 (2 uppl s 102 not 18); Lindqvist Grinde, 
Introduktion s 43 ff och Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid s 119 ff.
433 Exemplen på denna användning av ordet är legio. Ett exempel som för ovanlighetens 
skull blir lite intressant finns hos Schlag, This Could be Your Culture – Junk Speech in a 
Time of Decadence, Harvard Law Review 1996 (vol 109) s 1801 ff, ssk s 1812 f, 1813 ff. 
Provokatören Schlag talar där bland annat om juristers bekända, men inte nödvändigtvis 
kända, tro på rätten, och vad denna ”tro” säger om rätten och dess utövning (jfr även 
Schlag, Hiding the Ball s 1681 ff). Han antyder att rätten kan ses som en ”noble lie”, 
en falskhet man försvarar för att den tjänar till något gott. (Jfr Platon, Staten 414 b–c 
(i Lindskogs svenska översättning: ”nödvändiga osanningar”); 415 c–d (”för att ingiva 
dem större kärlek till staten och till varandra”).) Juristen vore då ett slags platonsk ”noble 
liar”, vilken som en kugge i det falska, men nyttiga, maskineriet propagerar rätten för att 
upprätthålla samhällsordningen. Observera kopplingen mellan Schlags användning av ett 
negativt laddat ”rhetoric”, och platonska idéer – och se om de senare nedan.
434 Se t ex White, Heracles’ Bow, kapitel 10: ”Plato’s Gorgias and the Modern Lawyer: 
A Dialogue on the Ethics of Argument” och White, When Words Lose Their Meaning 
s 93 ff (för Whites primära läsning av Gorgias). I Platons Gorgias för Sokrates dialog med 
några mer eller mindre kända retorer och riktar hård kritik mot retoriken, som menas 
vara en form av inställsamhet, att jämföra med matlagning snarare än med en sannings-
strävande filosofi. Litteraturhistoriskt kan man se det som att det är i denna dialog Platon 
skapar  retoriken som en förkastlig verksamhet, genom att ställa den mot filosofin. Filosofi 
menas för tänkandet vara detsamma som gymnastik är för kroppen, medan retorik för 
tänkandet är detsamma som kosmetik – ett sätt ge en illusorisk bild av sant tänkande och 
goda resonemang; en snygg bild, utan egentligt innehåll (Platon, Gorgias 463 ff). För 
en ingående analys av dialogen, se M Rosengren, Psychagōgia s 15 ff (2 uppl s 22 ff). Jfr 
M Rosengren, För en dödlig som ni vet är största faran säkerhet s 54. Se även E Bengts-
son, The Epistemology of Rhetoric: Plato, Doxa and Post-Truth s 43 ff och Vickers, In 
Defence of Rhetoric s 83 ff.
435 ”Man stänger dörren, och bestämmer sig för vad som hänt.”, har det sagts.
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ker för att få den egna saken att framstå som den starkare, även om den 
är den svagare.

Retorik är, enligt dessa fördomar, kort sagt, antingen ett andra klassens 
sätt att handskas med fakta, eller ett sätt att för sina egna syften utnyttja 
människor, instrumentellt och manipulativt.436

White menar att tendensen att se retoriken som en misslyckad veten-
skap är extra stark i vår tid, där man tenderat att försöka upphöja snart 
sagt varje disciplin till en ”äkta” vetenskap,437 med den status som följer 
därmed (en iakttagelse som kan upplevas träffande inte minst för den 
tidiga 1900-talsrättsvetenskapen, med dennas problematiska förhållande 
till sin egen vetenskaplighet).438 Sådana försök har genomförts trots att 
idén om vetenskap som perfekt kunskap sedan länge utsatts för omfat-
tande kritik, såväl inom som utom vetenskaperna och tappat all trovär-
dighet.439 Det är allmängods (commonplace) att påstå att vetenskapande 
är en aktivitet som förutsätter fantasi, och är kreat iv,440 att vetenskaplig 
kunskap är kontingent, samt att vetenskapen är en kultur som förändras 
enligt principer som inte i sig är vetenskapliga.441

Trots detta kvarlever strävanden att göra förment vetenskapliga språk-
bruk och konventioner till vår tids diskussionsmodell par préférence, vår 
sekulariserade tids konfessionslära – inte minst utanför vetenskaparnas 
krets. White ser det som olyckligt, då vetenskapifierandet ofta förvirrar 
diskussionen, och förskjuter densamma till att handla om något annat än 

436 Notera hur det speglar den av White omtalade synen på samhället som en maskin 
enligt ovan.
437 Jfr t ex Mäntysari, User-friendly Legal Science (2017) s 2: ”In the twenty-first cen-
tury, much of normal legal science still has not exceeded the threshold of scientificity.”
438 White, Law as Rhetoric s 688 och White, Heracles’ Bow s 32. Möjligen är det miss-
visande att framställa det som att rättsvetenskapens problematiska förhållande till sin 
egen vetenskaplighet är begränsad till det tidiga 1900-talet, jfr t ex Tuori, Critical Legal 
Positivism s 285: ”Legal science seems to be constantly plagued by a bad conscience. It 
doubts its scientific status and has an insatiable need to prove, both to itself and to others, 
that it shares the defining features of a scientific paradigm.”; Jareborg, Rättsdogmatik 
som vetenskap, SvJT 2004 s 1 ff, på s 5 f – men det finns skäl att se det problematiska 
förhållandet som byggt på en föråldrad fördom, som bygger på överspelade enthymem. 
Se därtill den idéhistoriska kontext som presenteras 4.4.2.1 nedan, och t ex J Samuelsson, 
Rättsvetenskapens vetenskaplighet, Vb Olsen s 189 ff, bl a s 190 m hänv.
439 White, Law as Rhetoric s 688 och White, Heracles’ Bow s 32. Whites tema tycks 
parallellt med en del av det som sagts ovan i 2.2 och 2.3.
440 Att säga att det är ”allmängods” fångar inte riktigt engelskans commonplace, som 
anspelar på loci commune eller topoi koinoi och alltså den klassiska retorikens topiklära, 
men den närmsta svenska översättningen, ”allmänning”, fungerar inte alls och jag har 
svårt att komma på någon bättre.
441 Jfr om Kuhn ovan 2.3.1 och vidare 2.4.4 och 2.4.5 nedan.
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om de politiska preferenser och antaganden varpå olika positioner vilar, 
och som förutan förskjutningen kunnat vara föremål för äkta samtal.442

Det är ett populärt allmännarrativ att vinden vänt och att vetenskapen kom-
mit att förskjutas från sin centrumställning,443 mot en mer marginaliserad 
position – i takt med tendenser till faktaresistens, konspirationsteorier, köpt 
fuskvetenskap (oljebolag i miljödebatten), ”fake news”, ”flat earth”, och så 
vidare.444 Det narrativet hade dock ingen spridning när White skrev de tex-
ter vi här berör, varför det heller inte påverkat hans framställning. Det är 
också svårt att se att vetenskapens ställning skulle vara på allvar hotad.445

Mot denna bakgrund vill White sedan omdefiniera begreppen. Istället 
för som byråkrati i en maskin konceptualiseras rätten som en retorisk pro-
cess, en aktivitet, då han menar att det svarar bättre mot dess praktik.446 
White menar att idén om den rättsliga aktören som antingen en policy-
väljare eller viljetjänande byråkrat inte nödvändigtvis är felaktig, men väl 
ofullständig, då den inte beaktar att varje rättslig aktör är deltagare i och 
medskapare av den kultur och det samtal där rätten kontinuerligt formas 
och omformas.447

Hellre än som en byråkratisk ordning eller en uppsättning regler vill 
White se rätten, som samhällsfenomen, som ”a community of speakers” 

442 White, Law as Rhetoric s 688 och White, Heracles’ Bow s 32. (”Vad kostar det, och 
hur har du räknat ut det?” – istället för ”Är det värt det, och i så fall varför?”) White menar 
alltså ungefär att frågans status blir problematisk, jfr 2.5.4 nedan.
443 Kanske, när det gäller rättsvetenskapen, av egen förskyllan, jfr Töllborg, Ruinerna 
hävdar att byggnaden var vacker, passim t ex s 23 ff.
444 Mehrens, fettkriget – en topisk analys, i Fischer, Mehrens & Viklund (red), Reto-
risk kritik s 69 ff, utför en topisk analys av LCHF-debatten under 2013. Debatten var 
massmedial och Mehrens noterar att båda sidor anförde ”vetenskapliga” argument till 
stöd för den egna saken, samtidigt som man tjurskalligt ifrågasatte motsidans argument, 
sakkunskap och auktoritet. Mehrens skriver: ”[h]ärigenom utvecklas debatten till ett slags 
offentlig prövning av vetenskapens status” (s 84), och det verkar ligga i linje med hans 
analys att debatten i vart fall inte stärkte (kost)vetenskapens aktier (a st: ”Det skapas en 
osäkerhet kring [vetenskapens] status, och ett behov av att skilja sann vetenskap från 
pseudovetenskap.”).
445 Jfr även J Samuelsson, Rättsvetenskapens vetenskaplighet, Vb Olsen s 193: ”Nu har 
vetenskapens aktier visserligen sjunkit i värde på senare år, men det finns för den skull 
ingenting som på allvar hotar vetenskapens ställning i vår kultur.”, m hänv till bl a Fey-
erabend, The Tyranny of Science s 55, som noterar att: ”Even the Pope, who can be quite 
agressive when asked about [other matters], is apologetic, subservient and downright 
cowardly in scientific matters. Science, it seems, is an irresistable force.”
446 Jfr White, Law as Rhetoric s 690 ff och White, Heracles’ Bow s 35 ff.
447 Idén kan påstås bygga på en falsk dikotomi, givet att ”den viljetjänande byråkraten”, 
rättstillämparen, också blir medskapare av det system i vilken den verkar och därmed 
samtidigt är en ”policy-väljare”. Låt vara att rättstillämparens valmöjligheter inte är lika 
vida som t ex lagstiftarens. Jfr även 2.2 ovan.
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av ett särskilt slag, en gemenskap av talare vilka tar del i en argumentativ 
kultur. En kultur som förhandlas och evigt omformas av dess deltagare – 
varvid talarnas utsagor också är (blir) konstitutiva för den kultur där de 
verkar.448

Sammandraget och tillrättalagt är tankegången ungefär så:449 För att övertyga 
en person om någonting måste man tala ett språk personen förstår.450 Det 
gäller även för jurister, som i förhållande till varandra använder ett språk som 
är tekniskt och kommer till uttryck i rättskällorna, sådana dessa återfinns i 
juristernas egen tid, plats och kultur. Rätten är därmed nödvändigtvis såväl 
kulturellt som socialt specifik, och bygger på externa, empiriskt upptäckbara 
uppsättningar kulturella resurser – i vilka den rättsliga praktiken utgör en 
intervention. (Exempelvis kan ett HD-avgörande, som bygger på etablerade 
rättskällor, när det väl avgjorts betraktas som en ny, tillkommande rättskälla, 
i form av ett prejudikat.) Rätten skulle därmed (cirkulärt) kunna definieras 
som den uppsättning resurser som tillgängliggörs av, och i, en kultur för 
tal och argumentation vid sådana tillfällen, och av sådana talare, vilka ett 
relevant ”vi” betraktar som rättsliga. (Att definiera rätten på det sättet, som 
en uppsättning resurser för tänkande och argumentation om vissa problem, 
utgör en tillämpning av Aristoteles traditionella definition av retorik, då 
rätten i denna mening utgör en sådan uppsättning ”övertygelsemedel” han 
hävdat att det är retorikerns uppgift att upptäcka.)451

Rätten är dock inte begränsad till dessa argumentativa resurser. Övertygel-
semedlen kan i och för sig beskrivas med något mått av precision och full-
ständighet, så att de flesta jurister skulle gå med på att diverse fall, regler 
eller principer är relevanta, och att andra inte är det. Överenskommelsen 
är dock alltid ofullständig, och när man börjar skrapa på ytan går uppfatt-
ningarna isär. Det rättsliga materialets identitet, mening och auktoritet är 
alltid diskutabelt, och är i den meningen alltid ovisst, obestämt, osäkert, 
och instabilt,452 och eftersom materialet kommer till uttryck först genom 

448 White, Law as Rhetoric s 688 f och 695 samt White, Heracles’ Bow, bl a s 32 f och 
37 ff. Jfr Binder & Weisberg, Literary Criticisms of Law s 338: ”White’s rhetorical criti-
cism is in a sense one long elaboration of a pun on the term ’constitution’. Legal langu-
age is ’constitutive of ’ culture, and the formal act of establishing a legal constution is a 
metaphor for all actions by legal actors.”
449 Jfr till det följande White, Law as Rhetoric, avsnitt iii–vi och White, Heracles’ Bow, 
avsnitt 3–6.
450 Det är väl förresten en rätt generell topik, jfr t ex C Johansson, Tjänstepensionen 
möter EU-rätten s 32 f: ”De rättsliga aktörerna ’måste tala samma rättsliga språk’ och 
tillmäta principer och begrepp samma innebörd för att förstå varandra.”
451 White, Law as Rhetoric s 689 och White, Heracles’ Bow, bl a s 33. White parafraserar 
en av Aristoteles skrivningar i Retoriken, 1355b, som i Akujärvis svenska översättning 
lyder: ”Det är också uppenbart att [retorikens] uppgift inte är att övertyga eller övertala, 
utan att se det övertygande eller övertalande i varje enskildhet; precis så är det i alla andra 
konster.” (not utesluten), jfr även a st nederst.
452 Poängen verkar vara parallell med CLS:arnas indeterminacy-tes.
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talarna, kommer dess mening alltid att vara föremål för omformulering i 
den argumentativa kultur inom vilken materialet används. Rätten existerar 
endast då, och såsom, den kommer till uttryck och accepteras i olika speci-
fika livssammanhang, och för att en viss formulering ska accepteras, krävs 
att talarens (till exempel en rättsvetenskapares eller rättstillämpares) publik 
(någon relevant bedömare)453 övertygas.

Whites poäng blir sedan att allt detta sammantaget innebär att rätten bäst 
ses som en kulturellt och socialt specifik argumentativ praxis.

En av Whites väsentliga poänger är alltså att vända sig bort från den 
positivistiska och realistiska tradition som talar om rätten som om den 
vore ett givet objekt i en yttre verklighet, och därmed försöker reducera 
bort subjekt och intersubjektivitet, samt dessas irreducibla roll i och för 
rättens eviga omformulering.

Omförhandlingen och omformuleringen är för White konstitutiva 
för rätten som sådan, då de utgör rättens existensmodus – det är i och 
med de rättsliga aktörernas kontinuerliga omförhandling och omformu-
lering, genom aktörernas agerande, som rätten existerar. Eftersom retorik, 
i Whites mening, är den konst454 genom vilken kulturell gemenskap 
konstitueras,455 kan rätten då också lämpligen ses som en species av reto-
rik. Närmare bestämt som den species av retorik varigenom rättskultur eta-
bleras, och kontinuerligt ometableras.

Poängen är, som jag läser White, inte att rätten snarare är subjektiv, osä-
ker och godtycklig, än objektiv, säker och bestämd. Istället är poängen att 
en cartesianskt eller kantianskt inspirerad objekt–subjekt-dikotomi, och de 
tänkesätt till vilka den inbjuder, är problematisk, för rättsvetenskapen (som 
lär vara Whites primära adressat), då den leder tänkarna på villospår och till 
filosofiska skenproblem – som det om vilket slags objekt  ”rätten” egent-
l igen är.456

453 Se mer om publiken 2.4.4 nedan.
454 White alluderar på det grekiska begreppet techne (τέχνη), som brukar översättas 
konst, teknik eller hantverk, och har rötter hos antikens grekiska filosofer. Jfr vidare 
nedan.
455 Jfr, på tal om konstitutiv retorik, även Charland, Constitutive Rhetoric: The Case of 
the Peuple Québécois, Quarterly Journal of Speech 1987 (vol 73) s 133 ff, som under-
söker förhållandet mellan talet och den genom talet konstituerade publiken. Charlands 
ansats kan beskrivas som en ”case study” av självständighetsrörelsen i Quebec. Han stu-
derar hur idén om ett ”Peuple Québécois”, ett folk av Quebec, konstituerats genom själv-
ständighetskämpars retoriska insatser samt hur idén aktualiserar narrativa skript vars telos 
utgör Quebecs självständighet.
456 Det är knappast någon slump att Perelman & Olbrecht-Tyteca, The New Rhetoric, 
A Treatise on Argumentation, varom mer strax nedan, inleds med (s 1) att konstatera att 
boken representerar ett brott med den cartesianska tradition som präglat västerländsk 
filosofi i tre sekler. Det sägs redan i bokens allra första stycke, som sedan följs av en posi-
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Dikotomin är dock tveklöst förförisk. Att tänka: ”Jo, men jag är ju jag, 
och ett upplevande subjekt – det vill jag nog ändå bestämt hävda.” och 
”Den här bedrövliga pappersluntan framför mig, det är ju inte jag, utan 
någonting utanför mig. Ett objekt, som kan vara föremål för percep-
tion, och manipulation – vilket innebär att jag, till exempel, skulle kunna 
slänga den i papperskorgen!”, kan vara intuitivt tilltalande … av flera 
skäl. Det är lätt att uppleva som riktigt och som sant. Men, det inne-
bär uppenbarligen att man projicerar ett visst raster man internaliserat 
och analyserar sin upplevelse i vissa bestämda termer – inte minst i just 
objekt–subjekt-dikotomin (men också ”papperslunta”, ”jag”, etc).457

Många gånger är tänkande i sådana banor förstås helt oproblematiskt, 
såtillvida att det inte finns skäl att problematisera intuitionen. Det är 
dock numer nästan brukligt att hävda att objekten bestäms av subjekten, 
och därmed i viss mening inte  är fristående från dessa.458 Poängen med 
det är anti-essentialistisk, men inte nödvändigtvis antirealistisk (annat än 
avseende den typ av naiva realism enligt vilken våra sinnesförnimmel-
ser ger oss direkt och säker tillgång till verkligheten som sådan),459 utan 
endast att en yttre verklighet inte är å tkomlig  för oss, annat än genom 
våra sinnesförnimmelser,460 sådana dessa ofrånkomligen sorteras i våra 
upplevelsekategorier,461 vilka är socialt och kulturellt situerade och i den 

tionering mot det cartesianska arvet och dess ideal (dvs tvivel, och i förlängningen ett krav 
på bevisbarhet) som menas hålla ett grepp om den nutida epistemologin. Jfr även Amossy, 
Introduction to the Study of Doxa s 373. Jfr på temat förresten även Kuhn, The Structure 
of Scientific revolutions s 125 (ff). Angående Kant, jämför i not 511 nedan.
457 Förförståelsen styr. Jfr 2.2 och 2.3 ovan och t ex Fridström Montoya, Leva som 
andra genom ställföreträdare s 49 f: ”Forskarens förförståelse – vilka kunskaper hon har i 
utgångsläget – är avgörande, både för vilka frågor hon kan ställa och vilka tolkningar hon 
kan göra. […] Ska ett budskap kunna uppfattas, måste den som lyssnar ha förmågan att 
höra det.” (noter uteslutna). Hon har där bland annat tagit intryck av M Rosengren, och 
därmed av Fleck – jfr om dem vidare 2.4.5 nedan.
458 Jfr vidare 2.4.4 och 2.4.5 nedan. Jfr även Feyerabend, The Tyranny of Science s 57: 
”There’s a large school in the sciences saying that if you come to basic laws, you cannot 
speak of an observer-independent reality.”, och s 94.
459 För tydlighets skull: Realism = föreställningen om en yttre av oss oberoende verklig-
het, och uppfattningen att verkligheten existerar oberoende av om den blir erfaren eller 
kan erfaras.
460 Vilket ju var redan Parmenides poäng, och det som störde honom så – jfr Nietzsche, 
Filosofin under grekernas tragiska tidsålder s 149 ff, eller Feyerabend, Against method 
s 37 f.
461 Jfr Perelman, Retorikens imperium s 65 ff, inte minst om Pigeot på s 65, samt vidare 
nedan.
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meningen kontingenta.462 (I den meningen är alltså inte pappersluntan 
oberoende av dig.)

Poängen är också att dikotomin orsakar ett antal spänningar.  (Note-
ra att såväl 1900-talets rättspositivism, där man ofta omtalar rätten som 
vore den ett positivt givet objekt,463 som den skandinaviska rättsrealis-
men, som utgår ifrån att det existerar en av subjekt oberoende verklighet, 
förutsätter dikotomin.) Dessa spänningar torde i många fall vara onö-
diga, givet att dikotomin på sätt och vis är falsk. Whites sätt att ta kon-
sekvenserna av denna insikt är att formulera om rättsbegreppet, på ovan 
anfört sätt, vilket vill säga att han ser rätten som ett species av retorik, i 
hans särskilda mening, och att han försvarar positionen att rätten endast 
existerar i och genom utövares aktivitet.

2.4.4 Om klassisk retorik och ”Den nya retoriken”
”[R]hetoric can mean nearly anything, although its conno-
tations are typically negative: political lies, corporate spin, 
long tedious lists of Greek and Roman terms for patterns of 
expression no one knowingly uses, purple prose, boiler plate 
arrangement schemas, unimaginative reproductions of tra-
ditional topics and commonplaces, emotional appeals in the 
absence of reason, bullshit, and so on. […] it makes sense to 
want a new rhetoric, in the sense of a practice and theory of 
discursive activity that effectively distance themselves from 
old rhetoric, exemplified for the most part, albeit in very 
different ways, by Plato and Aristotle.”

George Pullman464

Whites teoribildande är konsekvent med den generella renässans för reto-
riska studier som kunnat upplevas sedan omkring 1960-talet, vilket i sin 
tur kan betraktas som konsekvent med den allmänna filosofiska omorien-
tering som brukar benämnas den språkliga vändningen (eller the linguistic 

462 Det skulle kunna beskrivas som en generalisering av Kuhns paradigmtanke enligt 
ovan (2.3.1). Jfr vidare i avsnitt 2.4.4 nedan.
463 Det här är förstås en grov förenkling. För en reflektion på ett anknytande tema (hur 
juriststudenter insocialiseras i sådant språkbruk), se Schlag, Hiding the Ball s 1681 ff.
464 Pullman, Rhetorically Speaking, What’s New?, i Thomas (ed), What is the New Rhe-
toric? s 16.
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turn)465.466 Att kalla det för en renässans bygger på att retorikämnet under 
stora delar av moderniteten (med början någon gång på 1500-talet) varit 
förkättrat, på sätt som antyds av White och i det inledande citatet strax 
ovan, och då fått utstå väsentligt mer ris, än ros.467

I den mån man kan tala om en renässans, finns det helt säkert många 
samverkande orsaker till denna, men en delförklaring till (eller symbol för) 
densamma finns i det rehabiliteringsprojekt Chaïm Perelman och Lucie 
Olbrechts-Tyteca ägnat sig åt. En särställning intas då av deras gemen-
samt författade bok La Nouvelle Rhétorique: Traité de l’Argumentation från 
1958 (som sedan 1969 finns översatt till engelska med titeln The New 

465 Jfr t ex Litowitz, Postmodernism without the Pomobabble s 60 (ff) eller M Rosen-
gren, Psychagōgia s 2 (2 uppl s 9): ”Det talas ibland om en lingvistisk vändning: på 
område efter område har språkets roll som genomskinligt medium för kunskap och kom-
munikation ifrågasatts och problematiserats. Språket har självt blivit kunskapens objekt 
par excellence inom många discipliner.”
466 Perelman, Retorikens imperium s 26, påstår att så är fallet, och hänvisar bl a till 
Florescu, Rhetoric and Its Rehabilitation in Contemporary Philosophy, Rhetoric and 
Philosophy 1970 (vol 3) s 193 ff – en artikel som är skriven till Perelmans egen ära. Jfr 
även S Hansson, Retorik och litteratur s 159; H Andersson, Skyddsändamål och adek-
vans s 224 f(f ) och Binder & Weisberg, Literary Criticisms of Law s 292 ff. Det är för mig 
oklart i vilken omfattning White influerats av den kontinentala utvecklingen och/eller 
av Perelman & Olbrechts-Tytecas arbete. Möjligen utgör Whites retoriska perspektiv en 
förlängning av hans studier i den s k New Criticism-skolan, vilket skulle kunna förklara 
det nära samband White vill se mellan läsning och retorik (jfr White, When Words Lose 
Their Meaning s 286 f och Binder & Weisberg, a a s 352, s 115 ff och 120 f ). Jfr även hur 
Richards, som är en förgrundsfigur i en alternativ, hermeneutiskt orienterad, ”ny retorik” 
(se not 469 nedan), bidragit till grunderna för New Criticism, som var en formalistisk 
litteraturteoretisk skolbildning vars ”grej” var att närläsa litterära texter, särskilt dikter har 
det påståtts, och då gärna i Slow Motion (jfr White först a st), för att söka förstå på vilket 
sätt litterära verk är självreferentiella och i sig själva inneslutna – vilket var en reaktion 
mot den vid skolbildningens födelse dominerande filologin och litteraturhistorian, som 
tenderade att betona verks externa referenser (individuella ords historia och etymologi, 
komparation med andra verk, författarbiografiska studier, etc).
467 Jfr Perelmans historieskrivning i Retorikens imperium s 30 ff, bl a på s 34: ”Reto-
rikens förfall, med början i slutet av 1500-talet, berodde på det borgerliga tänkandets 
frammarsch och dess sätt att generalisera evidensens roll, oavsett om det rörde sig om pro-
testantismens personliga evidens, cartesianismens rationella evidens eller om en empirisk 
sensorisk evidens. [nytt st] Föraktet för retoriken och glömskan av argumentationsteorin 
ledde till ett förnekande av det praktiska förnuftet. Problem rörande handlingar reducera-
des antingen till kunskapsproblem, det vill säga till sannings- eller probabilitetsproblem, 
eller uppfattades som något som inte hade med förnuftet att göra.”. Jfr även M Rosen-
gren, Psychagōgia s 107 ff, särsk s 108 (2 uppl s 96 f ). Fischer, Mynt i Ciceros sopor: 
Retorikens och vältalighetens status i 1700-talets svenska diskussion, undersöker det tema 
undertiteln som utvisar, och innebär i viss mån en problematisering av den berättelse om 
”retorikens död” som är commonplace.
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Rhetoric: A Treatise on Argumentation).468 Denna bok har grundlagt och 
är på fler sätt än vad gäller namnet paradigmatisk för ”Den nya retoriken” 
i dess senaste, och kanske mest inflytelserika, återlansering.469

Den nya retoriken kan presenteras genom att relateras till den gamla, 
vilken den förstnämnda alltså vill särskilja sig från. Ofta introduceras den 
gamla – antika, klassiska, eller klassiskt aristoteliska –470 retoriken genom 
att man redogör för dess grunder och grundläggande begrepp, efter föl-
jande ganska trista mönster:471

468 Då jag inte kan franska använder jag mig av och hänvisar till Wilkinsons och Weavers 
engelska översättning, Perelman & Olbrecht-Tyteca, The New Rhetoric, A Treatise on 
Argumentation, i omtryck från 2013.
469 Pullman, Rhetorically Speaking, What’s New? s 16 ff påtalar att det historiskt fun-
nits flera ”nya retoriker”. Han börjar med Rhetorica ad Herennium (De ratione dicendi 
ad Herennium, eller bara Ad Herennium), som när renässansforskare bestämde sig för 
att den inte författats av Cicero (trots att den osignerat i en medeltidsutgåva utgivits 
tillsammans med hans De inventione) fick byta namn, från det dittillsvarande Rhetorica 
Nova. Jfr även Barthes, The Old Rhetoric: an aide-mémoire s 28. Under 1900-talet har 
åtminstone två separata projekt gjort anspråk på titeln, nämligen dels Olbrechts-Tyteca 
& Perelmans projekt, dels Fogarty, Roots for a New Rhetoric från 1968 (dvs året innan 
Olbrecht-Tyteca & Perelmans bok översattes till engelska första gången), som innehåller 
en utveckling av Richards läror från The Philosophy of Rhetoric (1936). Jfr även Barthes, 
The old Rhetoric: an aide-mémoire s 28, och Ström, De Rhetorica Vetere et Nova: Två 
dissertationer om retorikens historia (1743 och 1746), bl a inledningen s 15 ff.
470 Man bemödar sig sällan om att göra skillnad på dem. Perelman gör det dock i Reto-
rikens imperium s 22 ff, där retorikens förfall börjar med den medeltida klassiska retori-
ken. Efter att filosofin (endast logikern Petrus Ramus, 1515–1572, nämns uttryckligen) 
modifierat förhållandet mellan dialektik och retorik, jämfört med hur Aristoteles inrättat 
detsamma, kom retoriken att berövas en stor del av sin domän och blev då: ”en figur-
retorik som helt ägnades åt att klassificera olika stilistiska utsmyckningar.” Jfr Amossy, 
Introduction to the Study of Doxa s 373, och mer ingående om Ramismen Ong, Ramus, 
Method and the Decay of Dialogue: From the Art of Discourse to the Art of Reason 
(1958). Rehabiliteringen av retoriken kan sägas syfta till att återerövra det som därigenom 
berövats den.
471 Se i stort sett valfri elementär framställning om retorik. Goda svenska sådana finns 
hos M Persson, Retorik och juridik; Johannesson, Retorik eller konsten att övertyga; 
Hägg, Praktisk retorik eller Gabrielsen & Høedt-Rasmussen, Juridisk genomslagskraft 
(i Bylanders svenska översättning) – varvid det dock får noteras att stoffet inte dispone-
ras exakt i enlighet med den härvarande punktlistan (vars enda egentliga förtjänst är att 
den är kortfattad), och heller inte är lika ytligt som här. Även Lindqvist, Klassisk retorik 
för vår tid, kan nämnas. Denna bok ”ger en grundläggande introduktion i den klas-
siska retorikens teori och [är sedan länge] standardverket på området” (dessa rätt trötta 
marknadsföringsfraser hämtas från bokens baksida, men bortser man från dem är boken 
riktigt bra).
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(I)  Retorns uppgifter vid utformningen av talet listas i enlighet med 
partesläran efter quintilianskt mönster,472 så här: När ämnet 
är valt, har retorn att inventera – inte uppfinna! – argumenten 
(inventio); att ordna desamma och alltså att disponera talet (dis-
positio); att välja och sätta samman lämpliga ord och stilfigurer 
(elocutio); att memorera talet (memoria) och slutligen att framföra 
detsamma (actio). I anslutning till respektive uppgift nämns också 
vad retorn har att beakta vid densamma.

(II)  Talets olika delar nämns. Här går formerna isär något, beroende 
på bland annat om man ansluter till Quintilanus, till författaren 
till Ad Herennium, eller till någon annan, men först kommer i 
varje fall inledningen, exordium. Sedan följer berättelsen om vad 
som hänt, narratio. Därefter, enligt Quintilianus, probatio, som 
innehåller tesen och bevisen för densamma. Andra delar upp 
denna del i propositio, själva tesen eller förslaget, och confirmatio, 
de bekräftande argumenten. Därpå följer refutatio, som innehål-
ler motbevisning mot tänkta eller redan framförda motargument 
(”Man kan tänka sig / Kallikles påstod, att … men …”). Man kan 
också slå ihop confirmatio och refutatio till en del, kallad argu-
mentatio.473 Därefter är den egentliga argumentationen avklarad, 
men det finns utrymme att i en recapitulatio repetera vissa särskilt 
starka eller viktiga argument eller delar av narrativet, innan man 
knyter ihop talet med sin känslo- eller intresseväckande avslut-
ning, peroratio.474

(III)  Till den klassiska retorikens läror hör att det fanns tre genrer, vilka 
kan benämnas med något varierande termer. Den första är rätts-
lig, och kan kallas den rättsliga, forensiska eller judiciella genren 
(genus judiciale), den andra är politisk och kan benämnas som 

472 Jfr Quintilianus, Institutio oratoria 3.3; se även Ad Herennium 1.3 (Berghs över-
sättning Retorik till Herennius s 20). Partesläran är dock äldre än Quintilianus och Ad 
Herenniums anonyme författare. Den äldsta kända författare som delade upp retoriken 
i fem delar var Hermagoras, jfr t ex Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid s 85 eller G 
A Kennedy, Classical Rhetoric & Its Christian & Secular Tradition from Ancient to 
Modern Times 2 uppl s 99 m hänv.
473 Jfr Ad Herennium 2.27 f (Berghs översättning Retorik till Herennius s 56 f ); jfr även 
Cicero, De partititone oratoria 139, se där dock även 33 f, samt Cicero, De inventione 
1.34.
474 Se om talets delar t ex Quintilianus, Institutio oratoria 3.9, och sedan stora delar av 
resten av böckerna, inte minst bok 4. Ad Herennium tillskrevs länge Cicero, men denna 
attribuering framstår numer som problematisk (se t ex Caplans engelska översättning 
[Cicero], Rhetorica ad Herennium s vii ff), se om talets delar där 1.4 (Berghs svenska 
översättning Retorik till Herennius s 21).
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sådan eller som den deliberativa genren (genus deliberativum) och 
den tredje är en uppvisningsgenre, vilken kan benämnas som 
sådan eller som den demonstrativa eller epideiktiska genren (genus 
demonstrativum).475

(IV)  Begreppet topiklära introduceras: topoi, eller loci, betyder platser 
eller ställen, och topikläror (notera pluralformen) berör primärt 
var, på vilka metaforiska tankeplatser, talskrivaren under inven-
teringsfasen kan söka sina argument – på allmänna och specifika 
platser, som normalt är genreberoende. (Ett skolboksexempel på 
en genrespecifik topiklära är ”vem?, vad?, var?, med vilka medel?, 
varför?, hur?, när?”-ramsan, för den som ska åtala någon för ett 
brott)476

(V)  Man bör nämna att det finns ett stort antal stilfigurer och troper, 
eller argumentativa figurer, varvid listan beroende på ambitions-
nivå kan göras alltifrån kort – man nämner kanske bara huvudtro-
perna metafor, metonymi, synekdoke och ironi – till mycket lång, 
särskilt om man börjar rabbla stilfigurer.477

(VI)  Ethos, pathos, logos.

(VII)  Därtill bör nämnas den helt grundläggande skillnaden mellan att 
övertala, som inte är stort mer än att med alla till buds stående 
medel lyckas få sin vilja igenom, och att övertyga, som är att utan 
tvång, list eller svek förmå någon att faktiskt ärligt tycka på visst 
sätt, genom att leda den till att själv acceptera det bättre argumen-
tets tvångslösa tvång.478

475 Se t ex Quintilianus, Institutio oratoria 3.4; Ad Herennium 1.2 (Berghs översättning 
Retorik till Herennius s 19 f ) eller i not 628 och 646 nedan om Aristoteles, och därom 
Perelman, Retorikens imperium s 44 ff. Se även t ex Lindqvist, Klassisk retorik för vår 
tid s 69 ff m hänv.
476 Jfr vidare 2.5.4 nedan.
477 Vad gäller stilfigurer kan utöver till de rena uppslagsverken hänvisas till exempelvis 
Fahnestock, Rhetorical Figures in Science och Fahnestock, Rhetorical Style, som innehål-
ler undersökningar och ganska omfattande inventeringar av vilka funktioner olika figurer 
kan fylla. Se även, för en för juridisk argumentation tillrättalagd framställning, M Pers-
son, Retorik & juridik s 140 ff.
478 Jfr om distinktionen mellan övertyga och övertala t ex Strömholm, Övertyga och 
övertala. Om ordens makt, i Mellqvist & M Persson (red), Retorik & Rätt s 97 ff, eller 
H Andersson, Topisk retorik inom juridiken, i samma antologi s 113 f. Anspelningen på 
Habermas är befogad då han i samband med att han talat om sitt ”det bättre argumentets 
tvångslösa tvång” sagt sig ha lånat Perelmans begrepp om en ideal publik, som består 
av förnuftiga personer vilka låter de bättre argumentens tvångslösa tvång bestämma hur 
de i en given livssituation ska tycka och agera, jfr Habermas, Between Facts and Norms 
s 541 not 58. För Perelman är den ideala publiken densamma som det universella audi-
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(VIII)  Sist men ingalunda minst kan påtalas att den klassiska retorikens 
paradigm är den ensamma (manliga) talaren som ståendes inför 
en folkmassa försöker förmå densamma att döma, handla eller 
tycka på visst sätt.

Så var det sagt. En del av dessa teman återkommer nedan och utvecklas 
då, i den mån den klassiska, eller gamla, retorikens läror kan utnyttjas på 
sätt som tjänar våra syften.

Den nya retoriken då, den skiljer sig från den gamla på några centrala punk-
ter som relaterar till dennas läror.479 Här bör nämnas åtminstone de sätt på 
vilka den nya retoriken i Perelmans480 anda: bestämmer talar-, tal- och audi-
toriebegreppen; gör skillnad mellan bevis och argument; samt gör skillnad 
mellan det som är rationellt och det som är förnuftigt.

Med talare avser Perelman & Olbrechts-Tyteca varje kommunikatör, 
oberoende av vilket medium denna använder för att kommunicera, och 
den nya retoriken vill vara en teori om allt språkbruk som syftar till att 
övertala eller övertyga.481 (De följer därvid Aristoteles bestämning av reto-
riken som ”förmågan att i varje enskilt fall finna medlen att övertyga eller 
övertala”.)482 Såvitt gäller de för övertalning och övertygning till buds 

toriet (se Perelman, Philosophy, Rhetoric, Commonplaces, i The New Rhetoric and the 
Humanities: Essays on Rhetoric and its Applications [i Klubacks engelska översättning] 
s 14 och 58).
479 Jfr till det följande M Rosengren, Psychagōgia s 121 ff (2 uppl s 109 ff), som jag haft 
stor nytta av i mitt eget förhållande till den nya retoriken och som här ibland får styra 
framställningen, då den nya retoriken utgör en bakgrund till Rosengrens doxologiska 
kunskapsteori, vilken nästa avsnitt handlar om.
480 Trots Olbrechts-Tytecas bidrag är det vanligt att Perelman ensam tillskrivs den nya 
retoriken, såtillvida att man talar om ”Perelmansk retorik” bara hänvisar till ”Perelman”, 
eller liknande. En förklaring till detta bruk är möjligen att Perelman utvecklat den nya 
retoriken i flera senare skrifter, och att det är hans skrifter man tenderar att hänvisa till (jfr 
t ex M Rosengren, passim [inte endast a a], och därom M Rosengren, Psychagōgia s 103 
not 5 (2 uppl s 93 not 6), bl a: ”När jag säger ’Perelman’ så talar jag inte om personen 
Chaïm Perelman utan om de texter som brukar sammanföras under detta namn – och 
till dessa hör såväl de texter den historiske Perelman skrev tillsammans med Olbrechts-
Tyteca som dem som han skrev på egen hand.”). En annan förklaring är att ”Perelman” 
är kortare. Jfr, för diskussion om bruket och som motvikt därtill: Frank & Bolduc, Lucie 
Olbrechts-Tyteca’s New Rhetoric, Quarterly Journal of Speech 2010 (vol 96) s 141 ff, där 
författarna bland annat relaterar en del av de ofta ganska spekulativa diskussionerna om 
respektive författares bidrag till den nya retoriken.
481 Jfr Perelman & Olbrechts-Tyteca, The New Rhetoric s 17 ff samt Perelman, Retori-
kens imperium s 36 ff. Jfr även M Rosengren, Psychagōgia s 120 (2 uppl s 108).
482 Jfr i not 451 ovan. Den nya retoriken får i övrigt sägas ha ett komplicerat förhål-
lande till Aristoteles, då den delvis omformar hans läror, samtidigt som han åberopas 
som auktoritet och förebild, och på så vis används för att konstruera och argumentera för 
den nya retoriken. Jfr om Perelmans (& Olbrechts-Tytecas) användning av Aristoteles, 
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stående medlen följer dock den nya retoriken den gamla ganska nära.483 
Det franska ord författarna använder för tal är discours.484 Det vore dock 
missvisande att översätta detta som diskurs (inte minst på grund av ordets 
foucauldianska konnotationer), istället bör man översätta det med just 
tal, och därigenom dels vara retorikhistorien trogen, dels undvika att ur 
sikte förlora talsituationen och talarens för författarna helt avgörande 
förhållande till publiken.485 Till auditoriebegreppet återkommer vi strax.

En kärna till skillnaden mellan bevis och argument återfinns i de dis-
tinktioner författarna gör mellan för det första (formella) artificiella språk 
och naturliga sådana, samt för det andra mellan tvingande bevisföring och 
argumentation.486

Med tvingande bevisföring avses då ”mekaniska” slutledningar,487 som 
aristoteliska syllogismer, vilka:

”givet vissa hypoteser, gör det möjligt att därur dra en nödvändig slutsats: 
Om alla A är B och om alla B är C, följer det med nödvändighet att alla A 
är C. […] Denna slutledning karakteriseras både av att den är rent formell, 
ty den är giltig oavsett vad termerna A, B och C står för (förutsatt att man 
ser till att samma bokstav tilldelas samma värde varje gång den förekommer) 
och av att den upprättar en relation mellan premissernas sanning och slutsat-
sens sanning. Eftersom sanning är en egenskap hos satser, oberoende av vad 
folk tycker, så är de analytiska resonemangen bevisande och opersonliga.”488

Sådan tvingande (eller formell) bevisföring är i strikt mening endast möj-
lig inom ramen för artificiella språk, som matematik och formell logik. I 
gengäld går det inte att värja sig mot sådan bevisföring, inom ramen för 
sin egen domän är den oundvikligen övertalande. Den kör över allt mot-
stånd, då den innebär att det bevisade, bevisligen, är korrekt.

Med sådana utgångspunkter kan, för att erbjuda ett konkretiserande och 
lättigenkänneligt exempel, den logiska positivismens program förstås som 

M Rosengren, Psychagōgia s 107 och 121 ff (2 uppl s 96 och 109 ff) m hänv. Jfr även M 
Rosengren, För en dödlig som ni vet är största faran säkerhet s 80 f.
483 Jfr M Rosengren, Psychagōgia s 120 (2 uppl s 108).
484 Se t ex Perelman & Olbrechts-Tyteca, La Nouvelle Rhétorique s 9.
485 Se och jfr M Rosengren, Psychagōgia s 120 (2 uppl s 108), samt Perelman, Retorikens 
imperium passim.
486 Denna uppdelning är helt grundläggande för Perelman & Olbrechts-Tyteca, The 
New Rhetoric (se t ex s 13 ff) och löper genom verket (jfr inte minst § 45 ff). I Perelman, 
Retorikens imperium s 28 ff, ges en sammanfattande framställning av Perelmans syn på 
det som berörs i det följande. Jfr till detta även M Rosengren, Psychagōgia s 121 ff (2 uppl 
s 109 ff).
487 Här är positioneringen mot det cartesianska arvet tydlig, jfr i not 456 ovan.
488 Perelman, Retorikens imperium s 28 f. Se även M Rosengren, Psychagōgia s 127 f 
(2 uppl s 114 f ).
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motiverat av en önskan om att i vetenskaplighetens och logikens intresse 
vidga den domän där tvingande bevisföring var möjlig. Genom att beakta 
verifikationsprincipens diktum, att alla utsagor som inte kunde återföras 
på ett ändligt antal sinnesförnimmelser (och i den meningen på empirisk 
och utifrån empirin logiskt härledd grund) var, inte falska, utan kognitivt 
meningslösa – metafysiskt nonsens – tänkte sig logiska positivister att filo-
sofiska pseudofrågor kunde rensas ut.489 Därigenom kunde man bana väg 
för en renare, vetenskapligare, filosofi och vetenskapsteori. Utifrån sådana 
premisser hoppades man också kunna formulera mer egent l iga  frågor, 
vilka, till skillnad från den tidigare filosofins frågor, skulle kunna besvaras . 
(Den äldre filosofins framsteg rörande frågor om till exempel etik, moral och 
annat, hade ju, mätt med den logiska positivismens mått, varit begränsat.) 
Besvarandet skulle också kunna ske på sätt som vore så säkra  att ingen med 
hopp om att bli tagen på allvar skulle kunna invända emot svaren –490 och 
på så vis skulle man, äntligen, och slutligen, kunna förvänta sig filosofiska 
f ramsteg , i modernistisk anda.491

Utanför de artificiella språkens domän sker all kommunikation genom 
naturliga språk, och människan är där hänvisad till att försöka övertala 
eller övertyga genom argumentation. I en argumentation expliceras sällan 

489 Se vidare om den logiska positivismen 4.4.2.1 nedan, om verifikationsprincipen ssk 
vid not 1667 ff.
490 Jfr de självfilosofibiografiska anteckningarna om Perelmans intellektuella utveckling, 
vilka har betydelse för hans ethos och trovärdighet, i Perelman, Retorikens imperium 
s 19 ff. I korta drag: Perelman började som logiker (utbildning, doktorsgrad och profes-
sur), och var då bekännande positivist, som ärligt ansåg att värdeomdömen var fullkom-
ligt arbiträra och logiskt obestämda. Utifrån den bakgrunden närmade han sig frågan om 
hur man kan resonera om värden på ett acceptabelt och rationellt sätt. Han bestämde 
sig för att, med Gottlob Frege (det analytiska filosofiska paradigmets föregivna anfader; 
jfr om hans betydelse för den samtida förmögenhetsrätten J Samuelsson, Tolkning och 
utfyllning s 310 ff m hänv; jfr även Florescu, Rhetoric and Its Rehabilitation in Contem-
porary Philosophy s 210) som förebild, undersöka om det var möjligt att finna en värdeom-
dömenas logik. Uppgiften tog han sig an genom att noggrant analysera diskurser där nor-
mativa uttalanden förekommer (politiska, juridiska m fl). Han fann då att målsättningen 
var omöjlig att uppnå, då det ”inte fanns någon specifik logik för värdeomdömen”. Han 
fann dock, vid det laget tillsammans med Olbrechts-Tyteca, att det han sökte ”redan 
hade utvecklats inom en mycket gammal disciplin som för tillfället var bortglömd och 
föraktad, alltså retoriken, den antika konsten att övertala och övertyga”. Under resten av 
sin respektive karriär gjorde sedan Perelman och Olbrechts-Tyteca det till sin uppgift att 
rehabilitera och omformulera retoriken. Citat från Perelman, a a s 20 och 21.
491 Det var till synes sådana tankegångar den senare Wittgenstein reagerade på, med två 
berömda uttalanden: ”Vår civilisation karakteriseras av ordet ’framåtskridande’. Framåt-
skridandet är dess form, det är inte en egenskap hos vår civilisation att den går framåt.” 
(Wittgenstein, Särskilda anmärkningar s 15); respektive: ”Filosofin har inte gjort några 
framsteg? – Om någon skrapar sig där det kliar, måste man kunna se ett framsteg i detta? 
Är det i annat fall inte ett äkta skrapande, eller en äkta klåda?” (Wittgenstein, Särskilda 
anmärkningar s 99).
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eller aldrig premisserna fullödigt, och om de görs uttryckliga så definieras 
de ändå inte på ett entydigt sätt, varför argumentationens villkor och 
räckvidd kommer att variera efter omständigheterna.492 Perelman har 
hävdat att:

”Så snart en författare använder det inom en kulturgemenskap naturliga 
språket och inte, så som en matematiker uttrycker sig med ett artificiellt 
språk som han kan ha skapat helt själv, anammar han på alla punkter, som 
han inte själv uttryckligen modifierar, de klassifikationer och värderingar 
som språket bär med sig.”493

De naturliga språkens uttryck kan alltså tolkas olika, och det språk som 
används i en argumentation är sällan eller aldrig entydigt – varför talaren 
befinner sig i publikens och dess, medvetna och omedvetna, uppfattning-
ars våld.494 Rosengren har sammanfattat Perelmans position så:

”Använder du ett icke-formellt språk så är dina yttranden (främst) på grund 
av detta situerade såväl socialt, historiskt som i förhållande till dig själv och 
ditt auditorium: innebörden hos dem är kort sagt utsatta för alla de för-
änderliga och oöverblickbara faktorer som påverkar oss som tänkande och 
talande människor.”495

Vad då gäller publiken, och alltså auditoriebegreppet, är Perelman och 
Olbrechts-Tytecas bestämningar av detsamma en av den nya retorikens 
stora, och lite komplicerade, nyheter. Det är också en väsentlig knut-
punkt för hela den argumentationsteori den nya retoriken utgör, i den 
meningen att omformningen av den klassisk-aristoteliska traditionens 
auditoriebegrepp (publiken på torget framför talaren) är en väsentlig del 
av det som får läran att gå ihop. I huvudskriften, alltså den ovan nämnda 
boken The New Rhetoric, som består av tre delar, ägnas merparten av den 
första delen (§§ 3–9) åt att på ett eller annat sätt definiera och utveckla 
auditoriebegreppet. I en senare skrift har Perelman i och för sig kort sam-
manfattat begreppet så:

492 Se Perelman & Olbrechts-Tyteca, The New Rhetoric s 195 och därom M Rosengren, 
Psychagōgia s 129 (2 uppl s 107). Om man börjar försöka göra allt explicit och entydigt 
kommer man snart att hamna i ett defensivt definierande som inte finner något slut, då 
allt inte kan preciseras samtidigt.
493 Perelman, Retorik och filosofi, Res Publica 24 (1993) s 56. Se därom M Rosengren, 
Psychagōgia s 129 (2 uppl s 107).
494 Jfr Perelman & Olbrechts-Tyteca, The New Rhetoric s 17 ff och Perelman, Retorikens 
imperium s 36 ff.
495 M Rosengren, Psychagōgia s 129 f (2 uppl s 116 f ).
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”Om man vill definiera auditoriet på ett sätt som är gynnsamt för utforman-
det av en argumentationsteori så måste man uppfatta det som alla dem som 
talaren vill påverka genom sin argumentation.”496

Den givna definitionens enkelhet är dock bedräglig. Som Rosengren 
påtalat har den fakt i ska  publiken ingen självskriven betydelse i Perel-
mans retorik.497 Auditoriebegreppet är där istället tudelat, på så vis att 
auditoriet kan bestämmas från två olika perspektiv. För det första från 
talarens eget perspektiv, varvid det relevanta auditoriet blir identiskt med 
talarens föreställning om den publik han riktar sig till. Denna föreställda 
publiks medhåll får ofta betydelse för oratorn och för dennas val, genom 
att talaren anpassar talet till sin föreställda publik.498 För det andra kan 
auditoriet bestämmas från ett publikperspektiv, varvid auditoriet kan 
förstås som de människor som hör eller läser oratorns tal (då kan en viss, 
faktisk publik bli relevant).499

En av de väsentliga poängerna med det senare perspektivet är att det 
ger en möjlighet att bedöma olika konkreta argument. Ett argument 
har nämligen (till skillnad från ett bevis) i den nya retoriken inget situa-
tionsoberoende värde, utan dess värde kan bara bestämmas relativt en 
bestämd talsituation, varvid argumentets värde bestäms genom kvaliteten 
av det auditorium det förmår övertyga.500

Vilka är då enligt Perelman & Olbrechts-Tyteca de auditorier talaren 
kan vilja påverka genom sin argumentation?

”Det varierar i allra högsta grad, från talaren själv – när det handlar om en 
intim överläggning [varigenom en talare resonerar med sig själv] inför ett 
beslut i en svår situation – till mänskligheten som helhet, eller åtminstone 
de som är kompententa och förnuftiga och som [författarna] kallar det uni-
versella auditoriet, och däremellan en oändlig variation av olika partikulära 
auditorier”501

496 Perelman, Retorikens imperium s 40. Jfr Perelman & Olbrechts-Tyteca, The New 
Rhetoric s 19. Jfr även M Rosengren, Psychagōgia s 118 ff (2 uppl s 107 f ).
497 M Rosengren, Psychagōgia s 119 (2 uppl s 107).
498 Perelman, The New Rhetoric: A Theory of Practical Reasoning, i uppsatssamlingen 
The New Rhetoric and the Humanities: Essays on Rhetoric and Its Applications s 14. Jfr 
Perelman & Olbrechts-Tyteca, The New Rhetoric s 19 ff, 23 ff. (Att i olika avseenden 
anpassa talet till publiken kan ju förresten sägas vara den klassiska retorikens grundläg-
gande lära och dess kanske primära bud.)
499 Se Perelman, Retorikens imperium s 10 ff, 39 ff samt jfr M Rosengren, Psychagōgia 
s 119 f (2 uppl s 107 f ).
500 Perelman, Retorikens imperium s 12 (Rosengrens förord) m hänv; jfr Perelman & 
Olbrechts-Tyteca, The New Rhetoric s 31 ff samt M Rosengren, Psychagōgia s 119 f och 
139 f (2 uppl s 107 f och s 123 f ).
501 Perelman, Retorikens imperium s 40, mina kurs. Jfr Perelman & Olbrechts-Tyteca, 
The New Rhetoric §§ 3–9.
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De sistnämnda slaget av auditorium kan bestå av exempelvis en enda sam-
talspartner.502 Den nya retoriken kan därmed verkligen beskrivas som en 
allomfattande argumentationsteori,503 då den alltså omfattar allt ifrån att 
man resonerar med sig själv, eller med en enda annan person (vilket utgör 
ett led i Perelman & Olbrechts-Tytecas procedur för att inordna filoso-
fisk dialektik i retorikens domän),504 till en mer klassisk publik i form av 
en eller annan folksamling eller läsarskara (till exempel civilrättare), och 
slutligen, då det talas om det universella auditoriet, alla andra.505

I den nya retoriken är idén om det universella auditoriet central, varför vi 
ska uppehålla oss något vid denna idé, som hänger ihop med Perelman & 
Olbrechts-Tytecas sätt att förhålla sig till det traditionella sättet att skilja 
mellan att övertyga, och att endast övertala. Övertalning har som antytts 
traditionellt inneburit ungefär att man kan ”vinna” en debatt genom att 
ta till allehanda tricks, finurligheter och emotionella argument, och där-
igenom rent av nå ett resultat som avviker från vad som ”borde” anses 
”korrekt”. Man får sin vilja igenom. Genom övertalning påverkas dock 
åhörarnas åsikter ofta bara för stunden. Argumentationen får bara verkan 
till dess känslorna slutat svalla och publiken fått tänka över saken i lugn 
och ro samt då insett vad som är det ”korrekta”.506 Övertygande förstås 
som motsatsen därtill, och innebär att man utan ohederlighet eller fula 
knep förmår publiken att se att det som övertygaren förespråkar är det 
rationella, det bättre alternativet, vilket de därför kommer att ta till sig, även 
på längre sikt.507

502 Jfr Perelman & Olbrechts-Tyteca, The New Rhetoric s 35 ff, och Perelman, Retori-
kens imperium s 40 ff samt därom M Rosengren, Psychagōgia s 153 ff (2 uppl s 135 ff), 
bl a: ”En dialog är för Perelman i grund och botten en talsituation där talare och publik 
ständigt byter plats och där den ömsesidiga anpassningen är än mer verksam och ofrån-
komlig än annars – men ur den nya retorikens perspektiv är en dialog inte väsensskild 
från en oration vilken som.”, citat från s 154 (2 uppl s 135).
503 Jfr Perelman, Retorikens imperium s 32.
504 Se Perelman, Retorikens imperium s 28 ff och jfr om det M Rosengren, Psychagōgia 
s 121 ff (2 uppl s 109 ff). Perelman använder Aristoteles som auktoritet, och hans argu-
mentation tar i stort sett avstamp i den skillnad Aristoteles i Organon gör mellan ana-
lytiska och dialektiska resonemang, se Perelman, a st och jfr i not 538 nedan. Hans mål 
kan sägas vara att utveckla en retorisk filosofi – att grunda ett retoriskt imperium – och som 
retoriken av Perelman bestäms är egentligen det enda som faller utanför argumentatio-
nens domän den typ av formell bevisning som kan föras på artificiella språk (aristotelisk 
analytik), medan dialektik och filosofi (inklusive filosofisk logik, men exklusive formal-
logiken som tillhör analytiken) faller under retoriken. Perelmans resonemang är knappast 
invändningsfritt, jfr om det M Rosengren, a a, bl a s 126 f (2 uppl 113 f ).
505 Jfr Perelman, Retorikens imperium s 40 ff, och Perelman & Olbrechts-Tyteca, The 
New Rhetoric §§ 3–9, bl a s 19.
506 Jag parafraserar här H Andersson, Topisk retorik inom juridiken s 114.
507 Jfr H Andersson, Topisk retorik inom juridiken s 114.
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Ungefär så ser traditionen ut – att övertyga är reko, då det är något 
man gör när man har rätt; att övertala är det inte, då det är något man gör 
för att få  rätt, oavsett om man borde få det, och kritiken mot retorerna 
har ofta gått ut på att de bryr sig mer om framgång och effektivitet, än 
om sanning och giltighet.508

Även Perelman & Olbrechts-Tyteca använder sig alltså av begreppspa-
ret övertala–övertyga, men bestämmer begreppen på ett annat sätt än det 
traditionella, genom att bestämma dem relativt ett universellt auditorium, 
som förutsätts kunna övertygas, men inte övertalas – vilket däremot andra 
auditorier kan.509 Begreppsbestämningen hänger ihop med den nämnda 
tanken om att arguments värde bara kan bestämmas relativt bestämda 
talsituationer, och då som nämnts relativt kvaliteten hos den publik argu-
menten förmår övertyga. (Det framstår också som parallellt med Whites 
i föregående avsnitt nämnda skepsis mot att bestämma retorik som den 
oädla övertalningens konst, vilken inte är mer än ett sätt att utnyttja 
människor, manipulativt och instrumentellt.)510 Perelman skriver:

”I stället för att anta att övertalning riktar sig till föreställningsförmågan, 
till känslorna, kort sagt till människan uppfattad som ett viljelöst redskap 
medan ett övertygande tal skulle rikta sig till förnuftet, istället för att kon-
trastera dem mot varandra som subjektivt mot objektivt,[511] kan man på ett 

508 Jfr Perelman, The New Rhetoric: A Theory of Practical Reasoning s 14. Jfr även M 
Rosengren, Psychagōgia (det kan sägas vara bokens övergripande tema), samt i not 478 
ovan.
509 Perelman & Olbrechts-Tyteca, The New Rhetoric s 26 ff (fra: persuader et convain-
cre; eng: persuade and convince).
510 Se vid not 478 ovan.
511 Perelman notar till en fransk utgåva av Kants Kritik av det rena förnuftet (Criti-
que de la raison pure, i Tremesaygues och Pacauds översättning, i en upplaga från 1927, 
s 634 f ), vilken jag inte lyckats få fatt i. I stort sett samma resonemang förs dock i La 
Nouvelle Rhetorique, på s 41 f, varvid hänvisning görs till samma ställe. I den engelska 
översättningen, The New Rhetoric, s 32, har de välvilliga översättarna notat till en engelsk 
översättning av Kants verk, med vilkens hjälp jag lyckats finna motsvarande passage i den 
svenska översättningen, som finns i Kant, Kritik av det rena förnuftet (Emts översättning, 
2004) s 707 f (under: II. Transcendental metodlära; Andra kapitlet. Det rena förnuftets 
kanon; Tredje avsnittet Om tyckande, vetande och tro, 2 st fr o m 3 men och 6 st). Passa-
gen lyder: ”Sanning beror emellertid på överensstämmelse med objektet, med hänsyn till 
vilket omdömena från varje förstånd följaktligen måste vara samstämmiga (consentientia 
uni tertio, consentiunt inter se [genom överensstämmelse med en tredje sak stämmer de 
sinsemellan överens]). Försanthållandets probersten – huruvida det rör sig om övertygelse 
eller enbart övertalning – är alltså till det yttre möjligheten att förmedla försanthållan-
det till andra och befinna det vara giltigt för varje mänskligt förnuft, för då finns det 
åtminstone en förmodan om att grunden till att alla omdömen stämmer överens med 
varandra, oaktat subjektens olikhet, har en gemensam grundval, nämligen objektet, med 
vilket samtliga omdömen därmed stämmer överens och genom vilket omdömets sanning 
bevisas. [---] Jag kan inte påstå någonting, dvs. uttrycka ett omdöme som är nödvändigt 
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mer tekniskt och samtidigt mer exakt sätt karakterisera skillnaden genom att 
säga att de tal som riktas till ett särskilt auditorium syftar till övertala medan 
de tal som riktas till det universella auditoriet syftar till att övertyga.”512

Perelman tänker sig att distinktionen inte beror på antalet personer tala-
ren riktar sig till, utan på talarens avsikter, varvid det kan hända att talaren 
uppfattar dem han vänder sig till som en inkarnation av det universella 
auditoriet.513 Ett övertygande tal, är ett vars premisser och argument kan 
universaliseras, vilket vill säga att det i princip skulle kunna accepteras av 
det universella auditoriets medlemmar.514 Universaliseringen komplice-
ras något av att det universella auditoriet, liksom andra auditorier, kan 
bestämmas ur två perspektiv. Sett ur talarens perspektiv är det univer-
sella auditoriet en konstruktion, skapad av talaren själv.515 Det är med 
andra ord en talarens föreställning, om ett slags idealpublik, snarare än 
en faktisk sådan – även om publiken alltid är faktisk i den meningen 
att åtminstone en person ingår i auditoriet, nämligen talaren själv (jäm-
för vad som sades om intim överläggning ovan).516 Talarens föreställning 
sker på grundval av vad han vet om sina gelikar, i syfte att kunna över-
brygga de motsättningar som han är medveten om – och består alltså av 
en generalisering (intill det uppfattat universella) av ett visst historiskt, 
socialt och kulturellt situerat perspektiv som talarens tal vill göra gällande 

giltigt för alla och envar, utom det som åstadkommer övertygelse. Övertalning kan jag 
behålla för mig själv om det mig lyster, men jag kan inte och får inte vilja göra den gäl-
lande utanför mig själv.”
512 Perelman, Retorikens imperium s 43 f. Noter uteslutna. Här avviker jag från Rosen-
grens översättning av franskans ”automate” i Retorikens imperium s 43 (”en automat”), 
och ansluter istället till hans översättning i Psychagōgia (s 140; 2 uppl 124 f ) genom att 
tala om: ”ett viljelöst redskap”.
513 Perelman, Retorikens imperium s 44. Jfr Perelman & Olbrechts-Tyteca, The New 
Rhetoric § 6–9 samt M Rosengren, Psychagōgia s 143 (2 uppl s 127).
514 Perelman, Retorikens imperium s 44. Här är det ganska tydligt att Habermas dis-
kursprincip har beröringspunkter med Perelmans begrepp om det universella auditoriet, 
jfr ovan i not 478 ovan. Diskursprincipen lyder: ”Giltiga är endast de handlingsnor-
mer, som alla som kan träffas av normerna kan komma överens om såsom deltagare i 
en rationell diskurs.” (Min översättning av: ”Gültig sind genau die Handlungsnormen, 
denen alle möglicherweise Betroffenen als Teilnehmer an rationalen Diskursen zustim-
men können.”, Faktizität und Geltung (1992) s 138). Principen innebär att moralnormer 
för att vara giltiga måste kunna universaliseras: ”For the justification of moral norms, the 
discourse principle takes the form of a universalization principle.”, detta då moralnormer, 
till skillnad från rättsliga, politiska eller etiska normer, för Habermas har helt generell 
räckvidd. Citatet från Habermas, Facts and Norms 109.
515 Perelman & Olbrechts-Tyteca, The New Rhetoric s 19 ff. Jfr M Rosengren, 
Psychagōgia s 118 och 141 f (2 uppl s 108 och 125)
516 Jfr M Rosengren, Psychagōgia s 142 (2 uppl s 125 f ).
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– och vill göra gällande att ett universellt auditorium borde acceptera.517 
Argumenten tänks därmed, av talaren, vara giltiga för alla människor.518 
Undantaget de personer som man på goda grunder kan utesluta ur den 
bedömarkrets det universella auditoriet utgör, till exempel därför att de 
inte är förnuftiga. (Det är uppenbart att möjligheten till sådana uteslu-
tanden kan missbrukas, men det här är alltså Perelman & Olbrechts-
Tytecas argumentationsteori.)519

Perelman tänker sig inte detta som någon abstrakt teoretisk fantasi, 
utan som en beskrivning av till exempel den klassiske filosofens eller veten-
skaparens anspråk. Rosengren har sammanfattat det så:

”Perelmans tanke är, annorlunda uttryckt, att när den klassiske filosofen 
eller vetenskapsmannen menar att han talar och argumenterar med stöd av 
Förnuftet eller Sanningen resonerar han i själva verket ungefär såhär:

’Jag utgår från vad jag vet, eller med fog tror mig veta om min publik 
(i detta fall: alla förnuftiga och kompetenta människor). Om en förnuftig 
människa, i en situation som i relevanta avseenden liknar den jag befinner 
mig i, hamnade inför ett problem som, återigen i relevanta avseenden, är 
(tillräckligt) likt det som jag nu står inför, hur skulle / borde hon handla, 
svara eller tänka? och de svar jag kommer fram till har sin grund i min 
uppfattning om vad det universella auditoriet tycker, håller för sant, vilka 
rationalitetsantaganden det gör och inte minst vad det vet (det vill säga 
vilka fakta som kan betraktas som nödvändiga för en förnuftig människa 
att känna till).’”520

Om den klassiska retoriken kanske oftast betraktats som en heuristisk lära, 
som främst lär vad en talare har att beakta vid talskrivandet och framfö-
randet, vid skapandet, så kan den nya retoriken betraktas som en hermeneu-

517 Jfr Perelman & Olbrechts-Tyteca, The New Rhetoric s 31 f och se M Rosengren, 
Psychagōgia s 142 f (2 uppl s 125 f ).
518 M Rosengren, Psychagōgia s 142 (2 uppl s 125 f ), jfr även s 146 (129) samt Perelman 
& Olbrechts-Tyteca, The New Rhetoric s 31: ”[…] agreement of a universal audience 
[…] refers of course […] to a universality and unanimity imagined by the speaker. […] 
[Philosophers making claims] think that all who understand the reasons they give will 
have to accept their conclusions. The agreement of a universal audience is thus a matter, not 
of fact, but of right.”
519 Se Perelman & Olbrechts-Tyteca, The New Rhetoric s 33 f, och jfr M Rosengren, 
Psychagōgia s 142 f (2 uppl s 125 f ), som bygger på a st hos Perelman & Olbrechts-Tyteca 
och gör poängen att, om någon utan goda grunder utesluts från det universella auditoriet, 
eller om talaren utan legitima skäl bortser från invändningar, korrigeringar eller tillägg 
andra, konkreta och verkliga interlokutörer kan komma med, innebär det ett förbiseende 
som medför att auditoriet omformas till särskilt auditorium. Jfr även M Rosengren, a a 
s 149 ff (2 uppl 131 ff), angående möjligheterna att utesluta de motsträviga och de eviga 
skeptikerna.
520 M Rosengren, Psychagōgia 142 f (2 uppl s 126 f ).
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tisk lära, vilken rör den kritiska tolkningen av tal, inbegripet texter – till 
exempel rättsvetenskapliga sådana.521

Den nya retoriken kan då anvisa ett perspektiv, från vilket det blir rele-
vant att försöka identifiera de premisser på vilka talet bygger, vilket inklu-
derar talarens implicta föreställningar om vad publiken antas hålla för att 
vara sant eller övertygande.522 I den mån talaren inte antas vara en idiot 
(idiotes; ἰδιώτης)523 eller främling (xenos; ξένος),524 som inte vet vad 
publiken håller för sant, kan man genom att analysera talet urskilja tala-
rens sådana premisser, och därigenom få en bild av vad den publik som 
talaren vänder sig till håller för att vara sant.525

Sett ur publikperspektivet utgörs det universella auditoriet av alla som 
man inte med fog kan utesluta därur,526 och från detta perspektiv är det 
snarare talet som sådant än författarens föreställningar och intentioner 
som står i centrum. Från detta perspektiv kan talet bedömas utifrån kri-
terier som, om alla vettiga människor skulle godta talarens teser (om de 
bara tänkte efter ordentligt), och i så fall under vilka förutsättningar.527 
Därvid kommer intresset att kretsa kring tolkarens värdering av talet snarare 
än kring talarens föreställningar.

Perelman skiljer även mellan effektiva och giltiga argument.528 Effektiva 
är de argument som förmår vinna ett visst auditoriums gillande, medan 
giltiga argument är de som av samma auditorium borde uppfattas som 
giltiga, givet de normer detta auditorium omfattar.529 (Ett giltigt argu-
ment borde, men måste inte, vara effektivt, medan ett effektivt argument 
inte behöver vara giltigt.) Dessa giltighetsnormer kan variera mellan olika 
auditorier. Varje auditorium har en uppfattning om vad alla förnuftiga, 
tänkande, och så vidare, människor borde gå med på eller vilka argument 

521 Jfr (dock) Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid s 15 ff.
522 Jfr Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid s 67 f samt 2.4.4 nedan.
523 En idiot i ursprunglig betydelse, det vill säga en person som i någon mening står utan-
för det samhälleliga förnuftiga sammanhanget och inte tar ansvar (eller tillåts ta ansvar) 
för styret och administrationen av polis (πόλις) – vilket de gamla grekerna ansåg vara 
skamligt.
524 Jag parafraserar M Rosengren, Doxologi s 21 f. Jfr om idiotbegreppet och dess senare 
(rätts)historiska funktion Fridström Montoya, Leva som andra genom ställföreträdare 
s 64 ff, bl a s 68 f.
525 Jfr vidare 2.4.5 nedan.
526 Perelman & Olbrechts-Tyteca, The New Rhetoric s 33 ff, där en del av poängen är att 
uteslutning är ett grepp som ofta använts.
527 Perelman & Olbrechts-Tyteca, The New Rhetoric s 31 f(f ). Jfr även Perelman, Retori-
kens imperium s 43 f och M Rosengren, Psychagōgia s 143 (2 uppl s 126 f ).
528 Jfr M Rosengren, Psychagōgia s 144 ff (2 uppl s 127 ff) m hänv, till bl a Perelman, The 
New Rhetoric: A Theory of Practical Reasoning s 14 och i not 530 nedan.
529 Jfr M Rosengren, Psychagōgia s 145 f (2 uppl s 128 f ) m hänv.
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de borde gilla, om de bara tänkte efter ordentligt – och denna uppfatt-
ning bestämmer också vad som är giltigt för detta auditorium.530

Därtill skiljer Perelman mellan det rationella och det förnuftiga.531 Ter-
men rationell får åtminstone två olika betydelser: dels knyts den samman 
med de analytiska, tvingande resonemangen, där ratio obönhörligen slår 
igenom. Dels kopplas den till ett för situationens krav blint och okänsligt 
regelföljande (vilket kan betraktas som ett brott mot decorum, förstått i 
sofistisk mening – och alltså inte bara som ”principen om det trevliga”, 
utan även som ”det passande” för situationen).532 Den förnuftiga män-
niskan låter sig i motsats till den okänsligt rationella styras av vad som är 
acceptabelt i och passande för hennes specifika miljö, och som samtidigt 
borde accepteras av alla (ett universellt auditorium). Det hela leder till 
något som kan liknas vid ett kantianskt kategoriskt imperativ som gör 
universaliserbarhet till moralens kriterium.533 För Perelman kan dock en 
handlingsregel i en specifik situation framstå som universaliserbar, och i 
en annan senare eller annorlunda situerad, framstå som godtycklig eller 
rent av löjlig – eftersom det universella auditoriet då kan vara eller före-
ställas vara sammansatt på annat sätt.534

Det anförda handlar väsentligen om de teoretiska grundvalarna och filoso-
fiska ramarna för Perelman & Olbrechts-Tytecas nya retorik. Räknat i såväl 

530 Jfr Perelman, The New Rhetoric: A Theory of Practical Reasoning s 14: ”By thus 
generalizing the idea of the audience, we can ward off Plato’s attack against the rheto-
ricians for showing greater concern for success than for the truth. To this criticism we 
can reply that the techniques suited for persuading a crowd in a public place would 
not be convincing to a better educated and more critical audience, and that the worth 
of an argumentation is not measured solely by its efficacy but also by the quality of the 
audience at which it is aimed. Consequently, the idea of a rational argumentation cannot 
be defined in abstracto, since it depends on the historically grounded conception of the 
universal audience.”
531 Franska/engelska: rationnel/rational respektive raisonnable/reasonable.
532 Jfr Perelman, The Rational and the Reasonable, i The New Rhetoric and the Humani-
tites s 117 ff, och därom M Rosengren, Psychagōgia s 132 f (2 uppl s 117 f ). Jfr om deco-
rum t ex Johannesson, Retorik: eller konsten att övertyga 2 uppl s 279 (ordboksmässigt) 
eller Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid s 68 f. fr även Lindhardt, Retorik (i Ramírez 
svenska översättning) s 30 ff.
533 Jfr Perelman, Retorikens imperium s 118. Jfr M Rosengren, Psychagōgia s 134 f 
(2 uppl s 120). Jfr även om Habermas i not 514 ovan och Lindhardt, Retorik s 30 ff.
534 Jfr Perelman, The Rational and the Reasonable s 119, och därom M Rosengren, 
Psychagōgia s 135 f (2 uppl s 120); som uppehåller sig vid ett exempel Perelman (a st) ger, 
rörande ett belgiskt rättsfall (Marie Popelin-fallet, avdömt den 11 november 1889) – i 
vilket belgiska Högsta domstolen vid 1800-talets slut ansåg att det var självklart att tjänst-
göring inom rättsväsendet var förbehållet män – något som för de aktuella talarna säkert 
ansågs förnuftigt och acceptabelt av det universella auditorium de adresserade (ur vilket 
kvinnor möjligen uteslöts), men som nu framstår som tämligen tvivelaktigt.
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textmängd som i vad som torde vara av intresse för den konkreta rättsdog-
matiska praktiken utgörs dock majoriteten av den nya retoriken av min-
dre abstrakta teoretiska undersökningar av olika konkreta argument och 
argumentationsformer, där deras roller, funktioner, strukturer, med mera, 
utläggs. Perelman & Olbrects-Tyteca är därvid mycket noggranna och ana-
lyserna blir ofta omfattande. Trots det blir de dock regelmässigt kärnfulla.535 
I den mån deras olika utläggningar är intressanta för den följande texten 
får de nedan presenteras i de sammanhang de är relevanta (ibland endast i 
noterna). Framställningen blir lättare att följa, och mer utrymmeseffektiv, 
på det viset.

Talare, tal och publik, samt en del annat enligt ovan, är förstås elementa 
för varje retorik, vare sig den är gammal eller ny. Den nya retoriken, i den 
form denna får hos Perelman & Olbrechts-Tyteca, omdefinierar dock i 
enlighet med det sagda åtskilligt av retorikens grunder. Det gäller inte minst 
auditoriebegreppet, som kommer att fylla en central roll i den argumen-
tationsteori den nya retoriken utgör.

Syftet med deras projekt är också att formulera en teori om argumen-
tation (inte att utgöra en praktisk handledning för potentiella talare), 
och att explicera dess villkor, samt den roll argumentationen fyller inte 
minst i de moderna vetenskaperna, och man kan gott säga att projektet 
utmynnar i en retorisk filosofi, eller en retorisk kunskapsteori.536 Konturerna 
av densamma har här presenterats.

Som Perelman & Olbrechts-Tyteca själva marknadsför sin retoriska 
teori representerar den ett brott med ett antal filosofiska traditioner,537 
och den drar om gränserna mellan olika akademiska ämnen på så vis att 
argumentationsteorin – den nya retoriken – blir det ämne som föregår 
i stort sett alla andra ämnen (undantagen är möjligen analytiken, som 
inom sin domän spelar efter sina egna regler), som filosofi, dialektik, och 
– förstås, vill man nästan säga – juridik.538

535 Perelman & Olbrechts-Tyteca, The New Rhetoric består i sin engelska översättning 
av ungefär 500 sidor text (exklusive register etc); och denna text är ofta innehållstät, 
meningsbemängd och i den meningen kärnfull, varför boken kan beskrivas som lång – 
ibland väsentligt längre än vad sidantalet ger sken av.
536 Jfr t ex M Rosengren, För en dödlig som ni vet är största faran säkerhet s 88, eller 
M Rosengren, Retoriken – en kunskapsteori, i Johannesson (red), Vetenskap och retorik 
s 40 ff, bl a s 49 ff.
537 Jfr bl a i not 456 ovan.
538 För tydlighets skull: Perelman & Olbrechts-Tyteca skriver i en aristotelisk tradition, 
där man kan tala om tre typer av resonemangskonster. Förenklat kan dessa sägas vara, (1) 
analytiken, som handlar om att dra säkra slutsatser ur säkra premisser, (2) dialektiken, 
som handlar om att dra säkra slutsatser ur osäkra premisser och (3) retoriken, som hand-
lar om att fälla omdömen med utgångspunkt i osäkra premisser (jfr t ex Lindqvist, Klas-
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Perelman & Olbrechts-Tyteca har uttryckt en av ambitionerna med 
projektet som att:

”bekriga de filosofiska motsättningar, tydliga och irreducibla, som absolu-
tismer av alla slag uppvisar: dualismen mellan förnuft och föreställningsför-
måga, mellan vetenskap och åsikter, mellan obestridlig evidens och bedräg-
lig vilja, mellan allmänt godtagen objektivitet och en subjektivitet som är 
omöjlig att förmedla, mellan en verklighet som påtvingas alla och rent indi-
viduella värden.”539

Deras formulering synes vara väl förenlig med en del av Whites agenda, 
enligt ovan, och de delar alltså även synen på retoriken som ett primärt 
eller övergripande ämne. Det är därmed konsekvent med såväl Whites 
som Perelman & Olbrechts-Tytecas idéer att se juridik som en särskild 
form av retorik.

Den nya retorikens främsta banérförare i Sverige är Mats Rosengren. 
Som ovan synes (om inte annat fotnotsvis) har hans framställning av 
den nya retoriken fått påverka den härvarande framställningen i ganska 
stor omfattning. En av de väsentliga poängerna med det, och med detta 
avsnitt som om några ynka rader är slut, är att lägga grunden för det härpå 
följande avsnittet, där Rosengrens doxologiska kunskapsteori ska presen-
teras. Denna har sin bakgrund i den nya retoriken,540 och kan sägas vara 
en retorisk filosofi, vilken utvecklas som ett alternativ till kunskapsteoretisk 
epistemologi i den platonska traditionen – den senare som förresten har en 
inte så liten roll som bakgrund till den typ av filosofiska motsättningar 
vilka Perelman & Olbrechts-Tyteca vill bekriga.

sisk retorik för vår tid s 52 ff m hänv). Perelman & Olbrechts-Tyteca drar om gränserna 
mellan dessa tre, och inordnar dialektiken under retoriken.
539 Perelman & Olbrechts-Tyteca, The New Rhetoric s 510. Den svenska översättningen 
hämtas från M Rosengren, Psychagōgia s 102 (2 uppl s 92).
540 Jfr förordet till andra upplagan av M Rosengren, Psychagōgia (2015): ”Först i efter-
hand framstår tankevägar som självklara och motiverade. När jag idag många år senare 
[1 uppl kom 1997] – inför [denna andra uppl] – läser om vad jag då skrev, och tänker 
tankar jag länge glömt, har jag den märkliga känslan av att allt jag tänkt och skrivit sedan 
dess redan finns här, i denna bok. Embryonalt kanske, men ändå. […] Ur den har vuxit 
de tankar om doxologi och retorisk kunskapsteori som jag ägnat de senaste årens forsk-
ning åt att utforma […]”.
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2.4.5 Doxologisk kunskapsteori – en retorisk filosofi
Allt du måste veta,
både trovärdiga Sanningens oförfalskade hjärta,
och de dödligas tankar, där verklig sanning ej finnes.

Parmenides541

”För retoriken är doxa – alltså de försanthållanden, tros-
föreställningar, fördomar, åsikter och så vidare som är de 
rådande inom en större eller mindre grupp människor av 
avgörande, ja till och med grundläggande betydelse.”

Mats Rosengren

Som Rosengren själv berättar historien har han sedan 2000-talets början 
arbetat med att utveckla en ”’other’ take on epistemology”, en alternativ 
kunskapsteori. Han tar avstamp i att man alltsedan Platons dagar gjort 
en grundläggande åtskillnad mellan doxa – vad vi tror om världen och oss 
själva – och episteme – hur det egentligen ligger till, objektivt och evigt.542 
Att tala om epistemologi inbjuder därför till att tematisera kunskapsläran 
(-login) som en lära om det som egentligen är – om det givna, om objek-
ten, om verkligheten som sådan. Åtskiljandet har normalt uppfattats som 
att det innebär att en hierarki inrättas, där den epistemiska, och alltså 
egentliga, kunskapen överordnas den oegentliga doxiska sådana.

Rosengren bygger väsentligen på Perelman (men det finns även andra 
hjältar i hans texter, som Pierre Bourdieu, Roland Barthes, och Ludwik 
Fleck)543 och vänder sig mot den platonska traditionen. Han vill ställa 
motsättningen mellan episteme och doxa på huvudet, och detta signaleras 

541 Citerat efter Diogenes Laertius, Berömda filosofers liv och läror (9.22), i svensk över-
sättning av Flemberg, s 407.
542 M Rosengren, Doxologi s 8 f. Om man vill kan man nog spåra det längre, Perel-
man spårar som nämnts ”den mångsekellånga debatt som ställt filosofi mot retorik” till 
Parmenides ”stora poem”, jfr i not 416 ovan. Som man kan förvänta sig är doxa ett 
omdiskuterat begrepp även i modern tid. Retorikern Erik Bengtsson undersöker i sin 
doktorsavhandling The Epistemology of Rhetoric: Plato, Doxa and Post-Truth (2019) 
bl a olika författares användningar av doxabegreppet. Se inte minst s 125 ff ang: ”how 
doxa has been re-invented by scholars within the field of rhetorical studies from the 
1950s to the present day”, samt om doxa hos Roland Barthes (s 129 ff), Robert Hariman 
(s 139 ff), Ruth Amossy (151 ff) och Mats Rosengren (159 ff). Boken erbjuder därmed 
en god överblick över klassisk och modern doxateori. 
543 Rosengrens avhandling, Psychagōgia, är huvudboken såvitt gäller relationen till Perel-
man och den nya retoriken, men han tar plats även i det doxologiska projektet, se t ex M 
Rosengren, Doxologi s 25 ff, och jfr 77 ff och 86 ff. Om Bourdieu och Fleck, se vidare 
nedan. Om Barthes, se bl a M Rosengren, Doxologi s 79 och M Rosengren, Psychagōgia 
s 110 ff (2 uppl s 99 ff). Rosengren bygger på fler författare (som Michel de Montaigne, 
Jean Paul Sartre, Hans-Georg Gadamer, Paul Ricouer, Cornelius Castoriadis), men Perel-
man, Barthes och Fleck är nog viktigast.
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redan genom att han kallar sin kunskapsteori för doxologi – vilket avser 
att betona att all kunskap är doxisk – det vill säga mänsklig, situerad, 
förutsatt, antagen, fördomsfull, kontingent, och så vidare, och att den i 
den traditionella motsättningens termer oegentliga kunskapen därmed, 
egentligen, är den egentliga sådana.544

Rosengrens huvudverk på temat är en gul liten sak på drygt 100 sidor i 
A6-format från 2002, och bär titeln Doxologi: en essä om kunskap.545 Den 
inleds med en kort prolog, som etablerar motsättningen mellan episteme och 
doxa, på sätt som ovan, och förklarar projektet (”ett första utkast till hur 
[…] en sådan doxologisk, immanent om man så vill, förståelse av vår värld 
och av vår kunskap kan se ut”).546

Rosengren tar avstamp i den försokratiska sofisten Protagoras mest kända 
fragment, den så kallade homo mensura-satsen: ”Människan är alltings 
mått: måttet för det varande, att det är, och för det ickevarande, att det icke 
är.”, som vi känner från Platons dialog Theaitetos.547 Satsen lär vara den 
första formuleringen av:

”den människorelaterade relativism som sedan följt den vetenskapliga, epis-
temiska absolutismen som en vagnsslav genom århundrandena – ständigt 
viskande om kunskapsbyggets osäkra grund och mänskliga brister, ständigt 
tystad och förvisad till vetenskapens utmarker.”548

544 Se M Rosengren, Doxologi s 7 ff, och 63 ff ang ordvalet ”doxologi”. Jfr även M 
Rosengren, För en dödlig som ni vet är största faran säkerhet s 73 ff. Jfr även Fridström 
Montoya, Leva som andra genom ställföreträdare s 464 ff.
545 ”Mats lilla gula”, kunde den kallas. Om man inte räknar de inledande sidorna (dedi-
kationsblad, titelsida, bibliografisk info och innehållsförteckning) eller den avslutande 
litteraturförteckningen löper texten från s 7 till 106 och boken är då exakt etthundra 
sidor. Frön till doxologin finns redan i avhandlingen Psychagōgia, jfr t ex 21 f (2 uppl 
s 27 f; jfr där även s 12 och se i not 540 ovan). Även M Rosengren, För en dödlig som 
ni vet är största faran säkerhet: Doxologiska essäer 2006 bör nämnas, se bl a s 12 ff och 
s 73 ff. Doxologin presenteras och utvecklas även (på engelska) i M Rosengren, Cave art, 
Perception and Knowledge 2012.
546 M Rosengren, Doxologi s 7 ff.
547 Platon, Theaitetos 152a (C Lindskogs översättning Platon, Skrifter: i svensk översätt-
ning, Bd 4 s 135). Jfr M Rosengren, Doxologi s 13. Jfr även M Rosengren, Psychagōgia 
s 21 f (2 uppl s 27 f )
548 M Rosengren, Doxologi s 13. Jfr även Spaak, Relativism i juridiken, TfR 2007 s 361. 
Att det skulle vara den första formuleringen får förstås som att det är den första formu-
leringen i positiva ordalag, av någon som inte endast ser de mänskliga sinnenas bländverk 
som något att övervinna, i Sanningens intresse. Tanken om distinktionen mellan det sinnliga 
skenet och verkligheten som sådan går tillbaka på åtminstone Parmenides, och textfrag-
menten från hans poem Om naturen (där Parmenides föredrar just den eviga sanningens 
väg framför skenets), vilket torde vara äldre än Protagoras sats, (låt vara att dateringen av 
Parmenides levnadstid är något osäker; jfr dock till exempel det sätt Sokrates omtalar Par-
menides i Theaitetos 183b–184). Parmenides, Om naturen, första fragmentet, rad 28–30 
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Platons nämnda dialog går ut på att försöka vinna klarhet i frågan ”Vad är 
vetande?” och är en av den västerländska epistemologins tidigaste kano-
niska texter. I dialogen agerar Sokrates (med sin egen formulering) själslig 
barnmorska och låter den begåvade unge Theaitetos ta sig an att besvara 
den nämnda frågan.549 Denne framföder under dialogens gång flera olika 
försök till svar på frågan, men alla blir förstås i tur och ordning veder-
lagda av Sokrates.

Theaitetos första riktiga försök görs medelst formuleringen vetande är 
förnimmelse.550 Sokrates är snar att uppfatta detta som liktydigt med Pro-
tagoras sats, och tolkar Protagoras som att han:

”menar väl antagligen så, att varje sak för mig är sådan, som den synes vara 
för mig, och för dig sådan som den synes för dig. ’Människan’ – det är ju 
just du och jag!”

”Ja, så menar han.”551 svarar Theaitetos – och därmed föds idén om Pro-
tagoras som den första relativisten.552

Det är dock knappast så att Protagoras diktum måste  förstås på det 
sätt Platons Sokrates förstår det, alltså som ett uttryck för mänsklig relati-
vism (med ordets alla negativa konnotationer). Dess poäng kan, läst från 
vår nutida horisont, istället förstås som att ingen uppfattning kan fly de 
människorelaterade villkor för kunskap vilka Protagoras alluderade på när 
han sade att människan är alltings mått .553

lyder i Cervins svenska översättning (i Marc-Wogau, Filosofin genom tiderna s 26): ”I 
allting skall du bli invigd, / dels det orubbliga hjärta som bor i Sanningens rundhet, / dels 
de mänskliga villor som saknar all kraft och all sanning.” Jfr även Perelman, Retorikens 
imperium s 32 (som likställer det med skillnaden mellan filosofi och retorik). Om Par-
menides, se t ex Diogenes Laertius, Berömda filosofers liv och läror 9.21 ff (Flembergs 
svenska översättning s 406 ff); eller, för gamman, Nietzsche, Filosofin under grekernas 
tragiska tidsålder, i hans samlade skrifter, Bd I s 149 ff, bl a s 155 f. Jfr även Feyerabend, 
Against method s 37 f. Möjligen skulle man dock kunna spåra tanken ännu längre – 
kanske rent av till den förste filosofen, Thales från Miletos, vars idé att allt är vatten (jfr 
Diogenes Laertius a a 1.27; s 31 f ) väl implicerar att allt inte är vad det verkar.
549 Platon, Theaitetos 149 (ff) (C Lindskogs översättning, Bd 4 s 131).
550 Platon, Theaitetos 151 (C Lindskogs översättning, Bd 4 s 134).
551 Platon, Theaitetos 152 (C Lindskogs översättning, Bd 4 s 135). Jfr M Rosengren, 
Doxologi s 15.
552 Jfr t ex Spaak, Relativism i juridiken, TfR 2007 s 361. Theaitetos andra definition 
är ”en sann mening är vetande” (187). Även denna vederläggs av Sokrates, genom ett 
ingående utbyte, varpå en tredje definition framställs: ”vetande är en sann föreställning 
parad med förnuftig förklaring” (201b, där Theaitetos antagits anspela på Antistenes). 
Inte heller denna definition håller dock måttet och den i dialogen ställda frågan får aldrig 
något svar, vilket är väsentligt – utmärkande för Sokrates visdom och för det filosofiska 
frågandet i allmänhet är att det är evigt, därför att det inte kan leda till några ”svar”.
553 M Rosengren, Doxologi s 13 ff. Jfr M Rosengren, För en dödlig som ni vet är största 
faran säkerhet s 80 ff.
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Så läser Rosengren fragmentet. Hans projekt tar sedan utgångspunkt 
i frågan ”Vad skulle en protagoreisk position betyda för epistemologin 
idag?”, och utvecklar, bland annat, en kritik av diskursiva kunskapsbegrepp 
av det slag som dominerar i anglosaxisk filosofi.554 (Rosengrens tänkande 
är påtagligt franskt.)

Ordkunskap: uttrycket diskursiv (som i ’diskursiv kunskap’) härrör från lati-
nets ”discursus”, av ”discurrere” som betyder ungefär ’löpa fram och tillba-
ka’. (Eller möjligen ströva, varför ”strövtåg”, exempelvis ”i avtalsrätten”, kan 
ges en särskild betydelse.)555 Diskursiv kunskap kan bestämmas som kun-
skap som nås genom mellanled, genom slutledningar, och inte direkt eller 
omedelbart. Ett tänkande är diskursivt om det går igenom olika moment 
eller sker genom successiva logiska bestämningar och övergångar. Det är 
ett tänkande med begrepp, som utvecklar sig led för led, från premisser till 
slutsats, och därvid kan framställas språkligt i en serie utsagor – en dis-
kurs.556 Den diskursiva, begreppsliga, kunskapens paradigmatiska medium 
är därmed den platonska dialogen, dess paradigmatiska form syllogismen, 
och det är den prioriterade kunskapsformen i den analytiska filosofiska tra-
ditionen.557

Den diskursiva kunskapen har en traditionell motsats i den intuitiva kun-
skapen, som tänks så att säga övervinna motståndet mellan kunskapen och 
det man har kunskap om, genom att vara mer omedelbar, mindre förmed-
lad, än det diskursiva begreppstänkandet.558 Rosengrens kritik av diskursiva 
kunskapsbegrepp kan sammanfattas i att den syn på kunskap de represen-
terar menas vara alltför snäv.559 Hans doxologiska kunskapsbegrepp avses 

554 Jfr M Rosengren, Doxologi s 7 ff och M Rosengren, För en dödlig som ni vet är 
största faran säkerhet s 73 ff. Det går nog rent av att läsa doxologin som en kritik av den 
analytiska traditionen och dess premisser.
555 Jfr Adlercreutz, Strövtåg i avtalsrätten, Fs Bengtsson 1993 s 1 ff; Stang, Streiftog: 
Noen artikler og foredrag (anmäld av Wedberg i SvJT 1939 s 785 f ).
556 Jfr H Andersson, Rättens narratologiska dimensioner s 38, som skriver: ”Generellt 
kan man iaktta hur en diskurs i begreppstermer – med färdiga rekvisit och ’namn’ på före-
teelser – tenderar att vända blicken bort från språkspelet, för att istället fokusera på rent 
ontologiska frågor om ’sant och falskt’ avseende fakticiteter.”, vilket snart följs av en kon-
kretiserande analys av NJA 2001 s 99, och dessförinnan av en fotnot till den citerade 
meningen, m hänv till ingen mindre än White, Justice as Translation (varifrån H Anders-
son också hämtar sin översättningsmetafor), s 25, 28 f, 32 f och 41, jfr även s 26 (”For 
all language, not just the language of ’concepts’, has its dangers. All languages threaten to 
take over the mind and to control its operation […]”).
557 Jfr t ex J Samuelsson, Tolkning och utfyllning s 298 f och s 311 ff m hänv.
558 Som vanligt finns flera konkreta teoribildningar kring respektive kunskapsform, men 
termerna används som samlingsbegrepp. Jfr, om intuition, i den rättsliga litteraturen t ex 
Grönfors, Juridisk analys och intuition, Fs Walin 100 år s 125 ff.
559 M Rosengren, Doxologi s 51 ff. Rosengren definierar ett ortodoxt kunskapsbegrepp, 
som består av tre komponenter: Kunskap är (1) sann (2) berättigad (3) tro eller visshet (jfr 
om Theaitetos tredje förslag till svar på frågan ”Vad är vetande?” i not 552 ovan och M 
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skilja sig från tillgängliga kunskapsteorier, såväl diskursiva som intuitiva. 
Istället för att uppfatta sig som ställd inför en dikotomisk tvåstigskorsning, 
där den enda möjligheten är att fortsätta längs en av stigarna – att löpa 
med – testar han att lämna de upptrampade stigarna, för att se var han då 
hamnar.

Rosengren lägger viss möda på förståelsen av homo mensura-satsen (och 
det inte bara därför att det blir en snygg inledning till boken).560 Efter att 
ha avfärdat en tolkning innebärande att det skulle vara en viss människas 
(t ex ett jags) uppfattningar som avses (solipsism), gör han gällande att 
det är människan i allmänhet som avses,561 och att satsen säger ungefär:

”Vi människor lever i en mänsklig värld, det vill säga en värld som är sådan 
som den framträder för oss just därför att vi är sådana som vi är. Vad vi vet 
och tror om vår värld säger oss ingenting säkert om hur världen i sig eller 
oberoende av oss är beskaffad, för det är vi själva som ytterst är dess mått. 
Det kan givetvis vara så att det vi tror och vet om världen faktiskt stämmer 
överens med hur den ’egentligen’ är (om man överhuvud ens kan tänka sig 

Rosengren, a a s 51 f ). Rosengren kritiserar ortodoxin, och kritikens temata är bekanta: 
(a) ortodoxin tenderar att prioritera propositionell kunskap (grovt: att-satser i en diskurs) 
och utesluta annan; (b) den förutsätter en skarp och stabil gränsdragning mellan veten-
skapen som praktik och den producerade kunskapen som resultat (varigenom resultaten 
genom att ryckas ur sitt sammanhang ofta blir meningslösa); (c) den har oreflekterade 
sannings- och faktabegrepp (det blir delvis en kritik av korrespondensteoretiska sannings-
begrepp), varvid det antyds att det vore intressantare att diskutera i termer av försanthål-
landen; (d) det finns problem vad gäller hur berättigandet (jfr (2) ovan) ska, bör eller 
kan ske – där vore det ju toppen att ha ett bedömande auditorium(!), men det har den 
icke-retoriska ortodoxin normalt inte utgått ifrån – och (e) det är knappast ens troligt att 
all kunskap måste vara medveten, eller ens möjlig att fullständigt diskursivt medvetan-
degöra, vilket ortodoxin implicerar, och dessutom premierar ett sådant kunskapsbegrepp 
reduktionism, jfr exemplen med Sherlock Holmes och Dr Watson som dricker vin och 
ägnar sig åt fågelskådning, s 58 ff. (Exemplet lånas från Goodman & Elgin, Reconcep-
tions in philosophy and other arts and sciencies, kap 9, som bär den talande rubriken: 
”The epistemic efficacy of stupidity”) Jfr även M Rosengren, Retoriken – en kunskaps-
teori s 41 ff.
560 Jfr Schiappa, Protagoras and Logos s 117 ff, varifrån Rosengren hämtat inspiration. 
En annan som, inspirerat av Rosengren, lagt viss möda på satsen är Fridström Montoya, 
se hennes Leva som andra genom ställföreträdare s 487 ff.
561 M Rosengren, Doxologi s 16. Han stödjer sin tolkning bl a på att det grekiska 
ordet som används inte är anêr (ἀνήρ) eller andros (ἀνδρός), dvs man, utan antrophos 
(ἄνθρωπος), vilket, enligt Schiappa, Protagoras and logos s 131 not 4: ”can refer to indi-
vidual human beings or to humanity as a whole (women included)”; och påtalar i ljuset 
av det hur tendentiös Platons Sokrates tolkning är (jfr ovan). Jfr även M Rosengren, 
Rhftoricf ≠ retorik, SvD 2001-08-14, som innehåller ett kortfattat utkast till Rosengrens 
retoriska teorier, och där förhållandet till Schiappa och till Perelmans lärare Dupréel, 
såvitt gäller tolkningen av Protagoras möjligen framgår mer explicit än i Doxologi (i så fall 
p g a textlängden och om de nämns i not eller brödtext, jfr a a s 16, 17 och 64).
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vad ’egentligen’ skulle betyda i detta sammanhang) – men vi har inte någon 
möjlighet att säkert veta när eller om det är så.”562

Han fastnar för att satsen bör förstås som att det är människan som med 
hjälp av något slags mått avgör verklighetens form och struktur (och inte att 
människan är den skala mot vilken verkligheten mäts).563

När Rosengren sedan tänker över vad för slags mått det mänskliga är, 
resulterar det i en utläggning av logos . Han föreställer sig nämligen att 
den historiske Protagoras själv hade kunnat tänka att just logos är män-
niskans mått.564

Ordet logos är ökänt mångtydigt, och dess mening varierar med sam-
manhanget – i retorikens lära om pisteis får det en betydelse, i Bibeln en 
annan –565 och det synes vara en översättares favoritpoäng att den antika 
grekiskans ord logos (λόγος) beroende på sammanhanget kan svara mot 
svenska uttryck som: ord, språk, tal, oration, ordspråk, maxim, påstå-
ende, tal, diskurs, konversation, ratio, förnuft, postulat, återgivande, 
berättelse eller historia (och då allt från verklig händelsehistoria till ren 
fabel).566 Och säkert något ytterligare.567 Risken för att något ska gå i 
förlorat i översättningen är därmed, milt uttryckt, avsevärd.

Rosengren tänker sig att det aktuella logos är dels något som män-
niskan besitter:

”något som hon brukar för att forma sin värld och sitt liv; dels männis-
kan som besatt (i ordets alla bemärkelser) av logos, av de begrepp, tänkesätt 
[vanor, traditioner] och språk som alltid redan finns där”,568

som varje människa föds in i och formas av, från sin tidigaste barndom.569 
Logos blir för honom ett slags samlingsbegrepp för allt det som under-

562 M Rosengren, Doxologi s 15 f.
563 M Rosengren, Doxologi s 19 f.
564 M Rosengren, Doxologi s 20 ff.
565 Jag tänker förstås primärt på Johannesevangeliet 1:1: ”I begynnelsen var Ordet, och 
Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.”, där ordet är en översättning av just logos. Jfr 
även Broomés anmälan av Retorik & rätt: sett genom tio författares ögon, i SvJT 1995 
s 585, där han underförstått anspelar på just detta bibelställe; och Fridström Montoya, 
Leva som andra genom ställföreträdare s 498.
566 Jfr Liddell & Scott, An Intermediate Greek-English Lexicon (en filologisk klassiker 
från 1889), vid uppslagsordet logos (λόγος) där det vid respektive (engelsk) översättning 
(som här översätts till svenska) hänvisas till antika källor.
567 Jfr i not 44 ovan.
568 M Rosengren, Doxologi s 21.
569 M Rosengren, Doxologi s 21; jfr på temat även Ricouer, Freud and philosophy s 30 f, 
och apropå alltid redan, i not 107 ovan.
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medvetet eller medvetet styr våra perceptioner – det må vara språk, som 
uppfattas som en del av logos, kategorier, eller något annat.570

Mot den bakgrunden vill han ge Protagoras sats ungefär följande inne-
börd:

”Mellan individens sensationer och perceptioner och den för alla eventuellt 
gemensamma naturen finns logos som en tredje möjlighet: varken unikt 
individuellt eller lika för alla fungerar logos som det kitt som håller männi-
skor tillsammans. Var och en har sitt logos och likväl är logos gemensamt 
för alla människor. Logos är kanske det viktigaste bland de verktyg med 
vilka vi utmejslar vår natur – vår egen mänskliga så väl som världens – och 
som samtidigt utmejslar oss såsom människor. Genom logos namnger vi 
våra sensationer och perceptioner så vi förmår erfara dem, tala och tänka 
om dem; logos är något vi föds till, lärs upp inom och formas av – och som 
vi själva omformar; logos hjälper oss att skilja lögn från sanning, oveder-
häftigt struntprat från allvarligt syftande yttranden. Logos garanterar vår 
mänsklighet.”571

Logos tänks alltså, ur olika perspektiv och på olika sätt, spela en viktig 
och formativ roll som förmedlande länk mellan individen och allmänhe-
ten, mellan den enskilda persons perceptioner och mänsklighetens even-
tuellt (på något sätt) gemensamma världsuppfattning:

”utan logos [skulle vi inte] kunna uppleva några sensationer just såsom smak, 
eller hunger [etc], och inte heller kunna tala med varandra om dessa sensa-
tioner, eller, än mindre, kunna reflektera över deras roll i våra liv.”572

Det är här kopplingen till den nya retoriken kommer in. Perelman omta-
las som en samtida protagoré och det sägs att man hos honom finner en 
språk- och kunskapssyn som är direkt relaterad till den antika retoriska 
synen på logos, samtidigt som den enligt ovan utvecklats i, och som, 
opposition till vissa samtida filosofiska ståndpunkter.573 Som Rosengren 

570 Ett frö till detta finns redan i M Rosengren, Psychagōgia s 19 ff (2 uppl s 25 ff).
571 M Rosengren, Doxologi s 22 (kurs struken). Den sista bestämningen i räckan lär 
vara avsiktligt mångtydig, två sidor tidigare hänvisar Rosengren i en not till Aristoteles, 
Politiken 1253a, som i Blomkvists svenska översättning från 1993 lyder: ”Människan har 
ensam bland djuren fått talets [logos] gåva. Medan lätet är en signal om smärta eller njut-
ning och därför finns även hos de övriga djuren (dithän har nämligen deras natur sträckt 
sig, att de kan förnimma smärta och njutning och signalera detta till varandra), så finns 
talet för att visa på det som är till fördel eller skada, och sålunda även det som är rätt eller 
orätt. Detta är något speciellt för människan i jämförelse med de övriga djuren, att hon 
ensam kan uppfatta gott och ont, rätt och orätt och så vidare, och det är gemenskap i 
dessa värderingar som bildar hus och stat.” – och det är alltså för Aristoteles, och synbar-
ligen Rosengren, vårt logos som skiljer oss från djuren.
572 M Rosengren, Doxologi s 24 f.
573 M Rosengren, Doxologi s 25.
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läser Perelman är dennes poäng att sanningen, evidensen eller kunskapen 
inte existerar utanför eller bortom sitt specifika mänskliga sammanhang.574 
Den är osjälvständig, klarar sig inte på egen hand, och vill någon vinna 
gehör för sina sanningar eller sin syn på kunskap så måste hon argu-
mentera för dem på ett sätt som accepteras av publiken, och får den att 
ansluta till ens sak.575

Eftersom, som utvecklats ovan, retorikens kunskaps- och sanningssyn 
är relativistisk, lägger retoriken därmed grunden för all annan kunskap 
– inklusive varje vetenskaplig, filosofisk eller, för den delen och här cen-
tralt, rä t t s l ig  sådan; retoriken lägger grunden för allt det vars grund utgörs 
av de goda argumenten, och inte de ovedersägliga bevisen.576

Ett par andra viktiga tänkare i Rosengrens bygge är som nämnts Pierre Bour-
dieu och Ludwik Fleck. Bourdieu har utvecklat ett doxabegrepp som en 
central del av hans projekt,577 där ordet dock används i en något annan bety-
delse än den det får hos Rosengren (Bourdieus koppling till antikens retorik 
får beskrivas som lösligare, och Rosengren ansluter direkt till Aristoteles)578 
men Rosengren använder Bourdieus doxabegrepp för att utveckla sitt 
eget.579 Därtill jämförs Bourdieus syn på språk, och diskurs, med retorikens 
syn på logos, varvid stor överensstämmelse befinns föreligga.580

Vad gäller Fleck använder Rosengren dennes kunskapsteori – hämtad från 
hans Entsthehung und Entwicklung einer Wissenschaftlichen Tatsache. Einfüh-
rung in die Lehre von Denkstil und Denkkollektiv (Uppkomsten och utveck-
lingen av ett vetenskapligt faktum: Inledning till läran om tankestil och tan-
kekollektiv) från 1935 –581 för att utveckla sin syn på människans roll i kun-

574 M Rosengren, Doxologi s 27.
575 M Rosengren, Doxologi s 27.
576 M Rosengren, Doxologi s 27. Han synes mena att det gäller även för den typ av 
kunskap som finns inom artificiella språk, och alltså för all kunskap (som Perelman tän-
ker sig den). En tänkbar förklaring till det är att de artificiella språken inte har någon 
räckvidd utanför sin egen domän, och att valet att använda sig av ett artificiellt språk för 
att representera något, inte är något som kan legitimeras med det språket självt – utan 
måste ske med ett naturligt språk. (Jfr ovan vid not 280 ff om Kuhns paradigm och om 
valet av paradigm.)
577 Rosengren läser Bourdieu som att han med doxa menar något i stil med socialt 
bestämd, inte alltid medveten och ofta icke-diskursiv kunskap – t ex tankemönster, språk-
vanor, sätt att agera, gå, klä sig – och som ”det som inte ifrågasätts” därför att ingen kom-
mer på tanken, se M Rosengren, Doxologi s 69. Jfr även 2.5.3.2 nedan.
578 Jfr M Rosengren, Doxologi s 67 och 69 f, där Rosengren lär avse Aristoteles, Retori-
ken 1355a och 1391b, jfr även Lindqvist Grinde, Introduktion s 48 m hänv.
579 Jfr M Rosengren, Doxologi s 27 ff, där Bourdieus läror kort introduceras, synbarligen 
för att erbjuda relevanskontext och som auktoritetsåberopande. Jfr vidare nedan 2.5.3.
580 Se M Rosengren, Doxologi s 27 ff, 36 och 69 ff. Jfr om Bourdieu även 2.5.3 nedan.
581 Boken finns sedan 1997 i svensk översättning med titel enligt ovan. Översättaren är 
Bengt Liliequist, som också disputerat på en avhandling med titeln Ludwik Flecks jäm-
förande kunskapsteori, 2003.
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skapsprocessen, och därigenom sin doxologi. Det enklaste sättet att förklara 
Fleck är som ett slags föregångare till Kuhn (en hipster skulle kunna säga att 
Fleck snackade om paradigm ”innan det var coolt”, på 60–70-talen), som 
dock använde andra ord.582 Fleck kallar sin kunskapsteori ”jämförande”,583 
och uppfattar kunskap som varken renodlat social eller individuell, utan 
(med Rosengrens ord) som: ”resultatet av en process som involverar tre fak-
torer: individen som söker kunskap; den sociala, historiska och diskursiva 
epistemiska situation som format och formar individens aktuella kunskap 
samt det som står i fokus för kunskapsintresset, kunskapsobjektet.”584 Flecks 
(här relevanta) centrala begrepp är tankekollektiv, tankestil, stilenlighet, tan-
ketvång samt aktiva och passiva kopplingar.585 Dessa begrepp används för 
att definiera om fakta- och sanningsbegreppen.586 Ett tankekollektiv kan 
bestå av alltifrån en tillfällig och kortvarig koppling mellan två personer 
(momentana tankekollektiv), till långvariga och eventuellt institutionalise-
rade sammanslutningar av människor (stabila tankekollektiv).587 Varje tan-
kekollektiv (som alltså kan jämföras med Kuhns ”scientific community”)588 

582 Jfr Holmqvist, Om relativism, i Olausson (red), Idéhistoriens egenart (eller ”egenhe-
ter” – det står olika saker på bokens omslag och insida) s 104 f; M Rosengren, Doxologi 
s 33. Mößner, Thought styles and paradigms – a comparative study of Ludwik Fleck and 
Thomas S. Kuhn, Studies in History and Philosophy of Science 2011 (vol 42) s 362 ff, 
kritiserar tendenser till att alltför lättvindigt jämställa Fleck och Kuhn. Vilket hon vad jag 
kan se gör med all rätt. Att de jämförs på det härvarande, utslätande och skillnadsminime-
rande, sättet är dock endast avsett att fylla en pedagogisk funktion, då den genomsnittliga 
bekantskapen med Kuhn torde vara högre än den med Fleck – inte minst som Kuhns 
paradigmbegrepp redan introducerats ovan. Jfr om relationen mellan Kuhn och Fleck 
även Liliequist, Ludwik Flecks jämförande kunskapsteori, bl a s 8, 109 ff och 254 f.
583 Jfr Fleck, Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum s 122 ff. Jfr även 
Liliequist, Ludwik Flecks jämförande kunskapsteori s 43 ff och 155 ff.
584 M Rosengren, Doxologi s 34.
585 Se därom Fleck, Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum, inte 
minst s 99 ff. Jfr även Liliequist, Ludwik Flecks jämförande kunskapsteori s 15 ff.
586 Fleck, Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum s 102: ”Inom kun-
skapens område kallas den motståndssignal som möter det fria, godtyckliga, tänkandet, 
ett faktum.”
587 Fleck, Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum s 103. Jfr M Rosen-
gren, Doxologi s 36.
588 Rosengren utgår ifrån att ett Fleckskt tankekollektiv kan vara snävare än ett Kuhnskt 
paradigm, och skriver (Doxologi s 35 f, jfr även s 76): ”Jämfört med […] Thomas Kuhns 
’paradigm’ [som] försöker fånga det för […] en hel disciplin dominerande sättet att 
tänka, att bedriva vetenskap och att argumentera, framstår ’tankestil’ som ett påfallande 
lokalt och föga omfattande begrepp.” Antagandet (som understöds genom att hänvisa till 
Holmqvist, Om relativism, jfr där s 105) fyller en funktion i Rosengrens resonemang. 
Kuhns paradigm gestaltas som monolitiskt och som att det hegemoniskt dominerar en 
hel disciplin. Fleck tänks differentiera mera, och därför vara mer tillåtande mot avvikelser 
(lite mjukare och mindre totalitär). Doxologin avser att medge ännu mer differentiering, 
och därigenom bättre kunna ta hänsyn till alla de lokala idiosynkrasier som finns på olika 
fält för retoriska prestationer. Framställningen av Kuhns paradigm som en hegemon med 



164

utbildar sin egen tankestil. Det senare begreppet definieras som ”en riktad 
varseblivning med en motsvarande tankemässig och saklig bearbetning av 
det varseblivna”.589 Tankestilen karakteriseras av gemensamma kännetecken 
för de problem som är intressanta för tankekollektivet och ibland av en viss 
teknisk eller litterär stil. (Jfr Kuhns på paradigmet grundade normalveten-
skapligt pusslande praxis.) För varje tankestil framstår vissa kunskapssam-
band eller förhållanden som pass iva , vilket innebär att de framstår som 
givna eller naturliga. Andra framstår som akt iva , vilket vill säga att de synes 
konventionella, eller kulturliga – som mer direkta resultat av människans 
strävan att förstå och begripa. Att bli en del av ett tankekollektiv är att inso-
cialiseras i dettas tankestil, och vad vetenskapliga tankekollektiv anbelangar 
är god forskning sådan som förmår producera s t i l enl iga  resultat (Kuhn 
skulle kanske säga resultat som bekräftar det rådande paradigmet).590

Grundkursstudenten som läser rättsfall förmår  inte se det som den trä-
nade juristen lärt sig att se, men den process som förvandlar novisen till 
fullfjädrad lagfaren är inte en process där individen successivt lär sig att se 
allt som finns där. Nej, individen lär sig i första hand att se det som efter-
söks, att se det som ska  finnas där (”Vilka rättsfakta är styrkta?” etc), och 
att sålla bort det irrelevanta (olika rövare parterna kan ha försökt sig på, 
osannolikheter ett vittne kan ha framfört och på det hela taget allt som inte 
är ”rättsligt relevant”).591 Tankestilen utövar därmed ett tanketvång, och det 
är stilen som bestämmer vad som uppfattas som sant – sanning är inom tan-
kekollektivet ”en stilriktig lösning”.592 Varje enskild individ är alltid fången 
i en viss tankestil, och ”[d]en naive forskaren […] föreställer sig främmande 
tankestilar som fria fantasier eftersom han i dessa bara ser vad som är aktivt 

generell räckvidd synes dock missvisande. Det stämmer att paradigmet täcker en disciplin 
– eftersom det, enligt Kuhn, är paradigmet som från början verkar disciplinerande och 
alltså är formativt för disciplinen. Disciplinen behöver dock inte nödvändigtvis bestå av 
många faktiska personer – det torde mycket väl vara konsekvent med Kuhns tankegångar 
att en disciplin kan bestå av endast ett fåtal personer, t ex om det rör sig om (spjutspets)-
forskning inom ett relativt snävt ämne (och sådana finns det ju gott om i dagens speciali-
seringsbejakande akademiska klimat).
589 M Rosengren, Doxologi s 36.
590 Jfr även Fridström Montoya, Leva som andra genom ställföreträdare s 50 med 
not 107.
591 Exemplet är en anpassning av Rosengrens exempel i Doxologi s 38 f (forskare som 
ser saker genom mikroskop); vilket i sin tur är väl förenligt med Kuhns resonemang, om 
ankharar; glasögon som vänder saker uppochned, vad man ser i labbet, och barn som lär 
sig säga ”mama”, i The Structure of Scientific Revolutions s 126 ff.
592 Fleck, Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum s 101: ”En sådan 
stilriktig lösning, möjligen endast som en enskild företeelse nur singular möglich, kallas san-
ning. Sanningen är inte ’relativ’ eller ens ’subjektiv’ i ordets populära betydelse, utan alltid 
eller nästan alltid fullständigt bestämd inom en tankestil.” Jfr M Rosengren, Doxologi 
s 43 f och Fridström Montoya, Leva som andra genom ställföreträdare s 50.
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och godtyckligt.”593 (Det är påtagligt likt Kuhns tanke om att paradigmex-
terna problem uppfattas som ovetenskapliga.)

Rosengren menar att doxa fungerar på ett sätt som liknar Kuhns para-
digm (eller Flecks tankestilar) samt att våra doxor styr hur vi uppfattar 
världen och hur vi mäter den.594 Den doxologiska terminologin inspi-
reras (utöver av Perelman och Bourdieu) av den antika retoriken, där 
begrepp som doxa (δόξα) och endoxa (ἔνδοξα) använts för att försöka 
fånga det vi som människor håller för sant, tror på och agerar utifrån.595

Retoriker kan i sina tal anspela på ta endoxa (τα ἔνδοξα), det sannolika 
– som inte ska förstås probabilistiskt, utan som det som hålls för att vara 
likt sanningen, men inte är säkerställt – och det möjligen bredare begrep-
pet doxa,596 som är de försanthållanden, trosföreställningar och förgivet-
taganden som råder hos en grupp människor.597 Doxa alluderar inte på 
den epistemiska verkligheten som sådan, utan på hur den ter sig för oss 
människor, och Rosengren tänker sig att människan, då hon upplever 
världen, mäter världen med sitt mått logos och därigenom skapar doxa,598 
om världen, om sanning, (om rätten,) och så vidare.599 Varje någorlunda 
avgränsad social domän har sin egen doxa,600 och genom att tillägna sig 
förefintliga doxor, gör individerna dem till sina egna, vilket sker genom 

593 Jfr M Rosengren, Doxologi s 39. Jfr även M Rosengren, Retoriken – en kunskapsteori 
s 44 ff och M Rosengren, För en dödlig som ni vet är största faran säkerhet s 80.
594 M Rosengren, Doxologi s 63 ff. Jfr Legrand, Paradoxically Derrida s 632, som, efter 
Bourdieu och Barthes, skriver: ”Using ’doxa’ to connote the idea of a powerful and indeed 
hegemonic language that routinely and daily instills itself everywhere into the field […]”. 
Legrand är i allmänhet derridean (jfr t ex titeln) och lär därför lägga en något speciell 
betydelse i ordet ”language” samt använda sig av ett omfattande språkbegrepp.
595 M Rosengren, Doxologi s 63, samt i följande noter.
596 Akujärvi översätter doxai med ”de uppfattningar” varifrån man hämtar alla övertal-
ningsmedlen, och ta endoxa med ”den allmänna meningen”, se Aristoteles, Retoriken 
1391b och 1355a.
597 M Rosengren, Doxologi s 67. Jfr även Amossy, Introduction to the Study of Doxa, 
passim, bl a s 388: ”Perelman strongly emphasizes the role of shared premises and thus of 
doxic elements, without which no persuasion would be possible.”
598 Jfr även Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid s 68: ”När vi påstår att retoriken är 
konsten att uppfatta det som kan övertyga, så säger vi med andra ord att retoriken är 
ett verktyg som hjälper oss att söka igenom doxa. […] retoriken [kan därför] ses som en 
doxologi – en lära om doxa […] Men samtidigt kan det vara talarens mål att förändra de 
sanningar som publiken tror på. Doxa är alltså både en utgångspunkt och ett mål för en 
talare.” Varpå det noteras att doxa kan utnyttjas argumentativt, för att förändra doxa. Det 
senare illustreras med ett exempel (hämtat från Buhre, Att läsa mellanrum eller tomrum 
s 43 ff) om hur samiska frihetskämpar tagit ”rasistiska föreställningar som utgångspunkt 
för sina argumentationer, trots att målet var en befrielse från orättvisor som delvis stam-
made från samma rasistiska övertygelser”.
599 Jfr M Rosengren, Doxologi s 67.
600 M Rosengren, Doxologi s 70.
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insocialisering i doxornas respektive domäner och inlärning (eller innöt-
ning) av dessas villkor – vilka inte nödvändigtvis måste kunna artikule-
ras, eller ens vara medvetna.601 Rosengren talar om doxisk kunskap, och 
menar med det inte skenbar kunskap, utan situerad, föränderlig och intres-
serad (alltså icke-neutral) kunskap.602 Det är sådan kunskap doxologin vill 
vara en lära om.

Rosengrens övergripande agenda är alltså att formulera en kunskapsteori 
som är mer lokal och mindre reduktionistisk än vad han uppfattar tidigare 
alternativ som (det gäller särskilt diskursiva kunskapsteorier). Som ett led 
i det använder han sig (för att försöka övervinna terminologins oöverstig-
liga problem och därigenom freda sig från fördomsgrundade vantolkningar 
och terminologiskt bagage) av inte bara ett utan två ökänt mångtydiga och 
svår-/oöversättbara ord – som han dessutom själv på olika håll ger något 
varierande översättningar och beskrivningar av, och därmed markerar att 
alla sådana är endast ungefärliga.603 Ytligt betraktat innebär dessa manövrar 
förstås inte mer än att Rosengren ansluter till den aristoteliska terminolo-
giska traditionen och därigenom gestaltar sig själv som en god och histo-
riemedveten retoriker. Det är dock knappast otänkbart att det, också, är en 
del av en medveten retorisk strategi, som syftar till att göra det svårare för 
analytikerna – motståndarlaget – att låsa fast hans doxologi i deras analy-
tiska kategorier (i deras doxa).

Gränsdragningar mellan sociala domäner renderar alltså olika doxa, vilka 
som en följd av gränsdragningarna kommer att vara åtskilda från varan-
dra. De är dock inte isolerade, utan samspelar och interagerar växelver-
kande med varandra.604

Rättsvetenskapen uppfattas normalt som åtskild från politik, filosofi, 
och retorik,605 och aktörerna inom dessa olika livsområden har sannolikt 
regelmässigt olika syn på sin egen verksamhet, samt på dess förutsätt-
ningar och rationalitet. Trots det interagerar de olika fälten med varan-
dra. Framgångsrik politisk aktion utmynnar ofta i någon typ av regler,606 
vilka rättsvetare kan analysera; rättsvetare har historiskt sett – såvitt känt 
alltid – påverkats av sin tids filosofi (låt vara att det oftast skett med viss 

601 Jfr M Rosengren, Doxologi s 71. Om juristers insocialisering, jfr Schlag, Hiding the 
Ball s 1681 ff.
602 M Rosengren, Doxologi s 67 ff. Jfr även Amossy, Introduction to the Study of Doxa, 
bl a s 369 och Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid s 67 f.
603 Jfr M Rosengren, Doxologi s 78: ”[…] det skapande, flexibla, multiforma och rörliga 
hos detta mångtydiga sätt att bruka och beskriva logos […]”.
604 Jfr M Rosengren, Doxologi s 71 ff.
605 Jfr om Hans Kelsens förmodade mål med sin Rena rättslära 4.4.3.4 nedan, den pack-
ade texten efter not 1956.
606 Jfr i och vid not 109 ovan.
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fördröjning);607 och retorisk färdighet (som till exempel kan yttra sig i 
genreanpassning, med allt vad det innebär) lär vara allt annat än skadligt 
för den rättsvetenskapare som vill nå ut med sin forskning.608 Och så 
vidare. Rätten och retoriken kan också samspela på så vis att de rättsliga 
texterna kan analyseras retoriskt.

Rosengren ansluter till Bourdieus sätt att använda begreppet doxa, vil-
ket är mer deskriptivt än normativt – doxa är varken något dåligt eller 
något bra, det är helt enkelt en ofrånkomlig förutsättning, möjlighet eller 
begränsning, för det mänskliga upplevandet och tänkandet.609

Nästa steg i Rosengrens utveckling av sin doxologi är att introducera på 
vilket sätt retoriken är ett verktyg för att förhålla sig till doxa.610

Detta görs genom att, först, skylla retorikens förfall sedan antiken på 
Quintilianus sätt att framställa den i fem huvuddelar, som bidragit till 
synen på retoriken som maskinliknande:

”stoppa in ett ämne i ena änden och ut kommer ett färdigt tal i den andra 
– talarens roll blir då endast att förse maskinen med material och röst”.611

och sedan lyfta fram Roland Barthes betydligt mer smickrande syn på 
den antika retoriken.612 För Barthes var retoriken i första hand ett meta-
språk, en språklig praktik som till sitt objekt tar de övertygande talen.613 
Rosengren sammanfattar Barthes ståndpunkt så:

607 Jfr t ex Gordley, The Philosophical Origins of Modern Contract Doctrine, passim, 
bl a s 1 ff; J Samuelsson, Rättsvetenskapens vetenskaplighet, Vb Olsen s 189 ff, bl a s 209: 
”Filosofin är, skriver Hegel, sin tid fattad i tankar […] Deras tid kommer till tals i deras 
skrifter […]”
608 Jfr t ex Feyerabend, Against Method 3 uppl s 113 f, 117, eller Graver, Rett, retorikk 
og juridisk argumentasjon, här och där, t ex s 89 ff, där vikten av genreanpassning, för 
den som vill nå fram, uppmärksammas (och anpassning till genren kan tveklöst räknas 
till eloquentia).
609 Jfr M Rosengren, Doxologi s 76.
610 Jfr i not 598 ovan.
611 Jfr inledningsvis 2.4.3 ovan, samt Barthes, The Old Rhetorique: an aide-mémoire 
s 50 och M Rosengren, Psychagōgia s 110 och 115 (2 uppl s 99 och 104). Maskintanken 
har visst stöd i den berättelse som florerar om att Gorgias i uppvisningssyfte (retoriken 
brukar sägas ha varit något av en publiksport i antikens Grekland) ofta utmanade publi-
ken, och sa att om den bara gav honom ett ämne – vilket som helst – så skulle han på 
studs kunna producera ett tal om det.
612 Se Barthes, L’ancienne rhétorique – Aide-mémoire, Communications 1970 (nr 16) 
s 172 ff. Artikeln finns ompublicerad i Barthes, L’aventure sémilogique, 1985, vilken 
Rosengren hänvisar till. Denna bok finns översatt till engelska (av Howard) under titeln 
Barthes, The Semiotic Challenge (1985) och artikeln återfinns där under titeln The Old 
Rhetoric: an aide-mémoire, på s 11 ff.
613 Se Barthes, The Old Rhetoric: an aide-mémoire s 11 ff. Jfr M Rosengren, Doxologi 
s 79 f och s 87 samt M Rosengren, Psychagōgia s 112 ff (2 uppl s 102 ff).
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”[Barthes] urskiljer sex olika metaspråkliga praktiker som genom historien 
samsats eller ersatt varandra under beteckningen ’Retorik’: retoriken som 
övertalandet konst, en teknik eller technè i antik mening; retoriken som lära, 
undervisning; retoriken som en uppsättning regler, en språkmoral; retoriken 
som en social praktik, ett sätt att tillägna sig det dominerande språket; reto-
riken som en lekfull, ironisk, maktkritisk och subversiv praktik och – den 
punkt som särskilt fångat mitt intresse – retoriken som vetenskap, det vill 
säga ett ’observationsfält som avgränsar vissa homogena fenomen’, ’en klas-
sificering av dessa fenomen’ samt ett ’metaspråk, alla retoriska traktater, vars 
ämne […] är det argumentativa och ”figurativa” språket.’”614

Tanken om retoriken som en vetenskap om det vetenskapliga språket, paras 
sedan med idén om retoriken som verktyg (en lära, eller praktik), och 
Rosengren vill använda retoriken som ett verktyg för vetenskapliga 
undersökningar av vår mänskliga kunskap. Retoriken är redan från dess 
mytomspunna början en relativistisk vetenskap, eller konst,615 och han vill 
använda retoriken, inte som en maskin för att producera övertygelse hos 
en viss publik, utan som ett verktyg som kan säga något om vad en per-
son eller publik tror, värderar, vet och kan, i ett visst sammanhang vid en 
viss tidpunkt – alltså för att säga något om den doxa publiken omfattar, 
kritiserar eller utgår ifrån, i sitt handlande eller argumenterande.616 Den 
viktigaste delen av retoriken blir därmed inventio, det vill säga retorikens 
lära om hur talaren har att inventera (inte uppfinna) möjliga argument, 
och särskilt topiklärans roll för denna del.617 (Till topikläran och dess 
betydelse för rättslig retorik återkommer vi.)618

Retoriken blir därmed snarare hermeneutisk, än heuristisk, och dess 
relativistiska hållning till kunskap och sanning kan användas för att säga 
något om vad människor håller för sant.

Något mer borde kanske sägas om relativism, förresten. Det har nämnts ovan 
att man ibland kan se/höra någon lite föraktfullt slänga sig med ”anything 
goes-relativism!” eller liknande. (Av platonister, positivister, med flera gärna 
liksom spottat  fram, för att det inte ska råda någon tvekan om ordens 
lumpna konnotationer.) Det finns skäl att vara skeptisk mot detta knep. Om 

614 M Rosengren, Doxologi s 79, som hänvisar till, samt citerar och översätter från Bar-
thes, L’aventure sémilogique s 87. I den engelska översättningen Barthes, The Semiotic 
Challenge, finns det motsvarande resonemanget på s 12 ff, och motsvarigheterna till de 
citerade passagerna på s 13.
615 Jfr M Rosengren, För en dödlig som ni vet är största faran säkerhet s 79, och Lind-
qvist, Klassisk retorik för vår tid s 26 ff, där bl a retorikens mytiska skapare, Korax, Tisias 
och Gorgias nämns. Jfr även Schiappa, Protagoras and Logos s 190 ff.
616 M Rosengren, Doxologi s 80.
617 Se M Rosengren, Doxologi s 80 ff och 86 ff. Jfr M Rosengren, Psychagōgia 112 f och 
167 ff (2 uppl s 102 f och 146 ff).
618 Se 2.5.1 nedan.
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det nu vore så att ”anything goes”, så vore detta, snarare än som ett uttryck 
för relativism, där saker och ting ”beror på”, att förstå som ett uttryck för 
nihilism, då det implicerar det inte finns några gränser som behöver respek-
teras.619 Även om en relativistisk hållning innebär att perspektivet (tanke-
stilen, paradigmet, etc) kan variera så implicerar hållningen fortfarande en 
bundenhet till något, inte en avsaknad av normer eller gränser. Att påstå att 
”allt”, i betydelsen ”vad som helst”, är möjligt, är inte relativistiskt. För en 
relativist är nämligen inte allt möjligt, när perspektivet väl är valt – tvärtom 
är det ofta ganska få saker som är möjliga (för som man frågar får man svar), 
och det gäller ofta även vilka perspektiv som i en viss situation är valbara. 
Knepet är nog ofta just det: ett retoriskt knep, i form av en förkastelsedom 
(antirrhesis) som utnyttjar en topik förankrad i en diskursiv kunskapsteo-
ri.620 Andra gånger rör det sig möjligen om ett uttryck för en fundamen-
tistisk panikreaktion, inför en uppfattad nihilistisk hotbild vilken ses, eller 
åtminstone framställs, som det enda möjliga resultatet av att avvika från 
ortodoxin – som då förstås är den egna ortodoxin.621

2.4.6 Sammanfattning så här långt
Okej, så här långt har följande utspelat sig i denna text. Vi inledde med 
en prolog, som bland annat syftade till att introducera ett antal för denna 
text relevanta teman, inte minst det retoriktema som hela kapitel 2 inne-
bär en utläggning av. Därpå följde ett kort avsnitt med något som bör-
jade likna klassisk rättsdogmatik, avtalsrätt och det ämne titeln antyder 
att boken ska behandla, nämligen avtals räckvidd, principen om avtals 
subjektiva begränsning och några föreslagna förklaringar till den princi-
pen (1.1). Avsnittet fick utgöra startpunkt för textens och undersökning-
ens huvudsakliga materiella intrig, och alltså det som denna avhandling 
(snart) ska börja avhandla.

Efter några ynka sidor ”pausades” dock den intrigen, för sedvanliga 
inledande anmärkningar, varefter vi mer eller mindre våldsamt övergick 
till en sidointrig, som åter lyfte det prologiska retoriktemat. Rättsveten-
skapen sades då kunna konceptualiseras som ett samtal, som handlar om 
rättens beskaffenhet – och såvitt rättsdogmatiken anbelangar normalt om 
vad som i ett eller annat avseende utgör gällande rätt. Samtalets veten-

619 Såtillvida kunde det betraktas som en variant av det nihilistiska felslutet, då pluralis-
tiska möjligheter tas till intäkt för avsaknad av säkerhet, jfr 2.3.4 ovan.
620 Som argument fungerar förkastelsedomen då på ungefär samma sätt som en grovhet 
kan göra, jfr t ex Hägg, Praktisk retorik s 174, som citerar Schopenhauer: ”En grovhet 
besegrar alla argument.”, och fortsätter: ”Det stämmer tyvärr. Försök själv bemöta en 
motståndare som bara säger: ’Djävla skitsnack!’ ”
621 Jfr Holmqvist, Om relativism s 110. Jfr även Goodrich, Antirrhesis: Polemical Struc-
tures of Common Law Thought s 57 ff och M Hansson, Kollektivavtalsrätten s 159 f.
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skapliga pretentioner sades implicera en strävan efter säker kunskap, men 
det sades att samtalet vidlåds av ett ofrånkomligt mått av subjektivism 
och relativism, som gör att det går att tala om den rättsliga kunskapens 
villkor som osäkra. Angående det senare anspelades på postmodernismen, 
relativism och vissa postmodernistiska tendenser (2.2). Därnäst gavs ett 
par konkreta exempel på ämnen som berörts inom det rättsvetenskapliga 
samtalet, där olika utgångspunkter lett till olika resultat, och där alltså 
konkreta rättsfrågor fått olika svar. Detta knöts, via bland annat Lind-
skogs skrivande, till Kuhns tankar om vetenskapliga paradigm – vilka 
kortfattat introducerades i ett avsnitt packad text angående användning-
en av termerna paradigm och paradigmval (2.3).

I innevarande underkapitel (2.4) har sedan följt en föreslagen ämnes-
mässig positionering av förevarande text, genom att nämna att den häm-
tat inspiration ur vad som med glimten i ögat benämnts rättslitteratur-
vetenskapen (2.4.2). Liksom retorikämnet ofta sorterar under litteratur-
vetenskapen (så är exempelvis fallet vid Uppsala universitet) kan man 
tänka sig att en retorisk tillnärmning till rättsdogmatiken skulle kunna 
betraktas som en form av rättslitteraturvetenskap (för de som tycker att 
etiketter och underetiketter är hjälpsamma). I de tre avsnitt som föregår 
det förevarande har sedan presenterats tre retoriska teoribildningar av 
intresse för en retorisk rättsteori.

Varje teoribildning fick en frontfigur. Den första var James Boyd 
White, som är en av förgrundsgestalterna i den amerikanska Law and 
Literature-rörelsen. Avsnittet (2.4.3) gav vid handen att White gjort en 
stor sak av retorikbegreppet, och det sätt på vilket det använts i pejorativ 
mening, samt av att han ägnat sig åt att omdefiniera detta begrepp, jämte 
rättsbegreppet, för att etablera en koppling mellan de två och utveckla 
det senare av dem på ett, enligt White, mer rättvisande, fullständigt och 
konstruktivt sätt. White bestämde retorik som den konst genom vilken kul-
turell gemenskap konstitueras, och rätt bestämdes som en species av retorik 
i den meningen, närmare bestämt den species varigenom rättskultur eta-
bleras och upprätthålls genom att kontinuerligt ometableras. White var 
skeptisk till den positivistiska traditionens förtingligande av rätten, och 
menade att rätten bör ses som en argumentativ praxis, snarare än som ett 
objekt.

Därpå presenterades (i 2.4.4) Chaïm Perelman & Lucie Olbrechts-
Tytectas ”nya” retorik, som genom att definieras relativt den ”gamla”, 
ofta uppfattat förhatliga, traditionella retoriken skapar en motsättning 
med densamma. Den nya retoriken syftade till att rehabilitera retorik 
som studieämne och kan sägas grundlägga en retorisk filosofi, genom 
att utsträcka retorikens domän till att omfatta i det närmaste all mänsk-
lig kommunikation och all kunskap, utom sådan som representeras inom 
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artificiella/formella språk (som formallogik och matematik) och endast 
”existerar” givet dessa språks axiomatiska strukturer. Utsträckandet sked-
de genom att påstå att all postulerad kunskap (alltså även vetenskaplig 
sådan) villkoras av att ett på relevant sätt bestämt auditorium accepterar 
densamma.622 För att vinna auditoriets acceptans måste man argumen-
tera med ett naturligt (dvs icke-artificiellt/-formellt) språk, och övertyga 
auditoriet om det man förespråkar. Vi berörde i princip uteslutande de 
metateoretiska delarna av den nya retoriken, medan de konkreta under-
sökningarna av olika typer av argument (som utgör större delen av den 
nya retoriken) lämnades åt sidan. (Dessa berörs dock nedan när vi återgår 
till huvudintrigen om avtals tredjemansverkningar, när och i den mån de 
är relevanta för analysen.)

Presentationen av den nya retoriken stöddes i rätt hög grad på Mats 
Rosengrens undersökningar av densamma. Bortsett från att Rosengren 
lär vara landets ledande Perelmanexpert (låt vara att det inte direkt råder 
något överflöd på sådana), motiverades detta av att Rosengren själv tagit 
stort intryck av den nya retoriken i sin alternativa kunskapsteori, kallad 
doxologi, som presenterades i det avsnitt som föregår det förevarande 
(2.4.5). Doxologin innebär en kritik av diskursiva kunskapsbegrepp. 
Den vill ställa traditionella normativt hierarkiska motsättningar mellan 
episteme (hur något ”egentligen” är) och doxa (mänskliga uppfattningar 
om hur något är) på huvudet. Doxologin utgår från Protagoras homo 
mensura-sats (”människan är alltings mått”) som bland annat kan inne-
bära att all kunskap är mänsklig och därför kontingent, immanent, situerad, 
lokal, och så vidare, samt att objekt ofrånkomligen bestäms av subjekt, 
vilket sker utifrån människans olika doxa. Doxologin är en kunskaps-
teori i Perelmans anda och efterföljd – en retorisk filosofi – som utnytt-
jar retoriken som verktyg för att analysera doxa, samt därmed vad olika 
sociala grupperingar har för premisser och vad de håller för att vara sant, 
oproblematiskt eller övertygande – såväl som osant, problematiskt eller 
nonsensartat.

622 Saken kan möjligen formuleras som att auditoriets acceptans är kunskapens egentliga 
sanningskriterium. Jfr även Sandgren, Om teoribildning och rättsvetenskap, JT 2004–05 
s 297 ff, på s 319 m hänv.
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2.4.7 En metateori för avhandlingen – retorisk rättsdogmatik
”retoriken är till för bedömning (krisis)”

Aristoteles623

Man kan alltså säga att det, på grund av ett nödvändigt och ofrånkomligt 
mått av subjektivism finns irreducibla relativistiska element i det rätts-
vetenskapliga samtalet. Dessa gör sig gällande inte minst i och för rätts-
dogmatiken och innebär där att olikartade framställningar om rätten och 
dess innehåll förekommer. Det är alltid människor som avgör vad som i 
ett eller annat avseende gäller – och det inte bara angående vad som gäller 
rättsligt, även om taxonomin med rätts-, tolknings- och bevisfrågor lätt 
aktualiseras i sådana här förmögenhetsrättsliga sammanhang och då ofta 
leder till att det som kan tematiseras som rättsligt premieras. (Iakttagelsen 
är avsedd att vara deskriptiv, inte värderande.) De människor som fäller 
rättsdogmatiska omdömen kommer i allmänhet på ett eller annat sätt att 
knyta sina omdömen till texter och dessa texter kan betraktas som reto-
riska framställningar, som tal, vilka påverkat sina auditorier.

Det finns goda skäl att betrakta rättsdogmatiken – även den vetenskap-
liga sådana – som en retorisk verksamhet. En retorisk tillnärmning syftar 
dock inte till att peka ut olika stilfigurer och liknande, även om en del 
retoriska grepp här och där i det följande kommer att synliggöras. Vid 
det här laget har förhoppningsvis också den platonska traditionen att 
racka ned på retoriken problematiserats i sådan utsträckning att läsaren 
kan uppfatta påståendet om rättsdogmatikens retoriska karaktär som, om 
kanske inte neutralt, så åtminstone som något annat än ett uttryck för 
desillusion, cynism, defaitism eller något annat ocharmigt.

Rättsdogmatik är en utpräglad tolkningsvetenskap – en hermeneuein 
techne, en tolkandets konst eller rätt och slätt hermeneutik.624 Tolknings-
verksamheten är inte ändlig. En tolkning kan alltid problematiseras, om 
inte annat så genom att ny kontext tillförs, och det faktum att en tolk-
ning utmynnat i ett omdöme innebär inte att skäl som talar emot omdö-
met bara försvinner – att inte erkänna det är bara ohederligt.625 Den 
som har kännedom om sådant som kan övertyga och övertala i en viss 

623 Aristoteles, Retoriken 1377b.
624 Hermeneutik, av hermeneuein technè (ἑρμηνεύειν τέχνη), härleds enligt konventio-
nell klokskap från Hermes som var namnet på den grekiska gudom vilken var gudarnas 
budbärare. Han ska ha uppfunnit språket, och varit en tolkare, en lögnare, en tjuv och 
en skojare – som njöt av att lämna tvetydiga meddelanden och otydliga instruktioner för 
att sedan se deras mänskliga mottagare våndas inför oklarheterna. Allmänt om rättslig 
hermeneutik, se t ex J Samuelsson, Hermeneutik, Nääv & Zamboni, Juridisk metodlära 
2 uppl s 377 ff.
625 Jfr Lindqvist, Klassisk retorik i vår tid s 65; J Samuelsson, Hermeneutik s 381 m hänv.
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situation har naturligtvis lättare att själv fälla ett välgrundat omdöme. 
Som inledningscitatet ovan ger vid handen är det enligt Aristoteles inte 
övertygandet eller övertalandet som är retorikens mål, det är istället att 
nå ett omdöme, eller det som på grekiska kallas krisis (κρίσις).626 Det 
senare ordet utgör ett etymologiskt ursprung till svenskans kris, och kri-
tik, och man kan, med lite god vilja, säga att retorikens mål är kritisk 
granskning,627 och att talet genom att ställa auditoriet inför en kris, för 
detta till en kritisk punkt och förmår detsamma att fälla ett omdöme – 
inte att okritiskt följa talarens anvisningar. Talarens och retorikens roll 
blir då att inventera argumenten och presentera dem i sitt bästa ljus, för att 
hjälpa publiken (tolkaren) att fälla ett så gott omdöme som möjligt. Det 
förtjänar nämnas att Aristoteles Retoriken kan betraktas som hans svar 
på en rättsteori (eller åtminstone en teori om rättslig argumentation),628 
och att retoriken handlar om sådana frågor där vi har att väga olika, i sig 
giltiga (eller inte bevisligen ogiltiga – vilket i praktiken ofta är samma 
sak), uppfattningar mot varandra, och efter övervägning (bouleuein på 
grekiska) välja en.629

Det går ofta att uppfatta rättsdogmatiska utsagor som osäkra,630 och 
den enskilda tolkarens tolkning blir genom samtalet, såsom en utsaga i 

626 Krisis (κρίσις) är i och för sig flertydigt, och kan även översättas som val, urskiljande 
(jfr urskillningslöst), bedömning, eller dom. I sammanhanget är det dock träffande att 
översätta det med omdöme.
627 Jfr Lindqvist, Klassisk retorik i vår tid s 65 f. Jfr även Wardy, Mighty is the Truth 
and it Shall Prevail?, i Oksenberg Rorty (ed), Essays on Aristotle’s Rhetoric s 56 ff, på 
s 80: ”Aristotle’s epistemological optimism is so endlessly provocative a philosophical 
thesis because it mysteriously contends that, with effort, the truth is there to be found – it 
doesn’t hit one in the face.”
628 Liksom de flesta andra antika retorikerna urskilde Aristoteles tre typer av tal. Aristote-
les, Retoriken 1358a f: ”Retorikens arter (eidos) är tre till antalet. Så många är typerna av 
åhörare. […] Målet (telos) bestäms i förhållande till […] åhöraren. Åhöraren är nödvän-
digtvis antingen en åskådare [theoros = åskådare, observatör, festdeltagare] eller en doma-
re, och domaren dömer antingen om det förgångna eller framtiden. Den som dömer om 
framtiden är exempelvis en folkförsamlingsdeltagare, den som dömer om det förgångna 
är exempelvis en domare i domstol […] Därför verkar det nödvändigtvis finnas tre genrer 
av retoriska tal, nämligen rådgivande tal [genos symbuleutikon], juridiska tal [genos dikani-
kon] och uppvisningstal [genos epidiktikon].” Aristoteles bygger sedan sin framställning på 
denna trikotomi och anpassar oftast sina exempel efter någon av genrerna, varvid många 
passager kommer att handla om specifikt rättslig argumentation, jfr t ex 1368b ff.
629 βουλεύειν. Jfr Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid s 65 f och 52 ff m hänv. Jfr även 
H Andersson, Rättens narratologiska dimensioner s 40: ”Men det juridiska hantverket – 
rättsdiskursen – bedöms, som tur är, inte utifrån så instrumentella och resultatinriktade 
kriterier. Fallet öppnar här den slutna formalismens ’fel är fel’, varvid man kan uppmärk-
samma att juridiken är en diskursarena där olika lösningar kan diskuteras utan att den 
som slutligen blir ’rätt’ måste innebära att de andra var ’fel’.”
630 Jfr CLS:arnas indeterminacy-tes.
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detsamma, ofrånkomligen föremål för förhandling.631 Därvid kommer 
det sätt på vilket tolkningen uttrycks – hur den beskrivs i domskälen, 
artikeln, boken, eller var det nu kan vara – i allmänhet att kunna betrak-
tas som argumentativt – som ett försök att övertyga. Det gäller även då en 
tolkare av någon anledning (till exempel genrevillkor) gestaltar sitt eget 
ethos som neutralt, ointresserat, och därför objektivt, ”vetenskapligt”,632 
eller som att den ”bara säger som det är”.633

För sådan argumentation kommer dels doxa, dels eikos – det som är 
sannolikt, eller rimligt –634 att spela en betydande roll.

Vi kan ta bara några exempel, på argumentationsformer som är populära 
i det dominerande teleologiska paradigmet – där olika ”sak-” och kanske 
framför allt ändamålsskäl upphöjs till argumenten par préférence.

Till paradigmets fundamentala kategorier räknas en rationalistisk spjälk-
ning mellan sak- och auktoritetsargument. Kategorierna hålls isär och argu-
ment som kan hänföras till den senare kategorin överordnas – ofta i så hög 
grad att argument ur den föregående framställs som merendels irrelevanta. 
Här vet man att man inte ska vara auktoritetstroende, kanske för att man 
fått lära sig att det inte är rationellt.635 Istället ska man tänka själv, självstän-
digt och kritiskt, samt se till saken själv. Det dras väl aldrig så långt som av 
rationalismens nestor framför andra, alltså Descartes,636 men det finns ett 
ideal av att vara en selbstdenker, och spjälkningen understöds av detta ideal. 
Kort sagt misstros auktoritetstro, och det sakliga men inte det auktoritets-
beroende påstås vara övertygande.637

De sakskäl som torgförs ikläds inte sällan konsekvensialismens form. De 
blir orienterade mot besluts konsekvenser och argumenten rangordnar olika 
möjliga beslut (vilka inte alltid görs explicita, men ofta kan anses underför-
stådda) med hänsyn till deras förmodade utfall. I förmögenhetsrätten ligger 

631 Jfr Graver, Rett, retorikk og juridisk argumentasjon s 101: ”I et fag som jussen, hvor 
holdbarheten av argumenten ikke kan kontrolleres på annen måte enn genom faglig dis-
kusjon […]”, och i not 622 ovan.
632 Se om ethos vidare 2.5.3 nedan.
633 Jfr H Andersson, Ersättningsproblem i skadeståndsrätten s 108.
634 Jfr om eikos Aristoteles, Retoriken 1402b, som nämner att enthymem kan bygga 
på fyra källor, nämligen sannolikhet (eikos), exempel (paradeigma), evidens (tekmerion) 
och tecken (semeion). Se även exempelvis Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid s 65, 
eller Lloyd, Polarity and Analogy: Two Types of Argumentation in Early Greek Thought 
s 424 f.
635 Jfr i not 2968 nedan. Jfr dock Ingvarsson, Osolidariskt ansvar, SvJT 2018 s 423, som 
försvarar auktoritetstrons potentiella rationalitet, genom att antyda att auktoritetsargu-
ment kan ha ett värde när det är ”rationellt att inte pröva varje påstående, utan acceptera 
vad som sägs, förutsatt att det sagda uttalats av en person som vi litar på.” Se vidare 2.5.3 
nedan.
636 Jfr om det cartesianska arvet i not 456 ovan.
637 Se härtill särskilt 2.5.3 nedan.
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ekonomiskt klingande argument nära till hands och relevanta konsekvenser 
kan därmed ofta vara sådana som yttrar sig på ”marknaden” (det kan till 
exempel röra sig om argument i termer av omsättnings- eller trygghetsin-
tresset, eller något slag av handlingsdirigering). Att sådana argument anförs 
kan tas till intäkt för att de kan vara effektiva (i Perelmansk mening),638 trots 
att förhållandet mellan förment verkan och antagen följd ofta torde vara allt 
annat än okomplicerad, och trots att konsekvenserna verkar kunna accepte-
ras som sannolika även utan egentliga belägg.639

Härtill kan nämnas att enskilda instanser tas som uttryck för generella 
”bakomliggande” principer, vilka kan tillmätas betydelse även om de på intet 
sätt är uttryckta.640 Därtill tenderar vissa saker att omtalas som existerande, 
medan andra misstros som endast fiktiva, utan att den rimligen primära 
ontologiska frågan ens antydningsvis berörs, eller rent av utdefinieras som 
irrelevant – trots att existensargument logiskt sett borde vara sekundära till 
någon viss bestämning av vad som är, i betydelsen existerar såsom reellt.641

Exemplen kan säkert mångfaldigas, men här räcker det med några få, 
till vilka vi i olika sammanhang återkommer nedan. De konventioner vi 
här anspelar på kan beskrivas som argumentationsmässiga tendenser i för-
mögenhetsrätten (särskilt inom ramen för det som med en tämligen grov 
generalisering här kallats för det teleologiska paradigmet). Ett sätt att förstå 
dessa konventioner är att förekomsten av de relevanta sambanden antas vara 
sannolika, i retorisk mening, även utan mer regelrätta bevis – vilket inte 
behöver vara något klandervärt.

Listan på exempel kan säkerligen göras lång (man kan mycket väl läsa 
stora delar av den följande texten som en sådan lista, som inventerar 
förmögenhetsrättskans konventioner). Poängen är dock här endast att 
vår rättskultur är en argumentativ sådan, att rättsdogmatik kan förstås 
som en argumentativ retorisk praxis, och att många av de argument som 
bevisligen fungerar i denna praxis, gör det genom att anspela på det som 
är sannol ikt  (eikos) eller hålls för att vara sant (ta endoxa), och på kun-
skap som är doxisk. Och man kunde tillägga att den är bara  doxisk, i 
den meningen att argumenten påverkar, genom att fungera övertygande 
eller övertalande, oberoende av om det finns, eller inte finns, eller möjli-
gen ens kan finnas, något mer regelrätt oantastligt bevi s  (i Perelmansk 
mening)642 för att argumentens premisser har något som helst episte-
miskt sanningsvärde.643 (Sagt med endast deskriptiv ambition.)

638 Jfr 2.4.4 ovan, vid not 528.
639 Se härtill bl a 6.4 nedan, jfr även 6.5.
640 Se härtill särskilt 5.2 nedan, jfr även 6.5.
641 Det blir ett tema i kap 4 nedan, se särskilt 4.3.
642 Se 2.4.4 ovan, vid not 486 ff.
643 Detta gäller förstås även många argument som kan uppfattas vara starka (med en 
doxologisk kunskapssyn gäller det ju a l la  argument), men det är min förhoppning att 



176

Här menas alltså att rätten, i ljuset av allt som sagts hittills i kapitel 2, och 
med de preciseringar som successivt givits, kan förstås retoriskt – som reto-
rik. Men inte på gängse sätt ”som bara  retorik”. Det är inget ”tomt” i det 
sätt på vilket rätten är retorisk. (Med en slogan kunde undersökningens 
metateori formuleras så: ”Rätt är retorik – och inget ’bara’ med det!”) Det är 
i vart fall inte tommare än att det synes överensstämma med den rättsdog-
matiska praktikens faktiska funktionssätt.

Förhoppningsvis kan de ovan erbjudna presentationerna av några hyfsat 
samtida retoriska teoribildningar – vilka alla kan ses som en del i en inter-
nationell trend vars långsiktiga mål varit att rehabilitera retoriken genom 
att odla förståelse för densamma, dess villkor och dess mål – utgöra en 
tillräcklig kontextualisering, för att förstå varför och hur ett retoriskt per-
spektiv kan vara tilltalande.

Rätt som retorik, kort sagt. Vad sådana metateoretiska utgångspunkter 
kan innebära för projektet utvecklas något i följande avsnitt. Utöver vad 
som där sägs, får det visas i den senare texten, när vi ganska snart återvän-
der till huvudintrigen. Men det kan redan här sägas att det inte behöver 
betyda särdeles omvälvande saker i metodologiskt hänseende. (Det är, såvitt 
mig anbelangar, inget fel med ”traditionell rättsdogmatisk metod” – eller 
de teoriförklaringar som brukar gå hand i hand med sådana metodförkla-
ringar – det som här sagts anger de kunskapsteoretiska utgångspunkterna 
för denna undersökning, dess metateori, och det är inte avsett som någon 
förkastelsedom över ”hur man brukar göra”.) Om det finns någon san-
ning i att rättsdogmatiken, vilket är den aktivitet genom vilken rätten 
huvudsakligen kommer till tals, är retorisk, på det sätt som här föreslås, 
så har den nog alltid varit det. (Däremot innebär det en del saker för 
vilka anspråk en rättsdogmatisk utsaga kan ha, inte minst vad gäller nor-
mativitet, och att en viss ödmjukhet därvidlag är på sin plats, inte minst 
i rättsvetenskapen.)

svaga arguments framgång och uppfattade relevans (vilken styrks om inte annat så av att 
man under stor del av 1900-talet nämnt dem, om och om igen) kan vara illustrativa för 
doxas betydelse i rättsdogmatiken.
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2.5 ”Metod”: Rättsdogmatik som retorisk 
hermeneutik

2.5.1 Inledning – topisk retorik
”Så som det är lätt att finna det som är förlorat, om platsen 
pekas ut för oss; så bör vi känna till platserna eller topikerna, 
om vi vill spåra argument; för det är det namn Aristoteles 
gav de ställen, varifrån argument hämtas.”

Marcus Tullis Cicero644

Vi ska nu väva ihop de teoretiska trådarna med framställningens meto-
dologiska väv. För att redan från början ge en antydan om helheten kan 
sägas att våra nyckelord i metodhänseende är: rättsdogmatik, retorisk herme-
neutik, enthymemanalys, doxa och topik. Samtliga dessa ord och de begrepp 
termerna utpekar har berörts ovan. Här ska vi beröra det sätt på vilket 
de i metodhänseende flätas samman, inom ramen för före varande under-
sökning. Därtill ska vi säga något om ethos, om retorikens statuslära, och 
om narrativanalys.645 Vi börjar med att utveckla det redan introducerade 
topikbegreppet ytterligare.

Varje stilenlig presentation av retorikens topiklära bör som ovan inle-
das med upplysning om att det grekiska ordet topos och dess latinska mot-
svarighet locus betyder plats, eller ställe.646 Ordkunskapen kan sedan följas 
av förklaringen att topikläran ger anvisning om vilka metaforiska tanke-

644 Cicero, Topica 1.7 (mitt förslag på översättning av latinets: ”Ut igitur earum rerum 
quae absconditae sunt demonstrato et notato loco facilis inventio est, sic, cum pervestiga-
re argumentum aliquod volumus, locos nosse debemus; sic enim appellatae ab Aristotele 
sunt eae quasi sedes, e quibus argumenta promuntur.”)
645 Se 2.5.3, 2.5.4 och 2.5.5 nedan.
646 (Plural: topoi, loci.) Se 2.4.4 ovan. Jfr Mehrens, Fettkriget – en topikanalys s 69 f. 
För stilenliga sådana presentationer se t ex Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid s 133 ff; 
H Andersson, Skyddsändamål och adekvans s 224 ff eller Wolrath Söderberg, Topos som 
meningsskapare s 14 ff. För fullständighets skull kan nämnas att Aristoteles använder 
termen topos om olika saker i Retoriken. Dels talar han om topos som är gemensamma 
för genre, dels om sådana som är genrespecifika, för den politiska/rådgivande, forensiska/
juridiska eller den epideiktiska/uppvisande genren, jfr främst 1358a, 1358b, 1362a, samt 
1396b–1397a. Jfr även t ex Lindqvist Grinde, Introduktion s 38 om genrer, och s 52 ff 
om topoi; Viehweg, Topics and Law s 7 ff; Mehrens a a s 70 f; M Rosengren, Psychagōgia 
s 112 ff (2 uppl s 99 ff) eller Balkin, A Night in the Topics s 212: ”First, topics are places 
from which one can argue. Second, topics are ‘commonplaces’, that is, concepts, subjects, 
or maxims that are widely shared in the culture or associated with the wisdom that has 
been distilled into common sense. Third, topics are like pigeonholes or boxes into which 
situations and events can be placed, that is, located, categorized, and organized in their 
proper places. Fourth, Aristotle suggested that topics correspond to places in the mind 
from which different arguments can be fetched. Finally, just as things appear different 
from different places, one can think of topics as a perspective or as a way of looking 
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platser, eller mentala sökställen, den som förbereder ett tal kan söka sig 
till, för att inventera möjliga argument.647 Den klassiska retorikens topik-
lära är då ett heuristiskt verktyg, eller metodprogram, som kan utnyttjas 
för att finna vinnande infallsvinklar, problemformuleringar och konkreta 
argument att anföra inom ramen för olika resonemang.648

Liksom den flertydiga termen topik i sig kan den klassiska retorikens 
topiklära förstås på olika sätt.649

Roland Barthes har beskrivit den klassiska topikläran som att den kunde 
ses på tre olika sätt, nämligen för det första som en metod, för det andra 
som ett nätverk av tomma former och för det tredje som ett förråd med 
fyllda former.650 Förstådd som en metod var topikläran en praktisk lära om 
att finna argument. Läran erbjöd då ett heuristiskt hjälpmedel för den som 
sökte material att diskursera övertygande med, även om okända ämnen.651 I 

at things.” Om topiker som vinklar, se även Gabrielsen & Høedt-Rasmussen, Juridisk 
genomslagskraft (Bylanders översättning) s 60 ff.
647 Se t ex Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid s 133 (ff); H Andersson, Skydds ändamål 
och adekvans s 224 ff, jfr s 217; Cicero-citatet inledningsvis, samt Aristoteles-referenserna 
och Balkin-citatet i noten ovan.
648 I rättsdogmatiska sammanhang har inte minst Håkan Andersson uppmärksammat 
de möjliga förtjänsterna med att arbeta med sådana metodprogram, eller överhuvudtaget 
med topiska tillnärmningar. Se H Andersson, Skyddsändamål och adekvans s 216 ff; H 
Andersson, Trepartskonstellationer i skadeståndsrätten s 34 ff, 321 ff samt H Andersson, 
Topisk retorik inom juridiken s 111 ff. Andersson anger också en viktig precisering, när 
han (i först a a s 231) skriver: ”Man bör heller inte överdriva den topiska ansatsen så att 
man i skeptisk anda underkänner den rättsliga regleringens eller logiska argumentatio-
nens betydelse. Kärnpunkten är snarare att reglerna ses som topoi, men att det således 
finns andra argument som också har relevans […]” (noter uteslutna).
649 Se i det följande och jfr t ex Wolrath Söderberg, Topos som meningsskapare, bl a 
s 27 ff, om topiklärans historia; Gabrielsen, Topik: Ekskursioner i retorikkens toposlære, 
t ex s 10 f m hänv (bl a: ”Få retoriske begreper peger i så forskellige retninger som topik-
ken […] en lærebygning med en pluralitet af betydninger […]”; boken kan beskrivas 
som ett försök att närma sig denna pluralitet, och lägga ut topiklärans potential). Se även 
Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid s 136 f; Jost, Teaching the Topics: Character, Rhe-
toric, and Liberal Education, Rhetoric Society Quarterly 1991 (vol 21) s 1 ff, ssk s 3 ff; 
Mehrens, Fettkriget – en topisk analys s 69 ff eller Viehweg, Topics and Law s 7 ff.
650 Barthes, The old Rhetoric: an aide-mémoire s 65: ”The Topics is – or has been: 1. 
a method; 2. a grid of empty forms; 3. a storehouse of filled forms.”. Jfr M Rosengren, 
Doxologi s 83 och M Rosengren, Psychagōgia s 112 (2 uppl s 102 f ).
651 Barthes, The old Rhetoric: an aide-mémoire s 65 f, där han bygger på Bernard Lamy 
(1640–1715), som var matematiker, teolog och berömd retoriker. Denna form av retorik 
tillhör det filosofin vänt sig emot, jfr Platon, Gorgias 451 ff, som bl a kan läsas som en 
kritik av att retorn egentligen inte behöver veta något om det han talar om, och särskilt 
459 där Sokrates ofta återgivna bestämning av retorikens auditorium som en okunnig hop 
återfinns – och det är alltså en sådan hop retoriken skulle kunna övertyga. Jfr M Rosen-
gren, Psychagōgia s 27 f (2 uppl s 32 f ), och M Rosengren, Doxologi s 83. Se även Balkin, 
A Night in the Topics s 213.
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denna tappning kan topikläran nästan jämföras med ett internaliserat kon-
versationslexikon – låt vara att den avsågs tjäna även större ambitioner än 
rent småprat. Som nätverk av tomma former var topiken närmast ett sätt att 
göra latent kunskap manifest, genom att, som en lathund eller checklista, 
peka ut vilken väg man kan vandra då inspirationen tryter, för att passera 
olika platser där man kan finna sina argument – den ovannämnda listan 
med ”vem?, vad?, varför? …” utgör ett exempel på en sådan väg, och de 
olika frågorna utgör topiker längs vägen.652 Det här torde vara den vanli-
gaste och mest respektabla förståelsen av topikläran som heuristiskt hjälp-
medel.653 Som nätverk av fyllda former var topiken i stort sett en samling 
klyschor, stereotypa formuleringar eller reifierade former, vilka kan vara så 
generella att de passar vilket tal som helst.654 Det kan röra sig om troper,655 
och om delar av tal, oratorn kan till exempel prestera humiliatio genom att 
tala om hur svårt ämnet är att behärska).656 Det kan också röra sig om i prin-
cip hela tal, man kan exempelvis ha ett tacktal som passar snart sagt varje 
tillfälle, där man bara byter ut namnet på den som tackas, eller så kan man 
som sakförare använda väsentligen samma plädering i snart sagt vartenda 

652 Barthes, The old Rhetoric: an aide-mémoire s 66. Den aktuella topikkatalog (vem?, 
vad?, etc) är nog den mest frekvent åberopade sådana i den moderna litteraturen, och det 
kan alltså sägas röra sig om standardexemplet, i bestämd form. Jfr även Balkin, A Night 
in the Topics s 215, 219.
653 Jfr t ex M Persson, Retorik & juridik s 72; Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid 
s 133 f, 135 f; Barthes, The Old Rhetoric: an aide-mémoire s 52. Regelmässigt uppmärk-
sammas dock topikens dubbelsidighet, och alltså även dess för retorikens hermeneutiska 
sida. För en ingående studie av retorikens toposlära, se Wolrath Söderberg, Topos som 
meningsskapare, bl a om toposlärans historiska framväxt s 27 ff, jfr även s 115 ff.
654 Jfr Barthes, The Old Rhetoric: an aide-mémoire s 67. Jfr om klichéer och stereotyper 
även Amossy, How to Do Things with Doxa: Toward an Analysis of Argumentation in 
Discourse, Poetics Today 2002 (vol 23) s 465 ff, ssk s 481 f(f ): ”Those are clichés, namely, 
frozen figures provoking an impression of déjà vu, of repetition, banal effects of style 
condemned as such.”, som dock, trots det, kan tjäna som effektiva topiker (ungefär som 
ordspråk, jfr not 49 ovan). Jfr även Mehrens, Fettkriget – en topisk analys s 78.
655 Engelskans ”trope” fångar synbarligen vad som avses bättre än svenskans ord ”trop”, 
då trope har mer tydligt dubbla betydelser och därmed tydligare kan användas för att 
avse både ”en avvikande språkanvändning” (jfr om huvudtroperna metafor, metonymi, 
synekdoke och ironi 2.4.4 ovan) och ungefär ”ett återkommande kulturellt tema eller 
motiv”, det vill säga ungefär, men inte riktigt, ”klyscha”, ”kliché” eller ”sliten stereotyp”, 
och man kan alltså exempelvis säga att det faktum att ingen någonsin säger ”Bye!” innan 
telefonsamtal avslutas i amerikanska filmer och tv-serier är en ”annoying trope”. Såvitt 
jag kan se kan också det svenska ordet ”trop” användas på detta sätt – och man kan alltså 
tala om t ex irriterande troper – varför jag alltså gör det. Då ”trop” dock främst torde 
förekomma i ”avvikande språkanvändning”-betydelsen kan det finnas skäl att tydliggöra 
ordets alternativa betydelse. Sagt och gjort, med denna not.
656 Jfr Håstads vid not 335 ovan återgivna uttalande.
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fall… Som nätverk av fyllda former är alltså topikerna transplanterbara, och 
kan då överföras mellan olika tal.657

Utöver att utgöra ett heuristiskt hjälpmedel, för den som formulerar nya 
tal och vid inventio söker argument för sin sak, kan topikläran användas 
som analysverktyg vid hermeneutiskt arbete med redan föreliggande fram-
ställningar.658 Även tolkning och analys kan alltså vara topisk, och topiker 
kan bland annat användas för att strukturera analysen. Vilka topiker som 
förekommer i ett tal eller en text säger något om såväl talaren som den 
publik till vilken hon vänder sig.659 I linje med det skriver den norska 
retorik- och rättsvetaren Hans Petter Graver:

”Hvordan en forfattare velger å fortelle et hendelsesforløp, hva han eller 
hun velger å beskrive og ta med i en beskrivelse, hva som forklares og hva 
som anses som unødvendig å forklare, forteller oss mye om hva den som 
argumenterer tar for gitt og antar at den han eller hun kommuniserer med 
tar for gitt. Et nærmere studium av fortellinger, forklaringer og skildringer 
som ingår i en juridisk argumentasjon kan således bidra til å avdekke for 
oss hva som er felles premisser og tankegods innen juristfelleskapet – hva 
som er dets doxa eller om man vil dets forståelsehorisont i hermeneutisk 
forstand.”660

Vilka topiker som finns gestaltade i en diskurs säger alltså något om denna 
diskurs, och om den doxa som där finns representerad.661 (Ordet ”dis-
kurs” väljs förresten här på grund av dess konnotationer av såväl samling 
texter och utsagor, som maktordning och arena för retoriska övertygelse-
försök.) Man kan därmed anamma en topiskt orienterad metod, som går 

657 Se Barthes, The old Rhetoric: an aide-mémoire s 67 ff och jfr M Rosengren, 
Psychagōgia s 112 (2 uppl s 102).
658 Jfr t ex Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid s 135 f; Strömholm, Rätt, rättskällor 
och rättstillämpning s 144 f, eller H Andersson, Skyddsändamål och adekvans s 217 (ff) 
m hänv inte minst till den tyska rättsteoretiska diskussionen kring topische Jurisprudenz 
som startade med Theodor Viehwegs Topik und Jurisprudenz 1953 (som sedan 1993 
även finns i engelsk översättning som Topics and Law).
659 Jfr 2.4.4 och 2.4.5 ovan samt t ex Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid s 134 och 136 
samt t ex Wolrath Söderberg, Topos som meningsskapare, passim.
660 Graver, Rett, retorikk og juridisk argumentasjon s 137. Jfr Balkin, A Night in the 
Topics: The Reason of Legal Rhetoric and the Rhetoric of Legal Reason s 211 ff, på s 213 
och 273 med not 6: ”Obviously, the nature and limits of one’s horizon depend on the 
place where one stands.”
661 Jfr bl a Perelman & Olbrechts-Tyteca, The New Rhetoric s 85 och 95 ff, samt därom 
M Rosengren, Doxologi s 86 f. Jfr även Balkin, A night in the topics: The Reason of Legal 
Rhetoric and the Rhetoric of Legal Reason s 211 ff, på s 221 f.
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ut på att identifiera vilka topiker som finns representerade i en diskurs 
samt, därmed, hos den grupp som diskurserar och i gruppens kultur.662

En topiskt orienterad undersökning kan därmed gå ut på att under-
söka vad en grupp människor (i praktiken gruppens textproducenter och 
deras föreställda mottagare) för något visst ämne (att döma av texterna) 
håller för att vara möjligt, sant, givet, oproblematiskt eller problematiskt, 
värdefullt eller värdelöst, och på det hela taget värderings- och betydel-
sebemängt.663

Det man vid en sådan undersökning finner, i form av återkomman-
de språkliga mönster,664 kan tematiseras som topiker. I princip kan nog 
varje konkret argument (det vill säga varje identifierbar och avgränsbar 
del av ett tal, vilken utgör stöd för talets tes), abstraheras och generalise-
ras. Resultatet av abstraktions- och generaliseringsoperationen kan sedan 
betraktas som en topik, i vilket det konkreta argumentet finner förank-
ring.665 Man kan även se till samtalets former i övrigt, till de retoriska 
figurerna, till troperna och inte minst metaforerna,666 till återkommande 
mönster,667 till striderna och till vad som där stått på spel,668 till möjliga 

662 Jfr Balkin, A Night in the Topics s 216 ff; Amossy, How to Do Things with Doxa 
s 465 ff, bl a s 478 f; Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid s 134, 136, samt 2.4 ovan 
(ingående).
663 Jfr t ex Mehrens, Fettkriget – en topisk analys s 69 ff, bl a 74: ”Hos Perelman är loci 
närmare bestämt de sätt på vilka värden och värdehierarkier organiseras; de utgör med 
andra ord värderelaterade premisser i argumentation.”
664 Balkin, A Night in the Topics, betonar topikers karaktär av återkommande former 
och mönster för argumentation (se s 216, 218, 220, 221, 222, 223). Möjligen kommer 
han därigenom att överbetona topikers potentiellt återkommande karaktär. Att en viss 
form är återkommande talar för att se formen som en topik vilken är mer eller mindre 
viktig för diskursen. Återkomst och frekvens kan vara ett sätt att känna igen topiker, men 
är inte nödvändigtvis en förutsättning för att det ska röra sig om en topik. Om något ska 
ses som en topik eller inte beror på, vad man menar med topik och vad man har för syfte 
med sin kategorisering, och frågan kan inte avgöras annat än med hänsyn till en konkret 
kvalitativ bedömning.
665 Operationen liknar sådana operationer genom vilka man kan utläsa regler ur rättsfall 
(för ett tydligt uttryck, se t ex Lehrberg, Praktisk juridisk metod 10 uppl s 179 ff, 193 ff). 
Likheterna är allt annat än slumpartade, då de regler vilka man kan utläsa ur rättsfall kan 
betraktas som just topiker, vilka senare kan adresseras som praxisförankrade topiker. Var-
för då inte bara tala om ”regler”, istället för om ”topiker”? – därför att liknelsen var endast 
en liknelse, avsedd att illustrera ett sätt att finna topiker; att (alla) regler kan betraktas som 
att de erbjuder topiker innebär inte att alla topiker finner förankring i regler. Om att se 
rättskällor som topiker, jfr t ex Somby, Juss som retorikk s 33: ”Antagelig er rettskildeme-
taforen én av de tingen som vår rettskildelære har i arv från den klassiske retorikken.”; se 
även Somby, a a s 36.
666 Jfr t ex Somby, Juss som retorik s 32 ff och 6.1 nedan m hänv.
667 Jfr i not 664 ovan.
668 Se t ex 4.3 nedan, ssk 4.3.2.
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motsättningar, och på det hela taget till diskursens uppbyggnad i stort 
och smått.669 Alla dessa analysmodi förekommer inom ramen för föreva-
rande undersökning.670

Den topiska undersökningens fynd kan i varje fall alltså ses som sådana 
metaforiska ”tankeplatser” dit man kan sortera, och sedan återfinna, de 
idéer, föreställningar, antaganden, mönster, begreppskonstruktioner, reg-
ler, principer, och annat som den topiska undersökningen utmynnat i.671 
Topikerna kan sedan också återbrukas, i senare argumentationer. (Ibland 
kan det finnas något att vinna på att tala om inventionstopiker respektive 
tolkningstopiker, för att betona topikernas betydelse för den rättsliga reto-
rikens heuristiska respektive hermeneutiska sida i något fall, märk dock 
att samma topiker kan ha relevans för båda sidorna.)

Identifierade topiker kommer i regel att kunna relateras till varandra 
på olika sätt,672 även om det inte måste finnas något logiskt samband 
mellan dem.673 Det kan alltså finnas diverse begreppsliga kopplingar mel-
lan olika topiker, och deras interna relationer kan betraktas och betecknas 
på åtskilliga sätt. De kan vara logiska, värdemässiga eller strukturella, på 
så vis att vissa topiker kan framstå som till exempel typiskt sett överord-
nade eller underordnade,674 medan andra kan betraktas som typiskt sett 
starkare eller svagare, respektive centrala eller marginaliserade, inom den 
aktuella diskursens ramar.

669 Jfr Wrange, Anm av Mellqvist & M Persson (red), Retorik och rätt, JT 1995–96 
s 497 ff, på s 508 f, som bl a bygger på Goodrich. Jfr även Goodrich, Legal Discourse bl a 
s 98 ff, 111 ff, 125 ff.
670 Se även om enthymemanalys 2.5.3 nedan.
671 Jfr H Andersson, Skyddsändamål och adekvans s 216 ff; H Andersson, Topisk retorik 
inom juridiken s 111 ff; Strömholm, Rättsvetenskap och rättspolitik, SvJT 1973 s 657 ff, 
på s 664 f; M Rosengren, Doxologi s 86 ff och Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid 
s 133 ff.
672 För en lättillgänglig översikt över olika topikindelningar (Aristoteles, Perelman, Wea-
ver, Amossy), se Mehrens, Fettkriget – en topisk analys s 69 ff.
673 Jfr Herget, Contemporary German Legal Philosophy s 64: ”there is no necessary logi-
cal connection between different topics. The catalog [of topics] may be a grab bag. Not 
everything, of course, can serve as the basis for a legal argument; however there is a vast 
array of topics available for the lawyer’s use besides the formally legal materials found in 
statutes and precedents.” Jfr även H Andersson, Topisk retorik inom juridiken s 139: ”En 
topos var för Aristoteles en synpunkt som inte genere l l t  står i någon bestämd ordnings-
följd eller relation till andra topoi, men som i  en v i s s  f råga  kan användas meningsfullt 
och föra resonemanget framåt.” (mina spärr).
674 Någon gång kan exempelvis ”jämförelse” ses som en överordnad topik, varur kan 
sorteras en kvantitetstopik som inbjuder till värdering och beskrivning i termer ”större”, 
”mindre” eller ”lika”. Andra underordnade topiker i förhållande till samma överordnade 
sådana kan vara ”kvalitet”, ”värde” och ”relation”, vilka i sin tur kan förses med ytterligare 
underordnade topiker, jfr Cicero, Topica 18.68 ff. Jfr även Staffe, Retskildelære og topik, 
Rhetorica Scandinavica nr 33 (2005) s 46 f.
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Givet den traditionella rättskälleläran kommer exempelvis ett argument 
som byggs på lagtext i regel att framstå som överordnat ett som byggs på 
förarbeten. Rättskällor erbjuder alltså topiker, och argumenten inspireras 
av de möjligheter till exempel lag och förarbeten erbjuder, betraktade som 
för argumentation i rättsliga frågor tillgängliga kulturella resurser.675 Den 
”överordnade lagtopiken” kan dock vara en väg in i den i förhållande därtill 
”underordnade förarbetstopiken”, då den förra kan tjäna till att relevans-
göra den senare och legitimera att man fäster avseende vid densamma. Ett 
argument ur en lagtopik kan också, givet våra doxiska föreställningar om 
lagens karaktär av att vara bindande, framstå som starkare än till exempel ett 
allmänt ändamålsargument, som alltså i regel kommer att vara svagare.676 
Ett argument i en avtalstolkningsfråga som baseras på vad en part måst inse 
kommer också i regel att uppfattas som mer centralt än till exempel ett som 
byggs på att jag har ätit pannkaka.

Alla de givna exemplen kan naturligtvis problematiseras. Därvid kan 
förhållandena förskjutas och de dikotomiska klassifikationerna vändas, inte 
minst när man tar hänsyn till hur relevant någon viss topik framstår för en 
specifik situation, för vilken topiken erbjuder argumentationsmöjligheter. 
Det antyder förresten ytterligare en kategorisering – relevans/irrelevans – 
men därtill, viktigare, att klassificeringarna inte är annat än lösa tumregler, 
och att den egentliga bedömningen av arguments relevans, styrka, centralitet 
och inordning, och så vidare, alltid måste vara konkret, i en viss situation.

Genom att analysera en diskurs kan man därmed upprätta en förteckning 
över förekommande topiker och sätta dem i vissa samband med varandra. 
Därigenom kan man upprätta en topikkatalog, eller en metaforisk karta 
över diskursens topologi.677

De flesta materiellrättsdogmatiska framställningar torde också kunna 
läsas som att de erbjuder topiksamlingar (vilket dock inte nödvändigtvis 
måste innebära att det enda som där erbjuds är retoriska topiker). Även 

675 Se 2.4.3 ovan. Jfr Staffe, Retskildelære og topik s 46 (ff): ”Retskilderne er som den 
retoriske topik steder, man kan argumentere ud fra.” Jfr även Somby, Juss som retorikk 
s 33, 36, och Perelman, Retorikens imperium s 51, som noterar att ”de rättsliga antagan-
den som upprättas av lagen eller rättspraxis” fyller funktionen att ”befri[a] den vars sak 
de stödjer från att föra fram bevis.” – och rättskällorna fyller alltså funktionen att vara 
auktoriteter vars ord kan tas för goda, på så vis att det som rättskällor säger, det gäller.
676 Som alltid är undantag tänkbara, jfr t ex Håstad, Rättstillämpning i strid mot lag, Vb 
Adlercreutz 2007 s 167 ff och de rättsfall som där berörs.
677 Jfr t ex H Andersson, Skyddsändamål och adekvans s 225 f, 227 f; M Rosengren, 
Doxologi s 83 (topik som mindmap) och 87; Balkin, A Night in the Topics s 214: ”Topics 
[…] provide a roadmap […] They are both a method of problem recognition and a means 
of problem solution.” Jfr även om den populära kartmetaforen och dess användning i 
civilrättsliga sammanhang, M Hansson, Kollektivavtalsrätten s 32 f(f ).
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om uttryckligt ”topiska” framställningar inte tillhör vanligheterna,678 
så innebär dock den rättsvetenskapliga monografins typiska form (som 
urskiljer ett antal typiska frågor, deras möjliga, troliga eller säkra svar, 
samt de argument och resonemangsvägar som binder frågorna och svaren 
samman), att det är ganska lätt för en osolidarisk läsare att se monografi-
erna som just topiska framställningar. (Med att läsa osolidariskt menas då 
att läsa i strid med de läsanvisningar som ges i och av texterna, inklusive 
sådana underförstådda signaler som följer av textens synliga ärende och 
liknande.)679

Det har påståtts att denna lätthet har att göra med det historiska sam-
bandet mellan rätt och retorik, eller att det följer av rättens natur.680 
Kanske finns det någon sanning däri.681 Lättheten torde dock ha lika 
mycket att göra med att rättsdogmatiker och topiskt orienterade retoriker 
har likartade arbetssätt. Det skadar knappast heller att jurister under sin 
utbildning drillas i att läsa texter osolidariskt, i den anförda meningen, 
för att kunna dra nytta av rättskällorna också utanför deras uppenbara 
tillämpningsområden.

Materiellrättsdogmatiska framställningar torde också ofta faktiskt 
används som topiksamlingar, även om anslaget sällan är uttalat topiskt.682 

678 Jfr Staffe, Retskildelære og topik s 46 ff, som tycker det är synd. Till undantagen 
räknas som nämnts delar av H Anderssons författarskap. Se, i vart fall H Andersson, 
Skyddsändamål och adekvans; H Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten och 
H Andersson, Topisk retorik inom juridiken. Om, man tänker sig att differentieringar 
och distinktioner som urskiljer särskiljbara argumentationsmöjligheter på såväl fakta och 
rättsplanen som på den juridiska argumentationens (diskursens) plan (i hans tredelade 
ontologi, jfr Skyddsändamål och adekvans s 183 ff), samt att identifierandet, problema-
tiserandet och på det hela taget inventerandet av potentiellt vinnande, eller åtminstone 
intressanta, argumentationsvägar innebär att nya topiker gestaltas, så kan majoriteten av 
Anderssons mycket rikhaltiga författarskap betraktas som topiskt orienterat – även om 
han inte själv verkar beskriva det så, längre. Bland andra undantag kan nämnas Wester-
strand, Mellan mäns händer, ssk s 28 ff; Norlén, Oskälighet och 36 § avtalslagen, som, 
även om han inte ”tillämpa[r] ett topiskt program i någon mer utvecklad bemärkelse”, 
uttryckligen anknyter till och sympatiserar med topiska anslag samt försiktigtvis anam-
mar inslag av topisk retorik, se ssk s 77 f. Jfr även Bull, Mötes och demonstrationsfriheten 
s 313 ff.
679 Man kan kalla det för en misstankens hermeneutik om man vill. Se vidare 4.4.2.1 
nedan.
680 Balkin, A Night in the Topics s 211, 215 ff (bl a s 220: ”the topical structure of law is 
built into its nature as law.”). Det kan noteras att Ciceros Topica och De inventione båda 
är skrivna till sakförare. Jfr även om retorikens historia i antikens Rom G A Kennedy, A 
New History of Classical Rhetoric s 102 ff.
681 Det är svårt att säga, även om poängen är intuitivt tilltalande.
682 Staffe, Retskildelære og topik s 46 ff finner detta beklagligt, och menar (s 53) att 
”Man må se langt efter blot antydning af retorisk teori indenfor jurautdannelsen.” Även 
om jag har sympati för hennes position (vilken liknar min egen) så framstår synpunkten 
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Den som läser sådana framställningar torde nämligen ofta söka accepte-
rade sätt att se på saken, och vinnande sätt att tala om den – vilka kan 
finnas genom att få överblick över den relevanta diskursens topiker och 
alltså över de argument som där kan sättas i spel.683

Utöver att förteckna mer materiella topiker, lär det kunna vara fördelaktigt 
att även förteckna brukliga uttrycksformer och låta förteckningen bli något 
av en typologi över gruppens föredragna ord och uttryck, klichéer, meta-
forer, typiska ordvändningar, frekventa fraser, samt stilfigurer och troper i 
övrigt.684

I moderna topikläror (inklusive Perelmans nyretoriska sådana) är det van-
ligt att man skiljer mellan formmässiga och innehållsmässiga topiker.685 Poäng-
en med det är dock i allmänhet endast taxonomisk eller typologisk. Det hela 
har att göra med hur topiker sorteras, och hur katalogerna disponeras. Det 
rör sig alltså inte något absolut åtskiljande av form och materia. Inom retori-
ken har man alltid varit skeptisk till att skilja mellan form och innehåll samt 
föreställt sig att ”själva kunskapsinnehållet inte kan avskiljas från den yttre 

som lite överdriven, åtminstone från mitt håll sett, 14 år senare. Vad studenter kommer 
i kontakt med under utbildningen måste förstås variera, då det beror av deras kursval, 
vilka ämnen för skrivuppgifter de tilldelas samt i vilken utsträckning de själva tar ansvar 
för sin bildning, men om man bara går något utanför kurslitteraturen i snäv mening är 
det inte svårt att finna exempel på retorisk eller retorikinspirerad rättsteori i den nordiska 
rättsvetenskapliga litteraturen. Om vi av utrymmesskäl nöjer oss med namnen, så kan i vart 
fall författare som svenska Håkan Andersson, Stig Strömholm, Mikael Mellqvist, Mikael 
Persson, Mikael Hansson, och Eric Bylander nämnas, jämte norska Hans Petter Graver, 
Sverre Blandhol och Ánde Somby, samt danska Henrik Zahle, Kirsten Ketcher och Maria 
Louise Staffe själv. Alla dessa författare har mer eller mindre explicit bedrivit retorisk eller 
retorikinspirerad rättsforskning och därigenom nyttogjort retorisk teoribildning inom 
ramen för rättsvetenskapen. Går man utanför Norden är den retorikinspirerade rättsve-
tenskapliga litteraturen enorm, inte minst i USA och Tyskland.
683 Jfr Balkin, A Night in the Topics s 215 ff (bl a: ”When we think about what lawyers 
and judges do as the identification and solution of problems, we begin to see how lawy-
ers actually use topics and topical styles of reasoning in many different aspects of their 
work, how topics help lawyers […] this highly pragmatic description of legal reasoning 
[---] topics are places; they are places where one can place things. They are intellectual 
pigeonholes for the organization of experience. Legal doctrines and distinctions are also 
pigeonholes of this kind.”)
684 Se M Rosengren, Doxologi s 87, där han inspireras av Barthes strax ovan återgivna syn 
på topiken. Jfr även i not 655 ovan.
685 Se t ex Jost, Teaching the Topics s 1 ff, på s 4 m hänv, och efter honom Mehrens, Fett-
kriget – en topisk analys s 71, 72 och s 74 f m hänv för en översikt över Perelmans topik-
lära. Det kan noteras att vi inte följer Perelmans topiklära inom ramen för denna under-
sökning, då den torde vara lite för främmande för våra syften för att vara oss behjälplig. 
(Den är nog också de flesta jurister obekant, och den pedagogiska uppförsbacken är för 
lång, för att det ska vara mödan värt att bestiga den.)
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formen”.686 Uttryckssättet avslöjar mycket om den som uttrycker sig,687 om 
dennas föreställningar, sympatier och antipatier. (Här skulle man kunna 
anföra något fientligt tillmäle som övertydligt exempel, men jag nöjer mig 
med att notera denna möjlighet.) Med en retorisk språksyn är språket inte 
något neutralt medium som endast speglar en tanke eller förmedlar ett bud-
skap, oförvrängt.688 Uttrycksformer förmedlar ofrånkomligen värderingar 
och de kan därmed signalera såväl värdegemenskap som antagonism, genom 
att adressera doxiskt förankrade topiker. En förteckning av det nämnda sla-
get kan därmed vara av retoriskt, och doxologiskt, intresse.689

I förevarande framställning noteras ibland också uttrycksformer som är 
vanliga i vår ungefärligt samtida förmögenhetsrätt, eller som i övrigt verkat 
intressanta. Ambitionen är dock på intet sätt att uppnå förteckningsmässig 
fullständighet. Snarare är det så att vi endast uppmärksammar vissa former, 
som råkar förekomma i texter vi intresserar oss för, och det sätt på vilket 
dessa former kan antas spegla avsändares preferenser eller adressera mot-
tagares förmodade sådana.

Ett uppmärksammande av det rättsliga samtalets topiker kan också hjälpa 
oss att kritiskt utvärdera de sätt på vilka vi talar och tänker om rättsliga 
problem – och om vad som alls är ett ”rättsligt problem”. Den topiska 
tillnärmningen medger reflektion över hur befintliga verktyg för att för-
stå, rama in och diskutera rättsliga frågor kan begränsa oss, genom att 
begränsa de tillgängliga sätten att förrättsliga den icke-rättsliga världen.690 
Som heuristiskt verktyg för analys och tal kommer tillgängliga topiker att 
såväl understödja som begränsa den rättsliga fantasin.691

En topikkatalog kan ses som en speciell topiklära, utformad såväl för 
att kommunicera med den aktuella gruppen som för att analysera de 
gruppspecifika utsagorna – och själva poängen med en topisk tillnärmning 
är att egga fantasin och ordna analysen.692

686 Cit fr H Andersson, Topisk retorik inom juridiken s 113.
687 Här skulle man exempelvis kunna göra en poäng av att jag använde ordet ”avslöjar”, 
istället för t ex det mer neutrala ”visar”. Ville jag med ordvalet antyda att talaren döljer 
något? Medvetet? Att den försöker smussla igenom något, under radarn? Eller var det bara 
ett obetänkt ordval? – eller en ursäkt för denna fotnot?
688 Jfr bl a i noterna 88 och 225 samt t ex Graver-citatet strax vid not 660 ovan och den 
källa varifrån det hämtats.
689 Jfr M Rosengren, Doxologi s 87.
690 Se Balkin, A Night in the Topics s 221 om topiska tillnärmningar som sätt att studera 
och kritisera rättskultur. Jfr även H Andersson, Skyddsändamål och adekvans s 226 och 
H Andersson, Topisk retorik inom juridiken s 116 ff.
691 ”The legal imagination”, hade James Boyd White sagt. Jfr hans bok med de orden 
som titeln, passim, och Balkin, A Night in the Topics s 223. Jfr även, mer avlägset men 
principiellt samma poäng, om den komparativretoriska debatten Moberg, Komparativ 
retorik i teori och praktik – ett japanskt exempel, bl a s 305.
692 Balkin, A Night in the Topics s 213.
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En av målsättningarna med förevarande undersökning är som nämnts att 
artikulera den i svensk rätt olagfästa tredjemansavtalsläran.693 Avsikten är, 
som också nämnts, framför allt att uppnå denna målsättning genom under-
sökningens del III. Den lära som där artikuleras kan i linje med vad som 
här sagts betraktas som en speciell topiklära, framställd på grundval av den 
civilrättsliga diskurs som rör avtals tredjemansverkningar, och särskilt avpas-
sad för argumentation i tredjemansavtalsfrågor.

De topiker i övrigt som identifieras och kritiskt analyseras inom ramen för 
förevarande undersökning är alltså avsedda som just speciella, och mate-
riella topiker, och inte som allmänna eller mer formella sådana. Fokus 
ligger på topiker hämtade ur, inspirerade av, förankrade i och avsedda 
för det specifikt rättsliga samtalet, särskilt för förmögenhetsrätten – och 
alldeles särskilt vad gäller avtals tredjemansverkningar.694 Av teoriutlägg-
ningarna ovan har framgått att ett argument, för det att ska kunna vara 
övertygande, måste finna förankring i publikens doxa.695 Det innebär 
bland annat att den som föresätter sig att tala i rättsdogmatiska saker har 
ett klart försteg om den anammar ett sådant perspektiv som accepterar 
rättsdogmatikens premisser (alltså ett ”inifrån-perspektiv”), vilket i sam-
manhanget kan förstås som att ansluta till, eller åtminstone inte avvika 
alltför långt från, vissa topiker.696 Man har alltså, för att variera ett gam-
malt ordspråk, att tala till jurister på juristers vis. Att topiker kan beskrivas 

693 Se 1.3 ovan.
694 Jost, Teaching the Topics s 1 ff vill se en del av förklaringen till retorikens vanhävd i 
att den, istället för att beskrivas på klassiskt vis som en konst, setts som ett ämne: ”First, as 
Aristotle (and the subsequent tradition in which the likes of Cicero, Vico, Newman and 
Booth stand) makes clear, rhetoric is not a principled inquiry into a determinate subject 
matter, but rather a ’faculty’ or ’power’ or (loosely, as in Cicero) an ’art’ or method.” 
(s 2) Retorik är i den meningen alltså snarare en allmän förmåga, en ämnesöverskridande 
färdighet som man övar upp, än ett ämne man lär sig genom att inhämta information. 
(Här kan finnas skäl att jämföra med den ganska likartade syn på rättsdogmatik som Tor-
sten Iversen gett uttryck för i, Iversen, Et obligationsretligt program, Fs Bryde Andersen 
s 522.) Jost ser en del av förklaringen till retorikens förfall i att man glömt detta, och sepa-
rerat ut alla speciella och materiella topiker till förmån för sådana formella och allmänna 
topiker som enkelt kan delas upp, omskrivas och överföras, mellan olika ämnen – och till 
studenter, som enskilda informationsbitar (se a a s 4 f ). Josts position blir därmed delvis 
parallell med Perelmans kritik av Ramus och Ramismen (jfr 2.4.4 ovan), och berättelsen 
om hur retoriken reducerades till en lära om stilfigurer och generella former utan själv-
ständigt materiellt intresse. Jost (s 5 ff) förfäktar sedan ett återvinnande av de materiella 
speciella topikerna, som kan motverka bilden av retorikens irrelevans för de särskilda 
ämnen som arbetar med sådana topiker – till exempel juridiken.
695 Se 2.4 ovan.
696 Se bl a 2.1 ovan.
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som speciella eller materiella hänger ihop med det, då man för att tala på 
någons vis har att uttrycka sig på ett sätt som appellerar till deras doxa.697

En helt kort utläggning om Aristoteles topiklära kan möjligen belysa vad 
som menas. I Aristoteles Retoriken är topoi de platser där talaren kan finna 
utgångspunkter för sina enthymem, det vill säga ungefär premisser för sina 
resonemang.698 När han först presenterar topikbegreppet skiljer han mellan 
”det som utan åtskillnad är gemensamt (koinos) för alla” och ”de premisser 
som är specifika (idios) för varje genre (genos)”.699 Härav följer att det finns 
generella topiker, som är gemensamma för alla ämnen, och sådana som är 
genrespecifika, för exempelvis den rättsliga genren (génos dikanikón). Enligt 
Aristoteles fanns det alltså topiker som var speciella för juridiken (ett exempel 
är topiken lagens bud, ett annat rättvisans krav).700 Denna tudelning mellan 
allmänna och speciella topiker kan jämföras med en alternativ spjälkning. 
Nämligen den som skiljer mellan två andra huvudkategorier av topiker: de 
formella och de materiella.701 Hos Aristoteles skulle då topoi koinoi (gemen-
samma platser), vara generella topiker, av det formella slaget.702 Aristoteles 
katalogiserar 28 olika sådana, som är formella i den meningen att de endast 
rör argumentationens form och är överförbara mellan alla genrer.703 Vid 
sidan av dessa fanns de genrespecifika topikerna (idios, eide), som var mate-
riella i den meningen att de genererar frågor eller teman som är specifika för 
den aktuella genren – och i aristoteliska termer är det alltså sådana, materi-
ella och specifika, topiker som är av intresse för oss.

I det följande är framställningen i rätt begränsad utsträckning inspirerad 
av olika färdiga topikläror som presenterats på annat håll. Det finns en 
myriad sådana, och det finns åtskilliga möjliga topikkataloger som kan 
vara av intresse för textanalyser av diverse olika ämnen. I den mån de 

697 Jfr 2.1 och 2.4.3 ovan, ssk vid not 450.
698 Se vidare om enthymemanalys 2.5.3 nedan.
699 Aristoteles, Retoriken 1358a. Jfr Lindqvist Grinde, Introduktion s 52 f.
700 Se Aristoteles, Retoriken 1368b. Jfr även Cicero, Topica 24.90 f och t ex Lindqvist, 
Klassisk retorik för vår tid s 155.
701 Jfr den packade text ovan vid not 685 f m hänv. Här kan märkas att Aristoteles inte 
betraktade sådana ”allmänna platser” som består av fasta fraser, klyschor och klichéer som 
topoi, snarare betraktade han dem som icke-retoriska, se Jost, Teaching the Topics s 3 f 
och jfr Mehrens, Fettkriget – en topisk analys s 71 med not 7.
702 I tillägg till dessa 28 nämner Aristoteles ”det material som är gemensamt (ta koina)” 
(1391b), dock utan att explicit använda ordet topos, och listar (1) ”det som rör det möj-
liga och det omöjliga”, (2) ”hur det kommer att vara” eller inte vara, (3) ”hur det varit” 
eller inte varit, samt (4) ”det som rör storlek”. Jfr även Lindqvist Grinde, Introduktion 
s 53. Dessa fyra vore då allmänna topiker, i betydelsen genreöverskridande (jfr Aristoteles, 
a st). De vore dock materiella snarare än formella, då de genererar frågor, snarare än att 
endast erbjuda relativt färdiga former, åtminstone enligt Jost, Teaching the Topics s 4.
703 Se Aristoteles, Retoriken 1397a ff, och för en översikt Lindqvist Grinde, Introduktion 
s 54 f. Jfr t ex Mehrens, Fettkriget – en topisk analys s 70 f; Jost, Teaching the Topics s 4.
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hämtas ur den generella retoriska litteraturen är de dock i allmänhet allt-
för allmänt och formellt hållna för att vara till nytta för oss. Det finns hel-
ler ingen färdig topiklära eller topikkatalog som är av omedelbart intresse 
för analysen av vårt material, tredjemansdiskursen.704 (Hade det funnits 
en sådan så hade inte denna undersökning varit motiverad; åtminstone 
inte i den form den fått.) Däri ligger förklaringen till att undersökningen 
ägnas åt att utveckla en sådan. Framställningen inspireras av andra topik-
läror, när och i den mån det framstått som tjänligt för våra syften. (Att 
ingen färdig lära passar rakt av innebär inte att inte delar av sådana är av 
intresse.)

Målet är alltså, i enlighet med vad som sagts så här långt, att identifiera 
och förmedla topiska hållpunkter, som kan ge kreativ inspiration och 
strukturera analysen. Om formen kan dock sägas att hållpunkterna inte 
alltid framställs i form av en färdig lära, eller som en serie anvisningar om 
lämpliga färdvägar över olika tankeplatser.705 Det är min bedömning att 
en sådan framställning, som bara förmedlar ”forskningsresultaten” i en 
alltför renodlad form (som positiva utsagor om hur något ligger till, som: 
”Så här, kan man säga!”) inte bör vara övertygande. Som nämnts inne-

704 I den amerikanska rättsvetenskapen har det under rubriken Legal Semiotics utveck-
lats samlingar av frekvent förekommande argument, standardformuleringar i olika frågor 
och liknande. Dessa kan nog mycket väl betraktas som särskilda rättsliga topikerkataloger. 
Se t ex D Kennedy, A Semiotics of Legal Argument, Syracuse Law Review 1991 (vol 42) 
s 75 ff, eller Balkin, The Crystalline Structures of Legal Thought, Rutgers Law Review 
1986 (vol 39) s 1 ff (bl a s 81, 85 f med tredjemansargument). Se även Balkin, The Pro-
mise of Legal Semiotics, Texas Law Review 1991 (vol 69) s 1831 ff, som bl a beskriver 
teoririktningen och inordnar den i en historisk kontext. En av riktningens företrädare, 
nämligen Balkin, A Night in the Topics s 216 ff, säger själv att det hela kan ses som 
topiksamlande (han verkar ha fått upp ögonen för topiklärans möjligheter i anledning av 
Stanley Fishs påpekanden, jfr sist a a s 273). Jag har dock inte funnit någon sådan studie 
som verkat särskilt intressant för våra syften (de har varit alltför allmänt hållna), och även 
om en sådan skulle finnas så hade det väl krävts en hel del ”översättningsarbete” för att 
anpassa densamma till svenska förhållanden och den svenska källbilden.
705 Paradigmet för en sådan är Cicero, Topica, som enligt dess inledning baserats på 
Aristoteles, Topica, men är klart mer läsarvänlig och mer uppenbart riktad till jurister, då 
Ciceros bok är skrivet till hans vän juristen Trebatius, som ville lära sig mer om topiker, 
men inte själv förmådde tillgodogöra sig Aristoteles (se Cicero, a a 1.1 ff). Cicero (a a 
27.66) skriver också bl a (i Hubbells engelska översättning s 433) att: ”A careful study 
of the topics of arguments […] will permit not only orators and philosophers, but even 
jurisconsults to discourse fluently on questions about which they have been consulted.” 
Apropå att se det som en väg kan noteras att han strax senare (28.71, samma översättning 
s 437) sammanfattar vilka topiker som hör till saken själv (in eo ipso): ”This is the end of 
the rules for the invention of arguments, so that if you have journeyed through definition, 
partition, etymology, conjugates, genus, species, similarity, difference, contraries, adjun-
cts, consequents, antecedents, contradictions, causes, effects, and comparison of things 
greater, less and equal, no region of arguments remains to be explored.”
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håller dock del II åtskilliga topiska synpunkter, och i undersökningens 
tredje del ges en speciell topiklära, specifikt utformad för argumentation 
i frågor om tredjemansavtal.706 Även där har det dock verkat nödvändigt 
att visa vägen till de platser undersökningen funnit, för att påståendena 
om deras tillgänglighet såsom rättsliga topiker ska vara övertygande. (Att 
peka ut en plats värd att besöka men vägra visa hur man tar sig dit fram-
står som försmädligt.)

Mindre metaforiskt uttryckt är poängen att resonemangen som leder 
till, eller inbjuder till, slutsatserna i regel läggs ut, istället för att bara påstå 
att något gäller, redan från början.

Avslutningsvis kan förtydligas att topikerna i sig varken är bindande 
eller tillhandahåller några färdiga lösningar:

”ett topos är i sig inte utslagsgivande, men katalogen ställer tillrätta frågorna 
och svaren, och visar på vad som över huvud taget är värt närmare övervä-
gande; den fastlägger och påbygger en bestämd förståelse. Men problemtän-
kandet kräver rörlighet och möjlighet till utvidgande; katalogen måste vara 
elastisk.”707

Topiker kan tillhandahålla en väg in i diskussionen, genom att erbjuda 
sätt att förstå, rama in, och diskutera problem. (Märk formuleringen 
”ställer till-rätta” i citatet, och den därigenom givna antydan om att det är 
anslutningen till rättsliga topiker som gör frågor och svar till just rättsliga 
sådana.) Topiker ger analytisk potential, och bereder argumentations-
möjligheter, men för att vara av nytta måste topikerna användas, genom 
att med gott omdöme relateras till ett konkret fall. Eller som Cicero skri-
ver till sin vän juristen Trebatius, när den förre i sin Topica presenterar 
en topiklära för argumentation i rättsliga frågor: ”Känn så till topikernas 
slag, så skall fallet självt förmana dig om deras användning.”708

706 Se 1.3–1.5 ovan.
707 H Andersson, Skyddsändamål och adekvans s 226. Jfr Balkin, A Night in The Topics 
s 219: ”Canons of statutory interpretation are topics […] [they] are starting points […] 
that give the interpreter a way in to the discussion […] If we begin to think of canons 
of interpretation as heuristics rather than formulas, as methods of getting started in the 
discussion of problems rather than solutions in themselves […]”
708 Cicero, Topica 10.41 f. (Mitt förslag på översättning av: ”Itaque genera tibi nota sint; 
ubi autem eis utare, quaestiones ipsae te admonebunt.”) Jfr om Trebatius i not 705 ovan.
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2.5.2 Enthymemanalys – det underförståddas roll
”Retorisk analyse av argumentasjon kan bidra til å avdekke 
forutsetninger og valg som argumentasjonen bygger på, og 
kan dermed hjelpe oss til å se hvor vi må fylla på med ytter-
ligere argumentasjon.”

Hans Petter Graver709

Ett sätt att analysera föreliggande utsagor kan kallas enthymemanalys. I 
ordets aristoteliska betydelse är ett enthymem en retorisk syllogism, där 
en premiss är underförstådd.710 En syllogism är som nämnts en särskild 
logisk form, där man på ett visst sätt härleder en slutsats ur föreliggande 
premisser. Skolboksexemplet ser ut så:

Premiss 1: Alla människor dör.
Premiss 2: Sokrates är en människa.
Slutsats: Sokrates dör.

I ett enthymem förblir ena premissen underförstådd och exemplet blir 
det kortare: ”Sokrates är en människa. – Sokrates dör.”, alternativt: ”Alla 
människor dör. – Sokrates dör.” Enkelt uttryckt går enthymemanalys ut på 
att identifiera underförstådda premisser i argumentation.711 En sådan analys 
skulle alltså kunna utmynna i att den premiss som är underförstådd i det 
första av de två senare exemplen, är den som är explicit i det andra, och 
vice versa.

Mycket av det vi inom ramen för den här undersökningen ägnar oss 
åt kan också beskrivas som enthymemanalys. Inom ramen för ett resone-
mang kan man aldrig göra alla premisser explicita, då varje försök att full-
ständigt explicera alla premisser kommer att leda till en infinitiv regress. 
(Det är lite som att Astrid Lindgrens rumpnissar alltid kan fortsätta fråga: 

709 Graver, Rett, retorik og juridisk argumentasjon s 18.
710 Se 2.4.3 ovan m hänv i not 432. Wolrath Söderberg, Aristoteles enthymem: slut-
ledningsformer eller meningsskapande processer?, Rhetorica Scandinavica nr 53 (2010) 
s 36 ff inventerar såväl den antika som den moderna enthymemforskningen, och före-
slår en annan förståelse av enthymem, nämligen den hennes titel antyder. Hon vill se 
enthymemet som en diskursiv process, där talarens resonemang på något sätt anropar 
och aktiverar publikens meningsstrukturer (doxa), och finner en del av förklaringen till 
enthymemets övertygande kraft i det faktum att enthymemisk argumentation förutsätter 
publikens aktiva deltagande (se bl a s 41, 47, 62). Hon menar att ett enthymem vinner 
kraft bl a genom sina stilistiska kvaliteter (jfr den klassiska retorikens skepsis till skillna-
den mellan form och materia, och se bl a s 53 ff), och ser enthymem som momentana, 
kontingenta och situerade (i motsats till syllogismerna som är mer eviga, autonoma och 
generella) samt anknyter sin syn på enthymem till bl a Perelman & Olbrechts-Tytecas 
distinktion mellan att bevisföring och argumentation (bl a s 44, jfr 2.4.4. ovan).
711 Se om enthymemanalys i rättsvetenskapen E Björling, Rättstillämpningens tystnad 
s 139 ff, 176 ff, jfr s 21, 65 ff (enthymembegreppet), 207 ff (och väl egentligen passim).



192

”Voffor då, då?”, även om man, också med en ängels tålamod, försöker 
besvara deras frågor – så kan även den som försöker explicera a l l t  fortsät-
ta för evigt, efter formen: ”eftersom…”, repeterat in absurdum.)712 Den 
som analyserar argumentation kommer därmed alltid att kunna iden-
tifiera underförstådda premisser, implicita aspekter och icke uppenbara 
konnotationsramar i olika resonemang. Det är konsekvent med detta att 
Cicero, när han i sin Topica beskriver enthymem som en tillgänglig topik, 
skriver att: ”varje tankeuttryck kan kallas ἐνθύμημα [enthymema]”,713 då 
alltså något alltid är underförstått. Strax därpå framhåller han förresten 
också att: ”denna form av argumentation tveklöst har betydelse också när 
ni ger svar på juridiska frågor”.714

Här tas Ciceros påståenden (som han är allt annat än ensam om) för 
goda, och i det följande kan alltså vår verksamhet i allmänhet beskrivas 
som enthymemanalytisk, då vi försöker identifiera underförstådda pre-
misser för att reflektera över texternas mening.715 Detta utgör ett sätt att 
urskilja vilka topiker som är i spel, och enthymemanalys är alltså topisk, i 
linje med vad som sades i föregående avsnitt.716 (Till skillnad från rump-
nissarna är vi dock, förhoppningsvis, inte lika karikatyrartat obstinata 
i vårt fortsatta ifrågasättande.)717 Vi eftersöker tidigare utsagors olika 
implikationer, som ett led i att förstå desamma och den kontext vari de 
bör förstås. (Vilken i allmänhet är svensk civilrätt, eller någon del därav.)

Det sagda innebär att den metod som präglar förevarande framställning bär 
likheter med det Paul Ricouer kallat för misstankens hermeneutik. Med ter-
men avsåg han en uppsättning läsarter som har det gemensamt att läsningar-
na, misstänksamt, eftersträvar att avslöja bakom texterna liggande sanningar 

712 Här kan man t ex urskilja som en implicit premiss i resonemanget att författaren 
antagit att den avsedda läsekretsen är bekant med Ronja Rövardotter – eller åtminstone 
villig att googla ordet rumpnisse – och därav kan man, bland annat, sluta sig till något 
om författarens avsedda publik.
713 Cicero, Topica 13.55, min ganska fria översättning av ”cum omnis sententia 
ἐνθύμημα dicatur”.
714 Cicero, Topica 13.56, min ganska fria översättning av ”Hoc disserendi genus attingit 
omnino vestras quoque in respondendo disputationes”.
715 Det skrivs dock inte ut varje gång att ”Nu blir det enthymemanalys!”, då det mest 
skulle innebära störande avbrott i berättelsen, och då dessa inledande påpekanden torde 
vara tillfyllest för att läsaren ska vara med på noterna när de väl spelas.
716 Jfr om Aristoteles vid not 698 ovan och vidare strax nedan.
717 Att alltid fortsätta fråga, det är en del av vad det innebär att vara rumpnisse. Kanske 
är då också vetenskapare lite som rumpnissar, jfr Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, 
SvJT 2001 s 8: ”Det finns alltså ingen allmän vetenskaplig metod. Men det finns en 
allmän vetenskaplig inställning: att inte sluta att fråga ’Varför?’ förrän man för tillfället är 
nöjd eller inte har tid att hålla på längre.”
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och tankar, samt att avtäcka det som texterna döljer.718 Rent metodologiskt 
finns det stora likheter mellan dessa läsarter och dem som här praktiseras, 
såtillvida att läsaren närmar sig sina texter beväpnad med kontext,719 och 
med hjälp av densamma försöker avlocka texten också andra meningar än de 
uppenbara. Det finns dock möjligen en ideologisk skillnad, vilken yttrar sig 
retoriskt i de konkreta tolkningarna. Här eftersträvas inte att avtäcka eller 
avslöja något fördolt. I ett nötskal är tanken att ingenting är dolt; allt visas 
i texterna – om de bara närläses, och läsningarna blir kontextualiserande.

Vi tolkar texter för att se vad de förmedlar, explicit och implicit. De mest 
uppenbara utmaningarna orsakas här för det första av att enthymem kan 
vara mer komplexa än exemplet med den dödlige Sokrates, och för det 
andra av att det kan finnas flera olika alternativa antaganden som legiti-
merar slutsatsen.

Om det exempelvis, rent hypotetiskt, skulle finnas ett rättsfall där 
en tredjeman inte fick framställa ett ”utomobligatoriskt direktkrav mot 
bakre led”, så kan slutsatsen (inget utomobligatoriskt direktkrav) tänkas 
förklaras på olika sätt. Man kan, i vart fall, tänka sig att utgången moti-
verades av:

(a)  att det inte fanns någon tillgänglig skadeståndsrättslig ansvarsgrund 
(den direktkrävde hade exempelvis inte varit culpös, eller så hade 
”spärregeln” i 2 kap 2 § SkL ansetts motverka ”direktkravet”);720

(b)  att man aldrig får framställa ”utomobligatoriska direktkrav”, kanske 
därför att det inte erkänns någon sådan rättsfigur;721

(c)  att ”huvudregeln om avsaknad av direktkravsrätt fått genomslag” (jfr 
t ex NJA 2001 s 711);722

(d)  att det i det bakre ledet fanns avtalsvillkor som uteslöt sådant 
ansvar (vilket framstår som tveksamt, i ljuset av självbindningens 
princip);723

718 Se om misstankens hermeneutik vidare 4.4.2.1 nedan.
719 För en reflektion i anslutning härtill, se Felski, The Limits of Critique, bl a s 151 ff.
720 Jfr, om att se 2 kap 2 § SkL som en ”spärregel”, Kleineman, Ren förmögenhetsskada 
s 131 ff, 201 ff och passim. Se även H Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten, 
bl a s 129 ff, 220 ff, 263 ff m hänv.
721 Jfr vidare bl a 4.2.1 nedan.
722 Jfr om denna huvudregel kap 5 nedan. Se om rättsfallet NJA 2001 s 711 5.5 och Bd 
2, kap 17. Jfr även 6.1 nedan.
723 Jfr om självbindningens princip 1.1 ovan. Eftersom det här beskrivna alternativet kan 
beskrivas som att det innebär att avtalet i det bakre ledet utgör ett betungande tredje-
mansavtal kommer en sådan premiss ofta att framstå, eller kunna framställas som, osan-
nolik. Jfr även NJA 1997 s 44 och om fallet 5.3 nedan.
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(e)  att det i det främre ledet fanns ett avtalsvillkor som uteslöt sådana 
krav (till exempel i form av en tredjemansfriskrivning, jfr t ex NJA 
2007 s 758 och NJA 2010 s 629, eller en tredjemanseftergift, jfr t ex 
NJA 2010 s 559);724

(f )  eller att det i båda leden fanns avtalsvillkor som innebar att sådana 
krav inte skulle medges (jfr t ex NJA 2014 s 760, där ett ansvarsbe-
gränsande villkor i det bakre ledet fick verkan i det främre, därför att 
det där rörde sig om ett kommissionsförhållande).725

Vilket av de alternativa antagandena som bäst förklarar slutsatsen, i 
den meningen att det framstår som den mest plausibla premissen, kan 
inte avgöras annat än genom tolkning av det konkreta resonemang som 
utmynnar i utgången. Man har därmed att gå till materialet, till texten, 
och att läsa i den i sin kontext, med operationaliserande av de tolknings-
topiker som för det enskilda fallet framstår som tilltalande, och att då 
fälla ett omdöme om vilken premiss som framstår som det mest plausibla 
stödet för den aktuella enthymemiska argumentationen.

Aristoteles beskriver enthymem som retorikens (pistis) ”själva kropp”,726 
och skriver bland annat att: ”Det är tydligt att metoden som innefattas av 
konsten är inriktad på övertalningsmedlen, att övertalningen är ett slags 
bevisning (vår övertygelse är som mest fast när vi antar att något blivit bevisat), 
att retorisk bevisning är ett enthymem” och ”att detta, enkelt uttryckt, är 
det mäktigaste övertalningsmedlet.”727 Den aristoteliska retorikens fokus på 
topiker finner också åtminstone delvis sin förklaring i att topikerna var de 
platser där talare fann utgångspunkter för just enthymem,728 och för Aristo-
teles var alltså enthymem en helt central del av retorikens lära.729

724 Jfr om NJA 2010 s 559 4.5.2.2 nedan, samt om NJA 2010 s 629 Bd 2, kap 10 och 
om NJA 2007 s 758 Bd 2, kap 17.
725 Jfr om NJA 2014 s 760 Bd 2, kap 17.
726 Aristoteles, Retoriken 1354a (Akujärvis översättning s 65). Se även Lindqvist Grinde, 
Introduktion s 43 ff och Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid s 105 ff.
727 Aristoteles, Retoriken 1355a (Akujärvis översättning s 67), min kurs.
728 Se 2.5.1 ovan m hänv.
729 Som så många andra antika grekiska ord är enthymem dock svåröversatt, och poly-
semiskt. Aristoteles definierar aldrig begreppet, annat än att säga att det är ”ett slags syl-
logism” (syllogismos, se Aristoteles, Retoriken 1355a), och som man kan vänta sig finns 
det olika meningar om hur begreppet ska översättas och förstås. Se därom t ex Lindqvist 
Grinde, Introduktion s 43 ff m hänv. Jfr även Akujärvis förord s 18, där hon angående 
”Polysemiproblemet” bl a skriver: ”För att inte paralyseras inför varje fall kan man se över-
sättandet som en förhandling, ett kompromissande där än den ena än den andra måste ge 
efter. Ingen översättning är perfekt och få blir långlivade. Man får sträva efter att så gott 
det går återge det som är ett ords eller en fras väsentligaste innebörd i en specifik kontext 
i stället för försöka finna den perfekta motsvarigheten som återger alla nyanser och som 
kan användas vid varje tillfälle.”
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Den enthymemiska argumentationsformens styrka, som Aristoteles 
framhåller med sådant eftertryck, orsakas nog delvis av just möjligheten att 
låta argumentet bli beroende av olika premisser. Ett enthymem utgår ifrån 
något vi redan vet, tror eller tycker, och de finner sin styrka i att de bygger 
på just publ ikens  redan befintliga premisser (tilltalar dess doxa).730 De 
implicta premisser som får stödja ett enthymem kan därmed i praktiken 
variera, eftersom publiken kan vara differentierad. En åskådarskara eller 
grupp läsare består av olika individer, med olika uppfattningar, och ett och 
samma enthymemiska argument kan därmed adressera flera av dessa upp-
fattningar samtidigt. Enthymem kan i den meningen vara amfiboliska (det 
vill säga medvetet flertydiga), och det är något talare kan arbeta med, mer 
eller mindre medvetet, för att låta publiken själv fylla i det som saknas – och 
därigenom medverka till att övertyga sig själv.731

Vad gäller tolkandets konkreta praktiker innebär anslaget att vi i det föl-
jande ofta beaktar ett ganska brett material. I regel ligger visserligen fokus 
på en källa i taget, på så vis att analysen av densamma får driva fram-
ställningen framåt.732 Källorna läses dock i ljuset av andra sådana, och 
texterna placeras i de kontexter som bedömts belysande, genom att olika 
texter läses mot varandra. (Ansatsen liknar ofta snarare klassisk filologi, 
än formalistisk nykritik.)733

Ansatsen innebär, bland annat, att arbetet här ibland bygger på ett 
antagande om att författare är konsekventa, med sig själva, mellan olika 
texter, över tid, men också med andra författare som av någon anledning 
ansetts närliggande på så vis att olika skriftställarskap antagits vara ägnade 
att belysa varandra.

Det sagda innebär att undersökningen i metodhänseende öppnar sig för 
kritik av det idéhistorikern Quentin Skinner kallat för koherensmytologi, 
eller the Mythology of Coherence. Termen härrör från hans berömda artikel 
Meaning and Understanding in the History of Ideas från 1969.734 Artikeln rör 
metodproblem i den idéhistoriska vetenskapen och pekar ut olika ”mytolo-
gier” vilka påverkat idéhistorikers tolkningar av sina material. Den kanske 

730 Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid s 120.
731 I strikt mening borde man kanske bara använda amfiboli om tvetydigheter, och kalla 
fler(-än två-)tydigheter polyboli, men amfiboli används vidare. För en ingående studie 
om amfibolier som retoriska övertygelsemedel, se Bruhn, Delade meningar: Retorisk fler-
tydighet och den pluralistiska publiken i politiska förnyelseprocesser, som är en doktors-
avhandling i retorikämnet och angår just flertydiga uttryck och handlingar. Se där bl a 
s 29 ff, 45 ff. Se även s 36 ff, för en problematisering av klarhets- och entydighetsnormen. 
Jfr även Bd 2, kap 10, i anslutning till NJA 2010 s 629.
732 Jfr om dispositionsprinciperna 1.5 ovan.
733 Jfr i not 466 ovan.
734 Skinner, Meaning and Understanding in the History of Ideas, History and Theory 
1969 (vol 8) s 3 ff.
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mest kända av dessa är hans koherensmytologi.735 Skinner varnar histori-
ker för denna mytologi, och menar att några av idé- och lärdomshistorians 
största felslut orsakats av själva ambitionen att ”always to ’arrive’ at ’a uni-
fied interpretation’, to ’gain’ a ’coherent view’ of an author’s ’system’”.736 
Sådana strävanden sägs ha lett till att man tenderat att skapa koherens 
och sammanhang, där sådant är allt annat än uppenbart – genom att uthål-
ligt över gränsen till det tjurskalliga söka den ”fundamentala tanken”, vil-
ken kanske ”inte presenteras annat än fragmentariskt”, ”här och där” eller 
”implicit, i behandlingen av [något annat]”, och liknande – och att man 
då i lägre eller högre grad gjort våld på de tolkade objekten, genom att till-
skriva dem diskutabla innebörder.737 (Övertolkning, snarare än tolkning.) 
Den koherens som på förhand antas finnas, har då kunnat sökas inom olika 
stora fält, såsom inom ramen för en viss bok, en viss författares produk-
tion, eller genom att en författare stereotypiseras som företrädare för en viss 
skolbildning,738 varvid författarens uttalanden förmås att överensstämma 
med en (senare) rekonstruktion av denna skolbildnings grundläggande frå-
gor och lärosatser.739

Konsekvens- eller koherensantagandet öppnar för metodologisk kritik. 
Det enda sätt att värja sig mot ett alltför konsekvent koherensmytologi-
serande är att gå till källorna, och att hålla sig till dem. Det är även det 
sätt, att förhålla sig till det potentiella metodologiska problemet, som 
praktiseras inom ramen för förevarande undersökning. Antagandet om 
att samma författare tyckt samma sak också över tid, samt att det kan 
finnas beaktansvärda kulturella och värderingsmässiga samband mellan 
olika författare som i någon mening delar samma miljö, hanteras heller 
inte som mer än en presumtion, av karaktären lös tumregel (en tolk-

735 Jfr Kaius Tuori, Ancient Roman Lawyers and Modern Legal Ideals s 9 och Gordon, 
The Ideological Convert and the “Mythology of Coherence”: The Contradictory Hans 
Kohn and his Multiple Metamorphoses, Leo Baeck Institute Year Book 2010 (vol 55) 
s 273.
736 Skinner, Meaning and Understanding in the History of Ideas s 17. Jfr Gordon, The 
Ideological Convert and the “Mythology of Coherence” s 273.
737 Se Skinner, Meaning and Understanding in the History of Ideas s 16 ff.
738 Jfr Gordley, The Jurists: A Critical History s 2 f i prologen.
739 Jfr Kaius Tuori, Ancient Lawyers and Modern Legal Ideals s 9. Man torde kunna 
beskriva Skinners problem som att det är en specialinstans av problemet att text tolkas i 
sin kontext, genom att något individuellt relateras till något generellt, och att man alltid 
kan diskutera vilken kontext som är den mest ”korrekta” för tolkningen av en given 
text. (Ordet ”text” kunde här ersättas av ”varje betydelsebärande tecken”, och i ”kontext” 
kunde ingå ”läsarens förförståelse”, eftersom denna uppenbarligen påverkar tolkningen 
av texten.)
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ningstopik) – och jag är alltså öppen för såväl inkonsekvenser som att 
människor faktiskt kan ändra uppfattning.740

De underförstådda premisserna kan heller inte tas för goda, utan måste 
i varje enskilt fall ledas i bevis. I praktiken måste bevisbördan variera med 
sammanhanget och frågan. ”Bevisandet” – eller sannolikgörandet skulle 
man kanske kalla det –741 kan ske genom identifierande av logiska hål, 
och vad som skulle kunna fylla dem, varvid det potentiella fyllnadsstof-
fets (det vill säga den underförstådda premissens) relevans kan sannolik-
göras på olika sätt. (Med anslutning till olika topiker.) En ganska gene-
rellt rättvisande beskrivning, av vad vi i allmänhet gör, är att vi jämför 
med andra källor, såsom författares andra skrifter, skol- eller ämnesmäs-
sigt närliggande texter, eller andra ställen som det framstår som sannolikt 
att texten kan eller bör förstås i ljuset av. Därvid finns det en myriad olika 
omständigheter (topiker) som kan påverka intrycket av om en utpekad 
möjlig enthymemisk premiss bör, eller inte bör, tillmätas betydelse vid 
vår tolkning av texterna. Dessa är alltför mångfaldiga och disparata för att 
det ska vara mödan värt att här försöka förteckna dem. I det följande ges 
dock genom de konkreta analyserna en provkarta över olika möjligheter 
förevarande författare uppfattat som tillgängliga.

Med det som så här långt sagts är nog i stort sett hela den teoretiska och 
metodologiska ramen för den ”rättsdogmatik som retorisk hermeneu-
tik” som praktiseras inom ramen för förevarande undersökning. För en 
översikt kan hänvisas till den sammanfattning som återfinns i avsnitt 2.1 
ovan, där vi började med att sammanfatta det som sedan lagts ut. Efter 
att ha tagit sig igenom kapitel 2 så här långt bör avsnittet kunna läsas 

740 Här är möjliga invändningar att: ”textens betydelse inte kommer an på författarens 
avsikt”, och att: ”det står som det står!” Den invändningen är jag beredd att skriva under 
på (vilket bland annat innebär acceptans av ett mått av skepsis mot att ge författare tolk-
ningsföreträde till egna alster). Att: ”det står vad det står, så som det står”, innebär dock 
inte att inte ”författarens avsikt” eller ”vad författarens skrivit i övrigt” vore irrelevanta 
tolkningstopiker. Även här har man alltså att försöka hålla två tankar i huvudet samtidigt.
741 Jfr Aristoteles, Retoriken 1355a, eller Lindhardt, Retorik s 63 f: ”I vår tillvaro har vi 
att göra med två typer av sanning. För det första har vi den typ av påståenden som obe-
stridligen ter sig som empiriskt eller logiskt sanna” – de som vinner giltighet genom tving-
ande bevisföring, såsom genom syllogismer – ”och för det andra har vi de som bara är 
sannolika.” Det ”finns en lång rad saker som vi inte vet något säkert om, även om vi kan 
ha en välgrundad förmodan därom. Vi ’antar’, ’tror’, ’räknar med’, etc., att det ena eller 
det andra är fallet. ’Sannolikhet’ kan dock användas i olika betydelser. Det kan beteckna 
det som är man inte är säker på i vanlig mening, men det kan också användas i en vidare 
mening som det ’sann-lika’, det vill säga det som liknar eller ser ut att vara sant för mig. 
[…] Gränsen är flytande. I utsagan om vad vi ska (bör) mena eller göra finna alltid ett 
moment av avgörande och ett moment av kunskap. […] Det betyder att säkerheten, det 
avgjorda, inte ligger i själva förståelsen, utan i åsikten, i avgörandet.”



198

med nya ögon, vilka som utlovat bör kunna urskilja fler nyanser och se 
vilka anspelningar som görs. Hänvisningen kan göras med två små, och 
väl egentligen onödiga, tillägg. Det som där kallades ”det juridiska spe-
let” kan lika gärna kallas för den retoriska arena där det rättsliga samtalet 
utspelar sig. Och de omtalade ”konventionerna” kan kallas för topiker, 
då topikerna utgör just ett sätt att försöka artikulera det juridiska spelets 
konventioner, vad gäller form och innehåll, eller alltså de metaforiska 
platser som kan adresseras inom ramen för rättslig argumentation.

I tillägg till det sagda kan dock ett par ytterligare metodologiska påpe-
kanden göras, innan vi avslutar det innevarande kapitlet och återgår till 
avhandlingens mer materiellt förmögenhetsrättsliga spår. Påpekande-
na utvecklar ett par ytterligare potentiella konsekvenser – i betydelsen 
metodmöjligheter – av det anlagda retorikinspirerade synsättet. Det för-
sta påpekandet rör talares ethos, och det andra rör narratio.

2.5.3 Ethos – karaktärsgestaltning och diskursiv auktoritet
”Det är inte så som vissa handboksförfattare påstår i sina 
läroböcker, att talarens ärlighet inte bidrar till det som är 
övertygande; i stället är karaktären nog nästan det viktigaste 
övertalningsmedlet.”

Aristoteles742

2.5.3.1 Om skillnaden mellan sak och person
En av fördelarna med att anamma ett retoriskt perspektiv är att det erbju-
der ett alternativ till den typ av rationalism som konsekvent, och måhän-
da oreflekterat, sätter ”sakskäl” över ”auktoritetsskäl”.743 Den typ av 
rationalism som genom att reflexmässigt rabbla den moderna glosan att 
”alla rättskällor som yttersta grund har argumentationens sakliga halt”,744 

742 Aristoteles, Retoriken 1356a (Akujärvis svenska översättning s 70).
743 Jfr Mellqvist, Om empatisk rättstillämpning, SvJT 2013 s 493 ff, som konstaterar att: 
”Ur ett retoriskt perspektiv och med ett retoriskt uttryckssätt är de vanligaste beskrivning-
arna av rättstillämpning påfallande ethos- och pathosfattiga; logos breder oblygt ut sig.” 
Jfr även Somby, Juss som retorik s 133 och M Persson, Retorik & juridik s 61 f.
744 Jfr Sandgren, Är rättsdogmatiken dogmatisk? s 654: ”Man kan dock hävda att alla 
rättskällor har argumentationens halt som yttersta grund för sin auktoritet.” Jfr dock hur 
han fortsätter och antyder ett med den nya retoriken förenligt perspektiv: ”En författ-
ning som framstår som orättvis, orationell eller obegriplig, och därför inte får acceptans, 
förlorar sin legitimitet och urholkar rättsväsendets legitimitet”. Jfr även t ex Lindskog, 
Rättsvetenskapens betydelse för prejudikatbildningen på förmögenhetsrättens område, i 
Kleineman (red), Nordiska förmögenhetsrättsdagarna 2017 s 171 och 173 (man: ”måste 
[…] skilja mellan auktoritetsvärde och övertygelsekraft”, och: ”Det är övertygelsekraft 
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riskerar att blockera förståelsen av den juridiska auktoritetens väsen,745 
eller åtminstone dess roll i rättslig argumentation.746

Av doktrinhistoriska skäl är det naturligt att här, om än endast petit, ankny-
ta till diskussionerna om prejudikats bindande verkan, då denna diskussion 
delvis kretsat kring förhållandet mellan sak och auktoritet.

Ett paradigmatiskt yttrande för den rationalistiska positionen finns i det 
yttrande över Justitieombudsmannens ämbetsberättelse vilket avgavs av 
Första lagutskottet 1947. Utskottet yttrade sig över JO:s kritik mot en 
under instansdomare som underlåtit att följa ett pleniavgörande från HD.747 
Utskottet fann JO:s kritik för hård, och anförde att: ”endast tyngden av de 
skäl, som av Högsta domstolen åberopas till motivering av domsluten, bör 
vara avgörande för Högsta domstolens inflytande på rättstillämpningen i de 

som gäller, inte auktoritetsvärde.”), se även, mer ingående Lindskog, Lagen om handels-
bolag och enkla bolag 2 uppl s 18 f m hänv.
745 Jfr J Samuelsson, Tolkning och utfyllning s 262. Jfr även t ex Graver, Rettsretorik, i 
Høgberg & Øyrehagen Sunde (red), Juridisk metode og tenkemåte s 647 (ff).
746 Den humanistiske lagmannen Mikael Mellqvist har flera gånger påtalat vinsterna med 
att beakta retorisk teoribildning i juridiken. I Mellqvist, Om empatisk rättstillämpning, 
SvJT 2013 s 495 ff, betonar han värdet av att lyfta fram tillämparens roll i rättstillämpning-
en, och är benägen att tematisera det som en fråga om ethos. Mellqvist har flera gånger 
uttryckt liknande tankegångar, se Mellqvist, Myter och dygder inom juridiken, SvJT 
2004 s 818 ff, och jfr Mellqvist, Etthundra år – tolv spikar inslagna mellan evigheten och 
mikrosekunden, SvJT 2016 s 561 ff, på s 566 och 580. Han inspireras av ”joikern, juris-
ten, samen och retorikern Ánde Sombys avhandling, Juss som retorikk, Tromsö 1999” 
(se SvJT 2004 s 818 f med not 1). Tidigare har han nog haft en ganska försiktig inställ-
ning till ethos, jfr Mellqvist, First impression last – om sakframställningen, i Mellqvist & 
M Persson (red), Retorik & rätt s 183 ff, på s 192 f, men med tiden har han blivit mer 
explicit. Inte minst när det gäller prejudikat, se Mellqvist, Förmögenhetsrättsliga prejudi-
kat – en nödvändig rättskälla, SvJT 2017 s 807: ”Ett prejudikat (som vilken annan dom 
som helst) måste analyseras och värderas som sådant, utan sneglingar mot upphovsmän-
nens tankar och avsikter när det kom till. Och som tillämpare är vi jurister sällan särskilt 
intresserade av att fråga de deltagande justitieråden om tankar och avsikter bakom olika 
skrivningar. Eventuella svar på sådana frågor saknar ju relevans för tolkningen och värde-
ringen av prejudikatet. Å andra sidan vet ju ’alla’ att vi som läser prejudikat och tillämpar 
dem fäster avseende vid vilka fem justitieråd som deltagit i avgörandet och utifrån detta till-
mäter avgörandena olika status (jodå, det gör vi visst!). Det är naturligtvis något ingen av 
oss tillstår ’officiellt’, men ’inofficiellt’ har detta stor betydelse för oss och vår användning 
av avgörandet i vårt eget dömande. Men då har vi lämnat själva domen (prejudikatet) 
som rättskälla och glidit över till en annan, och betydligt mer kontroversiell, rättskälla; 
nämligen domarens personliga ethos. Det kan kännas svårt att vidgå att det senare skulle 
ha betydelse – för att värna sin objektivitet är det därför säkrast att förneka det. Det rör 
sig om samma förhållningssätt till sanningen som gäller för oss som skriver domar; de 
verkliga skälen för ett avgörande sätts inte alltid på pränt, de stannar ofta i våra huvuden. 
Vi är inte bara jurister och domare. Vi är människor också.” (noter uteslutna, mina kurs.)
747 Jfr t ex Strömholm, En svensk prejudikatlära: behov och möjligheter, SvJT 1984 
s 923 ff, på s 935, eller Gregow, Några synpunkter på frågan om prejudikats bindande 
verkan, Fs Walin s 105 ff på s 108.
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lägre instanserna”.748 Det är nästan kutym att åberopa just detta källställe 
för att tona ned HD:s eventuella auktoritetsvärde och framhäva sakens bety-
delse.749 (Den som följer kutymen öppnar dock, ironiskt nog, för att göra 
avsteg från en auktoritet, HD, genom att anföra något som är misstänkt likt 
ett auktoritetsargument.)

Man skiljer alltså mellan sak och person, och låter saken bli avgörande – 
genom att fokusera på vad som sagts, istället för på vem som sagt det. Första 
lagutskottets mening – som, drivet till sin spets, synes innebära att det är 
upp till var och en att efter eget huvud värdera HD:s argumentation och 
följa ett prejudikat när man känner för det – har dock, som man kanske kan 
vänta sig, inte fått stå oemotsagd.750 Karl Olivecrona har i olika samman-
hang förfäktat tilltro till olika auktoriteter, och funnit lagutskottets yttrande 
väl kategoriskt.751 Han menade att domstolarna visserligen måste göra en 
materiell prövning av prejudikat innan de följer dem, men att ett starkt 
skäl för att i allmänhet faktiskt följa prejudikat är intresset av enhetlighet i 
rättstillämpningen – och menade att detta skäl supplerar HD:s domskäl.752 

748 Första lagutskottets utlåtande nr 1, 1947, s 3 f. Se om yttrandet JO:s ämbetsberättelse 
granskad, SvJT 1947 s 231 f.
749 Yttrandet väckte uppmärksamhet när det kom. Jfr t ex SvJT 1947 s 231 f där det refe-
reras, samt den efterföljande behandlingen i SvJT 1947 s 285 ff, där först Karl Schlyter 
redogör för hur saken diskuterades i riksdagens första kammare (se bl a s 286 med citat 
från Thorwald Bergquist, som intog en medlande hållning). På s 288 följer sedan svar på 
en av: ”riksdagen anordna[d] enquête bland Sveriges förutvarande och nuvarande profes-
sorer i processrätt i frågan om domstolarnas bundenhet av HD:s prejudikat.” Professo-
rerna var Thore Engströmer (som talar emot formell prejudikatbundenhet, men noterar 
att prejudikat i praktiken följs i stor utsträckning trots att de inte uppfattas bindande), 
Åke Hassler (som finner avsaknad av prejudikatbundenhet lyckosam), Karl Olivecrona 
(som noterar att den härskande uppfattningen är att prejudikat inte formellt binder, och 
väl i princip delar denna uppfattning, men anför att intresset av förutsebarhet och enhet-
lighet i rättstillämpning ofta talar för att följa prejudikat därför att de är just prejudikat) 
och Per Olof Ekelöf (som även han menade att det inte fanns någon formell prejudi-
katbundenhet, men är öppen för en striktare hållning vad gäller ”stadgad praxis”, samt 
diskuterar vad som vore lämpligt de lege ferenda och då finner att övervägande skäl talade 
emot prejudikatbundenhet, givet den dåvarande förutsättningar; han förhåller sig dock 
skeptiskt till Lagutskottets yttrande, då det givet HD:s kortfattade motiveringar vid tiden 
sällan var möjligt att sluta sig till vilka skäl som egentligen låg bakom ett avgörande). Se 
även Strömholm, En svensk prejudikatlära: behov och möjligheter, SvJT 1984 s 935, och 
jfr allmänt Schmidt, Domaren som lagtolkare, Fs Herlitz s 263 ff.
750 Se hänv i noten ovan, och t ex C Ramberg, Prejudikat som rättskälla i förmögenhets-
rätten, bl a s 53 ff.
751 Olivecrona, Domstolarnas bundenhet av HD:s prejudikat, SvJT 1947 s 289 ff.
752 Olivecrona, Domstolarnas bundenhet av HD:s prejudikat, SvJT 1947 s 290: ”Läget 
är i själva verket ett annat än förut sedan ett principiellt avgörande kommit till stånd 
i högsta instans. Före prejudikatets tillkomst kunna exempelvis synpunkterna a, b och 
c anses förtjäna beaktande. Lösningen vinnes genom att man avväger dem mot varan-
dra. Sedan ett prejudikat givits, tillkommer även synpunkten d, den att enhetlighet i 
rättskipningen är att betrakta som gagnelig. Denna synpunkt bör givetvis tagas med i 
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Förutvarande HD-ordföranden Torkel Gregow har tyckt något liknande, 
och beskrivit hur han själv, efter att i ett avgörande ha skrivit sig skiljaktig, 
i ett senare avgörande rättat sig efter den tidigare majoritetsmeningen (som 
han alltså inte skrev under på), i syfte att säkra ett mått av förutsebarhet i 
rättstillämpningen.753

Att anföra den typen av enhetlighet- och förutsebarhetsskäl innebär att 
man anför sakliga grunder, för att följa auktoriteter. Därmed kommer man 
att i någon mening upplösa spänningen mellan sak- och auktoritetsskäl.754

Det retoriska perspektivet tillgängliggör alltså verktyg för att förhålla sig 
till det faktum att det spelar roll vem som säger något, och från vilken posi-
tion det sägs. Från ett retoriskt perspektiv är det ganska givet att närma sig 
dessa problemkomplex i termer av analys av talares ethos.755

Det handlar alltså här, igen, om subjektets betydelse. Vi har ovan berört 
subjektets betydelse som tolkare; det vi nu ska behandla är subjektets bety-
delse som talare. Istället för att uppmärksamma subjektsförhållanden på 
publiksidan ska vi alltså beröra talarsubjektets betydelse.

Ordet ethos (ἔθος) är besläktat med ordet etik, och kan i samman-
hanget översättas som ungefär ”karaktär”. I den klassiska retoriska tradi-
tionen är ethos det av de tre övertygelsemedlen som gäller talarens karaktär 
och trovärdighet.756 Retoriklärarna råder talaren om att framställa sig själv 
som värd att lyssna på, och att ta på allvar, samt om att detta helst bör 
göras utan att det märks att det är vad talaren gör.757 (”Man merkt die 
Absicht und wird verstimmt”, som tysken sa.) ”Talare” kan förresten, 
här som i övrigt, och i linje med den nya retorikens begreppsbildning, få 
inbegripa alla kommunikatörer, oberoende av medium.758

Talare kan odla ethos på olika sätt. Det hela handlar egentligen om 
karaktärsgestaltning, och talaren kan försöka framstå som förnuftig, dyg-

betraktande. Därmed är inte sagt att den ensam skulle tillåtas att fälla utslaget. Men den 
bör otvivelaktigt tillmätas stor betydelse”.
753 Gregow, Några synpunkter på frågan om prejudikats bindande verkan, Fs Walin 
s 118 f.
754 Jfr även Welamsson, Några synpunkter på HD:s verksamhet efter 1971 års fullföljds-
reform, Fs Eek, Ljungman & Schmidt s 626, och Knutsson, Om rättsfallsreferat, Fs 
Gregow s 177: ”En vän av ordning kan möjligen fråga sig i vilken mån uttalanden som 
inte får något genomslag i själva domslutet kan anses prejudicerande […] Den frågan bör 
nog besvaras nekande, vilket innebär att uttalandena inte har annan auktoritet än den 
som ligger i deras sakliga tyngd och prestigen hos den instans som har gjort dem.”, min kurs.
755 Jfr Graver, Rettsretorik s 647 ff, samt i not 746 ovan.
756 Jfr vid not 43 ovan.
757 Jfr t ex Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid s 83 f.
758 Jfr 2.4.4 ovan.
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dig eller välvillig,759 och som trovärdig, klok, påläst, expertartad, eller 
på annat sätt förtjänstfull och värd att lyssna till. Alternativt som skum, 
knäpp eller psykotisk, om det i persuasivitetshänseende skulle vara rati-
onellt relativt den aktuella publiken – den typen av påtalanden är väl 
dock vanligare från motståndarsidan (som argument ad hominem,760 dvs 
personangrepp).761 Även då kan det dock beskrivas som att argument 
som tar sikte på en talares ethos, nämligen motståndarens svaga ethos, 
eller dåliga karaktär. När det gäller talarens odlande av sitt eget ethos tar 
exemplen dock vanligen sikte på att hon på ett eller annat sätt anpassar 
framställningsformen och sin framtoning efter publikens förmodade prefe-
renser, för att få de egna orden att framstå som så tungt vägande som 
möjligt.762

Vid ethosanalys gör man ofta skillnad mellan situerat (eller primärt) 
och skapat (eller sekundärt) ethos. En talares situerade ethos kan sägas bestå 
i de (av publiken uppfattade) egenskaper som hon så att säga tar med 
sig in i den retoriska situationen.763 Det kan röra sig om såväl ”goda” 

759 Det var Aristoteles råd, se Aristoteles, Retoriken 1378a, om fronesis, arete och eunoia. 
Jfr även t ex Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid s 177 ff.
760 Här avviker jag från Perelman & Olbrechts-Tytecas terminologi. Jfr om deras använd-
ning av ad hominem, Perelman & Olbrechts-Tyteca, The New Rhetoric s 110 ff och 507 
(grovt: alla argument riktas mot person, eftersom de adresserar den avsedda publikens 
doxa).
761 Även de rena personangreppen kan dock vara argumentativa. De förutsätter också 
att den talandes person är relevant. Jfr allmänt om polemik ad hominem t ex Goodrich, 
Satirical Legal Studies s 432 ff (jfr även s 472 ff), där inte minst Richard Posner uppmärk-
sammas: ”Dick to friend and enemy alike, Posner has spearheaded satirical polemics and 
caustic dismissals of opponents” (s 434). För ett mästerligt exempel – komplett med bild 
på den han attackerar – se Goodrich, Duncan Kennedy as I Imagine Him, Cardozo Law 
Review 2001 (vol 22) s 971 ff.
762 Graver, Rettsretorik s 648 ff identifierar ett antal olika sätt på vilka jurister genom 
sina stilistiska val odlar ethos. Han noterar bl a att stilen ofta blir högstämd, att jurister 
gör substantiv av verb, utnyttjar olika metaforer som underbygger det objektiva och tonar 
ned det subjektiva, samt i stor utsträckning utnyttjar passivformer: ”Passivkonstruksjoner 
synes å være et gjennomgående trekk i fagprose hvor forfatteren skriver med det siktemål 
å overbevise fagfeller og andre, og kan således være et stilistisk trekk som generellt virker 
positivt på overtalelsen.”
763 Begreppet retorisk situation, eller ”rhetorical situation” brukar knytas till Bitzer, The 
Rhetorical Situation, Philosophy and Rhetoric 1968 (vol 1) s 1 ff, som definierar en 
retorisk situation som: ”a complex of persons, events, objects, and relations presenting an 
actual or potential exigence which can be completely or partially removed if discourse, 
introduced into the situation, can so constrain human decision or action as to bring 
about the significant modification of the exigence.” Situationen karaktäriseras av en nöd-
vändighet (exigence), publiken (audience) och begränsningar (constraints) som påverkar 
rhetorn och publiken. Bitzers artikel och de begrepp den introducerar är omdiskuterade 
och tillhör den moderna retorikvetenskapens kanon. Jfr t ex Kjeldsen, Klassikern: Lloyd 
F. Bizer: ”Den retoriske situation”, Rhetorica Scandinavica 3 (1997) s 6 ff; Hellspong, 
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som ”onda” egenskaper, och en talares ethos kan alltså försvåra för hen-
ne.764 Talarens skapade ethos är det hon själv konstruerar (introducerar, 
odlar eller förstärker) genom åtgärder i situationen, genom att i lägre eller 
högre grad ikläda sig en roll, eller skylta med egenskaper som i det aktu-
ella sammanhanget är ägnade att påverka publikens uppfattning om tala-
ren, normalt i positiv riktning.765 Så kan hon till exempel i vetenskapliga 
sammanhang gestalta sitt ethos som en neutral saklig bedömare, vilken 
utifrån sin egen kunnighets horisont fäller välreflekterade omdömen om 
de frågor som dryftas.

Ethos kan förstås som en fråga om social identitet och situering.766 Ana-
lys av ethos är då undersökningen av det sätt på vilket talares sociala 
identitet konstrueras. Analysen kan fokusera på hur ethos gestaltas, av 
talaren själv eller av auditoriet, både inom och utom ett tal (eller i text 
och kontext) samt på hur karaktärsgestaltningen påverkar auditoriet.767 
Eftersom ethos är situationsberoende kan en talares ethos variera över tid, 
rum, tal och text.768

Ett slags ”mått” för ethos styrka kan vara diskursiv auktoritet.769 Detta 
ska nu inte förstås som ett kvantifierbart mått, avsett att i absoluta tal 
mäta enskilda personers argumentativa styrka. (Det framstår till exempel 
som föga meningsfullt att påstå att: ”Hellner är en solklar 46:a av 50!”,770 

Narratologisk analys – att söka mönster i berättelser, i Fischer, Mehrens & Viklund (red), 
Retorisk kritik s 136 f, eller Young & Farrell, Understanding Rhetorical Situations, i 
Kuypers (ed), Rhetorical Criticism: Perspectives in Action s 41 ff.
764 Jfr Helgesson, ”Ras” och ethos, i Fischer, Viklund & Mehrens (red), Retorisk kritik 
s 275 (ff). Ett exempel på situerat ethos kan vara den trovärdighet en universitetslärare i 
sin lärarroll får genom att ha med sig ett redan etablerat ethos, bara genom att vara uni-
versitetslärare. Ens primära ethos kan också bestå i att vara en respekterad del av gruppen 
man tillhör, eller i ens faktiska goda rykte.
765 Man talar till bönder på bönders vis, har frack på nobelmiddagen och låter bli att 
svära i kyrkan (bildligt såväl som bokstavligt). Jfr Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid 
s 83 f och 176 ff.
766 Se Reynolds, Ethos as Location: New Sites for Understanding Discursive Authority, 
Rhetoric Review 1993 (vol 11) s 325 ff (där mycket av den, dåvarande, sentida ethos-
forskningen sammanfattas), ssk s 326.
767 Jfr Reynolds, Ethos as Location s 325 ff. Det ”externa” ethoset sammanfaller väsent-
ligen med talarens sekundärethos, och kan alltså bero av sådant som talaren inte har 
omedelbar kontroll över.
768 Jfr Reynolds, Ethos as Location s 326 f, 330, som bl a framhåller hur det i vissa tal-
situationer kan vara viktigt för förtroendet att framstå som marginaliserad, eller som en 
outsider.
769 Termen lånar jag från Reynolds, Ethos as Locations: New Sites for Understanding 
Discursive Authority, se ssk s 326 f, 330.
770 Jfr, sådär i största allmänhet, Zamboni, I Never Met Jan Hellner: En främlings per-
spektiv på Jan Hellners inflytande på svensk rättsvetenskap, JT 2013–14 s 507 ff (exem-
pelvis det faktum att det någon ansett det motiverat att skriva en sådan artikel, efter att ha 
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eller liknande.) En författares auktoritära besuttenhet – den retoriska 
styrkan, eller svagheten, i talarens karaktär, och hur tungt hennes ord 
väger – kan liksom allt annat endast bestämmas relativt en viss talsitua-
tion och ett visst auditorium.771 Tanken är här bara att diskursiv auktori-
tet kan utgöra ett tänkvärt reflektionstema, för den som vid läsning av de 
rättsliga texterna förmår suspendera den anvisning om att bara bortse 
från författarpersonen, och dennes eventuella auktoritet, som impliceras 
av glosan om sak- och auktoritetsskäl.

Det ligger i den juridiska verksamhetens natur (eller juristernas doxa, och 
i vad som följer av juridikens grundantaganden) att vissa texter, och därmed 
texternas författare, besitter auktoritet vilken, som här, skulle kunna benäm-
nas diskursiv.772

Det tydligaste exemplet är förstås Lagen och dess förarbeten, vilka här-
leder sin retoriska styrka ur lagstiftarens auktoritet. Även andra rättskällor 
besitter dock något mått av auktoritet – det är i kraft därav de är rättskällor, 
och alltså utgör de källor varur Rätten flödar.773 Man kan nämna, i fal-
lande ordning vad gäller auktoritär styrka: prejudikat (och högsta dömande 
instans); praxis (och alltså rättstillämpare i samverkan); doktrinen (det vill 
säga vissa rättsvetenskapliga verk, och möjligen de rättsvetenskapliga förfat-
tare vars ord kommit att väga särskilt tungt)774 och den övriga litteraturen 
(i den mån den kan betecknas som en rättskälla).775 Alla dessa källor kan 

reagerat på arvet från Hellner). Jfr även t ex NJA 1980 s 145 där t o m Högsta domstolen 
känt sig manade att förhålla sig till ”Professor Jan Hellner, ledande företrädare för svensk 
försäkringsrättslig doktrin”, samt till hans ”åsikt” och till ”Hellners obestridliga aukto-
ritet”. Jfr Lind, Högsta domstolen och frågan om doktrin och motiv som rättskälla, JT 
1996–97 s 360 f, bl a: ”Jag kan från egen erfarenhet då jag började i yrket nämna att vissa 
rättsvetenskapsmän då tillmättes mycket stor auktoritet av domstolarna.”, vilket exempli-
fieras med Hellner, och Trygger. Se även 4.3 nedan.
771 Jfr 2.4.4 ovan.
772 Jfr J Samuelsson, Tolkning och utfyllning s 262 ff m hänv.
773 Jfr Graver, Rettsretorik s 649, och s 647: ”Argumenter som bygger på lov og preju-
dikat har genomslagskraft i kraft av sin autoritet, og ikke i kraft av sin rationalitet. Dette 
viser at etos, rent formelt sett, har en annen betydning i en juridisk sammenhang enn i de 
fleste andre sammenhenger.”
774 Beroende på vem man frågar, förstås, men jfr t ex i noterna 746 och 770 ovan.
775 Beroende på vad man menar med ”rättskälla”, förstås. Jfr meningsutbytet om C 
Rambergs Avtalslagen 2010:s rättskällestatus (som i en äldre version finns återgiven i C 
Ramberg, En ny avtalslag, SvJT 2011 s 32 ff). Det meningsutbyte som här avses inled-
des med att Dahlman, inte utan viss skärpa, påtalade att Avtalslagen 2010 ”inte är en 
rättskälla” (dels på Avtalslagen 2010-hemsidan, i en offentligt publicerad användarkom-
mentar, daterad 2010-11-11; dels i en debattartikel på Dagens juridik med rubriken 
”’Avtalslagen 2010’ är inte en rättskälla”, publicerad 2010-11-15). Anledningen till det, 
är att den inte ”föreskriver vad som gäller”, vilket enligt Dahlman vore omöjligt, då dess 
författare inte har möjlighet att ”påverka rättens innehåll” eftersom hon saknar mandat 
därtill. (Hon besitter inte det nödvändiga ethoset, kunde man säga.). Den självpåstådda 
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betraktas som att de har något mått av auktoritet, och som att man bör 
förhålla sig till dem i anledning av deras karaktär.

Att man under lång tid har tenderat att prioritera sakskälen (ratio), 
på bekostnad av auktoritetsskälen (auctoritas), kan som så mycket annat 
förklaras historiskt – exempelvis med hänvisning till upplysningens och 
modernitetens teoretiska och ideologiska påverkan.776 Numer överordnas 
ganska konsekvent sakskälen (inbegripet inte minst ändamålsskäl) auktori-
tetsskälen. I praktiken kan denna kutym av överordnande utnyttjas för att 
sätta juristens subjektiva uppfattning om vad som är ”sakligt” över lagen. 
Förmodligen rör det sig dock ofta om ett i praktiken irrationellt rationalistiskt 
ideal, en önskebild av ett ”böra” som ofta måste svara illa mot den rätts-
liga praktiken,777 inbegripet den mer konkreta typ av teori som ägnar sig åt 

”lagen” är alltså inte normat iv. Den kan endast med rent deskr ipt iva  anspråk försöka 
beskriva innehållet i gällande rätt – och en sådan beskrivning är naturligtvis förenad med 
ett mått av osäkerhet, menar Dahlman. C Ramberg har som svar (på kommentaren) kort 
deklarerat: ”Jag anser att doktrin är en rättskälla.” (och såvitt känt inte berört debattarti-
keln). I (den inledande) meningsväxlingen (på hemsidan) synes Ramberg och Dahlman 
tala förbi varandra, då de verkar lägger olika innebörder i rättskällebegreppet; Dahlmans 
kritik lär grunda sig på att han, konsekvent med sin analytiska övertygelse, gör skillnad på 
uttalanden i ”den vanliga” rättslitteraturen, och andra uttalanden, som gjorts i speciella 
delar av densamma (i praktiken i vissa högt aktade böcker), och han menar alltså att inte 
vilken litteratur som helst är en rättskälla (jfr debattartikeln). En i allt väsentligt motsva-
rande distinktion kan göras mellan å ena sidan doktrinen (och då gärna i bestämd form 
singular: Doktrin-en, som är en och densamma, på samma sätt som Rätten är det), vilket 
får beteckna de rättsvetenskapliga produkter vilka uppnår rättskällestatus, och å andra 
sidan rättslitteraturen, som är den mer vanligt dödliga litteraturen. (Det är egentligen 
en annan fråga, men jfr hur det enligt NJA 1957 s 621 kan finnas en skadeståndssank-
tionerad skyldighet att vid rådgivningsverksamhet beakta v i s s  litteratur, som då skulle 
kunna kallas ”doktrinen”; en juridisk rådgivare hade där ”missat” att beakta vad som i 
rådgivningsfrågan stod skrivet i Undén, Svensk sakrätt, som var standardkällan på områ-
det; missen ansågs culpös.) En distinktion mellan å ena sidan doktrinen och å andra sidan 
den övriga litteraturen kan ibland ha ett värde. Ett sådant språkligt spjälkande har dock 
knappast någon abstrakt, absolut, eller evig meningsfullhet utanför konkreta menings-
sammanhang – och motsvarande kan alltså sägas om ”rättskälla”. Vad som kan betraktas 
som sådana beror på vad man menar med ordet, och sett till hur det används kan ordet 
knappast betraktas som entydigt.
776 Så Bergholtz, Ratio et Auctoritas s 26 ff, som undersöker domskälens historia och 
tecknar en utvecklingslinje för, främst europeiska, förekommande legitimationsgrunder 
för maktutövning, vilka från medeltiden och framåt varit i huvudsak tre: för det första 
patriarkalisk auktoritet, för det andra gudomlig rätt och för det tredje har maktutövning 
legitimerats genom val och samtycke. De första två kopplar till statsabsolutism och auc-
toritas, och den sistnämnda till demokrati, rättsstat och ratio.
777 Jfr Mellqvist, Myter och dygder inom juridiken, SvJT 2004 s 819: ”Även om man 
ändå inser att ethos är av betydelse, så tvekar man inför att medge detta. Det skulle på 
något sätt vara ’fult’ eller ’fel’ att erkänna att man låter sig påverkas av vem det är som 
framför ett visst budskap. Men det är inte ’fult’ eller ’fel’ att erkänna detta, eftersom var 
och en som utsätts för argumentation otvivelaktigt påverkas av budbäraren.”
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materiell rättsdogmatik. I praktiken lutar sig nämligen såväl rättstillämpare 
som rättsvetare ofta mot rättskällors auktoritet utan att problematisera eller 
explicit legitimera detta förfarande, och följer då alltså inte glosans anvis-
ning.778

En möjlig invändning mot resonemanget här skulle kunna ta utgångs-
punkt i påpekandet att sådana förfaranden (som alltså inte  spjälkar sak- 
och auktoritetsskäl eller överordnar de förra) kan vara ”sakligt” grundade, 
då de sker i rättssäkerhetens och förutsebarhetens intresse: många personer 
kommer att lita till lagen, och det vore destruktivt om rätten tillämpades 
och utvecklades på tvärs med deras förväntningar.779 Detta vore dock i sig 
ett slags argument ex hominem, som liknar prosopopoeia (personifikation, 
en figur varigenom talaren gör sig till talesman för någon eller något från-
varande, till exempel ”förfäderna”, något annat dött eller någon imaginär 
entitet).780 Det bygger nämligen på hänsynstaganden till hur en fingerad 
skara människor skulle kunna tänkas agera, varigenom man i princip till-
erkänner denna fiktiva grupp auktoritet genom att vägledas av dess tänkta 
agerande – och alltså förutsätter det man förnekar. Alternativt kan det vara 
ett sätt att flytta frågan, eftersom det då synes relevant att fundera över hur 
det kommer sig att denna skara följde/kommer att följa lagtexten – och då 
lär det ofta inte finnas annat än ”på grund av dess uppfattade auktoritet” att 
tillgå som svar.)

Avsikten är inte att mena att ”den rationalistiska glosan” är ”felaktig”. 
Den kan dock betraktas topiskt. Den utgör en artikulation av en del av det 
samtida svenska juristauditoriets doxa, och anvisar därigenom ett potentiellt, 
och ofta starkt, motargument, som är förankrat i en refutationstopik. Det rör 
sig då om ett argument som främst kan användas mot talare som, kanske 
oreflekterat, låter tidigare talares diskursiva auktoritet bli avgörande för sina 
ställningstaganden, genom att åberopa (i praktiken) texter781 som bindande 

778 Jfr Sobota, Logos, Ethos, Pathos: A Quantitative Analysis on Arguments and Emo-
tions in Law, Mellqvist & M Persson (red), Retorik och rätt s 155 ff innehåller en del 
kvantitativa data om olika argumentationsformers förekomst (på s 158 formuleras ethos-
begreppet). Påståendet i brödtexten torde dock vara av ett sådant slag som inte behöver 
beläggas (jfr Somby, Juss som retorik s 36, om att allmänna topiker kan ersätta litteratur-
hänvisningar).
779 Jfr i not 744 samt vid noterna 751 ff ovan. Då kan förfarandet alltså legitimeras 
en thymemiskt, genom att det som innebär att förfarandet är sakligt grundat underförstås.
780 Se om prosopopoeia t ex Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid s 291 f, Fahnestock, 
Rhetorical style s 317 ff. Se även Quintilianus, Institutio oratoria 3.8.50 ff.
781 Det lär vara det praktiskt vanliga fallet att det är en text som åberopas, snarare än 
att det explicit är en författare som åberopas, även om det senare också förekommer (till 
exempelvis som varierande former av ”Hellner har sagt…”; det är, t ex, inte utan betydelse 
att inledningscitatet till avsnitt 1.1 ovan hämtats från just Hellner). Distinktionen text–
författare kan dock i härvarande avseende problematiseras, eftersom textens auktoritet som 
nämnts ofta härleds från författarens auktoritet. Återigen är de tydligaste exemplen lag (”i 
vårt demokratiska statsskick…”) och prejudikat, men det gäller i olika omfattning även 
andra rättskällor.
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– trots att det finns andra argument, som borde uppfattas som starkare eller 
mer relevanta.

Förmodligen är det så den här aktuella topiken adresseras mest effek-
tivt – medelst ett motargument vilket persuasivt definierar en motståndares 
argument som ett auktoritetsargument och därmed gör det ineffektivt eller 
svagt. (Även om det alltså kan betraktas som primärt ett motargument, 
från en refutationstopik, kan förstås antiauktoritetsargument i praktiken 
anföras först, för att förekomma auktoritetsargument och blockera sådana, 
eller skära av motståndarens tillgång till en viss topik.) Som motargument 
appellerar antiauktoritetsargumentet till den doxa som artikuleras genom 
den moderna glosan. (Glosan ger alltså uttryck för en sådan metaforisk tan-
keplats där man kan söka sina argument.) Antiauktoritetsargumentet kan 
därigenom lyckas bemöta, underminera eller rent av kortsluta motstånda-
rens argumentation, genom att framställa den som auktoritetstroende. Där-
igenom lär även motståndarens ethos kunna skadas, då hon kan framställas 
som okritiskt auktoritetstroende.

Man kan tala om flera olika slag av ethos, och uppställa en typologi som 
till exempel kan ta hänsyn till varur talaren härleder sin auktoritet, eller 
hur denna kommer till uttryck.782 Man kan till exempel anknyta till den 
traditionella rättskälleläran. Det är väl dock kanske inte sådär våldsamt 
spännande, och det finns därutöver åtskilliga andra möjligheter, eftersom 
en talare, som redan nämnts, kan skapa, odla och förstärka sitt ethos med 
nyttjande av olika medel.

782 Wilhelmsson, Den nordiska rättsgemenskapen och rättskälleläran, TfR 1985 s 181 ff, 
ssk s 188 ff, diskuterar hur rättskällematerial från andra nordiska länder kan användas 
som auktoritetsargument inom rättsdogmatisk forskning. Han erbjuder då ett antal 
topiker för analysen av hur auktoritetsargument vinner sin auktoritet. Auktoritetsargument 
kan grundas på, i vart fall: (a) auktoritetsskäl (man kan t ex argumentera för att beakta 
utländska rättskällor därför att en inhemsk medger det, jfr s 189 f ); (b) på källans egen 
auktoritet (”Mången rättsvetenskapsman tillmäter väl också mer eller mindre intuitivt 
uttalanden av t.ex. Carl Jacob Arnholm eller Jan Hellner större vikt än meningar som 
framförts av en nybliven doktor.”, s 190); (c) på sakskäl, då det t ex kan finnas ekono-
miska, ideologisk-politiska och/eller praktiska skäl för att eftersträva nordisk rättslikhet 
(s 190 ff); eller (d) på gemensam rättsideologi (särskilt om man intar en prognosteoretisk 
hållning kan ett argument för en prognos vara att saken bedömts på visst sätt i grannlan-
det, s 192 f, jfr även s 196). Nordiskt material kan även (e) utgöra stöd för förståelsen av 
egna källor (s 193 ff), även då kan det röra sig om att utländska källor åberopas som ett 
slags auktoritetsskäl, för en viss tolkning.
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2.5.3.2 Ethostopiker
Saken kan möjligen belysas med en liten utvikning som tar vägen via 
den fältteori Pierre Bourdieu utvecklat inom sin sociologi.783 Ett ”fält” 
(”socialt fält” eller ”konkurrensfält”) är för Bourdieu ett livssamman-
hang i vilket agenter och deras sociala positioner är lokaliserade, eller ett 
strukturerat rum.784 Fältbegreppet används för att avgränsa olika kon-
kreta livssammanhang, i syfte att kunna undersöka desamma.785 Det kan 
röra sig om exempelvis vetenskapens fält, medicinens fält eller kulturens 
fält, samt olika fält som underordnas dessa eller sträcker sig över flera 
av dem – såsom fälten för kulturell produktion,786 eller vad annat man 
nu vill undersöka.787 Fält är autonoma, i den meningen att de äger sin 
egen specifika logik, men de är normalt inte isolerade, då fält kan ha 
beröringspunkter med, stå i hierarkiska förhållanden till och på olika sätt 
interagera med andra fält.788

Varje agents position i ett fält är resultatet av en interaktion mellan 
bland annat fältets specifika regler och agentens sociala, ekonomiska 
och kulturella kapital.789 Enkelt uttryckt är kapital sådana symboliska och 
materiella tillgångar vilka igenkännes som värdefulla och tillmäts värde,790 

783 Fältbegreppet och de med detta sammanhängande begrepp som presenteras i det föl-
jande är centrala och löper igenom Bourdieus sociologi, ofta definieras de något olika, vil-
ket beror på att de utvecklades tillsammans med Bourdieus sociologiska teori. På svenska 
finns en lättillgänglig beskrivning, i Bourdieu, Texter om de intellektuella s 41 ff. Se 
även Bourdieu, Praktiskt förnuft, där några konkreta användningar av hans begrepp finns 
spridda. En såvitt jag kan bedöma utmärkt presentation av Bourdieus tänkande finns i 
Broady, Sociologi och epistemologi: Om Pierre Bourdieus författarskap och den histo-
riska epistemologin (2 uppl 1991).
784 Jfr Broady, Sociologi och epistemologi s 17 (”En minidefinition är: […] ett system av 
relationer mellan olika positioner vilka besättes av specialiserade agenter och institutioner 
som kämpar om något för dem gemensamt.”) och 266 ff. Jfr även Bourdieu, Texter om 
de intellektuella s 41 ff.
785 Jfr Broady, Sociologi och epistemologi s 266 ff, bl a s 272: ”Begreppet fält är ett 
generellt redskap för konstruktionen av system av relationer mellan positioner, och till-
låter undersökningar av varje område som karaktäriseras av dominansförhållanden och av 
en tillräcklig grad av autonomi, oavsett om positionerna besättes av individer, grupper, 
institutioner, vetenskapliga skolor, litterära eller konstnärliga verk eller något annat.”.
786 Jfr Broady, Nätverk och fält, i Gunneriusson (red), Sociala nätverk och fält s 50.
787 Jfr Broady, Sociologi och epistemologi s 167: ”Många läsare uppfattar Bourdieus 
begrepp som undflyende. De är inte begrepp av den sort som utgör etiketter för obser-
verbara fenomen. De fungerar istället som redskap för bearbetningen av det omedelbart 
observerbara […] Mest rättvisande är nog att uppfatta [begreppen] som forskningsred-
skap”.
788 Jfr Broady, Sociologi och epistemologi s 268.
789 Ett annat nyckelbegrepp för Bourdieu är det komplicerade habitusbegreppet, jfr om 
detta t ex Broady, Sociologi och epistemologi s 225 m hänv.
790 Jfr Broady, Sociologi och epistemologi s 169.
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och kapital kan vara fältspecifika – man kan till exempel inneha ett högre 
eller lägre ekonomiskt, kulturellt eller rättsvetenskapligt kapital, varav de 
senare två normalt lär utgöras av olika former av symboliskt kapital,791 
och det ekonomiska av materiellt sådant (ekonomiskt kapital kan dock 
även vara till exempel kännedom om ekonomins spelregler, och måste 
alltså inte utgöras av reda pengar).792

Bourdieus metaforik blir ofta ekonomistisk (”kapital”). Ibland blir den 
nästan militaristisk. Han tänker sig att kapitalet inom ett fält är änd-
ligt samt att agenternas interaktion med varandra därför kommer att bli 
antagonistisk – de kommer att slåss om det tillgängliga kapitalet (ibland 
talar Bourdieu om ”kampfält”).793 Givet en konkurrenssituation kom-
mer agenterna i vetenskapliga fält att (re)producera fältens strukturer och 
sina egna positioner i dessa genom att inlåta sig i kampsituationer för att 
försöka förvärva, eller behålla, hegemoniskt diskursivt kapital – och alltså 
att sträva efter att vara fältets auktoritet och sanningssägare.794

Den komparativa rättsvetenskaparen Pierre Legrand har tagit intryck 
av Bourdieu och, avsiktligt provokativt, beskrivit rättsvetenskapen som 
att det rättsvetenskapliga fältets aktörer strider om fältets specifika intellektu-
ella kapital, genom att uppbåda saker som:795

791 Jfr dock (c) strax nedan.
792 Jfr Broady, Nätverk och fält s 53: ”En tillgång vilken som helst är verksam som sym-
boliskt kapital i de sammanhang där den tillerkänns värde. Inom det litterära fältet kan 
förtrogenhet med ett esoteriskt författarskap men inte hög årsinkomst fungera som sym-
boliskt kapital. I näringslivet är det tvärtom.”
793 För att tala med Votinius: Bourdieus stil bottnar i en vision av världen som en plats 
där människor oftare är fiender, än vänner. Jfr Rosengren, Doxologi s 29; Legrand, Para-
doxically Derrida s 631 f, och Broady, Epistemologi och sociologi s 17.
794 Legrand, Paradoxically Derrida s 631 f, som svepande hänvisar till ”Pierre Bourdieu, 
Science de la science et reflexivite (2001)”. Jfr även Broady, Sociologi och epistemologi 
s 266 (”Det gemensamma som står på spel [i det litterära fältet] är definitionen av god 
litteratur och god litteraturkritik, rätten att skriva erkänd litteratur, auktoriteten att fälla 
omdömen om litterär kvalitet.”).
795 Här justeras listan något. Legrands originallista, Paradoxically Derrida s 631 f, lyder: 
”Through the marshalling of institutional authority (Where did he study and who was 
his dissertation supervisor? Where is he teaching? Where is he publishing his articles and 
his books? Where is he invited to speak and teach?); of intellectual authority (Who has 
he read? How much has he read?); of monetary authority (How much funding does he 
enjoy?); of collegial authority (Who does he thank in the author notes of his papers and 
in the forewords of his books?); of scriptural authority (How well does he write? How 
assuredly does he write?); of linguistic authority (How many languages does he speak? 
How many languages does he read? How many languages does he write? Has his work 
been translated?); of geographical authority (Where does he lecture, teach, or visit? Where 
is he known and read? Where is he on the reading list?); of social authority (Who are the 
individuals who value his work? Who are his academic friends?), the agents within the 
field fight for the acquisition of the intellectual capital that is specific to the field.”
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(a)  institutionell auktoritet (Som kan identifieras genom att svara på frå-
gor som: Var studerade han? Vem var hans avhandlingshandledare? 
Var är han verksam? Var publicerar han? Var blir han inbjuden att 
tala och undervisa?),

(b)  intellektuell auktoritet (Vem har han läst? Hur mycket har han läst? 
Hur väl behärskar han olika teoretiska terminologier och begrepps-
bildningar?),

(c)  monetär auktoritet (Hur mycket forskningsmedel har han?),

(d)  kollegial auktoritet (Vem tackar han i sina artiklars inledningsnoter 
och i förorden till sina böcker?),

(e)  skriftlig auktoritet (Hur väl skriver han? Hur noggrant? Finns det 
korrekturfel eller andra bevis på bristande hantverk? Hur ser notap-
paraten ut? Hur övertygat och övertygande skriver han?),796

(f )  språklig auktoritet (Hur många språk talar han? Hur många språk 
läser han? Hur många språk skriver han? Har hans verk översatts?),

(g)  geografisk auktoritet (Var är han verksam? Var föreläser, undervisar 
och vistas han? Var är han känd och läst? Var står han på läslistan?) 
och slutligen

(h)  social auktoritet (Vilka värdesätter hans arbete? Vilka är hans akade-
miska vänner?).

Det mått av sådan ”auktoritet” en agent inom ett fält besitter kan alltså 
beskrivas i termer av agentens kapital.

Under förutsättning att en publik uppfattar det aktuella kapitalet, och 
uppfattar detsamma som relevant (vilket är doxiskt styrt, och inte behö-
ver vara medvetet eller nödvändigtvis kunna artikuleras diskursivt),797 för 
ett visst ämne och tal, påverkar kapitalet en talares ethos.798

796 Jfr Mellqvist, Myter och dygder inom juridiken, SvJT 2004 s 823, som nog sätter 
fingret på en doxa när han skriver: ”Inom juridiken favoriseras pedanteri på bekostnad av 
kreativitet, säger Ánde Somby [Juss som retorik s 82]. Tyvärr tror jag att han – i vart fall 
i viss mån – har rätt. Med noggrannhet avses ofta just pedanteri i det lilla perspektivet. 
Har parten åsatts rätt personnummer? Är postnumret i advokatens adress det rätta? Sta-
var denne skribent sitt efternamn ’Mellqvist’ eller ’Mellkvist’? [Heter Herre Jonny, eller 
Johnny, i förnamn? Hur är det med versaliseringen i Jessika van der Sluijs efternamn?] 
Den som uppvisar stor träffsäkerhet vad gäller sådant anses som noggrann”, och därför 
tillförlitlig.
797 Jfr hur det kan vara svårt att sätta fingret på varför man gillar, eller för den delen ogil-
lar, en annan människa.
798 Jfr Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid s 176.
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En talares diskursiva auktoritet skulle alltså kunna analyseras i de 
termer Legrand erbjuder, genom att kanalisera Bourdieu, och i andra 
liknande termer. Det kan noteras att Legrand erbjuder sin topikkatalog 
inom ramen för en stridsskrift, som riktar udden mot den kapitalstarke 
komparatisten Hein Kötz.799 Katalogen är därför uppbyggd med sikte på 
enskilda personer – i praktiken (manliga)800 akademiker – varför listan 
främst är ägnad att bedöma rättsvetenskapliga ethos. Med små justeringar 
och tillägg kunde dock förteckningen erbjuda topiker, eller verktyg, också 
för att förhålla sig till exempelvis lagstiftar- eller HD-ethos,801 och alltså 
för att förhålla sig till (en del av) lags och prejudikats bindande verkan. 
Att då, exempelvis, tänka i termer av institutionell auktoritet synes vara 
passande. (Jfr den klassiska retorikens: från vilken position förespråkas 
det som talet förespråkar?)

Man skulle också kunna tillägga i vart fall en:

(i)  historisk tematik (Hur har det varit förr? Hur länge då? När ändrades 
det och varför? Presteras en historieskrivning? Är den bra? Problema-
tiseras den?), och en

(j)  komparativ tematik (Hur regleras saken utomlands? Vilka likheter 
och skillnader finns? Framförs dessa uttryckligen?),

för att komplettera bilden, då uppvisad kännedom om sådana saker kan 
stärka en talares ethos och uppfattade auktoritet.802 Det bör dock noteras 
att historiska och komparativa aspekter även kan anföras som mer sakliga 
argument, i logos. Då används historien och komparationen på ett annat 
sätt. Gränsen mellan sak och person, eller mellan logos och ethos, är dock 
ingalunda oproblematisk – och har nog ”aldrig” varit det (jfr strax nedan).

799 Specifikt på Zweigert & Kötz, Introduction to Comparative Law.
800 Just det är väl dock enkelt att ändra, genom att bara byta pronomen i frågebatteriet 
ovan.
801 Jfr, om att självaste lagberedningen tenderat vara auktoritetstroende, Hellner, Argu-
mentation de lege ferenda, SvJT 1974 s 401 ff, på s 413: ”Här är intrycket att lagbered-
ningen citerar handböcker och kommentarer, även om framställningen är jämförelsevis 
kortfattad, hellre än monografier och uppsatser, och att de författare som citeras är sådana 
som antas vara auktoriteter, inte de som mest ingående har behandlat frågorna.” I en not 
upplyses: ”Beträffande konossement och fraktsedlar citeras exempelvis regelbundet Hult, 
Lärobok i värdepappersrätt (6 uppl. 1969), men inte speciallitteraturen i transporträtt.” 
Reagerade du på att det var just Hellner som beskyllde lagstifteriet för att vara auktori-
tetstroende? Notera i så fall det. (Jag övervägde att kursivera namnet, men tyckte det blev 
för utstuderat.)
802 Jfr även Sobota, Logos, Ethos, Pathos: A Quantitative Analysis on Arguments and 
Emotions in Law, i Mellqvist & M Persson (red), Rätt och Retorik s 158.
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Listan över olika slag av ”auktoritet” kan göras längre och varieras efter 
olika sammanhang och olika källtyper.803 Man kan exempelvis kom-
plettera den med klassiska retoriska ethostopiker, som Aristoteles dygd 
(arete), förnuft (fronesis) och god vilja (eunoia), eller med andra topiker, 
som integritet (rör det sig om en vindflöjel?),804 måttfullhet,805 och känsla 
för det passande (decorum).806 Poängen är här bara att antyda några av de 
teman i vilka olika rättsliga talares diskursiva auktoritet – deras ethos – 
kan analyseras, och alltså teman för att bedöma deras utsagor.

Förmodligen kan en del av det som påverkar vår uppfattning om en talare 
endast svårligen medvetandegöras diskursivt. Det är dock mycket som kan 
det. Sett utifrån den traditionella förståelsen av förhållandet mellan ethos, 
pathos och logos kan de olika listade ”auktoriteterna”, eller ethostopiker-
na som antytts sägas glida mellan vad som framstår som någorlunda ”rena” 
ethostopiker, och sådana som börjar likna logostopiker. Relationen mellan 
ethos, pathos och logos är ingalunda heller oproblematisk. Triaden ethos, 
pathos och logos brukar som nämnts återföras på Aristoteles Retoriken 
(1356a). Aristoteles skriver där att: ”Det finns tre arter av övertalning och 
övertygande (pistis) som kan skaffas genom talet (logos): de beror på tala-
rens karaktär, på möjligheten att försätta åhöraren i ett visst tillstånd och på 
själva argumentet (logos) […]”807 – och han menar alltså att samtliga över-
tygelsemedel skaffas genom talet (som är det sätt på vilket det första ”logos” 
brukar översättas).808 Ethos skaffas alltså genom det objektiva uttrycket för 
talarens uppfattat subjektiva karaktär. När Aristoteles kort därefter utvecklar 
sitt ethosbegrepp nämns också uttryckligen att talarens karaktär bör förmed-
las genom talet istället för att bestämmas av förutfattade meningar (som ett 
slags aristoteliskt svar på omedelbarhetsprincipen).809 Aristoteles fokuserar 

803 För att odla sitt ethos som responsaskrivare kan man t ex ta bra betalt, och därigenom 
agera som om man säljer något värdefullt; det är ju ett beprövat marknadsföringsknep – 
som ju tillgreps av t ex vävarna i sagan om kejsarens nya kläder.
804 Jfr H Andersson, Forskartyper – några typdrag i en rättsvetenskaplig typologi s 29 ff, 
som om den karikatyrartade forskaren ”Den vinningssökande vindflöjeln” inte finner 
något enda positivt att säga, trots att det i artikeln i övrigt är den uttalade ambitionen att 
balansera olika forskartypers för- och nackdelar mot varandra.
805 Jfr å ena sidan: ”All tidigare rättslitteratur är makulatur!”, och å andra sidan: ”Saken 
synes kunna problematiseras.”
806 För några ytterligare klassiska retoriska ethosteman, se Mellqvist, Myter och dygder 
inom juridiken, SvJT 2004 s 818 ff. Anpassning till decorum kan förstås som att hålla 
sig till genrens villkor, vilket i rättsvetenskapliga sammanhang kan betyda såväl att man 
exempelvis bör undvika alltför hyperboliska eller invektiva uttalanden (”Författaren X är 
en sån jävla idiot!”), som att man i andra avseenden bör hålla sig till saken.
807 Aristoteles, Retoriken 1356a, eller annorlunda (närmare) bestämt bok 1 kap 2 st 3.
808 Jfr Lindqvist Grinde, Introduktion s 50, som även, med vidare hänvisningar, påtalar 
att det föreslagits andra läsningar av källstället och därför alternativa pisteis, som: ”ethos, 
pathos, apodeixis (bevis)”, och ”ethos, pathos och enthymem”.
809 Aristoteles, Retoriken 1356a (1.2.4), jfr Lindqvist Grinde, Introduktion s 50.
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därmed på talarens skapade ethos, eller dess sekundärethos, och ser inte 
talarens primärethos som en del av retoriken.810

Som framgått avviker jag på denna punkt från den aristoteliska traditio-
nen, och använder alltså inom ramen för min retoriska hermeneutik ethos 
även om talares (situerade) primärethos. Aristoteles bestämningar av ethos-, 
pathos- och logosbegreppen synes i och för sig (och oftast föga kontroversi-
ellt) sällan få vara bestämmande för hur begreppen används, även om hans 
namn ofta åkallas i anslutning till de tre övertygelsemedlen. Aristoteles åbe-
ropas då som auktoritet och föredöme, och ibland verkar man nästan vilja 
föreställa sig att begreppen finner sina ursprung hos honom – att det var där 
begreppen ”föddes”. Givet denna begreppens mytologiska genesis kan rela-
tionerna mellan talet och publikens intryck av det som sagts, samt mellan 
talarens avsikt och talets kontext, och alltså relationen mellan ethos, pathos 
och logos, när den betraktas från vår nutida horisont,811 förefalla varit proble-
matisk redan hos den gamle greken själv.812

Nåväl. Poängen är här alltså att vissa texter och författare kan betraktas 
som auktoritärt besuttna, samt att det spelar roll vem som säger något.813 
Att så är fallet impliceras redan av rättskälleläran som sådan, i dess klas-
siska tappning.814 Denna lära kan förstås som en juridikens ex hominem-
topik, eller en förteckning över vems diskursiva produktion det är legi-
timt att beakta, vid inventio. Att säga att något är en rättskälla implicerar 
att det har normativitet, och givet ”vårt demokratiska statsskick”, härleds 

810 Jfr Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid s 176 ff, ssk s 181 f, som i Aristoteles anda 
vill begränsa ethosbegreppet till retorikens heuristiska sida.
811 Jfr de moderna problemfält som mycket ungefärligt kan refereras till med dualis-
merna text–kontext, objektivt–subjekt, och triader som avsikt–uttryck–reception, avsän-
dare–medium–mottagare, etc.
812 Jfr Lindqvist-Grinde, Introduktion s 50 ff.
813 Det gäller även i vetenskapen, och det i båda riktningar; jfr Mellqvist, Om empatisk 
rättstillämpning, SvJT 2013 s 495 not 7: ”Ande Sombys avhandling har [till Mellqvists 
förtret] avsatt rätt blygsamma spår i den rättsteoretiska diskussionen. En förklaring kan 
vara att finna i just ethosbegreppet; En sames avhandling från Tromsö har helt enkelt inget 
högre ethosvärde. En ’helsvensk’ avhandling från t.ex. Uppsala har, alldeles oavsett inne-
håll, större förutsättningar att få genomslag.”
814 Somby, Juss som retorikk s 33 f, vill se kopplingar mellan rättskälleläran och den klas-
siska retorikens loci communes, dvs med topikläran, jfr även a a s 73 f, bl a: ”Den bærende 
garantien for rettferdighet er at tekstene er avgitt av særlig rettferdige «rettskildeprodusen-
ter», og at disse i kraft av sine formelle posisjoner har stor troverdighet.”
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i regel normativiteten från en viss talares auktoritet.815 (Lagen härleder 
till exempel sin normativitet från lagstiftarens auktoritet.)816

Att inte låtsas om auktoritetsaspekten riskerar att leda till onödiga pro-
blem eller skenproblem, och att även i övrigt lägga hinder i vägen för 
en förstående ansats. Det verkar därmed lämpligt att upparbeta en viss 
kritisk distans till den ovan nämnda ”moderna glosan”. Den kan som 
nämnts ses som i första hand en refutationstopik, vilken kan adresseras 
för att försvaga motståndares argument, när de innebär att auktoriteter 
åberopas. Här kan tilläggas att den misstro mot auktoritetsargument glo-
san implicerar kan göra sig gällande olika starkt gällande olika källtyper 
– som topik framstår glosan som i allmänhet mer relevant ju ”längre ned” 
i rättskällehierarkin man kommer. Att säga att lagen endast binder i kraft 
av tyngden av de skäl som uppbär den kan man möjligen komma undan 
med någon enstaka gång, men det är knappast ett kort man kan spela 
med någon frekvens. Att man däremot, som rättstillämpare, kan bortse 
från dåligt argumenterade doktrinuttalanden eller rättsvetares responsa 
framstår nog i allmänhet som ganska oproblematiskt, i anledning av 
sådana alsters relativt svaga ethos.

Istället för att förneka relevansen av diskursiv auktoritet och retoriskt 
ethos kan de identifieras som potentiellt relevanta reflektionsteman, var-
vid man kan betrakta dem som intressanta, och ofta underuppmärksam-

815 Jfr t ex Graver, Rettsretorik s 647; Peczenik, Rätten och förnuftet: En lärobok i allmän 
rättslära 2 uppl s 239 och 244 och därom Björne, Nordisk rättskällelära s 10: ”Enligt 
Peczenik omfattar rättskällor allt som man kan åberopa som juridiska auktoritetsskäl”, 
och s 12: ”Vid sidan av olika auktoritetsskäl (dvs rättskällor) får man självfallet åberopa 
vissa sakskäl, däribland vissa etiska grundsatser som den argumenterande personen anser 
vara riktiga.” Rättskällebegreppets utsträckning har på senare tid diskuterats i anslutning 
till DCFR:s status, i anledning av att (delar av) HD i några rättsfall hänvisat till DCFR. 
Temat har ofta liknat: ”Är DCFR en rättskälla, eller inte?”; se t ex O Svensson, Avtalsfri-
het och rättvisa s 375; C Ramberg, Uppsägningstid vid långvariga samarbetsavtal, SvJT 
2010 s 98; Munukka, Transnationella principer, Ny juridik 2010:1 s 21; Adestam, Den 
dokumentvillkorade garantin s 30 ff; Lindskog, Betalning 2 uppl s 35 f, och Håstad, 
DCFR Rules in the Swedish Supreme Court, i Håstad (ed), The Nordic Contracts Act: 
Essays in Celebration of its One Hundreth Birthday s 179 ff. Se även J Samuelsson, 
DCFR som svensk rättskälla?, de lege 2015 s 197 ff, där man via noterna kan få fatt i 
större delen av den tidigare diskussionen, och på s 205 ff kan finna kortfattade referat av 
de fall som då förelåg. De aktuella fallen är (numer): NJA 2008 s 733, NJA 2009 s 672, 
NJA 2010 s 629, NJA 2011 s 600, NJA 2012 s 597, NJA 2013 s 491, NJA 2013 s 650, 
NJA 2013 s 1190, NJA 2014 s 272, NJA 2014 s 465, NJA 2016 s 945, NJA 2017 s 9 och 
NJA 2017 s 113. Jfr även NJA 2011 s 548 (betänkandet), NJA 2014 s 629 (betänkandet), 
NJA 2015 s 1040 (betänkandet), NJA 2017 s 343 (betänkandet), NJA 2018 s 19 (under-
instanserna och betänkandet) och NJA 2019 s 23 (skiljaktiga i HD).
816 Att från liberala utgångspunkter betrakta folkstyret som en form av kollektiviserat 
utnyttjande av den självbestämmanderätt som tillkommer individer motsäger vad jag kan 
se inte det.
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made, aspekter av rättens utvecklingsprocesser. Här förespråkas ingen 
okritisk auktoritetstro. Istället hävdas endast med deskriptiva anspråk att 
auctoritas rent faktiskt ofta kommer att ha betydelse för arguments effektivi-
tet.817 Auktoriteten kan enligt ovan yttra sig på olika sätt och talare kan 
använda sig av olika strategier för att etablera sin trovärdighet, varför 
ethos också kan analyseras utifrån olika teman, och vara av olika slag.

Det sagda kan få räcka för att introducera ett sätt att tänka kring temat 
diskursiv auktoritet, eller ethos. Temat kommer att återkomma här och 
där i det följande (ibland endast implicit), och fungerar då främst som 
en föreslagen delförklaring till vissa rättsliga eller rättshistoriska utveck-
lingar.

2.5.4 Statusläran – frågan om var frågan står
En viktig del av den klassiska retoriken är den så kallade statusläran, eller 
stasisläran. Denna lära bygger på att frågor är av olika slag, och erbjuder 
ett analysschema för att identifiera eller definiera av vilket slag en förelig-
gande oenighet eller omtvistad fråga är.

Det latinska ordet status och grekiskans stasis (στάσις) har konnotationer 
av stillastående (jfr ”statisk”) och är besläktade med ord som ”stå”, ”stil-
la” och ”ställning”. Orden har dock även konnotationer av konflikt och 
kamp. De kunde bland annat användas om de ställningar kombattanter 
intog inför eller under ett slag eller slagsmål (jfr engelskans ”stance”).818 
Förmodligen var det dessa konnotationer som motiverade att de antika 
retorikerna att välja ordet för att utmärka återkommande frågetyper, eller 
slag av kontroverser (i bemärkelsen möjliga meningsmotsättningar).819 
I den retoriska traditionen används orden status och stasis om debattö-
rernas ställningar och debattens ståndpunkt. I det följande följer vi den 
latinska formen och använder uttrycket status för att omtala var frågan står. 
Det handlar då alltså om av vilket slag den föreliggande kontroversen är.

Om det finns inlägg från olika håll kan frågans status identifieras 
genom att jämföra inläggen med varandra, för att se vari oenighet består, 

817 Jfr t ex Graver, Rettsretorik s 647 ff och citaten i not 746 ovan.
818 Se om termerna t ex Quintilianus, Institutio oratoria 3.6.1 ff. Jfr Lindqvist, Klas-
sisk retorik för vår tid s 99 f och Hohmann, The Dynamics of Stasis: Classical Rhetori-
cal Theory and Modern Legal Argumentation, American Journal of Jurisprudence 1989 
(vol 34) s 171 f.
819 Parentetiskt kan noteras att den unge Cicero i De inventione talar om ”constitutio” 
istället för om ”status” (se t ex 1.10). Det gör även Ad Herennium (se 1.18 ff), som 
antagits följa samma lärare som den unge Cicero. I sina senare skrifter har Cicero dock 
övergått till att tala om status (jfr i not 825 nedan), och status- eller stasisläran är det 
vedertagna moderna uttrycket.
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och vad som är ostridigt.820 Finns det bara ett inlägg har man att utgå 
ifrån detta. På det hela taget bör man dock se till saken, och söka urskilja 
den punkt, eller de punkter, varemot olika inlägg riktar sin argumenta-
tiva udd, samt vad talare lägger sin kraft på, och vilken fråga som framstår 
mest brännande.821

Det är dock inte identifierandet som sådant, eller metoden för att finna 
frågans status som här är av störst intresse. Det är istället själva tanken om 
att frågor kan ha olika status, och de analytiska och argumentativa möj-
ligheter denna tanke inbjuder till. Poängen med att identifiera frågans 
status är nämligen att olika status medger olika argumentationsmöjligheter. 
Det kan därmed finnas strategiska vinster, och förluster, med att bestäm-
ma frågans status på olika sätt. En viss statusbestämning kan innebära 
att argument (topiker) för den egna saken tillgängliggörs. Den kan också 
innebära att motparten blockeras från att anföra vissa typer av argument, 
då dessa givet statusbestämningen skulle ”röra fel sak”. Omvänt kan en 
ostrategisk statusbestämning få motsatt effekt, och gynna motparten.822

Statusläran är som antytts omdiskuterad sedan antiken och omgärdas 
av diverse konflikter – såväl vad gäller hur viktig den är egentligen är, 
som hur många olika statusmöjligheter det finns, och vilka dessa är.823 
Det bästa, eller i vart fall traditionella, sättet att introducera statusläran 
lär vara att börja från början, genom att redogöra för statusläran i den 

820 Jfr Quintilianus, Institutio oratoria 3.6.35, om att fakta kan vara stridiga eller ostridi-
ga, och att frågan i händelse av ett faktums ostridighet inte är hänförlig till status coniec-
turalis. Jfr även a a 4.2.5, om att det, när saken är (er)känd (de re constat), endast är rätten 
som är i fråga (de iure quaeritur).
821 Quintilianus, Institutio oratoria inleder sitt kapitel om statusläran (3.6) med en 
utläggning om hur man identifierar frågans status (se 3.6.4 ff), och hur lärarna diskuterat 
detta i källorna. Han rekommenderar att se till debatten som sådan (jfr 3.6.15, i Rus-
sells översättning s 55: ”In my view, however, the situation varies, and depends on the 
circumstances of the Cause”.) Ibland kan status eftersökas i konfliktens första orsak (pri-
mam causarum conflictionem), och han nämner att man ibland kan finna frågans status 
i kärandens första inlägg, ibland i svarandens svar, och ibland genom att jämföra attack 
med försvar (3.6.20). Quintilianus rekommenderar dock alltså att se till saken som sådan 
och att (a a s 59): ”regard the [status] as lying in the most powerful point in it, the one 
on which the matter mainly turned.” Jfr även 3.6.96 om att flera olika invändningar kan 
leda till att kontroversen får flera olika status, på så vis att tvisten aktualiserar flera frågor.
822 Det sagda är överförbart även på domares verksamhet. Ett exempel kan vara att doma-
re för att undgå en besvärlig rättsfråga kan formulera domskälen i termer av vad som är bevi-
sat, vilket är parallellt med att resonera i status coniecturalis istället för i status definitionis 
eller qualitatis. Se vidare nedan.
823 Quintilianus, Institutio oratoria 3.6 ger en omfattande översikt över olika antika lära-
res statusläror (se ssk 3.6.23–62; han går dock i dialog med källorna genom i stort sett 
hela tredje bokens sjätte kapitel). Han diskuterar deras olika för- och nackdelar ganska 
ingående innan han ger sin egen syn på saken (se 3.6.63 ff, ssk 3.6.80 (ff), jfr 3.6.45, och 
vidare nedan).
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tappning den fick hos Hermagoras av Temnos.824 Hermagoras egna skrif-
ter har gått förlorade, men Cicero har antagits återge hans statuslära i sitt 
ungdomsverk De inventione.825

Statusläran bygger alltså på att återkommande frågor identifieras och 
sedan sorteras i olika slag, eller kategorier av frågor. Den unge Cicero 
återger Hermagoras läror och förtäljer då att det finns två olika huvudka-
tegorier – de allmänna status rationales som gör sig gällande i alla frågor, 
och de mer speciella status legales som är avgränsade till rättsliga tvister 
(vilket får förstås i snäv mening som i princip tvister om lagtolkning).826 
Till den förra kategorin räknas fyra olika status, nämligen de klassiska 
status coniecturalis, status definitionis, status qualitatis och status translatio-
nis.827

Det traditionella sättet att introducera statusläran är att illustrera dessa 
fyra olika status (eller ibland bara tre, av skäl vi strax kommer till) genom 
att anföra ett rättegångsexempel och att då beskriva de olika sätt på vilka 

824 Jfr Cicero, De inventione 1.10 (ff); Ad Herennium 1.18 ff; Quintilianus, Institutio 
oratoria 3.6.56 f, 3.6.59 ff, samt i modern tid t ex Nadeau, Classical Systems of Stases in 
Greek: Hermagoras to Hermogenes, Greek, Roman and Byzantine Studies 1959 (vol 2) 
s 53 ff; Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid s 95 ff eller Hohmann, The Dynamics of 
Stasis s 171 ff, alla m hänv.
825 Se Cicero, De inventione 1.8 ff, ssk 1.10. Det är ett ungdomsverk, inte stort mer än 
en utförlig anteckningsbok, som förmodligen skrivits i samband med hans egna studier. 
I Cicero, De oratore, som han skrev på höjden av sin karriär, tar han avstånd från De 
inventione, se De oratore 1.5 där De inventione omtalas som (i Sutton & Rackhams 
engelska översättning s 5 f ): ”the unfinished and crude essays, which slipped out of the 
notebooks of my boyhood, or rather of my youth”, han säger att dessa anteckningar ”are 
hardly worthy of my present time of life and of my experience gained from the numerous 
and grave causes in which I have been engaged”, och fortsätter sedan: ”I should publish 
something more polished and complete on these same topics” – ergo: De oratore. Jfr även 
Quintilianus, Institutio oratoria 3.6.58 ff.
826 Denna övergripande tudelning finns hos Quintilianus, Institutio oratoria, jfr 3.6.55, 
3.6.66 ff, 3.6.77, 3.6.82, 3.6.86 och 3.6.103. Se även Hohmann, The Dynamics of Sta-
sis s 172 f m hänv. Jfr Ad Herennium 1.18 f, märk dock att statusläran där skiljer sig 
något från Ciceros i De inventione, jfr Ad Herennium 1.18 ff, och se för en översikt t ex 
Caplans engelska översättning [Cicero], Ad Herennium s xlvii ff.
827 Se Cicero, De inventione 1.10(–16) (bl a, i Hubbells översättning s 21: ”Every sub-
ject which contains in itself a controversy to be resolved by speech and debate involves 
a question about a fact, or about a definition, or about the nature of an act, or about 
legal processes.”) Jfr även Ad Herennium 1.18 ff och Quintilianus, Institutio oratoria 
3.6, bl a 3.6.23 f och 3.6.49 (om Aristoteles), 3.6.37 (om Posidonius). Denna fyrdel-
ning förespråkas av bl a den samtida svenska retorikern Janne Lindqvist, se Lindqvist, 
Vad gäller saken?: Statusläran som verktyg för retorisk argumentationsanalys, Rhetorica 
Scandinavica nr 33 (2005) s 33 ff och Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid s 95 ff. Se även 
Hohmann, The Dynamics of Stasis s 173.
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svaranden kan bemöta kärandens talan.828 I den klassiska varianten får 
exemplet formen av ett regelrätt försvarstal, och av såväl pedagogiska 
som romantiska skäl kan vi följa denna form även här, trots att det givet 
vårt materiellrättsliga ämne främst är civilprocessuella tvister som är av 
intresse i det följande.

I första ledet kan försvaret gå ut på att förneka anklagelsens faktiska 
grundlag. Man kan säga att anklagelsen bygger på något som överhu-
vudtaget aldrig skett, eller vidgå att det skett, men göra gällande att det 
inte var den anklagade som fick det att ske. Sådana argument har det 
gemensamt att de går ut på att anklagelsen på faktaplanet är förfelad, 
och är hänförliga till status coniecturalis, som typiskt sett (men inte med 
nödvändighet) motsvarar det som med modernt svenskt rättsspråk kallas 
bevis- eller sakfrågor.829

När loppet på faktaplanet är kört kan man byta status, och istället för 
att förneka anklagelsens faktiska sanningshalt inrikta ansträngningarna 
på hur föreliggande fakta ska definieras. Majoriteten av den argumentation 
som rör rättsfrågor kommer att vara av detta slag, då den kan sägas röra 
hur fakta ska rättsligt definieras (vilka rättsfakta föreliggande fakta ska 
betraktas som, och vilka rekvisit i olika rättsregler dessa fakta kan mot-
svara). Denna status kallas status definitionis.830

När försvaret fallit också i definitionsfrågan kan försvaret övergå till att 
åberopa diverse ursäktande eller förmildrande omständigheter, och även 
i övrigt försöka framställa det anklagelsen rör som att det är av någon viss 
kvalitet, vilken är försvarbar, förlåtlig eller åtminstone lindrig. Argumen-
tationen sker då i status qualitatis.831

828 Även Quintilianus, som egentligen ville begränsa status rationales till tre (se vidare 
nedan), rekommenderar att nybörjaren undervisas om statusläran på detta sätt, se Quin-
tilianus, Institutio oratoria 3.6.83 ff, inte minst 3.6.89 f. Han noterar dock att ordningen 
i det följande inte behöver följas, och illustrerar det med hänvisning till Ciceros försvarstal 
Pro Rabirio Postumo. Där anför Cicero i första delen av talet processuella invändningar 
(status translationis), för att sedan övergå till att argumentera i status coniecturalis, genom 
att försöka leda i bevis att det Rabirius anklagades för faktiskt aldrig inträffat.
829 Se om status coniecturalis, Cicero, De inventione 1.10–14, 2.14 ff, 2.14; Ad Heren-
nium 1.18, 2.3 ff; Quintilianus, Institutio oratoria, bl a 3.6.30 (ff), 3.6.45 ff, 3.6.66 ff, 
3.6.80 ff och 3.6.103 f. Se även t ex Lindqvist, Vad gäller saken? s 35 f och Hohmann, 
The Dynamics of Stasis s 173. Jfr även i not 828 ovan.
830 Se om status definitionis, Cicero, De inventione 1.10–14, 2.52 ff, jfr även 2.153 f; 
Ad Herennium 1.21; Quintilianus, Institutio oratoria, bl a 3.6.5 f, 3.6.32 f och 3.6.45 ff, 
3.6.66 ff, 3.6.80 ff och 3.6.103 f samt Aristoteles, Retoriken 1373b f (ssk 13.9). Se även 
t ex Lindqvist, Vad gäller saken? s 36 och Hohmann, The Dynamics of Stasis s 173.
831 Se om status qualitatis, Cicero, De inventione 1.10–15, 2.62 ff; Ad Herennium 
1.24 ff; Quintilianus, Institutio oratoria 3.6.45 ff, 3.6.66 ff, 3.6.80 ff och 3.6.103 f. Se 
även t ex Lindqvist, Vad gäller saken? s 36 och Hohmann, The Dynamics of Stasis s 173.
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Om försvaret i alla dessa steg faller, är den sista utvägen att försöka föra 
över frågan till ett annat område. I rättegångsexemplet kan detta innebära 
att man ifrågasätter domstolens kompetens att döma över saken, och gör 
gällande att den bör föras över till en annan instans, eller att andra regler 
bör tillämpas. Dylika strategier samlas under beteckningen status trans-
lationis som alltså rör överförande argumentation, där frågan flyttas till 
en plats som tillgängliggör andra, mer vinnande, topiker.832 Frågor om 
domförhet, forumval och internationellt lagval är nära till hands liggande 
exempel.833 Även det som ovan kallats för paradigmval kan ofta beskri-
vas i termer av sådan överförande argumentation, då valet av alternativa 
paradigm innebär att andra topiker kan adresseras. I regel är väl också det 
strategiska syftet med sådan överförande argumentation att skapa öpp-
ningar för alternativa argument, som annars vore otillgängliga.

Den unge Cicero noterar även ett antal status legales. Här har termerna kan-
ske främst rättsidéhistorisk betydelse. De rättsliga frågetyperna lever dock 
kvar, och så även de argumentationsvägar Ciceros statusbeskrivningar leder 
till. Han nämner, återigenom efter Hermagoras, fyra status legales, som kan 
röra tolkningen av lag, eller av dokument.834 För det första scriptum et volun-
tas (eller scriptum et sentententia), som rör frågor där valet står mellan att 
följa antingen textens lydelse (scriptum) eller stiftarens avsikt (voluntas), 
sådan den senare låter sig utrönas i ljuset av bland annat vad som är skäligt 
(aequitas).835 För det andra leges contrariae, där man sluter sig till att lagar 
står i motsättning till varandra och sedan förhåller sig till motsättningen, 
genom att exempelvis åberopa principer som lex posterior derogat legi prio-
ri, eller lex superior derogat inferiori.836 För det tredje ambiguitas, där lagen 

832 Se om status translationis, Cicero, De inventione 1.10 ff, ssk 1.16, och 2.57 ff samt 
Ad Herennium 1.22. Jfr även Quintilianus, Institutio oratoria 3.6.52, 3.6.23, 3.6.39, 
3.6.43, 3.6.48, 3.6.60 f, 3.6.68 ff och 3.6.77 ff. Se även t ex Lindqvist, Vad gäller saken? 
s 36 f och Hohmann, The Dynamics of Stasis s 173.
833 Jfr redan Quintilianus, Institutio oratoria 3.6.69 (i Russells engelska översättning 
s 83 f ): ”Transference is common, because in almost every case in which a litigant is 
said to have made a procedural error, the Questions which arise are: Could he bring the 
action? Against this man? Under this law? In this court? At this time? and the like.”
834 Se Cicero, De inventione 1.17 och 2.116. Se även t ex introduktionen till Hubbells 
engelska översättning Cicero, On invention s ix, om arvet från Hermagoras. Jfr om sta-
tus legales även Quintilianus, Institutio oratoria 3.6.38 (om Cornelius Celsus), 3.6.42 f, 
3.6.46, 3.6.50, 3.6.61 (om Aristoteles; jfr Aristoteles, Retoriken 3.1416a (3.15.8)), och 
kanske särskilt 3.6.83 ff varom mer nedan.
835 Se, om scriptum et voluntas, Cicero, De inventione 2.121 ff; Ad Herennium 1.19. 
Jfr Hohmann, The Dynamics of Stasis s 173. Jfr även Aristoteles, Retoriken 1374a f, om 
billighet som lagtolkningsfaktor (se även cit i not 854 nedan).
836 Se, om leges contrariae, Cicero, De inventione 2.144 ff, där principerna beskrivs, 
även om Cicero inte använder termerna. Se även Ad Herennium 1.20 och Hohmann, 
The Dynamics of Stasis s 174.
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(eller avtalet) uppfattas tvetydigt, och talaren försöker styra omdömet mot 
endera betydelsen.837 För det fjärde ratiocinatio, där talaren medger att lagen 
inte är direkt tillämplig, om den läses strikt efter ordalydelsen, men sedan 
förespråkar analog tillämpning av lagen, på grund av en materiell likhet 
mellan det direkt reglerade fallet och det där regelns tillämpning föresprå-
kas.838 (Cicero nämner även definitio, som rör tvister om ords betydelse. 
Han skriver dock uttryckligen att man i sådana fall har att utnyttja samma 
topiker som vid status definitionis i allmänhet, och man brukar därför inte 
räkna definitio till status legales i egentlig mening.)839

Det har hävdats att alla argument logiskt sett kan hänföras till någon av 
de fyra status rationales-kategorierna, eller annorlunda uttryckt att det: 
”logiskt sett är omöjligt att säga emot på något annat sätt än dessa fyra” 
och att ”stasisläran täcker alla de oenigheter som faktiskt kan finnas.”840 
Det stämmer nog, och är förenligt med det faktum att statusläran i denna 
tappning är tänkt att erbjuda en tetratomi: en fyrdelning i vilken alla fak-
tiskt förekommande oenigheter ska kunna inordnas. Den är alltså avsedd 
att vara heltäckande och uttömmande.

I den beskrivna tappningen tjänar statusläran bland annat som ett sätt 
att systematisera topikerna. Det är så läran förekommer i exempelvis Cice-
ros De inventione. Som titeln antyder är boken till största delen upplagd 
som en topiklära till stöd för talare som inventerar möjliga argument, 
och de erbjudna topikerna disponeras alltså i anslutning till tvistefrågors 
möjliga status.841

Statusläran är som nämnts omdebatterad och redan i de antika källor-
na erbjuds och förespråkas olika konkreta statusläror.842 Stoffet sorteras 
på olika sätt och hänförs till olika antal status.843 Exempelvis ger Cicero i 

837 Se, om ambiguitas, Cicero, De inventione 2.116 ff; Ad Herennium 1.20; Hohmann, 
The Dynamics of Stasis s 174.
838 Se, om ratiocinatio, Cicero, De inventione 2.148 ff; Ad Herennium 1.22; Hohmann, 
The Dynamics of Stasis s 174.
839 Se Cicero, De inventione 1.17 och 2.116, samt 2.153 f (ssk 2.154 in fine, om att det 
är samma topiker som vid status definitionis i allmänhet).
840 Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid s 100.
841 Se hänvisningar i noterna ovan.
842 Se t ex den omfattande genomgången hos Quintilianus, Institutio oratoria 3.6, som 
inventerar litteraturen och diskuterar igenom ämnet ganska ingående innan han stan-
nar för att han vill frångå sin egen tidigare uppfattning, och i anslutning till den mogne 
Cicero räkna med tre olika status – coniecturalis, definitionis och qualitatis. För en pro-
blematisering av de olika statusbestämningarnas förhållande till varandra, se Hohmann, 
The Dynamics of Status s 174 ff.
843 De viktigaste är möjligen de hermagoranska i Cicero, De inventione och Ad Heren-
nium (se hänv i noterna ovan), men även Hermogenes, Om stasisläran (Peri staseon), 
samt Ciceros senare framställning av statusläran i Cicero, Orator (varom strax nedan) och 
Quintilianus, Institutio oratoria bör nämnas.
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sin senare, mogna skrift Orator en annan framställning av statusläran, där 
han begränsar sig till tre status – coniecturalis, definitionis och qualitatis 
– och säger att frågan alltid rör (1) om en sak är (vad som hänt), (2) vad 
den är (hur det inträffade ska definieras) eller (3) hur den är (händelsens 
kvalitet).844

I ett modernt juristperspektiv kan bantningen av statusläran verka 
tilltalande, då status translationis skiljer sig från de övriga statusbeskriv-
ningarna, på ett annat sätt än det på vilket de skiljer sig från varandra.845 
Överförande argumentation kommer nämligen att röra antingen förut-
sättningarna för att alls pröva saken (som nämnts kan exempelvis dom-
förhetsargument hänföras till status translationis),846 eller vad saken är, 
på så vis att argumentationen rör mot vilket paradigm eller ur vilket 
perspektiv saken ska prövas (varvid translationstopikerna kan hänföras 
till antingen definitionis, eller qualitatis).847 Av (rätts)ekonomiska skäl 
finns det också skäl att pröva processuella invändningar först, eftersom 
det i händelse av processhinder saknas fog att pröva den materiella saken, 
och att då tematisera den mot de frågor den äldre Cicero erbjuder.848 En 
sådan materiell prövning ogiltiggörs ju av den processuella obehörighe-
ten. Även paradigm- eller perspektivvalsfrågan kan sägas vara primär, då 
det är svårt att pröva något, utan att betrakta det ur ett perspektiv.849

Status coniecturalis och status definitionis kan som antytts jämföras med 
den moderna dikotomin med sakfrågor och rättsfrågor. Det finns överlapp 
emellan dem, såtillvida att samma frågor ofta kan hänföra till katego-
rierna sakfrågor och status coniecturalis, respektive till rättsfrågor och 
status definitionis. Det kan därmed vara frestande att låta kategorierna 
sammanfalla. Att en fråga klassificeras som rättsfråga innebär dock inte 

844 Cicero, Orator 1.45 (i Hendrickson & Hubbells engelska översättning s 339): ”For 
in all matters under controversy and debate the questions which are asked are: (1) Was it 
done? (2) What was done? (3) What was the nature of the act? The question, Was it done? 
is answered by evidence; the question, What was done? by definition; the question, What 
was the nature of the act? by the principles of right and wrong.” Quintilianus, Institutio 
oratoria 3.6.45, hänför sig till Cicero, och parafraserar frågorna som ”factum non factum, 
ius inuria, bonum malum”, det vill säga: ”faktum eller inte?, rätt eller orätt?, gott eller 
ont?” Quintilianus menar även att naturen själv föreskriver oss dessa kategorier (se a a 
3.6.80, 3.6.103). Jfr även Hohmann, The Dynamics of Stasis s 177 f.
845 Hohmann, The Dynamics of Stasis s 176: ”[Translatio] does not deal with the prima-
ry substantive issue at all, but rather shifts the ground from the act that forms the basis of 
the lawsuit, e.g. the alleged crime, to the act of bringing the suit. That translatio is foreign 
matter here is also indicated by its position at the end of the list, as an after thought.”
846 Se vid och i not 833 ovan m hänv.
847 Så Quintilianus, Institutio oratoria 3.6.77 ff.
848 Jfr Hohmann, The Dynamics of Stasis s 176 f.
849 Se 2.3 och 2.4 ovan.
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nödvändigtvis att den är hänförlig till status definitionis. Det följer bland 
annat av att rättsfrågor kan röra ex i s tensen av en viss rättsregel eller 
princip, varvid rättsfrågan snarast blir att hänföra till status coniecturalis.

För att anknyta till ett hyfsat aktuellt tema, så kan man till exempel 
ifrågasätta om svensk rätt innehåller en allmän princip om obehörig vinst.850 
Denna fråga, som får betraktas som en rättsfråga (givet att det inte gärna 
kan vara en sakfråga), är hänförlig till status coniecturalis, eftersom den 
alltså rör ”om-frågan” om en sådan princip finns eller inte. Logiskt sett är 
denna om-fråga primär, i förhållande till vad-frågan, eller definitionsfrå-
gan om hur en viss potentiell ”vinst” ska betraktas – alltså huruvida det 
är en ”vinst”, och huruvida den i så fall är ”obehörig”. Om-frågan är pri-
mär, givet att det förutan existensen av en obehörig vinst-princip saknas 
relevant måttstock att mäta den eventuella ”obehörigheten” mot. (Den är 
alltså inte bara utan betydelse, utan i rättsligt hänseende kan det inte fin-
nas någon relevant obehörighet om det inte finns en rättsprincip att mäta 
den emot.)851 Om det inte finns någon regel (vilket beror av svaret på en 
fråga i status coniecturalis), så finns det alltså inget att haka upp den rätts-
liga bedömningen på. Då finns det inget att definiera föreliggande fakta 
emot, och kategorierna status coniecturalis och sakfrågor, respektive status 
definitionis och rättsfrågor, sammanfaller alltså inte. Det finns dock som 
sagt överlapp emellan dem, såtillvida att sakfrågor ofta(st) är hänförliga 
till status coniecturalis, medan rättsfrågor ofta kan analyseras i termer av 
status definitionis.

Även av andra skäl vore det missvisande att hantera kategorierna status 
definitionis och rättsfrågor som sammanfallande. Dessa andra skäl har 
med status qualitatis att göra. Man kan visserligen ifrågasätta hur stor 
plats, och hur stort behov, det alls finns av status qualitatis (som alltså 
angår ”hur” något är). Det finns inte nödvändigtvis någon logisk skillnad 
mellan definition och kvalitet – eftersom ett omdöme om att förelig-
gande fakta är av någon viss kvalitet innebär en definierande handling, 
och vice versa. Om det exempelvis finns förmildrande omständigheter 
avgörs ju, med den moderna rättens analytiska raster, av för det första 
faktafrågan om vad som hänt, och för det andra den rättsliga frågan om 
det inträffades karaktär av förmildrande omständighet i lagens mening. 
Det vore dock missvisande att hantera kategorierna status definitionis 
och rättsfrågor som sammanfallande,852 då man till den senare kategorin 

850 Se om obehörig vinst-argumentation 6.3 nedan, ssk i och vid not 2812.
851 En annan sak är att det kan vara en ”vinst”, som är ”obehörig”, i någon annan bemär-
kelse, enligt andra regler.
852 Hohmann, The Dynamics of Stasis s 178 f, synes dela denna uppfattning, men av ett 
annat skäl. Han skriver: ”At first sight we might be inclined to say that on the first level 
of the argument we are dealing with facts, on the second with rules, and on the third 
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måste räkna också en del av de frågor och topiker som hänförts till status 
qualitatis. Till rättsfrågorna kan alltså räknas såväl definitionsfrågor som 
kvalitetsfrågor (och ibland coniecturalisfrågor).

Att inte räkna några kvalitetsfrågor till rättsfrågorna skulle, givet den 
moderna dikotomin med sak- och rättsfrågor, innebära att qualitatis-
topikerna utdefinierades som rättsligt irrelevanta (i alla de fall då topi-
kerna inte, rent undantagsvis, kan betraktas som att de rör sakfrågor). 
Det som inte går att inordna i rättens kategorier måste sakna rättslig relevans, 
och rättens kategorier vore då uttömda. Ett sådant utdefinierande vore 
dock onödigt och destruktivt, då till exempel frågor om förmildrande 
omständigheter, och, viktigare för våra syften, skälighet, traditionellt har 
hänförts till status qualitatis. Sådana frågor och de topiker till vilka frå-
gorna anknyter kan uppenbarligen vara rättsligt relevanta. Det finns där-
med inget skäl att inte medge också status qualitatis utrymme, vid sidan 
av coniecturalis och definitionis – varvid de frågor som hänförs till status 
qualitatis i regel kommer att utgöra rättsfrågor.

Poängen är att statusläran erbjuder kategorier som är alternativa i förhål-
lande till den moderna spjälkningen mellan sakfrågor och rättsfrågor, även 
om det finns vissa likheter och en del överlapp emellan dem. (Gissnings-
vis kan likheterna förklaras historiskt; det har jag dock inte undersökt 
närmare.)

Den moderna juridikens idiom har förvisso utvecklats i förhållande 
till de antika indelningar i konsekvens med vilka de antika statuslärorna 
utvecklades. Icke desto mindre kan det sägas finnas relevanta likheter och 
skillnader mellan olika frågor som moderna jurister ställer, på så vis att 
frågorna kan indelas i olika grupperingar. Dessa grupperingar kan också, 
åtminstone jämförelsevis, tematiseras i de antika statuslärornas termer. 
Sådana tematiseringar kan nämligen understödja analysen och fram-
bringa intressanta spaningar, om till exempel vilka argumentationsmöj-
ligheter rättstillämpare och parter har i olika situationer. (Inklusive vilka 
möjligheter man har att blockera motargument, som vore hänförliga till 
”fel” status.)

I en avtalsrättslig tvist kan exempelvis en första fråga vara vad som hänt (sak-
fråga; status coniecturalis), en andra om det som hänt motsvarar en rätts-

with values; or we might say that the first is concerned with verification, the second with 
interpretation, and the third with justification. But to choose any one such characteriza-
tion for each level would be misleading for two reasons: no one term would fully exhaust 
all the aspects of each level, and no one term is exclusively limited to one level. The three 
issues are general not merely insofar as they occur in all three genera of oratory [dvs den 
forensiska, deliberativa och demonstrativa genren]; they are also general insofar as all 
three occur within each issue.”
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handling (rättsfråga; status definitionis), och en tredje om det vore skäligt 
att hålla rättshandlingens avgivare bunden till densamma (rättsfråga; status 
qualitatis). Själva den avslutande kategoriseringen som skäligt/oskäligt kan 
då i och för sig ses som en fråga om rättslig definition (status definitionis). 
Icke desto mindre kan, eller kanske rent av bör, det finnas aspekter som inte 
tar formen av någon rent definierande verksamhet, i de resonemang som 
leder fram till konstaterandet om (o)skälighet. (Poängen är parallell med 
gamla vanliga kritiken mot rättslig-argumentation-som-subsumtion.)853 I 
regel bör nog skälighetsargumentation snarare likna ett kvalitativt värde-
rande av en handling, eller ett förhållande, i dess kontext, än en jämförelse 
med skälighetstermens definition. (Det är ju också poängen med att ha en 
så öppen term som ”skäligt”, eller den äldre ”billigt”, det vill säga att skapa 
utrymme för allsidiga bedömningar och motverka ordrytteri.)854 Sådana 
skillnader i argumentationens form måste i och för sig inte, nödvändigtvis 
och alltid, men kan med all sannolikhet ibland, vara beaktansvärda, och att 
då beakta dem kan synliggöra analys- eller argumentationsmöjligheter som 
annars riskerar förbli osedda.

I det följande kommer vi ibland att se på frågor och argument som att 
de rör statusbestämningar och -förändringar, eller på konkreta argument 
som att de innebär försök att bestämma eller förändra frågans status, exem-
pelvis för att motivera prövning mot något visst paradigm, istället för 
ett alternativt sådant.855 Inte sällan rör det sig då om argument som i 
en statuslära efter Hermagoras mönster skulle hänföras till status trans-
lationis. (Därav valet att presentera den äldre tetratomiska statusläran, 
istället för bara de senare tredelade varianter som finns hos till exempel 
den mogne Cicero och Quintilianus – där det snarare skulle röra sig om 

853 Jfr t ex Graver, Rettsretorik s 640: ”De fleste er enige om at retten ikke er et aksio-
matisk-deduktivt system, som vil si att retten logisk og ledd for ledd kan utledes fra en 
samling grunnsetninger.”
854 Jfr Aristoteles, Retoriken 1374a f: ”billighet [to epieikes] är rätten bortom den skrivna 
lagen. Det händer att lagstiftaren utelämnar somligt från lagen både avsiktligt och oav-
siktligt; oavsiktligt när de inte märker det, avsiktligt när avgränsning är omöjlig, utan det 
är nödvändigt att tala allmänt eller åtminstone om de flesta eventualiteter, och när lagarna 
rör sådant som är svårt att avgränsa på grund av dess oändliga möjligheter. [När e]n evig-
het [inte skulle] räcka för att räkna upp alla alternativ. […] Det är det billighet är.” Hans 
utläggning fortsätter och blir mindre träffande för oss moderna – men desto vackrare: 
”Billigt är att förlåta de handlingar som bör förlåtas, och att inte fästa lika stor vikt vid 
misstag eller olyckor som vid brott. […] Det är billigt att förlåta mänskliga svagheter, att 
se till lagstiftaren och inte till lagen [= undvika formalism], att se till lagstiftarens tanke 
och inte till hans ord [= scriptum et voluntas], till avsikten och inte till gärningen, till 
helheten och inte till delen, till hurdan en person varit alltid eller för det mesta och inte 
till hurdan han är nu. Billigt är att hellre minnas det goda än det onda man erfarit och 
hellre det goda man erfarit än det goda man gjort; att uthärda […]”
855 Se bl a 2.3 ovan för konkretiserande exempel.
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argumentation i status definitionis eller qualitatis – eller för den delen 
någon modern statuslära.)856

Att stifta bekantskap med statusläran, och med idén om att frågor kan 
vara av olika status, innebär ett tillgängliggörande av analytiska verktyg. 
Det huvudsakliga syftet med att här introducera statusläran är att sätta 
ord på ett fenomen. Idén om att frågor kan vara olika status tycks mig 
kunna ges relevans också för modern rättslig argumentation, och sta-
tusbegreppet erbjuder då ett sätt att skilja mellan inte bara olika frågor, 
utan också mellan olika slag av frågor. Statusbestämning erbjuder även 
ett kärnfullt sätt att markera att argument är relevanta eller irrelevanta 
för en förevarande fråga; ett sätt som samtidigt markerar på vilket sätt 
argumentet är relevant eller irrelevant för frågan – genom att markera 
att det träffar eller missar frågans status, och kontroversens ställning. Sta-
tusbeskrivningen utvisar i de senare fallen att argumentationen försöker 
mäta saken mot en alternativ måttstock (eller, för att driva metaforen 
längre, försöker väga  den).857 Det rör sig då ofta om, mer eller mindre 
medvetna, försök att relevansgöra alternativa argumentationslinjer, på ett 
sätt som förändrar den föreliggande frågan och dess karaktär.

När Quintilianus skriver om hur nybörjare kan introduceras till statusläran 
skriver han att de gott kan studera den traditionella fyrdelningen (coniectu-
ralis, definitionis, qualitatis och translationis).858 Han fortsätter sedan: ”De 

856 Se om Cicero och Quintilianus i noterna strax ovan. Bland moderna statusläror kan 
nämnas Hanns Hohmanns föreslagna sådana. Se Hohmann, The Dynamics of Stasis 
s 179 ff, där han föreslår de relativt obelastade termerna operativ, regulativ och optativ 
för att utmärka analytiska kategorier för den rättsliga argumentationens olika dimen-
sioner. Han menar att rättslig argumentation går ut på att rättsligt karaktärisera inträf-
fade gärningar och handlingar, personer och objekt, samt att karaktäriseringarna sedan 
avgör vilka rättsliga responser på dessa som är lämpliga, och han erbjuder en analysmodell 
för den rättsliga argumentationens olika steg, där den operativa, regulativa och optativa 
dimensionen återkommer i varje steg.
857 Metaforen kan möjligen upplevas som långsökt. Man torde dock mycket väl kunna 
tänka sig en köprättslig tvist där köparen argumenterar för att fel föreligger på grund 
av avvikelse från visst mått (godset är t ex köpt på löpmeter, eller efter ritning), medan 
säljaren invändningsvis förfäktar prestationens avtalsenlighet, med hänvisning till godsets 
vikt, eller till något annat mått än det köparen förespråkar som relevant. I sådana fall torde 
argumentationen kunna analyseras i termer av såväl status coniecturalis (vad har faktiskt 
förevarit?), som status definitionis (vad betyder de använda orden? Hur ska fel begreppet 
förstås, relativt den aktuella situationen?), och möjligen även status qualitatis (vad är, 
t ex, i ljuset av omständigheterna som helhet skäligt att kräva? Vad har köparen fog att 
förutsätta?). En central fråga för tvisten vore dock om respektive parts försök till transla-
tion lyckas eller inte (såtillvida att det är mer lyckat än motpartens försök), eftersom 
valet av mått, eller vikt, kan komma att avgöra vem som i slutändan avgår med segern. 
(Åtminstone under förutsättning att parterna har ordentligt på fötterna i faktafrågorna.)
858 Quintilianus, Institutio oratoria 3.6.83 ff.
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fyra föreslagna formerna, eller taleformerna, som jag kallat status generales, 
delar sig, som jag visat, i två, rationales och legales. Rationale är simplare, 
då det räcker att kontemplera vad naturen själv anvisar. Här räcker det att 
beakta coniecturalis, definitionis och qualitatis.[859] Av de rättsliga finns 
det ofrånkomligen fler slag, förty det finns många lagar och de har varierande 
former.”860

Den avslutande poängen tycks tilltalande även för oss. Många rättsfrå-
gor skulle nog gå att hantera som definitionsfrågor eller kvalitetsfrågor. Ett 
sådan analyssätt måste dock bli väl onyanserat, då det analytiska rastret i så 
fall skulle medge för få nyanser. Och, det har kanske främst kuriosakaraktär, 
men vi kan alltså notera, att det ligger helt i linje med Quintilianus läror 
att arbeta med en mer differentierad statuslära, när det gäller de rättsliga 
statusfrågorna, samt att ibland anpassa statusläran till den materiella rättens 
innehåll.

Ett argument som tar sikte på om-frågan om något hänt eller inte hänt, 
är, också enligt den moderna rättens analytiska kategorier, inte utan vida-
re relevant för vad-frågan om det inträffades rättsliga klassificering. Detta 
kan markeras genom att tala om att frågorna är av olika status. Invänd-
ningen: ”Jag sa inte så!” tar sikte på något annat än frågan om vad som 
faktiskt sagts utgör en rättshandling. Det kan man i och för sig markera 
också genom att skriva ut att argumentet tar sikte på en sakfråga, istället 
för på en rättsfråga. Statusterminologin är dock inte lika belastad som 
den moderna juridikens dikotomi med sak- och rättsfrågor. Den är heller 
inte lika trubbig, då det kan finnas fler status än de två som utmärks av 
omtalandet av något som fakta eller rätt. Enligt ovan sammanfaller heller 
inte kategorierna helt.

Istället för att okritiskt anamma den etablerade, men alltför trubbiga, 
begreppsbildningen, eller i onödan hitta på en ny sådan,861 följer vi här 
vårt vanliga mönster. Vi hämtar alltså metodologisk ledning ur det veri-

859 Som nämnts bantade alltså Quintilianus, i linje med den senare Ciceros läror, status-
läran, och arbetade bara med tre status rationales.
860 Quintilianus, Institutio oratoria 3.6.86 f, mitt förslag på svensk översättning, och 
min kurs. Russells engelska översättning (The Orators Education: Books 3–5 s 93) lyder: 
”These four schemes or forms of action, as it were, which I then called General Issues 
[generales status], fall, as I have shown, into two main classes, the Logical and the Legal 
[rationale et legale]. The Logical is the simpler, as it involves merely observation of nature 
herself. Here therefore it is enough to point to Conjecture, Definition, and Quality. Of 
Legal Issues there are inevitably more varieties, because there are many laws and they have 
various forms.”
861 ”Kolla här va! Jag har uppfunnit en helt ny grej! Det är som en rund pryl, va, typ som 
en rulle, som man kan liksom lägga under, eller sätta fast på saker som man vill flytta 
på – så liksom rul lar  sakerna på den. Jag tänkte kalla min uppfinning för en ’snurrulle’ 
– varsågod mänskligheten!”
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tabla ymnighetshorn som är den retoriska bildningstraditionen, och får 
därmed ytterligare analytiska kategorier.

Även själva synliggörandet av förekommande försök till statusförändring-
ar, paradigmatiska förskjutningar och liknande försök att förskjuta och 
förändra frågan kan fungera argumentativt. Ett nära till hands liggande 
exempel finns i den ibland framrutna uppmaningen om att: ”hålla sig 
till saken!” – en uppmaning som ofta kan ses som just ett försök att syn-
liggöra, och därmed motverka, förskjutningsförsök, samt att hålla kvar 
frågan i den ställning där man själv vill se den.862

Ytterligare ett exempel kan här vara avtalstolkning. Tolkningsresultatet 
omtalas ofta som svaret på en sakfråga. Det gäller särskilt i ett processrätts-
ligt paradigm, då det där inte nödvändigtvis finns andra tillgängliga katego-
rier. (Om allt man har är en slägga kommer det mesta att hanteras genom att 
slås; dylika slagövningar kan dock leda till att saken smids om, kanske intill 
oigenkännlighet.) I ett avtalsrättsligt paradigm utgör dock avtalstolkning 
knappast något rent faktafastställande. Överförandet av en fråga mellan 
olika paradigm, till exempel ett process- och avtalsrättsligt, kan därmed till-
gängliggöra alternativa topiker, på samma sätt som en statusförändring gör, 
och detta är något som kan utnyttjas argumentativt.863

Avslutningsvis kan genom upprepning förtydligas, att det mest centrala 
med att uppmärksamma statusläran, för oss, blir själva idén om frågors 
olika status. Som nyss antyddes finns det visst överlapp mellan statusläran 
och tanken om olika paradigm (i Kuhnsk mening), såtillvida att även 
statusläran kan betraktas som att vad den gör, är att den erbjuder perspek-
tiv och analytiska verktyg för bedömningen av tal, av talares möjligheter, 
och för sorteringen av topiker. I det följande håller vi inte särskilt hårt på 
retoriklärarnas statusuppställningar, som inte är utformade för våra syf-
ten eller mot bakgrund av moderna rättsliga kategorier.864 Vi uppmärk-

862 Jfr Quintilianus, Institutio oratoria 3.6.3, om hur Aeschines ska ha synat ett av 
Demosthenes genomfört försök till statusförskjutning, och begärt att juryn skulle före-
lägga honom just att ”hålla sig till saken”.
863 Jfr läsningarna av rättsfallen NJA 1998 s 448 och NJA 1999 s 629 hos J Samuelsson, 
Tolkning och utfyllning s 246 ff, vars utläggningar av HD:s domar är belysande för den 
förskjutningstematik som här berörs. Vi kommer i det följande också ofta att återkomma 
till tolkningstemat och till frågan om avtalstolkningens karaktär av faktafastställelse. Det 
är bl a något av ett övergripande tema i kap 4 nedan och det har betydelse för tredjemans-
avtalsläran, på sätt som utvecklas i Bd 2, kap 9.
864 Genomgången hos Quintilianus, Institutio oratoria 3.6 visar att det redan under anti-
ken fanns utbredda oenigheter om statusläran, och om vilka status som var lämpliga att 
arbeta med. Hans framställning ger också intrycket att det oftast handlat just om att i 
pragmatiska syften förmedla verktyg för bedömning av tal, av talares möjligheter och/eller 
för sortering av topiker. De antika lärarna uppställde analytiska raster, mot vilka konkreta 
fall och frågor kunde mätas, och det framstår som förenligt med de antika retorikernas 
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sammar dock ofta statusbestämningar, och statusförskjutningar. Därvid 
erbjuds de preciseringar som motiveras av sammanhanget.

2.5.5 Narratio – berättelsen som argument
”Att berätta är ett sätt att ge mening åt det som skett och 
sker. Men hur det målet förverkligas och om det berikar, 
bekräftar eller bedrar kan kräva en analys för att vi ska se vad 
som pågår i det som sägs.”

Lennart Hellspong865

2.5.5.1 Att övertyga med berättelser
Med retoriska perspektiv följer regelmässigt ett intresse för tals och tex-
ters narrativ, och för de sätt på vilka deras historier berättas.866 I den 
klassiska retoriken är narratio en av talets delar. Redan under antiken 
urskiljdes den som en särskilt viktig del, inte minst i rättsliga tal (genus 
judiciale). Förmågan att konstruera övertygande narrativ lär vara ett av de 
främsta vapnen i varje retors arsenal – delvis därför att narrativ ofta döljer 
sin retoriska karaktär, och verkar så att säga i objektivitetens sken.867

Helt allmänt kan man förstås säga att historier kan fängsla, få fantasin 
att flöda och fullkomligt trollbinda. De kan vara kraftfulla emotionella 

regelmässigt pragmatiska ideologi att frångå deras statusläror, i den mån ett strikt följande 
av desamma vore menligt för saken.
865 Hellspong, Narratologisk analys – att söka mönster i berättelser s 144.
866 Se ur den mer retoriskt orienterade nordiska rättsvetenskapen t ex Graver, Rett, reto-
rikk og juridisk argumentasjon, bl a s 89 ff (Vanlig juridisk metode? Om rettsdogmatik-
ken som juridisk sjanger), s 136 ff (Narratio i juridisk argumentasjon), s 279 ff (Trenger 
vi juridiske texter med mer humør?), samt majoriteten av kapitlen i första delen av Zahle, 
At forske ret, se s 9 ff, som delvis samlar tidigare utgivna artiklar, se inte minst avsnittet 
om Den juridisk videnskabs narrativitet, på s 13 ff (en beabetning av Zahle, Den videns-
kabelige narrativitet. En skitse, Fs Lindblom s 829 ff). Se även H Andersson, Rättens 
narratologiska dimensioner s 11 ff. Apropå narratologiska studier bör även nämnas M 
Hansson, Kollektivavtalsrätten: En rättsvetenskaplig berättelse, samt E Björling, Rätts-
tillämpningens tystnad: En rättsvetenskaplig narratologisk studie om argumentation och 
rättsliga uttryck inom civilprocessen.
867 Jfr allmänt t ex Binder & Weisberg, Literary Criticisms of Law s 219 ff m hänv; Perel-
man & Olbrechts-Tyteca, The New Rhetoric s 490 ff, och antologin Brooks & Gewirtz 
(ed), Laws Stories: Narrative and Rhetoric in the Law, som bl a handlar om narrativ i 
rättssalen och i domar, se, för viss överblick, Gewirtz och Brooks inledande uppsatser, 
eller Posners anmälan, Posner, Legal Narratology, University of Chicago Law Review 
1997 (vol 64) s 737 ff. Se även t ex Hanqvist, Nescia mens hominum – Frågan om kre-
ditvärderingsinstitutens civilrättsliga ansvar i svensk rätt. En replik till Emil Nästegård, JT 
2017–18 s 17 ff. Jfr om rättsliga berättandestrategier även Bladini, I objektivitetens sken, 
passim, bl a s 38 ff, 281 ff, 362 ff. Se även den packade texten strax nedan.
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katalysatorer, vilka kan såväl sätta känslor i svall, som lugna redan sval-
lande känslor.868 De kan även förmedla mer förnuftsmässiga budskap och 
lärdomar (i logos),869 samt innefatta stor klokskap, och vara illustrativa, 
pedagogiska, och sanna – lika väl som stor tokskap, och vara missvisande, 
vilseledande eller rent lögnaktiga. I allt detta impliceras att berättelser kan 
fungera som argument, i vid mening.870 De kan framställas för att såväl 
legitimera som delegitimera teser och ståndpunkter,871 och en berättelse 
kan alltså fylla en övertygande, eller åtminstone övertalande, funktion, 
varvid dess sensmoral kan vara lika uppbygglig som destruktiv – allt bero-
ende på perspektiv.872

868 En del av den traditionella retorikkritiken och skepsisen mot så kallad ”Legal Story-
telling” kan förmodligen knytas till berättelsers potentiella emotionella påverkan, då den 
som försöker väcka pathos ofta misstänks för att luras eller manipulera. Jfr om storytelling 
t ex Austin, The Alchemy of Promotion and Tenure, Denver University Law Review 1997 
(vol 75) s 6 och 7 (tonen), samt om retorikkritik t ex Somby, Juss som retorikk, bl a s 26, 
och 2.4 ovan ssk 2.4.3 och 2.4.4 m hänv.
869 För att fortsätta sidospåret från föregående not: möjligen är det sådana berättelsers 
mer logosmässiga budskap som frälser berättelserna, också i retorikfientliga kritikers 
ögon. Exempelvis är sakframställningen av allt att döma en nödvändig del av processen, 
då den behövs för att domaren ska få en bild av vad som förevarit – men däri tillåts ingen 
plädering, pathos misstros, och den rättsliga retoriken bör hållas så (skenbart) saklig som 
möjligt. (Det är förresten synbarligen en evig visdom, jfr t ex Quintilianus, Institutio 
oratoria 4.2.57 ff och 4.2.88 ff samt därtill den packade texten nedan).
870 Jfr t ex Hellspong, Narratologisk analys – att söka mönster i berättelser s 133, eller 
Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid s 74: ”Ett argument är det som anges som stöd för 
ett påstående.” Ordet argument härrör från latinets argumentum, av arguo (’påstå’ eller 
’förfäkta’) och -mentum (’instrument’, ’medel’ eller ’resultatet av’, som i monumentum, 
där monu- kommer av monere som betyder påminna, och -mentum alltså utvisar att 
monumentet är resultatet av den påminnande handling uppförandet av monumentet 
innebär). Argumentum översätts bäst som just argument, men dess innebörd överlappar 
delvis även med ’bevis’, ’evidens’, ’poäng’, ’tema’, ’ämne’ – och rent av ’intrig’ (särskilt i 
teater). Det är därmed inte heller rent språkligt särskilt långsökt att se berättelsen som en 
del av argumentationen.
871 Också – eller inte minst – i rättsliga sammanhang. Jfr t ex källorna i not 866 ovan. För 
en intressant studie av sambandet mellan narrativ och ethos, se McKinnon, Citizenship 
and the Performance of Credibility: Audiencing Gender-Based Asylum Seekers in the 
U.S. Immigration Courts, Text and Performance Quarterly 2009 (vol 29) s 205 ff, som 
berör asylsökande kvinnors (omedvetna) karaktärsgestaltningar, och hur de inte uppnår 
sådana (för dem okända, och inte sällan orimliga) kriterier på trovärdighet som avkrävs 
dem. (”Adverse credibility” utgör i amerikansk rätt grund för nekad asyl.)
872 Jfr Kronman, Leontius’ Tale, i Gewirtz & Brooks (ed), Law’s Stories s 54. Jfr om 
berättelsers makt även t ex A Johansson, Narrativ teori och metod s 57 ff och Abbott, The 
Cambridge Introduction to Narrative s 36 f. Jfr även Hanqvist, Nescia mens hominum – 
Frågan om kreditvärderingsinstitutens civilrättsliga ansvar i svensk rätt. En replik till Emil 
Nästegård, JT 2071–18 s 17 ff.
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Givet berättandets retoriska potential är det föga förvånande att den 
heuristiska retoriktraditionen innehåller en hel del råd och synpunkter 
på hur övertygande narrativ kan utformas, särskilt när det gäller rättsliga 
berättelser.873

I traditionell mening är narratio alltså en del av talet, vilken med den moder-
na rättens termer närmast kan jämföras med (kärandens) sakframställan.874 
Narratio är traditionellt den återgivelse av de inträffade händelserna som 
har betydelse för saken; den berättelse som ska förbereda domaren för den 
följande bevisningen (probatio) om grundens förefintlighet och betydelse 
för den tes (propositio) talaren förfäktar – exempelvis att svaranden ska för-
pliktas att betala käranden. Narratio ska alltså förbereda domaren och göra 
den mottaglig för bevisen,875 och i förlängningen för tesen.

De antika retorikerna lär att narratio bör vara klar, kort och sannolik (luci-
dam, brevem, veri similem).876 För att uppnå klarhet bör man beröra vad 
som hänt i en logisk ordning och vara återhållsam; det mest övertygande 
talet är det utan onödiga krusiduller, och talare som inte kan motstå sitt sug 
efter publikens jubel och applåder riskerar bara att skada den egna saken, 
genom sina aldrig så vackra utfall.877 Korthet uppnås genom att inte säga för 
mycket. Man bör inte nämna något som inte rör domaren, inte säga något 
irrelevant, samt förbigå det som kan skada processen eller ens intressen.878 
Man måste säga allt som är nödvändigt, men avhålla sig från att säga något 
onödigt, och genom att balansera mellan dessa två ytterligheter uppnås tale-

873 Jfr t ex Barthes, The Old Rhetoric: an aide-mémoire s 80; Binder & Weisberg, Lite-
rary Criticisms of Law s 219 ff eller Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid s 242 ff.
874 Quintilianus ger ganska omfattande råd om narratio i Institutio oratoria 4.2, se bl a 
4.2.4 ff, ssk 4.2.11 ff. Jfr om narratio även Cicero, De inventione 1.27 ff; Ad Herennium 
1.4, 1.12 ff samt 2.2 f, 3.7 och 3.17 (i Berghs svenska översättning Retorik till Heren-
nius översätts förresten ”narratio” till ”sakframställning”, se t ex s 21, 26). För en modern 
framställning i ljuset av klassiska lärdomar om sakframställningens form och innehåll, se 
M Persson, Retorik & juridik s 80 ff. Se även Brooks & Gewirtz (ed), Law’s Stories, som 
innehåller flera bidrag om Legal Storytelling. Inte minst Brooks, The Law as Narrative 
and Rhetoric s 14 ff och Weisberg, Proclaiming Trials as Narratives: Premises and Preten-
ses s 61 ff kan vara belysande.
875 Quintilianus, Institutio oratoria 4.2.79, frågar retoriskt (i Russells engelska översätt-
ning s 259): ”[W]hat is the difference between Proof and Narrative, except that the Nar-
rative is a preliminary statement of the Proof given at length, and the Proof is the confir-
mation which conforms to the Narrative?”
876 Quintilianus, Institutio oratoria 4.2.31 ff. Samma dygder nämns hos Cicero, De 
inventione 1.28 och Ad Herennium 1.14 ff. Se i modern tid även t ex M Persson, Retorik 
& juridik s 81 f.
877 Quintilianus, Institutio oratoria 4.2.36 ff. Jfr Cicero, De inventione 1.29; Ad Heren-
nium 1.15. Det sagda gäller förstås inte i samma utsträckning för uppvisningstalen i den 
epideiktiska genren.
878 Quintilianus, Institutio oratoria 4.2.40 f(f ).
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dygden brevitas.879 Intrycket av talets kärnfullhet påverkas dock även av leda 
och tristess (taedium), och talaren kan undvika att upplevas som långrandig 
genom att dela upp narratio i avgränsbara delar (partitio), vilka för tydlig-
hets skull knyts ihop genom övergångar och påminnelser, i den mån det 
behövs eller är lämpligt.880

Vad gäller sannolikheten (förstått som likhet med sanningen, veri simi-
le, men även trolighet, credibilis), lär Quintilianus att narratio är den del 
av talet där domaren är som mest fokuserad på vad talaren säger, varför 
det är den kanske viktigaste delen av talet, och den del där det finns mest 
att vinna.881 Samtidigt är det här domaren är som mest på sin vakt. Den 
färg (color) talaren ger saken bör därför förmedlas så subtilt som möjligt, 
så att domaren inte märker vad som sker och känner sig manipulerad, till 
skada för talarens sak.882 Talaren bör dock heller inte försumma att färga 
domarens intryck redan i narratio, och man bör alltså inte framställa saken 
onödigt ”neutralt” eller spara på all känsla, pathos och värdeladdning till 
peroratio.883 Då riskerar domaren att bli avtrubbad och likgiltig –884 ”det är 
svårt att ändra ett lynne, när det väl infunnit sig” skriver Quintilianus – och 

879 Quintilianus, Institutio oratoria 4.2.46. Jfr Cicero, De inventione 1.28; Ad Heren-
nium 1.14.
880 Quintilianus, Institutio oratoria 4.2.48 ff. Jfr Cicero, De inventione 1.31 (ff).
881 Quintilianus, Institutio oratoria 4.2.52 ff. Jfr Cicero, De inventione 1.29 f; Ad 
Herennium 1.16.
882 Se Quintilianus, Institutio oratoria 4.2.88 ff och jfr 4.2.57 ff, om att de bästa för-
beredande anmärkningarna är de vars vinklade karaktär passerar under domarens radar. 
Termen color, avser varje ”färgning” av saken till den talandes fördel. Det kan liknas vid 
engelskans ”spin” (jfr ”spin doctor”) eller svenskans vinkling, som i att saken vinklas.
883 Se t ex Quintilianus, Institutio oratoria 4.2.57 f, där Quintilianus (som vanligt) 
genom explicatio utnyttjar Ciceros mästerliga exempel i sin undervisning. Quintilianus 
hänför sig till en passage ur Ciceros försvarstal för den mordåtalade Milo, som beskylldes 
för att ha legat i bakhåll för och med berått mod stuckit ned sin gamla ärkefiende Clo-
dius. I den aktuella passagen (Cicero, Pro Milone 28) beskriver Cicero Milos dag fram 
till konfrontationen med Clodius (obs: inte ”dådet”). Cicero berättar om hur Milo först 
arbetat hela dagen i senaten, sedan kommit hem, bytt skor och kläder, och därpå fått 
vänta en stund på att hans fru skulle bli klar (”ni vet hur kvinnor är”), så att de kunde gå 
ut tillsammans. Genom sin listiga, skenbart objektiva beskrivning av vardagslivets bestyr 
lyckas Cicero styra domarens uppfattning, samt framställa Milo som både en plikttrogen 
samhällstjänare och en sympatiskt vardaglig romare. I förlängningen fick Cicero också 
Milos gärning att framstå som inte bara oöverlagd, utan som att det rent av måste ha varit 
Clodius som låg i bakhåll för Milo, som bara agerade i självförsvar.
884 Jfr Mastrorosa, Quintilian and the Judges: Rhetorical Rules and Psychological Strate-
gies in the 4th book of the Institutio oratoria, Tellegen-Couperus (ed), Quintilian and The 
Law s 67 ff, som bl a berör de etiska aspekterna av Quintilianus berättelsestrategier och 
hur Q själv berörde den etiska aspekten, se ssk a a s 73 ff, och jfr Quintilianus, Institutio 
oratoria 12.1.36 (ungefär: Målet helgar medlen). Jfr även Cicero, De officiis 2.51. Både 
Quintilianus och Cicero hänför sig till äldre moralfilosofer.
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advokaten bör alltså, subtilt, försöka färga domarens uppfattning hela talet 
igenom, från exordium till peroratio.885

För oss är det dock analysen, snarare än konstruktionen, av utsagor som 
är av störst intresse. Retorikens lärdomar är därmed främst av intresse 
när de rör retorikens hermeneutiska sida. När det gäller berättelseanalys, 
eller, med ett annat ord, narrativanalys, synes dock den moderna forsk-
ningen mer givande än antikens läror. Retoriken har liksom andra ämnen 
utvecklats. Såvitt här är av intresse har den gjort det parallellt, eller till-
sammans, med andra humanistiska ämnen och då inte minst litteratur-
vetenskapen.886 Ur densamma har narratologin utvecklats. Ordet betyder 
berättelselära (eller någon gång ”berättarteori”) och narratologi rör alltså 
studiet av berättarkonsten och berättelser.887

Snarare än om ett ämne, eller en disciplin, rör det sig om en sam-
ling metodologiska riktningar, ett forskningsfält, eller vad man nu vill 
kalla det, som gjort avtryck inom olika akademiska ämnen. Narrato-
logi är heller inte något ensartat fenomen, utan finns i åtskilliga varia-
tioner.888 Narratologiska projekt kan fokusera på exempelvis studiet av 
berättelsers referensramar; deras tematiska, personliga och kronologiska 
strukturer; berättelsers sammanhang, funktioner och konsekvenser, samt 

885 Se Quintilianus, Institutio oratoria 4.2.88 ff, cit från 4.2.115. Jfr även Hermogenes, 
Om inventio 2.1, eller mer samtida t ex Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid s 242: 
”Målet [med narratio] är att skapa mottagare som har sådana kunskaper och är i ett 
sådant känslotillstånd så att du kan påverka dem som du vill: de ska förstå det du säger, 
tro på dina slutsatser och känna det du vill att de ska känna.” – vilket man uppnår genom 
att appellera till publikens doxa.
886 Se, på svenska om en del av den litteraturvetenskapliga utveckling som berör oss, 
Aspelin & Lundberg, Från formalism till strukturalism, i Aspelin & Lundberg, Form och 
struktur s 5 ff. Det är en antologi som också innehåller åtskilliga viktiga primärtexter i 
svensk översättning. För en överblick, se t ex Tenngart, Litteraturteori. Se även i noten 
nedan.
887 E Björling, Rättstillämpningens tystnad s 33 ff ger viss överblick över narratologins 
utveckling. (Se t ex a a s 36: ”Narrativbegreppet har sin grund i generella förståelser av 
berättandets struktur som kännetecknar den första halvan av 1900-talets strukturalistiska 
försök att fånga underliggande strukturer i enskilda uttryck. Den strukturalistiska narra-
tologin har tydliga rötter i det tidiga 1900-talets ryska formalism som i sin tur har likheter 
med den relativt samtida anglosaxiska nykritiken (new criticism), den franska narratolo-
gin och den tyska vidareutvecklingen av hermeneutiken genom Hans Georg Gadamer.”, 
noter uteslutna.) Jfr även M Hansson, Kollektivavtalsrätten s 22 ff samt H Andersson, 
Rättens narratologiska dimensioner s 11 ff och källorna i not 890 nedan.
888 A Johansson, Narrativ teori och metod s 18 ff, beskriver narratologi som olika sätt att 
studera berättelser och urskiljer två olika övergripande sätt att narratologisera, nämligen 
för det första att fokusera på narrativa aspekter (berättelsestrukturer mm, jfr i brödtexten 
ovan), och för det andra att se berättande som en grundläggande och universell kunskaps-
form. Jfr även Abbott, The Cambridge Introduction to Narrative s 1 ff.
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olika berättandestrategier i vid mening.889 Sådana projekt har dock alla 
det gemensamt att det är just berättelser som görs till studieobjekt.890 
Även om narratologin härrör ur litteraturteorin är som sagt narratolo-
giska tänkesätt inte begränsade dit.891 Sådana har förekommit i allehanda 
andra akademiska ämnen – inklusive retoriken och rättsvetenskapen,892 
och även förevarande studie hämtar alltså inspiration ur narratologin, 
förstådd som en mer eller mindre retorisk teoribildning med rättsteoretisk 
relevans vilken sätter narratio i fokus.

För oss blir narrativanalysen ytterligare ett förhållningsätt, och sätt att 
tillmäta inte bara det rättsliga samtalets innehåll utan också dess former 
betydelse. Vi uppmärksammar saker som berättelsernas strukturer,893 och 
hur de är uppbyggda – vad som kommer först, sedan och sist; vad som ges 
stort utrymme, och litet; hur betoningar och fokus förläggs, samt vad 
som tonas ned och ut; vilka subjekt och objekt som uppmärksammas och 
hur detta sker; hur givare och mottagare, samt hjälpare och motståndare 
gestaltas – samt vilka berättarstrategier sådana val innebär, och vilken 
betydelse de kan tillmätas.894

889 Dels på grund av någon slags allmän ämnesmässig närhet, dels på grund av att retori-
ken enligt ovan (2.4) kan ges en vidsträckt domän, så framstår det dock som föga proble-
matiskt att dra in narratologiska rön, grepp och tekniker i den härvarande undersökning-
en. Densamma syftar ju heller inte till att underhålla gränserna mellan olika humanistiska 
discipliner, eller skilda delar av litteraturteorin, utan att, med till buds stående medel 
(inklusive de som är tillgängliga efter diverse rövartåg), undersöka principen om avtals 
subjektiva begränsning, som en del av svensk civilrätt.
890 För introducerande översikter, se t ex Bal, Narratology: Introduction to the Theory of 
Narrative; Schmid, Narratology: An Introduction, eller på svenska A Johansson, Narrativ 
teori och metod.
891 Jfr Hanqvist, Nescia mens hominum, JT 2017–18 s 18, som i kritisk anda konstate-
rar att: ”Begreppet ’narrativ’ ska i och för sig behandlas med viss skepsis. Det är något av 
ett modeord som används för att diskutera en rad olika intellektuella områden.”
892 För narratologiska exempel i svensk rättsvetenskap, se t ex M Hansson, Kollektiv-
avtalsrätten s 22 ff, 116 ff, 411 f, och 420 ff, m hänv; E Björling, Rättstillämpningens 
tystnad, ssk s 33 ff; H Andersson, Rättens narratologiska dimensioner s 11 ff, inte minst 
s 16 f. Jfr även H Andersson, Barthesianska meditationer, Fs Nørgaard s 71 ff och Bladini, 
I objektivitetens sken (diskursanalys, men mycket fokus på narrativ).
893 Ibland kan vi tala om narrativa skript (jfr Björling, Rättstillämpningens tystnad 
s 40 f ), och alltså om hur berättelserna anknyter till kulturellt betingade förväntningar 
om hur händelseförlopp ska utveckla sig (som om berättelserna vore ”skriptade”, alltså 
manusstyrda). Säkert kan ibland också mina insatser ses som ”[those of a critic who] 
write[s] certain narrative scripts”, jfr Felski, The Limits of Critique s 88 f.
894 För en behändig överblick över de narratologiska topiker som här adresseras, se Hell-
spong, Narratologisk analys – att söka mönster i berättelser s 136 ff. Hellspong skriver 
själv att det där presenterade ”analysschemat [är] oerhört förenklande”. Poängen med 
att försöka identifiera de element som schemat ger, är dock inte att de ”ensamt kan göra 
[berättels]en rättvisa”, utan att identifierandet ”i bästa fall kan […] inbjuda till en tol-
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Ser man rättsordningen som en argumentativ kulturell praxis, eller en 
arena för retoriska övertygelseförsök, så kan snart sagt varje framställning 
inom ramen för rättens fält betraktas som ett argumentativt narrativ.895 
Det gäller även till exempel domskäl.896 Som nämnts finns i det följande 
flera rättsfallskommentarer. I dessa lyfts ofta domstolarnas framställning-
ar av den omtvistade saken, och de sätt på vilka domstolarna gestaltar de 
faktiska omständigheterna inom ramen för domskälens narrativ.897

Inte minst kapitel 4 nedan kan också i sig betraktas som en historia, vilken 
för samman ett antal mindre, mer avgränsade, narrativ. Det är en historia 
om diskursiva förskjutningar och den moderna direktkravsdebatten. Denna 
debatt är som nämnts representativ för den nuvarande civilrättsvetenskap-
liga forskningsfronten vad gäller principen om avtalets subjektiva begräns-
ning. Det är primärt inom direktkravsdebatten som den moderna diskussio-
nen om avtals räckvidd har förts; det är där saken nu står, och det finns inom 
ramen för debatten åtskilliga retoriska narrativ som är intressanta. Dels är 
diskussionerna belysande för konkreta rättsfrågor av intresse för oss. Dels 
är de retoriska narrativen intressanta i sig, och i sin egen rätt, som konkreta 
illustrationer av rätts(vetenskap)lig retorik. Diskussionsinläggen och deras 
narrativ synas i sömmarna, och vi fäster blicken på en del intertextuella 

kande ansträngning, som för oss ner under berättelsens yta till krafter som producerar 
dess dramatiska förlopp” (s 141). Den narratologiska analysen kan också ta sikte på att 
urskilja om berättelsen ”återgå[r] på en allmän typ av berättelse med mytiska drag [i Bar-
thes mening], som speglar hur många människor förstår sig själva och världen”, dvs ett 
”metanarrativ” (s 143). Detta kan vara ideologiskt laddat. Det kan appellera till ”ett djupt 
liggande system av tankar och värden som styr människors hållningar och handlande”, 
och berättelsetexten kan alltså ”knyta an till läsarnas doxa” (a st). Narrativanalysen kan 
därmed ge nycklar till hur texter övertygar, och understödja värderingen av talen där 
berättelserna figurerar (s 144).
895 Se 2.4 ovan och t ex Gewirtz, Narrative and Rhetoric in the Law s 5 som helt all-
mänt menar att ”[s]torytelling in law is narrative within a culture of argument. Virtually 
everyone in a legal culture […] is explicitly or implicitly making an argument and trying 
to persuade. Storytelling is, or is made to function as, argument.” Jfr även H Andersson, 
Rättens narratologiska dimensioner s 20 f, samt t ex i och kring fotnot 342 ovan.
896 Jfr Gewirtz, Narrative and Rhetoric in the Law s 8 och 11: ”[O]ne’s side’s narrative 
is constantly being met by the other side’s counternarrative (or sidestepping narrative), 
so that ’reality’ is always disassembled into multiple, conflicting, and partly overlaping 
versions, each version presented as true, each fighting to be declared ’what really hap-
pened’ – with very high stakes riding on that ultimate declaration. [---] judicial opinions 
always create ’the facts’ in the sense that judges always select out from the profusion of 
details before them”.
897 Graver, Narratio i juridisk argumentation, i Rett, retorikk og juridisk argumentasjon 
s 136 ff, innehåller narrativanalyser av norsk Høyesteretts domskäl i några olika rättsfall, 
och erbjuder därigenom konkretiserande illustrationer av vad retorisk narrativanalys kan 
bidra med, och hur den kan bedrivas. Se även den nedkortade varianten i Graver, Retts-
retorikk s 639 ff, ssk s 644 ff.



235

samband som lyfts eller undertryckts i debatten – ofta, och synbarligen helt i 
linje med Quintilianus rekommendationer, i syfte att övertyga om den egna 
positionens förtjänthet av företräde framför andra konkurrerande sådana.

2.5.5.2 Inramningsanalys
Till den vetenskapliga retoriska teoribildningen i vid mening räknas 
något som på svenska kan kallas för inramningsanalys (eller på engel-
ska Framing Analysis). Inramningsanalys kan betraktas som en form av 
retorisk kritik,898 där kritikern undersöker de processer varigenom talare 
konstruerar de perspektiv varur hon förespråkar att den omtalade saken 
bör betraktas. Annorlunda uttryckt rör inramningsanalys hur perspektivet 
konstrueras genom talet.899

Retoriska inramningar är i allmänhet strategiska. De innebär att vissa 
fakta synliggörs och betonas, medan andra tonas ned eller förbigås.900 
Ramar har beskrivits som ”central organizing idea[s] for making sense 
of relevant events and suggesting what is at issue”,901 och de tjänar alltså 
till att inordna det som omtalas i ett meningsskapande sammanhang. Som 
analysmetod kan inramningsanalys användas för att bättre förstå i princip 

898 För introduktioner till vad som avses med retorisk kritik (som i princip kan beskrivas 
som mainstream retorikforskning), se t ex Viklund, Retorisk kritik – en introduktion, 
i Fischer, Mehrens & Viklund (red), Retorisk kritik s 13 ff eller Kuypers, Elements of 
Rhetorical Criticism: The Big Picture, i Kuypers (ed), Rhetorical Criticism: Perspectives 
in Action s 1 ff. De verk vari Viklunds och Kuypers bidrag ingår innehåller också åtskil-
liga konkretiserande metodbeskrivningar och konkreta analyser med olika slag av retorisk 
kritik.
899 Se allmänt om inramningsanalys t ex Gamson, News as Framing: Comments on Gra-
ber, American Behavioral Scientist 1989 (vol 33) s 157 ff; Kuypers, Framing Analysis 
from a Rhetorical Perspective, i D’Angelo & Kuypers (ed), Doing News Framing Analysis 
s 286 ff; Souders & Dillard, Framing Connections: An Essay on Improving the Relation-
ship between Rhetorical and Social Scientific Frame Studies, International Journal of 
Communication 2014 (vol 8) s 1008 ff.
900 Gamson, News as Framing s 157: ”Facts have no intrinsic meaning. They take on the 
meaning by being embedded in a frame or story line that organizes them and gives them 
coherence, selecting certain ones to emphasize while ignoring others.” Jfr även Entman, 
Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm, Journal of Communication 1993 
(vol 43) s 51 ff.
901 Se Gamson, News as Framing s 157 och jfr Kuypers, Framing Analysis, i Kuypers (ed) 
Rhetorical Criticism: Perspectives in Action 1 uppl s 181 f. Se även Kuypers, Framing 
Analysis from a Rhetorical Perspective s 300: ”The power of frames subtly induces us to 
filter our perceptions of the world in particular ways […] the saliency of some information 
is increased over others”. Jfr även Entman, Framing: Toward Clarification of a Fractured 
Paradigm s 53.
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vilken retorisk artefakt som helst (och alltså varje diskursiv yttring),902 
genom att kritikern undersöker hur talaren framhäver vissa aspekter av 
verklighetens beskaffenhet (eller vad som nu omtalas). Inramningar kan 
tjäna till att definiera problem, diagnosticera orsaker, förmedla värde-
ringar, genomföra olika former av bedömningar, och föreslå lösningar.903 
Genom att den omtalade saken retoriskt ramas in ges publiken stöd för 
sina tolkningar. Inramningen innebär nämligen att talaren förser publi-
ken med signaler, ledtrådar och antydningar om den av talaren föredragna 
tolkningen (”the preferred interpretation”).904 Ramen tjänar alltså till att 
premiera vissa faktorer, och vissa utfall, genom att publiken bibringas en 
i viss mening vinklad bild, av de förutan ramen måhända mer ”neutrala” 
faktorerna.905 (Rätteligen skulle det väl dock ”förutan ramen” endast röra 
sig om ”en annan ram”.)906

För att återknyta till ett av exemplen ovan kan sägas att frågan om kon-
kursbon (med massaansvar) ska behöva betala för miljösaneringsåtgärder 
kan ramas in antingen som ett miljörättsligt problem, eller som ett kon-
kursrättsligt sådant (eller kanske på något annat sätt).907 Inramningen kan 
ske, och sker förmodligen ofta mest effektivt, genom små subtila ”ram-mar-
körer”, som till exempel ordval, betoningar och strategiska förtiganden.908 
Retoriska inramningar kan alltså, föga förvånande, ske helt i linje med hur 
saken berörts i den rättsvetenskapliga diskussion som ovan berördes. När vi 
förut berörde frågan om miljöansvaret, var temat dock som framgick i första 
hand perspektivvalets betydelse, i termer av konsekvenser för bedömning 
och utfall. Här handlar det istället om ett av de sätt på vilka perspektivval 
kan aktualiseras, och åvägabringas, alltså genom att frågan retoriskt ramas 
in på visst sätt. Några konkreta inramningsförsök illustrerades ovan, men 

902 Möjligen skulle man kunna säga ”i princip varje diskursiv yttring som låter sig förstås 
som strategisk kommunikation”, och genom att tillfoga kvalifikationen inskränka begrep-
pet retorisk artefakt. För våra syften finns det dock inga intressanta diskursiva yttringar 
som inte låter sig förstås som strategiska kommunikationer – då alla de retoriska artefak-
ter (källor) vi granskar kan läsas som att de avser förmedla ett budskap, i en fråga som 
kunnat vara annorlunda (retorikens domän, enligt Aristoteles, se Retoriken 1357a), och 
därmed är strategiska, i här relevant mening.
903 Entman, Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm s 52; Kuypers, Fra-
ming Analysis s 182.
904 Gamson, News as Framing s 158; Kuypers, Framing Analysis from a Rhetorical Per-
spective s 298 ff; Kuypers, Framing Analysis s 182, 184 (och 184 ff, om komparativ 
inramningsanalys där man jämför olika inramningar med varandra för att iaktta vink-
lingar).
905 Jfr bl a Kuypers, Framing analysis s 182, 183 f, 197 ff.
906 Jfr Gamson, News as Framing s 158: ”All senders […] are sponsors of frames.”
907 Se 2.3.2 ovan.
908 Jfr om Quintilianus råd kring och i not 882 ovan.
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här sätter vi alltså ord på vad som illustrerades, genom att kalla det för just 
inramning och analys av sådan.

Retorisk inramning kan därmed beskrivas som ett sätt att, ofta subtilt, 
försöka gestalta frågan i ett visst paradigm. Annorlunda uttryckt kan en 
viss retorisk inramning understödja ett visst paradigmval, i ovan berörd 
mening. Följdenligt utgör inramningsanalys ett sätt att studera hur så 
sker och hur strategiska vinklingar konkret kan genomföras, inom ramen 
för rättsliga berättelser – för att bestämma frågan och dess status på olika 
sätt.

Med inramningsanalysen hänger delvis samman att vi ibland kommer 
att fokusera på detaljer, av också ganska smått slag. Här och där hakar 
vi upp oss på formuleringar, fraser, ordval, källval, hänvisningsmarkörer, 
interpunktion, och någon gång till och med vad som förtigs. Den genom-
gående principen för vad som uppmärksammas har varit vad som verkat 
intressant. Oftast har det verkat intressant av endera av två skäl. Anting-
en därför att sådana småsaker utgör en del av ramgestaltningen, varvid 
”små sakerna” alltså tjänar en strategisk funktion som ett led i sakens 
inramning. Eller därför att något av det som nyss kursiverats, stort eller 
litet, kunnat belysas i ljuset av den kontextuella källbilden och att man då 
kunnat bli varse ytterligare dimensioner i texten, såsom implicita inter-
textuella samband, eller något annat tänk- eller märkvärdigt.

Ibland kan säkert någon tycka att analysen här gör en höna av en fjä-
der, och nere på detaljnivån gränsar det nog ibland mot stilanalys, som i 
princip kan hållas isär från narrativanalysen.909 (Det finns överlappning-
ar, men de olika analysmodi representerar olika fokus; stilanalysen rör 
mer uteslutande de stilistiska formerna, och kan till exempel fokusera på 
figurval, troper och stilnivå, samt ägna sig åt utläggningar av dessa.) Det 
finns dock inget skäl att strikt upprätthålla sådana gränser som förhindrar 
att analysapparaten här, med en pragmatisk eklekticism,910 kan berikas av 

909 Se om stilanalys t ex Sigrell, Retorisk stilanalys: ironi, presuppositioner och metony-
mier, i Fischer, Mehrens & Viklund (red), Retorisk kritik s 119 ff; eller Fahnestock, Rhe-
torical Style: The Uses of Language in Persuasion, som är ett omfattande och ingående 
standardverk om stilanalys.
910 Eklekticism betyder inte  hopkok, röra eller mischmasch. Termen kommer från gre-
kiskans eklektikos (εκλεκτικος), som förvisso kan översättas som selektiv, eller utväl-
jande. I filosofisk mening är eklekticism dock snarare det mer precisa att ”välja det bästa”, 
ur olika system och lärobyggnader, istället för att följa en lära(re) konsekvent. Bland 
berömda historiska eklektiker kan nämnas Diogenes från Appolonia, Roland Barthes och 
förstås Cicero, som alla anammade utväljande läroformer. (Barthes ska ha sagt att: ”I 
have tried to be as eclectic as I possibly can with my professional life, and so far it’s been 
pretty fun.”) I klassisk mening är alltså en eklektiker någon som hämtar inspiration och 
idéer från olika håll, kombinerar och blandar dem, samt gör något av dem som är gynn-
samt för egna ärenden. I denna mening kan förevarande framställning betraktas som ett i 
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det som framstår som berikande.911 Även stilen är uppenbarligen också 
en del av berättelsen, och stilistiska val är knappast utan betydelse för vad 
som berättas.912

Det är till exempel viss skillnad mellan att inleda en berättelse med: ”Det 
var en mørk og stormfull natt.”; att göra det med: ”Dä blåste’rå, och så var’e 
inte så ljust heller.”, och att indela sin redogörelse med: ”Kring 02-tiden den 
23 november…” Variationerna väcker olika förväntningar, och det gör de 
därför att de förmedlar olika saker – även om de skulle vara beskrivningar 
av identiska skeenden, i form av verkliga händelseförlopp. Kanske mindre 
uppenbara, men desto mer betydelsefulla, exempel kan fås genom att jäm-
föra olika instansers domar och beslut i samma mål med varandra, då olika 
gestaltningar av de fakta som underställs bedömning kan vara signifikanta 
för eller förebåda utfallet.913

Resultaten av dessa berättelseorienterade, inramningssökande, stilkäns-
liga och metodologiskt botaniserande studier integreras i det följande i 
kommentarerna till de olika rättsfall och andra källor vars narrativ stu-
deras. (Metodologiska val bör förvisso få följa av undersökningens syfte; 
de måste dock även influeras av det tillgängliga materialet.) Resultaten 
framställs därmed inte som något kliniskt avskilt eller renodlat ”narrato-
logiskt”. (Det är fortfarande rättsdogmatisk rättsvetenskap vi ägnar oss åt 
– inte litteraturvetenskap, även om dess analysmodi stimulerar analysen.)

2.6 Partitio – slutet på början
Med allt detta sagt har vi nu nått slutet av undersökningens första del. 
Härmed är grunden lagd för fortsättningen. Vi ska snart övergå till nästa 
del, som sträcker sig resten av detta första band, och alltså till våra mer 
materiellt rättsliga ärenden. Först kan vi dock helt kort påminna oss vad 

metodhänseende eklektiskt försök. Se om eklekticism t ex Kuypers, An Eclectic Approach to 
Criticism s 239 ff (som inleds med Barthes-citatet i föregående parentes), inte minst om 
eklekticismens potential och fallgropar s 249 f.
911 Jfr i och vid not 74 ovan.
912 Jfr Fahnestock, Rhetorical Style s 7, som antyder stilanalysens relevans med bl a föl-
jande iakttagelse: ”[O]f all the parts of rhetoric [som i: partesläran], style is arguably 
the most implicated in the others, since linguistic choice is the point of realization for 
the rhetorical precepts and theories belonging to the others canons.” Jfr även Goodrich, 
Reading the Law s 181 ff.
913 Jfr t ex 4.3.3 nedan, om NJA 1989 s 117 (HD:s minoritet och majoritet); 4.4.4.3 
om NJA 2013 s 1190 (HD:s dom jämfört med betänkandet), eller Bd 2, kap 10 om NJA 
2005 s 142.
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som så här långt skett i denna text, genom att erinra oss vissa nyckelbe-
grepp och huvudtankar ur det som sagts.

Här betraktas rätten som en särskild form av retorik. Rätten och rätts-
ordningen ses därmed som en argumentativ praxis, och en arena för reto-
riska övertygelseförsök. Ett samhälleligt samtal, där man försöker övertyga 
varandra – och någon gång själv kan bli övertygad – på ett sätt som driver 
samtalet framåt.

Mot bakgrund av denna övergripande teori finns det utrymme att 
berika den traditionella rättsdogmatiska metod som utgör den mest cen-
trala delen av den metodologiska basen för förevarande undersökning. 
Våra teoretiska och metodologiska nyckelbegrepp är därmed i första hand 
de gamla vanliga rättsdogmatiska sådana, vilka förutsätts vara tillräckligt 
bekanta för att kunna sammanfattas under den alluderande metodde-
klarationen ”en traditionell rättsdogmatisk metod”. Denna metod berikas 
dock med en del nya, och gamla, sätt att läsa och tänka, vilka hämtas ur 
den retoriska traditionen i vid mening. Vad som hämtas har utvecklats 
ovan, ofta ganska ingående, och vi kan därför här nöja oss med att så kort 
som möjligt repetera vad som importerats. Några centrala teman och 
metodologiska nyckelbegrepp är alltså de följande, som är sinsemellan 
beroende på flera olika sätt (och det här är alltså avsett som en maximalt 
översiktlig påminnelse, snarare än som en ny systematisering):

(a)  Rättsdogmatik kan förstås som en hermeneutisk verksamhet – en 
tolkningskonst, där tolkarnas förförståelse ofrånkomligen påverkar 
vad som förstås.

(b)  Såväl rätten som vetenskapen gör anspråk på objektivitet, men båda 
verksamheterna präglas ofrånkomligen av subjektsberoenden.

(c)  Rättsvetandet präglas därmed i någon omfattning ofrånkomligen av 
relativitet, och detta antyder ett problemkomplex vilket man kan 
närma sig bland annat genom att tala om paradigm, om paradigmval 
och om perspektivberoenden.

(d)  Rättsvetenskapen kan liksom rättsordningen i vid mening betraktas 
som ett samhälleligt samtal och rätten ses här som en argumentativ 
kultur och en retorisk praxis.
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Några andra viktiga teman och termer var de följande:

(e)  Doxa – samtalsdeltagarnas föreställningar, förgivettaganden och för-
santhållanden vilka talare har att appellera till om de vill övertyga. 
Retoriken kan ses som en doxologisk kunskapsteori.

(f )  Topik, topologi – till retorikens elementa räknas de metaforiska tanke-
platser där argument finns. Topiker kan adresseras i såväl heuristiska 
som hermeneutiska syften, för att egga fantasin och ordna analysen. 
Topiker finns av många olika arter och slag, och de kan systematisera 
i topikläror.

(g)  Enthymem – argumentation beror i regel delvis på premisser som 
underförstås. Enthymemisk argumentation får ofta sin styrka genom 
att publiken själv supplerar de saknade premisserna, och enthymem-
analys går ut på att försöka artikulera sådana outtalade premisser 
som krävs för att argumentationen ska övertyga.

(h)  Ethos – talares trovärdighet och diskursiva auktoritet är ett reto-
riskt övertygelsemedel. Ethosanalys innebär undersökning av talares 
karaktärsgestaltning.

(i)  Statusläran – frågor kan vara av olika slag. Man kan tala om i vart 
fall status coniecturalis, definitionis, qualitatis och translationis, och 
med det alltså avse frågor av olika slag.

(j)  Narratio – berättelser kan fungera som argument, och narrativanalys 
är ett sätt att undersöka hur så sker. Berättelsers strukturer, retoriska 
inramning och stil utgör därvidlag några allmänrelevanta teman.


Det finns helt säkert mer att säga om de teman som berörts här i kapi-
tel 2. Flera av dem torde vara i det närmaste outtömliga, och vad gäller 
analysverktyg till nytta för rättsvetenskapen utgör som sagt den retoriska 
bildningstraditionen något utav ett ymnighetshorn. För våra syften lär 
dock det sagda vara tillfyllest, åtminstone för stunden och för att vi nu 
ska kunna återgå till vårt materiellrättsliga tema.

Här och där i det följande finns det nog behov av ytterligare förklaring-
ar, och därtill finns det inte sällan utrymme för fördjupande utläggningar. 
Dispositionsmässigt verkar det dock lämpligare att förlägga sådana till 
sina respektive sammanhang (i förekommande fall förlagt till avsnitt med 
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packad text eller fotnoter) samt att alltså förklara och fördjupa när det 
behövs eller verkar meningsfullt.914

Vi ska nu övergå till undersökningens del II och alltså röra oss mot 
frågorna om avtals verkningar i förhållande till tredjeman. Därmed ska vi 
börja operationalisera de sätt att läsa, och tänka, som nu får anses veder-
börligen introducerade – tillsammans med de traditionella rättsdogma-
tiska som förväntas vara kända sedan tidigare.

Ett genomgående tema för den följande del II är förhållandet mellan 
direktkrav och tredjemansavtal. Temat berörs ganska ingående. Utförlig-
heten motiveras av att temat givet den rättsvetenskapliga diskussionens 
nuläge synes vara om inte det, så åtminstone ett av de allra mest aktuella 
diskussionstemana. Det är heller knappast möjligt, och i vart fall inte 
lämpligt, att försöka förbigå direktkravsfiguren, om man intresserar sig 
för tredjemansavtalsläran – eftersom dessa två, som nämndes inlednings-
vis, är påtagligt insyltade.

914 Jfr, angående relationen mellan metodologiska utläggningar och det faktiska genom-
förandet av undersökningen, M Hansson, Kollektivavtalsrätten s 20 och 23.





DEL II 
Tredjemansavtal och direktkrav
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3 Inledande kommentarer till 
avhandlingens andra del

3.1 Mjukstart och repetition
Som utlovat ska vi nu uppehålla oss vid det rättsliga fenomenet direkt-
krav, och vid den moderna diskussionen om sådana krav. Som nämnts 
är ett av skälen för detta att principen om avtals subjektiva begränsning 
främst figurerat i den sentida diskursen då direktkrav diskuterats. Ett 
annat skäl är att diskussionerna är ägnade att belysa den i svensk rätt 
olagfästa tredjemansavtalsläran. Viktiga delar av denna lära har nämligen 
kommit till uttryck i direktkravsdiskussionerna. Det innebär att de käl-
lor, diskussioner och ståndpunkter som där framförts, jämte de premisser 
på vilka dessa ståndpunkter och diskussioner byggts, tillhör vårt mest 
relevanta och intressanta studiematerial. För bekvämlighetens skull kan 
detta samlas under den mer kärnfulla beteckningen direktkravsdiskursen.

Diskussionerna om direktkrav har regelmässigt rört vilka möjligheter 
det finns att rikta krav mot en medkontrahents medkontrahent, eller 
någon annan som befinner sig ”längre bak” i den så kallade ansvars- eller 
kontraktskedjan, än ”längst fram” eller ”närmast” den som kräver.915 Som 
också nämnts har principen om avtals subjektiva begränsning normalt 
kommit att gestaltas som en utgångspunkt, och ofta som ett slags spärr 
mot direktkrav – som ett hinder, vilket måste övervinnas för att en viss 
talan ska kunna vinna framgång.916

915 Se t ex Zackariasson, Direktkrav passim, bl a s 30; Lindskog, Betalning 2 uppl 
s 223 ff; van der Sluijs, Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring s 63 ff; Håstad, Köprätt och 
annan kontraktsrätt 6 uppl s 157 f; Hellner, Hager & Persson, Speciell avtalsrätt II Kon-
traktsrätt: 2 häftet 6 uppl s 131; Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt 10 uppl s 263 f; 
Bengtsson, Ullman & Unger, Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden 2 uppl s 119; 
Ulfbeck, Kontrakters relativitet t ex s 134 (”Direkte kravs problematikken kan med andre 
ord opstå i enhver situation, hvor en række personer er forbundet i en kæde af skyldfor-
hold.”) eller ur praxis t ex NJA 2014 s 760.
916 Jfr t ex Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt 10 uppl s 260 f; van der Sluijs, 
Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring s 105; Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz, 
Avtalsrätt I 14 uppl s 163 f; Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt 6 uppl s 157; 
Bengtsson, Ullman & Unger, Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden 2 uppl s 120, 
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Att principen tenderar att framställas på detta vis är inte unikt för 
samtida svensk rätt. Även historiskt, och internationellt, synes principen 
– eller rättare sagt dess motsvarigheter i relativitetsprinciper, privity-dok-
trinen, och så vidare – ha figurerat som utgångspunkt och som ett hinder 
mot olika former av talan riktade mot andra än direkta medkontrahen-
ter.917 Det har redan berörts, i någon utsträckning.918

Här berörs främst den specifikt svenska diskussionen – vilken svårligen 
kan beskrivas som annat än omedelbart relevant för det svenska rättslä-
get. Även om fokus därmed ligger på nationell rätt, finns det intertextu-
ella samband mellan svenska och utländska källor (i form av såväl expli-
cita hänvisningar som andra mer implicita beroenden). Dessa samband 
motiverar att en del utländskt material berörs, upplysningsvis och som 
kontext.919

Direktkravsdiskussionerna är även av mer allmänt förmögenhets-
rättsteoretiskt intresse. Direktkravsdiskursen är nämligen belysande för 
principen om avtals subjektiva begränsning, samt för det sätt på vilket 
denna princip uppfattats, som en del av den samtida förmögenhetsrät-
tens grundvalar. Det motiverar i sig de följande utläggningarna.920

De diskussioner vi ska beröra inbegriper en debatt om direktkrav, vil-
ken tidvis varit ganska livlig. Debatten är väsentligen en rättsvetenskaplig 
sådan, sett såväl till innehållet i debattinlagorna som till var desamma 
publicerats. I direktkravsdiskursen finns det dock ovanligt tydliga sam-

eller Lindskog, Betalning 2 uppl s 230. Jfr även, från vårt södra grannland, t ex Ulfbeck, 
Kontrakters relativitet s 31 ff; Iversen, Obligationsret: På grundlag af Bernhard Gomard, 
Obligationsret: 1 del s 311 eller Bryde Andersen, Lærebog i obligationsret I s 434. Jfr från 
Norge t ex Krüger, Norsk kontraktsrett s 94. (Intressant nog tycks det dock inte lika givet 
att ta utgångspunkt i bara parterna-principen i den mer direktkravsvänliga norska rätten, 
jfr om densamma vidare 6.6.2 nedan.)
917 Jfr t ex Zweigert & Kötz, Introduction to Comparative Law 3 uppl s 456 ff; Markesi-
nis, Unberath & Johnston, The German Law of Contract: A Comparative Treatise 2 uppl 
s 186 ff; Nicholas, The French Law of Contract 2 uppl s 169 ff; Peel, Treitel on The Law of 
Contract 12 uppl s 613 ff; Zimmermann, The Law of Obligations s 34 ff; eller ur nordisk 
rätt t ex Ulfbeck, Kontrakters relativitet s 31 ff, ssk 39 f; Tørum, Direktekrav s 46 ff, 64 ff, 
89 ff; Zackariasson, Direktkrav s 112; eller Salminen, From National Product Liability to 
Transnational Production Liability: Conceptualizing the Relationship of Law and Global 
Supply Chains s 32 ff.
918 Se 1.1 ovan m hänv och jfr vidare nedan, ssk kap 5.
919 Se främst 6.6 och 6.5.3 nedan. Utländskt material vävs dock in i framställningen 
löpande, om och när det är relevant.
920 Det är förstås en truism att det sätt på vilket något framställs är ägnat att påverka 
förståelsen av det framställda, och i den mån ett framställningssätt kan sägas vara allmänt, 
i betydelsen spritt och vedertaget, så lär man kunna anta att detsamma kommit att prägla 
den likaledes allmänna förståelsen av det som sålunda framställts. Jfr ovan 2.3, 2.4 och 
2.5.5.
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band mellan å ena sidan den rättsteoretiska diskussionen, och å andra sidan 
den rättsliga praktiken, sådan denna återspeglas i refererad domstolsprax-
is.921 Mellan domstolarnas praktik och vetenskapens teoretiserande låter 
sig ett relativt intensivt växelspel, och en ömsesidig påverkan, gestaltas. 
Vissa rättsfall har föranlett vetenskaplig diskussion samt provocerat kri-
tik, och ibland öppen polemik, och denna har i sin tur kommit att påver-
ka senare praxis.922

Det må vara att en sådan ömsesidig påverkan kan vara helt i sin ord-
ning. Utifrån ett traditionellt paradigm med en tjänande rättsvetenskap 
är det väl snarast ett sundhetstecken,923 och en signal om att den önskvär-
da dialogen fungerat.924 Och det är ju i så fall bra. Vad gäller det aktuella 

921 Eller så är de bara just här ovanligt tydliga för mig, på grund av att jag råkar vara 
någorlunda inläst på ämnet.
922 Vad som först påverkat vad synes bero på var, och när, man låter ”den moderna direkt-
kravsdebatten” börja och är såtillvida en avgränsnings- och periodiseringsfråga.
923 Låt vara att det idealet varken är oproblematiskt eller omhuldas av alla – och heller 
inte bör göra det. Jfr t ex Träskman, En Herrens tjänare, eller några Herrans tjänare?, 
SvJT 2002 s 333 ff; J Samuelsson, Något om tolkning av försäkringsvillkor, SvJT 2014 
s 720 med not 104 och, mer vagt, H Andersson, Forskartyper: några typdrag i en rättsve-
tenskaplig typologi, de lege 2013 s 16 f. För en historisk utläggning till problematisering 
av det här påstått ”traditionella”, se t ex Björne, Banbrytare, tekniker, iakttagare – den 
nordiske rättsvetenskapsmannens roller, SvJT 2002 s 235 ff.
924 Jfr t ex NJA 2011 s 843: ”I förevarande mål handlar det om en tvist på förmögen-
hetsrättens område. Rättsutvecklingen på det området sker i särskilt hög grad genom ett 
samspel mellan domstolspraxis och rättsvetenskapen.” Jfr även t ex Bengtsson, Domare 
och lagstiftare i samverkan och konflikt, Fs Strömholm s 109 ff; Sandgren, Vad är rättsve-
tenskap?, Fs Seipel s 540 ff; Petrusson, Den rättsvetenskapliga forskningens roll – Vad bör 
den rättsvetenskapliga forskningen syssla med och varför?, SvJT 2002 s 217 f; Hellner, 
Metodproblem i rättsvetenskapen s 29 f (” ’Traditionell rättsvetenskap’ kan karaktäriseras 
pragmatiskt: den bedrivs huvudsakligen av personer med akademisk juridisk utbildning 
och vanligen med någon ambition att tjäna den juridiska verksamheten.”, min kurs), 
och därtill Agell, Rationalitet och värderingar i rättsvetenskapen, SvJT 2002 s 243 ff, 
bl a på s 247 f. Jfr även, angående dialogen och dess önskvärdhet, debatten om HD:s 
”aktivism”, se t ex Wersäll, En offensiv Högsta domstol. Några reflektioner kring HD:s 
rättsbildning, SvJT 2014 s 1 ff eller Derlén & Lindholm, Judiciell aktivism eller preju-
dikatbildning?: en empirisk granskning av Högsta domstolen, SvJT 2016 s 143 ff, som 
inledningsvis hänvisar till åtskilliga av debattinläggen. Jfr även C Ramberg, Prejudikat 
som rättskälla i förmögenhetsrätten s 105 ff, m hänv, samt, för skojs skull, nyhetsmagasi-
net Fokus, där Anderberg under rubriken ”Aktivisten” 2016-03-04 publicerat en intervju 
med HD:s dåvarande ordf Stefan Lindskog, vilken bl a innehåller följande passus (som 
säkerligen utformats avsiktligt provokativt): ”Frågan om huruvida Högsta domstolen bli-
vit för aktivistisk delar helt enkelt svenska jurister i två läger. [styckebrytning] Det är 
inget som bekymrar Lindskog. Tvärtom. Han planerar att gå ännu längre i den nya rikt-
ningen. [citat från intervjuobjektet:] ’Jag tycker gott att en högsta domstol kan ta sig lite 
mer friheter än den svenska har gjort traditionellt.’” Se även Heckscher & Victor, Stefan 
Lindskog och straffrätten, Fs Lindskog s 223 ff. Jfr även Lindskog, Rättsvetenskapens 
betydelse för prejudikatbildningen på förmögenhetsrättens område s 176. För argument 
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ämnet framstår dock växelverkan som ovanligt operativ – dialogen verkar 
sällsynt intensiv och meddelsam – och det förtjänar påpekas att gränsen 
mellan praktik och teori här inte är alldeles lätt att dra.925 För det är nog 
inte så enkelt som att den sammanfaller med valet av publiceringska-
nal (”NJA, alternativt artikel eller bok?”). Var något finns publicerat har 
förstås viss betydelse, för om det ska betraktas som ”teori” eller ”prak-
tik”. Därutöver bör dock även det materiella innehållet i publikationen 
beaktas – man bör i detta avseende låta formen vara underordnad den 
materiella substansen.926

De närmast följande avsnitten innehåller kritiska närläsningar av senare 
tids praxisutveckling. Ett antal domstolsavgöranden sammanförs till seri-
er och läses mot varandra och mot den doktrinära kontexten, på sätt 
som illustrerar det nämnda växelspelet och därigenom förhoppningsvis 
gestaltar diskursen på ett konstruktivt sätt. Läsningarna är regelmässigt 
topiskt orienterade och texten kan därmed läsas som en inventering av de 
främst förekommande argumentationslinjerna i direktkravsfrågor i vid 
mening.927

En av de funktioner de följande kapitlen fyller är att erbjuda hållpunk-
ter kring ett argumentationsmässigt tema. Det handlar om begreppet 
direktkrav och dettas förhållande till andra begrepp, varvid särskilt förhål-
landet mellan rättsfigurerna direktkrav och tredjemansavtal är av intresse. 
Det är möjligt att skilja ut dessa rättsfigurer från varandra, och att göra 
det kan ha vissa poänger samt fylla vissa funktioner, inte minst systema-
tiska sådana och på den rättsliga argumentationens plan… Men nu ska vi 
inte gå saker och ting i förväg – inga spoilers!

Från början, då: Utgångspunkten har, i såväl doktrin som praxis, varit 
att avtal, som allmän regel, endast medför verkningar för sina parter, och 
diskussionen har primärt rört under vilka förutsättningar man kan göra 
avsteg från denna allmänna regel. Inom ramen för den diskussionen har 

och nyansering, se t ex Lindskogs tillägg i NJA 2012 s 535, Lindskog, Att vara advokat 
i Högsta domstolen, Insolvensrättslig tidskrift 2018 s 27 f, och för här relevant kontext 
bl a 6.5 nedan, m hänv.
925 Svårigheten hänger delvis ihop med en förekommande tendens till (långa) tillägg, inte 
sällan skrivna ”för egen del” och om saker av också mer perifer relevans för rättsfrågan i 
målet. Tendensen har diskuterats och kritiserats på olika håll under senare år. Ett av de 
kritiska temana fångas redan i titeln till Ingvarsson, Tillägg för egen del – doktrin i ”fel” 
publiceringsforum, de lege 2013 s 93 ff. Svårigheten hänger dock minst lika mycket ihop 
med HD:s nuvarande, ”nya”, domskrivningskutymer, där domarna tycks bli kontinuer-
ligt längre samt fallen och rättsfrågorna ofta inordnas i en allt bredare kontext (more is 
more, liksom). Jfr vidare nedan, efter not 1147.
926 Ett retoriskt grepp (nästan en figur) vi återkommer till nedan vid not 1345 ff.
927 Se om den topiska orienteringen 2.5.1 ovan.
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även avhandlats vad som är poängen med principen om avtalets subjektiva 
begränsning, eller annorlunda uttryckt vad som är dess syfte(n), ändamål 
och funktion(er). Det härskande paradigmet tenderar att premiera ända-
målsargumentation. Det gäller åtminstone det förmögenhetsrättsveten-
skapliga paradigmet, i frågor om tredjemans rätt. Det kan därmed sägas 
vara teleologiskt orienterat. (Eller teleologistiskt, om man vill etikettera 
det som en -ism (exempelvis för att antyda att något gått till överdrift).) 
Principens telos (ett ord som beroende på sammanhanget kan översättas 
som just syfte, ändamål, funktion, eller motiv) är därmed ofta beaktans-
värt, när principens innebörd och konkreta konsekvenser för olika fall 
ska fastställas.928

Det är inte okontroversiellt (vi kommer till det), men för några år 
sedan sammanfattade HD direktkravsrättsläget, i det mål som refereras i 
NJA 2012 s 697. I domskälen står bland annat följande:

”12. [Käranden i målet har] gjort gällande att han på grund av direktkravs-
rätt har rätt till medlen.

13. Den allmänna regeln i svensk rätt är att ett avtal är bindande enbart 
för parterna i avtalet (se t.ex. NJA 1997 s. 44 och NJA 2001 s. 711). Avta-
let har alltså en subjektiv begränsning och en part kan inte kräva ersättning 
av sin medkontrahents medkontrahent därför att denne njutit förmåner eller 
ålagts plikter i förhållande till medkontrahenten. De motiv som uppställs för 
denna regel är i dag främst att den bidrar till att upprätthålla klarhet i rätts-
förhållanden genom att part håller sig till sin medkontrahent[929]. Från den 
regeln har gjorts vissa undantag på så sätt att tredje man har tillerkänts en 
självständig rätt i ett rättsförhållande mellan två andra parter. […]” (mina 
kurs).

Detta sätt att sammanfatta saken (genom att nämna de vanliga glosorna 
med: ”enbart parterna”; ”subjektiv begränsning”; att man inte får ’hoppa 
över’ kontrahenter; i syfte att upprätthålla ordning och reda; men att det 
”gjorts vissa undantag”) kan beskrivas som klassicistiskt. Närmare bestämt 
i den meningen att det ger uttryck för tankestrukturer som är väl etable-
rade i en obligationsrätt som vad gäller formen – statusbestämningen, 
valda framställningssätt och vilka argument som betonas – kan benämnas 

928 Jo, jag vet att det finns de som vill göra skillnad mellan syfte, motiv, ändamål, och 
funktion, och ställa de olika begreppen i olika relationer till varandra, men förbigår här 
det, som en komplikation vilkens synliggörande i brödtexten inte behövs, för att göra 
poängen – som bara är att principens telos uppfattas vara relevant för dess tillämpning, 
eftersom denna förutsätts skola vara ändamålsenlig.
929 Här erbjuder HD följande hänvisningar: ”(se bl.a. Jan Hellner m.fl., Speciell avtals-
rätt II – Kontraktsrätt, 2 häftet, 5 uppl. 2011, s. 131 och Svante O. Johansson i Festskrift 
till Torgny Håstad, 2010, s. 284 ff.)”
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klassisk. En poäng med ett sådant benämnande är att skilja ut denna obli-
gationsrätt, från exempelvis en sådan som till sin form är modernistisk och 
därför premierar progressivt framstegssträvande retorik.930

Klassicismen utgör en del av förklaringen till att beskrivningen inte 
är okontroversiell (vilket vi som sagt kommer till, i sinom tid). Den är 
dock adekvat, för att så här inledningsvis ge en fingervisning om debat-
tens nuläge och nuvarande utgångspunkter – genom att antyda en av de 
positioner som där företrätts.931 Därmed ges även en utgångspunkt för 
förevarande del av den bok du har framför dig.

3.2 Orienterande översikt över avhandlingens 
andra del

Innevarande del av avhandlingen omfattar fem kapitel, inklusive detta 
inledningskapitel. Detsamma innehåller främst förberedande anmärk-
ningar av mer metatextuell karaktär, avseende denna andra del. Tanken 
är att översiktens förläggande till ett eget inledande kapitel borgar för 
överskådlighet.

De tre följande kapitlen (4–6) berör intertextuellt förbundna men 
tematiskt åtskilda ämnen som har det gemensamt att de låter sig samlas 
under rubriken den moderna direktkravsdiskursen. Denna är som nämnts 
signifikativ för den svenska rättslitteraturens nuvarande ställning i frågan 
om avtals räckvidd. Den utgör därmed en lämplig utgångspunkt för de 
frågor om tredjemansavtal som ska behandlas.

I nästa kapitel (4) berörs ett fenomen som fått en framskjuten plats i 
den moderna direktkravsdiskursen, nämligen typiska tredjemansavtal på 
tunt underlag.

Med typiska tredjemansavtal avses avtal till förmån för tredjeman, 
enligt vilka tredjeman självständigt kan kräva (positiv/aktiv) prestation 
av någon av eller båda avtalsparterna. Ett sådant avtal kan kallas typiskt 
därför att det utgör paradigmet för rättsfiguren tredjemansavtal. Det utgör 

930 Eller för den delen postmodern. Eller post-postmodern. Eller futuristisk, anakronis-
tisk, eller, varför inte, nutidstrendig. (Och om alla dem kan man fråga: Och vad är det 
som utmärker dem då?)
931 Det är värt att notera vad som inte  står i domskälen. Domstolen undviker ett flertal 
kodord från direktkravsdebatten och avstår därigenom från att tematisera fallet i termer 
av fordrings- eller kontraktskedjor och täckningsfordringar, samt undviker att beakta ett 
eventuellt (orsaks)samband mellan fordringarna i de olika leden. Denna tystnad har upp-
levts som besvärande. Se vidare om HD:s dom 4.1.3.3 nedan, och om den besvärande 
tystnaden här och där i 6.5, inte minst 6.5.2.
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såväl det teoretiska idealexemplet som det främsta historiska exemplet på 
tredjemansavtal.932

Som termen antyder kan man även tala om atypiska tredjemansavtal. Där-
med avses avtal vars rättsverkningar avviker från de typiska. Istället för 
att angå positiv prestation till tredjeman angår de något annat. Atypiska 
tredjemansavtal medför alltså alternativa former av tredjemansberättiganden. 
Bland de atypiska tredjemansavtalen märks för det första avtal som begrän-
sar en avtalsparts möjligheter att framställa krav mot tredjeman. Det främ-
sta exemplet är ansvarsbegränsningar till förmån för tredjeman, eller tredje-
mansfriskrivningar. Även den likartade avtalsfiguren eftergift till förmån för 
tredjeman, eller tredjemanseftergift, kan dock nämnas. För det andra märks 
sådana avtal enligt vilka tredjeman medges en kontraktuellt grundad rätt att 
framställa skadeståndsanspråk mot avtalspart (det främsta exemplet är avtal 
med skyddsverkan för tredjeman, som är en särskild form av tredjemans-
garanti vilken ger tredjeman ett inomobligatoriskt grundat skadeståndsan-
språk, men inget självständigt krav på prestation).933

Kapitlet berör i huvudsak en specifik gren av praxisutvecklingen kring 
typiska tredjemansavtal, samt den rättsvetenskapliga diskussionen i 
anslutning därtill, där ett antal olika domar problematiserats och kriti-
serats för att bygga på för tunt tolkningsunderlag. Tunnheten har föranlett 
att de tredjemansavtal som befunnits föreligga senare uppfattats som fik-
tiva, varför det skulle röra sig om en särskild form av avtalsfiktioner.

Kapitlet är inledningsvis huvudsakligen disponerat i anslutning till de 
relevanta rättsfallen och kan enligt ovan i stora delar läsas som en serie 
kontextualiserande retoriskt-hermeneutiskt inriktade rättsfallskommentarer.

De kommenterade rättsfallen samlas och situeras som en del av en mer 
allmän diskussion inom förmögenhetsrättsvetenskapen. En diskussion 
som rör avtal på tunt underlag och avtalsfiktioner. Därvid behandlas i 
någon omfattning också hur fenomenet ”rättsliga fiktioner” diskuterats 
i den svenska och internationella litteraturen. Därtill berörs ett antal 
teman som mer eller mindre nära ansluter till avtalsfiktionstematiken – 
som ”anses-utfästelser” och ”garantifiktioner”.

932 Sådana typiska tredjemansavtal utgör det huvudsakliga föremålet för kapitlet. Helt 
går det dock inte att hålla fast vid denna riktning, varför vissa dispositions- och avgräns-
ningsmässiga oegentligheter smugit sig in – t ex i 4.5.2.2, där ett rättsfall om en eftergift 
riktad till avtalspart avseende en fordran mot tredjeman (en tredjemanseftergift) behand-
las. Detta motiveras av att HD:s argumentationsmönster i fallet passar väl in i kapitlet i 
övrigt, även om rättsfiguren inte är tredjemansavtalets idealtyp. Angående tredjemansav-
talets historia, jfr i not 942 nedan.
933 Atypiska tredjemansavtalsformer utgör temat i Bd 2, kap 17.
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Det hela tjänar flera olika ändamål.934 För det första innebär det en 
ganska omsorgsfull utläggning av tredjemansavtalsbegreppets möjliga 
innebörd, och av tredjemansavtalsfigurens förhållande till rättsfiguren 
direktkrav. För det andra innebär det en inventering av argumentations-
möjligheterna i den samtida diskursen, när det gäller de aktuella rätts-
figurerna.935 För det tredje presteras, som avsedda bieffekter längs vägen, 
en del utläggningar i anslutning till några förmögenhetsrättsteoretiska 
teman som av tradition betraktas som problematiska. Även i anslut-
ning till dessa teman kommer argumentativa möjligheter och gränser att 
utvecklas. (Om än snarare som i ”vecklas ut”, än som i ”framställas fram-
stegsgörande”.) Genom kapitlet skapas utrymme för resten av undersök-
ningen, där innehållet i kapitel 4 förutsätts.

I de därpå följande kapitlen (5 och 6) kompletteras framställningen 
av vilka argumentationsmöjligheter direktkravsdiskursen rymmer. Där 
sker det hela dock mer direkt. I kapitlet inventeras direktkravstopiker, 
och undersökningen rör de generellt gångbara argument som i källorna 
anförts för och emot att medge någon rätt att framställa krav direkt mot 
bakre led. Annorlunda uttryckt berör kapitlen loci communes i direkt-
kravssammanhang.

Argumenten för att upprätthålla huvudregeln om avsaknad av direkt-
kravsrätt behandlas ungefär lika ingående som de olika argumenten för 

934 I en bok finner du följande skönlitterära dialog:
– [Utbrott, på gnällbältesmål:] ”Varför skriver du om syftet här?”
– [Lite drygt:] Gör jag det då? Eller är det så att jag här underförstår en distinktion mellan 
ett (intentionellt) syfte, och det ända-mål mot vilket texten rör sig?
– [Indignerat:] ”Mäh! Är du inte bara onödigt otydlig, och lite dryg, nu?”
– [Smått irriterat:] Otydlig? Nej, det är jag väl inte? Tvärtom är jag väl, ärligt talat, ganska 
tydlig, genom att faktiskt skriva ut vilka ändamål kapitlet tjänar, och att alltså uttryckli-
gen, som en förberedelse inför detsamma, ange vad kapitlet kan åstadkomma och därmed 
vad man kan vänta sig? Lite dryg, däremot … jo, kanske det. Men, är det inte också 
ganska drygt att tvångsmässigt börja ifrågasätta vad ”syftet” är, och var det anges (för att 
därigenom försöka påtvinga texten en formaliserande tvångströja, genom att anta den – 
den – ”vetenskapliga framställningens form”), istället för att bara ge texten en ärlig chans?
– [Resignerat:] ”Det dunkelt sagda…”
– [Ohörbart muttrande.]
Slut dialog. Angående den näst sista repliken kan spekuleras i om det rörde sig om en 
anspelning på klarhetsivraren Olivecrona, Docentbetyg eller icke, SvJT 1963 s 530, som 
åberopat ordspråket angående inget mindre än bedömningen av akademiska avhandling-
ar, och då fastslagit att: ”Framställningssättet är icke blott en rent »formell» fråga. »Det 
dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.» Omvänt: någon rent formell klarhet finnes icke. 
Först om man arbetat sig fram till klarhet i tankarna, kan man skriva klart.” Jfr även H 
Andersson, Forskartyper – Några typdrag i en rättsvetenskaplig typologi, de lege 2013 
s 26 f, om ”Den esoteriska mystikern”.
935 Inventeringen blir dock inte uttömmande.
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att göra undantag från densamma och tillåta direktkrav. De olika argumen-
ten för och emot problematiseras genomgående, för att undersöka i vad 
mån och under vilka förutsättningar de bör uppfattas som övertygande. 
Därvid identifieras även några olika sätt på vilka argumenten kan kritise-
ras och vilka motargument som kan mobiliseras för att värja sig mot och 
destabilisera argumentation för och emot direktkrav.

Generellt gäller för de följande analyserna att vi går långsamt fram. Snarare 
än att genom en serie kärnfulla positiva postulat försöka nagla fast rättsläget, 
eftersträvas att i tolkningsvis utläggande och exemplifierande anda illustrera 
olika argumentationslinjer och bedömningar. Det sker genom ibland ingå-
ende, alltid utläggande och tidvis konstruktivt kritiska kommentarer till de 
undersökta källorna, varvid läsningarna enligt ovan blir retoriskt-hermeneu-
tiskt orienterade.

En av de rättsvetenskapliga frågorna har varit hur direktkravsbegreppet 
kan, bör eller ska bestämmas, samt hur direktkrav förhåller sig till andra 
rättsfigurer som kan ligga till grund för tredjemansrättigheter. Det går 
att se på den saken på olika sätt.936 Då lagar och motiv på förevarande 
område ger relativt lite (de ger de abstrakta normerna, men lite konkret 
illustration), faller fokus i det följande främst på prejudikat och litteratur.

Dispositionsmässigt fokuserar brödtexten ofta på en källa i taget, näm-
ligen det prejudikatfall eller den källa som för tillfället centrumställs. 
Även en del annat än HD:s och rättsvetenskapens utsagor är belysande 
för våra frågor (inte minst den om direktkravsbegreppets bestämning) 
och för olika sätt att förhålla sig till dem. Här uppmärksammas därför 
även en del mer ljusskyggt material, som underinstansdomar, dissenser i 
olika instanser, yttranden och partsargumentation.

Kontextualisering sker löpande. Inte sällan genom fotnoterna, var-
för läsaren även fortsättningsvis kan förvänta sig en lagom omfattande 
fotnotsapparat, och därtill en ganska liberal inställning till förklarande 
utläggningar, utvikningar och annat i packad text.937

Hur de olika argumenten bör bedömas och värderas i andra konkreta 
fall än de som här berörs, samt vad som i andra fall bör anses utgöra gäl-
lande rätt, överlämnas regelmässigt åt läsaren att själv bedöma. Poängen 
med det är dock inte att lämna någon i sticket. Det rör sig om ett und-
vikande av överdriven anspråksfullhet, och en avhållsamhet i förhållande 
till potentiellt bedrägliga underrättelser och onödiga imperativ, som den 
kloka läsaren ändå borde strunta i. Eftersom du också hålls för att vara 
en klok och samvetsgrann läsare väljs här tillitens väg – jag litar på dig 

936 Se därom särskilt 4.2.1 nedan.
937 Jfr 1.5 ovan.
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– istället för att försöka skriva dig på näsan, eller tro att mitt omdöme 
skulle vara bättre än ditt, i de frågor du gör till dina.938

*

Som inledande översikt kan det sagda få räcka. Respektive kapitel nedan 
innehåller en del ytterligare inledande och löpande kommentarer samt 
navigationsunderstödjande riktnings- och positionsangivelser, där sådana 
bedömts behövliga eller i övrigt antagits önskvärda. Den här givna för-
beredande överblicken, prosumén om man så vill, erbjuds för att läsa-
ren ska få en föraning om den följande textens form och innehåll, vilket 
tänks kunna bidra till en mer angenäm läsupplevelse och förhoppningsvis 
göra texten mer lättsmält. Textens budskap är dock, vill jag åtminstone 
tro, mer komplicerade än att de låter sig fångas på ett fullt så kärnfullt 
sätt, och utanför sina respektive sammanhang. De får istället förmedlas 
i desamma. Var sak har, som bekant, sin plats – och det här är alltså inte 
någon sammanfattning av det följande, utan en inledning.

938 Jfr Lindskog, Rättsvetenskapens betydelse för prejudikatbildningen på förmögenhets-
rättens område s 167 ff, ssk s 172 ff, som ganska genomgående antyder att rättsveten-
skapen snarare får sin betydelse genom argumentationen, än genom slutsatserna, som 
är relativt mindre intressanta. Poängen kan kanske förmedlas med en anekdot: En gång 
– det är längesedan nu, men det spelar ingen roll – fick en klok domare en fråga som löd 
ungefär: ”Du, vad skulle du säga i den här frågan?” Domarens svar, som i stunden inte 
tillfredsställde frågeställaren, blev: ”Jag säger ingenting, innan parterna sagt sitt.” – och 
illustrerade därigenom det sätt på vilket konkreta rättsfrågor borde besvaras: inom ramen 
för en konkret process, där saken bestämts och förts av företrädare för verkliga intressen 
som rättstillämparen blivit ställd inför, helst också rent fysiskt.
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4 Avtalsfiktioner och typiska 
tredjemansavtal på tunt underlag

4.1 Sentida utveckling i rättspraxis – från 
tredjemansavtal till direktkrav

4.1.1 Inledning – gränsproblem i tredjemansrätten
Okej, så, (för femtielfte gången:) det brukar sägas att avtalets rättsverk-
ningar är begränsade till förhållandet mellan parterna, men att detta bara 
är en utgångspunkt eller en huvudregel.939 Den senare reservationen, till 
principiella påståenden av det föregående slaget, lär normalt göras på 
grund av att det finns flera olika sätt på vilka en tredjeman, enligt gällan-
de rätt, kan härleda rättigheter ur andras avtal, eller trots andras avtal.940

Det finns nämligen flera olika rättsfigurer och rättsliga institut som 
kan ligga till grund för tredjemansrättigheter, eller på annat sätt med-
föra effekter för tredjeman. Vilka dessa rättsfigurer ska anses vara beror, 
som alltid, på hur man ser på saken. Det ligger dock nära till hands att 
nämna (A) direktkrav,941 (B) fullmakt, olika typer av (C) cession, främst 
singularsuccession av fordringsrättigheter, (D) kommission, och (E) tredje-
mansavtal.

Att det ligger nära till hands att nämna just dessa rättsfigurer kommer 
att få sin förklaring i det följande, men redan nu kan erinras att de alla 

939 Jfr 1.1 ovan m hänv.
940 Tredjeman kan exempelvis ha (sak)rätt till något visst objekt, vars värde påverkas av 
andras avtal eller rättshandlande. En uthyrare kan genom avtal ordna med någon form av 
standard- och värdehöjande åtgärd avseende ett uthyrt objekt, varigenom en värdeökning 
potentiellt kommer hyrestagaren till godo. Ett aktiebolag kan ingå förmånliga avtal, vari-
genom aktieägare kan emotse kursökningar. Med mera. Och så vidare. Exemplen kan 
mångfaldigas, men det är inte meningsfullt i detta sammanhang, då den typen av fall 
(som rör sakrättsliga anspråk, i den klassiska meningen att de rör rättsliga anspråk på 
saker) inte är vad som här skall beröras. (Låt vara att gränserna, som illustreras i 4.5.2.2 
nedan, inte går att upprätthålla skarpt.) Om sådana avtalsexternaliteter, jfr t ex Ström-
gren, Tillbehör och accession s 128 (ff) m hänv.
941 Här förstått som en självständig grund för fordringar, jfr t ex 46 § KKöpL.
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figurerat ganska prominent i de diskussioner, debatter, och kort sagt käl-
lor som låter sig samlas under rubriken den moderna direktkravsdiskursen. 
(En diskurs vars bestämning här får vara helt preliminär. Den bestäms 
närmare i det följande, allteftersom – allt annat vore att föregripa de 
utläggningar på vilka sådana gränsbestämningar bör få vila.)

Den sistnämnda figuren (E) kan betraktas som idealexemplet på en 
rättsfigur som berättigar tredjeman, under förutsättning att man med 
termen tredjemansavtal åsyftar ”självständigt berättigande avtal angående 
prestation till tredjeman” (alltså typiska tredjemansavtal, med förra kapit-
lets term).942 I anslutning till den preciseringen kan anmärkas att termen 
tredjemansavtal brukar användas i olika betydelser. Den kan användas i 
en vidsträckt bemärkelse, som inbegriper åtskilliga olika saker. I princip 
kunde därmed avses alla upptänkliga avtal som på ett eller annat sätt 
påverkar tredjeman (varvid ”tredjemansavtal” blir ett påtagligt vidare 
begrepp än exempelvis ”avtal till förmån för tredjeman”).

På det aktuella området, och inte minst vad gäller tredjemansavtal, 
finns det därmed risk för viss begreppsförvirring. Det är därför inte 
olämpligt, och heller inte ovanligt, att termen tredjemansavtal preciseras 
på olika sätt. Inte sällan har man eftersträvat att uppnå den önskade ter-
minologiska precisionen genom att låta ordet tredjemansavtal föregås av 
angivande av ena sidan i ett, eller flera, klassificerande motsatspar.

Bland förekommande sådana motsatspar märks för det första 
berättigande/betungande, som tar sikte på om avtalet har för tredjeman-
nen typiskt sett gynnsamma eller ogynnsamma rättsverkningar. (Jämfö-
relse kan därvid göras med begreppsparet benefik/onerös.) För det andra 

942 Om inte annat finns det historiska skäl för det, då avtal angående prestation till tred-
jeman var om inte den första så åtminstone viktigaste formen när tredjemansavtal började 
erkännas rättslig giltighet. Jag berör en del av den hithörande rättshistorian i Mossberg, 
tredjemansavtalets tidiga historia (kommande). Det torde saknas annat än helt ytliga 
nordiska framställningar på ämnet, annat än möjligen Lundstedt, Aftal angående presta-
tion till tredjeman, ssk första och andra delen, som ger översikt över den tyska 1800-tals 
utvecklingen, även om hans syfte inte var rättshistoriskt. Bland de rättshistoriska klassi-
kerverken kan nämnas Wesenberg, Verträge zugunsten Dritter: rechtsgeschichtliches und 
rechtsvergleichendes (1949). Se även t ex Zimmermann, The Law of Obligations: Roman 
foundations of the Civilian Tradition s 34 ff (romersk och kontinental rätt); Palmer, The 
Paths to Privity: A History of Third Party Beneficiary Contracts at English Law (om 
Common Law och ssk den engelska rättsutveckling), samt Hallebeek & Dondorp (ed), 
Contracts for a Third-Party Beneficiary: A Historical and Comparative Account, som ger 
en kärnfull överblick över tredjemansavtalets (europeiska) utveckling, från den antika 
romerska rätten till våra dagar. Se inte minst Dondorps bidrag om utvecklingen under 
1800-talet, på s 69 ff, där bl a den beskrivna utvecklingen av livsförsäkringsavtalet och 
detsammas betydelse för tredjemansavtalets praktiska genomslag (s 84 ff) torde ha en del 
paralleller i svensk rättshistoria, inte minst vad gäller de äldre så kallade enkecassorna, 
som åtog sig att trygga efterlevande makas försörjning i händelse av makes frånfälle.
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märks självständigt/osjälvständigt, alternativt äkta/oäkta eller egentligt/
oegentligt vilka regelmässigt används som synonymer för att beteckna 
avtalsegenskapen att tredjeman är såväl processuellt som materiellt berät-
tigad att utan avtalsparts medverkan utverka prestation från tredjemans-
avtalsgäldenären.943 För det tredje märks medelbart/omedelbart, som kan 
användas som ett ytterligare synonymt begreppspar för att markera själv-
ständighetsaspekten (”tredjeman har bara (en genom part) medelbar rätt 
att kräva prestation”). Begreppsparet kan dock även användas om tredje-
mannens rätt är villkorad på olika sätt, främst vad gäller tidsaspekter 
(”tredjemans rätt gäller omedelbart”).944 För det fjärde märks konkret/
abstrakt, som primärt tar sikte på vilket underlag som ligger till grund för 
tolkningen av ett tredjemansavtal (konkreta partskommunikationer eller 
abstrakta normer). För det femte och sista, men ingalunda minst, märks 
begreppsparet faktiskt/fiktivt, där faktiskt-sidan kan varieras med ”reellt” 
eller ”verkligt” – ett begreppspar som anknyter till något vi ska fördjupa 
oss åtskilligt i, nämligen avtalsfiktioner.

Dessa olika bestämningar och de avtalsegenskaper vilka motsatsparens 
respektive sidor refererar till har förekommit och haft betydelse i de sam-
tida diskussionerna. Särskilt gäller detta när diskussionerna kretsat kring 
möjligheten att upprätthålla gränser, eller på det hela taget rört förhållan-
det, mellan tredjemansavtal och direktkrav. Bestämningarna förekommer 
därför en del i det följande. Därvid förklaras och utvecklas de vidare, i 
den mån det är befogat.

De nyss uppräknade tredjemanspåverkande rättsfigurerna (det vill säga 
(A)–(E) strax ovan) skulle, med en föga innovativ neologism, kunna 
betecknas som tredjemansrättsfigurer.945

Tredjemansrättsfigurerna kan ibland framstå som komplementära, i 
den meningen att flera av dem kan synas vara aktuella i ett och samma 
fall.946 Ibland kan de istället framstå som konkurrerande, i den meningen 

943 Angående talerättsfrågan, jfr i not 1059 nedan.
944 Jfr nedan vid not 1075. Det är främst omedelbart-sidan som används i samband 
med (avsaknad av) villkor, och då särskilt sådana som på ett eller annat sätt anknyter till 
tidsaspekter, vilket kan förklaras av att medelbart-sidan saknar tydliga tidsmässiga kon-
notationer. (Jfr dialogen: ”Kom hit omedelbart, jag behöver dig nu!” – ”Njae, jag är lite 
upptagen just nu, men kan nog dyka upp medelbart.”)
945 Ordets förekomst utanför denna text lär vara begränsad, men det ligger liksom i luf-
ten. Det rör sig förstås om en sammansättning av tredjemansrätt(ighet) och rättsfigur 
– och därmed avses huvudsakligen rättsfigurer som påverkar tredjemans rättsställning 
(vilket normalt, i konsekvens med principen om avtalets subjektiva begränsning, endast 
kan ske i form av berättiganden).
946 Som ett inledande exempel kan här noteras att tredjemannens rätt enligt ett tredje-
mansavtal historiskt förklarats med att tredjemannen genom cession förvärvat ett hos 
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att förekomsten av en av dem utesluter förekomsten av en eller flera av de 
andra.947 I praktiken kan det också vara svårt att ”välja rätt” bland dem. 
Detta är delvis en effekt av att gränserna mellan de olika figurerna inte 
alltid är lätta att se, eller dra. Flera av dem kan nämligen, åtminstone vid 
första anblick, synas vara ”tillämpliga” i ett och samma fall, på så vis att 
flera av dem kan synas erbjuda en tilltalande ”lösning” på det problem 
som där aktualiseras.948 (Vilket delvis har att göra med möjligheten till så 
kallade paradigmval.)

Att det kan finnas sådana praktiska tillämpningsproblem innebär för-
stås inte att gränserna inte är skarpa i teorin. Ett potentiellt problem – i 
betydelsen tänkvärd utmaning – är dock att teorin på detta område, lik-
som förvisso ofta annars, när det kommer till detaljerna inte är enhetlig. 
I direktkravsdiskursen synes detta problem vara ovanligt påtagligt, och 
komma till uttryck på ett särskilt uttrycksfullt sätt (vilket illustreras när-
mare nedan). Den rättsliga, och därmed rättsligt relevanta, teorin kom-
mer som bekant till uttryck i sin mest utvecklade form i litteraturen, eller 
doktrinen. Trots en förekommande förkärlek för att omtala densamma 
i bestämd form singular (och oberoende av att doktrinen möjligen kan 
tänkas vara en, på samma sätt som Rätten gärna tänks vara det), så kan 
därmedelst uppfattas denoteras något ganska vidunderligt. Därmed kan 
”teorin”, om den bestäms via ”litteraturen” och ”doktrinen”, uppfattas 
som ett rejält omfångsrikt och dessutom polyfont fenomen, vilket mot-
arbetar eventuella försök att greppas som en motsägelsefri enhetlig hel-
het.949

Motsvarande problem gör sig gällande för rättspraxis på området, på 
sätt som innebär att det kan krävas visst huvudbry att se hur olika avgö-

avtalsmotparten uppkommet fordringsanspråk mot avtalsgäldenären, vilken, i något fall, 
för att få ihop det hela, ansetts fungera som fullmäktig för tredjemannen. Det har då rört 
sig om ganska avancerad konstruktionsjuridik.
947 Så är till exempel kommission och fullmakt ömsesidigt uteslutande, eftersom mel-
lanmannen antingen agerar i eget eller i annans namn, jfr 1 § KommL och 10 § AvtL.
948 Exempel följer, snart.
949 ”Teori” kan förvisso användas på flera olika sätt (jfr t ex M Hansson, Kollektivavtals-
rätten s 187 ff; Sandgren, Om teoribildning och rättsvetenskap, JT 2004–05 s 297 ff, eller 
Hellner, Metodproblem rättsvetenskapen s 147 ff), och något liknande gäller ”doktrinen” 
(vissa undviker t ex, möjligen medvetet, att omtala den som doktrinen). Här förbigås 
dock detta, i syfte att undvika att hamna i ett onödigt defensivt kvalificerande och klas-
sificerande, som inte är angenämt för någon inblandad – och, ärligt talat, du fattar väl 
grejen?* Jfr, i anslutning till det sätt på vilket ”litteraturen” jämställs med ”doktrinen” i 
den parentes vartill denna not ansluter även 2.5.3 ovan, inte minst i not 775, och Ulväng, 
Den straffrättsliga doktrinen som rättskälla, de lege 2013 s 179 ff. (Jfr, till * strax ovan, i 
senast a a även, tonlägesmässigt, not 2; samt stilistiskt, H Andersson, 24 preludier utan 
fuga s 25 f–respektive s 42 f ).
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randen kan förenas med varandra. Det bör nämnas att lagar och motiv 
här är, om än inte fruktlösa, så åtminstone relativt mindre välbevuxna 
– vilket kort sagt innebär att praxis och doktrin är de mest fruktbärande 
rättskällorna på området.950 Därmed uppehåller vi oss också, här och i 
det följande, huvudsakligen vid argumentationsmöjligheter som springer 
ur dessa källor.

De därmed huvudsakligen intressanta källorna rymmer i enlighet med 
vad som nyss sagts ett antal slumrande spänningar och möjliga motsättning-
ar att förhålla sig till. Därmed kommer varje harmoni- och enhetssträ-
vande rättsdogmatisk systembyggare här ofrånkomligen att ställas inför 
vissa utmaningar. (Som nämnts i avhandlingens inledande del verkar en 
dylik strävan mot enhet och system vara inbyggt i den rättsdogmatiska 
verksamheten som sådan, och den aktuella diskursen rymmer flera såda-
na försök.)951 Dessa utmaningar gör sig gällande såväl vad gäller möjlighe-
terna att överblicka området som att genom konstruktiva tolkningar skapa 
harmoniskt sammanhang inom detsamma – för det fall det är vad man tar 
sig för.

Detta är nu måhända varje enhetssträvande systematiserande fram-
ställnings gissel, men, det bidrar i varje fall till de gränsproblem som här 
omtalas. Att det finns sådana gränsproblem utgör en del av direktkravs-
debattens föremål. Möjligen utgör det också en del av orsaken till att 
denna debatt och den därmed förbundna praxisutvecklingen kommit att 
gestalta sig på det sätt den gjort.

Dessa gränsproblem illustreras i det härpå följande avsnittet, genom 
en hyfsat ingående rättsfallskommentar till ett avgörande vilket, som av 
en händelse, fått stor betydelse i direktkravsdiskursen. Det skulle rent 
av kunna sägas utgöra det primära rättsfallet i den serie av sådana som 
här sammanställs och får ge de första delarna av kapitlet (4.1–4.2) deras 
form, och resterande delar deras riktning. Det följande avsnittet fyller 
därmed dubbla funktioner. Dels illustreras gränsproblemen och deras 
förefintlighet. Dels introduceras ett rättsfall vilket sedermera rönt mycket 
uppmärksamhet, såväl i praxis som i litteraturen. Fallet har betydelse och 
återkommer även i det följande, då det är den grund på vilken den senare 
praxisutvecklingen byggts.

950 Här kan möjligen något flikas in angående kommissionslagen och dess förarbeten, 
samt om dessas potential för argumentation i tredjemansrättsfrågor. Dessa källor beaktas, 
naturligtvis, i det följande, i den mån de synts relevanta för de frågor som behandlas. 
Förekomsten av dessa källor påverkar dock inte påståendet i brödtexten – praxis och dok-
trin verkar vara de mest fruktbärande källorna på detta område. Till saken hör då dock att 
kommissionslagens och dess förarbetens möjliga betydelser ofta diskuterats i doktrinen, 
på sätt som tjänar till att synliggöra, utveckla och precisera desamma.
951 Se bl a i 2.2 ovan.
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4.1.2 En utgångspunkt till illustration av gränsproblemen: NJA 
1996 s 400, och om hur juristerna tyckte att juristen skulle 
få betalt

4.1.2.1 Omständigheterna i målet och den lämpliga utgången
Ett konkret exempel på de nyss omtalade praktiska kategoriserings- och 
gränsdragningssvårigheterna står att finna i det omdiskuterade rättsfallet 
i NJA 1996 s 400.952

Tvisten stod mellan ett juridiskt ombud, Lars Ola H, och konkurs-
boet efter dennes klient, MG Trans AB. Ombudet hade stämt konkurs-
boet, och talan rörde bättre rätt till ersättning ur klientens rättsskydds-
försäkring för ombudsarbete som utförts innan konkursen. Klientens 
försäkringsgivare, försäkringsbolaget Ansvar, hade godkänt ombudet 
och beviljat rättsskydd för vissa tvister vilka klienten varit involverad i 
innan konkursen. Den i målet omstridda försäkringsersättningen hade 
inte utbetalats vid konkursutbrottet. När tvist om ersättningen senare 
utbröt mellan ombudet och konkursboet deponerade försäkringsbolaget 
densamma hos länsstyrelsen. Målet kom därmed att röra bättre rätt till 
den deponerade ersättningen.953

Så när som på en skiljaktig rådman i tingsrätten,954 var samtliga bedö-
mare överens om slutsatsen. Domstolarna, liksom alla de olika organisatio-
ner som ombads yttra sig i målet, och förstås ombudet självt, stannade 
alla för att ombudet skulle tillerkännas bättre rätt till försäkringsersätt-
ningen.955

Det fanns dock flera olika vägar till detta mål, och de olika bedömarna 
fastnade alltså för tillämpning av olika regler. Deras argumentations-
vägar och regeltillämpningar ska nu illustreras, genom redogörelser för 
de olika instansernas domar och de inlämnade yttrandena. Detta innebär 

952 För hänvisningar till de olika diskussionsinläggen, se vidare i noterna nedan.
953 I enlighet med lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet, för att 
undvika betalningsdröjsmål och slippa riskera att betala till fel borgenär, varigenom betal-
ningen inte skulle ske med befriande verkan. Jfr allmänt om nedsättning t ex Lindskog, 
Betalning 2 uppl s 311 ff m omf hänv.
954 Se vidare nedan.
955 Flera olika skäl kan anföras för denna utgång, förutsatt att den fråga vars besvarande 
leder till utgången statuskläs och tematiseras på något sätt. Om domstolarnas skäl, se i det 
följande. Angående möjliga argument om frågan tematiseras som att den rör direktkrav, 
se kap 6 nedan. Omständigheterna medger att det hela kan beskrivas som att vad som står 
på spel är klientens möjligheter att få sin sak prövad med en kompetent sakförares hjälp. 
Därmed finns det utrymme att anknyta till rättighetsideologi, och t ex åberopa rätten till 
en rättvis rättegång samt den därtill anknytande rättighetsdiskursen och EKMR. Så t ex 
Lindskog, Om fattig mans rätt till rättegång, Fs Heuman s 327 ff m hänv – t ex i not 4, 
till det här aktuella rättsfallet.
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att annat än den prejudicerande överinstansens dom ges mer uppmärk-
samhet än vad som kanske är brukligt. Handgreppet motiveras av syftet, 
vilket alltså är att illustrera gränsproblemen. Illustrationen avser två saker, 
nämligen, för det första, de olika argumentationsvägarna som sådana, 
fram till slutsatsen om ombudets bättre rätt, och, för det andra, deras 
uppfattade möjlighet – som givet föreliggande omständigheter i princip 
tillgängliga topiker.

4.1.2.2 De möjliga argumentationsspåren – olika rättsfigurer 
hos lika bedömare

Vi börjar med ombudets talan. Som grund, för yrkandet om fastställelse 
av bättre rätt till den deponerade försäkringsersättningen, åberopades 
väsentligen följande:

”Det har uppstått ett rättsförhållande mellan Ansvar som försäkringsgivare 
och Lars Ola H som ombud varigenom Lars Ola H:s arvode och omkost-
nader skyddas. Således har försäkringstagaren eller dennes borgenärer ingen 
rätt till ersättning ur försäkringen förrän de visat att fastställt arvode och 
omkostnader erlagts till ombudet. Rättsförhållandet mellan Lars Ola H och 
försäkringsbolaget uppstod genom att han godkändes som ombud samt 
genom att hans kostnadsräkningar skall underställas Ansvar för skälighets-
bedömning och att om han och Ansvar inte är överens om skäligheten, 
han är bunden av rättsskyddsnämndens beslut i ersättningsfrågan. Alla för-
säkringsbolag tillämpar identiska rättsskyddsvillkor. Det är således kutym 
i branschen att ombudens kostnadsräkningar tillställes försäkringsgivaren 
även om de för identifikationens skull utställes i försäkringstagarens namn. 
Det är också kutym att försäkringsersättningen betalas av försäkringsgivaren 
direkt till ombudet medan denne därefter debiterar försäkringstagaren eller 
den försäkrade självrisken.”956

Vad det rörde sig om för ”rättsförhållande” preciserade ombudet inte, 
gissningsvis av processtaktiska skäl – det behövs ju inte – och som det 
skulle visa sig var det klokt att inte vara alltför precis i den frågan.

Tingsrättens majoritet, hovrätten och föredraganden i Högsta domsto-
len bedömde saken på sinsemellan likartat sätt. De ansåg alla att ombu-
det skulle ges bättre rätt till den deponerade ersättningen, därför att det 
påstådda rättsförhållandet utgjorde ett avtal omedelbart mellan ombudet 
och försäkringsgivaren vilket var av innebörd att den förre kunde kräva 
fullgörelse av den senare. Avtalet ansågs ingått på väsentligen det sätt 
ombudet gjort gällande, och de olika instanserna fäste alltså avseende vid 
att försäkringsbolaget godkänt ombudet, samt att ombudet förbundit sig 

956 NJA 1996 s 400, andra hälften av första stycket på s 401, min kurs.
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att vid tvist om arvodets skälighet vara bundet av rättsskyddsnämndens 
utslag.957

Avtalets innehåll bedömdes av samtliga instanser i ljuset av kutymer 
i försäkringsbranschen. Det var nämligen brukligt att försäkringsgivarna 
betalade rättsskyddsersättningen (med avdrag för självrisk) direkt till 
ombuden, och att försäkringstagaren saknade rätt till ersättning, om den 
inte visade att den själv betalt ombudet.

Relevant kontext: Förekomsten av kutymer hanteras i processuellt hänseen-
de i regel som sakfrågor, vilket innebär att åberopade kutymer ska bevisas.958

Traditionellt talar man ofta om olika typer av kutymer, vilka skiljer sig 
åt dels förstås genom sitt innehåll, dels genom att de har olika stor sprid-
ning. Därvid skiljs ofta mellan, i minskande spridningsordning: sedvänjor, 
handelsbruk, branschpraxis och partsbruk. Även andra termer förekommer 
dock, och vad gäller räckvidden varierar terminologin (i 10 § 2 st avtalslagen 
avses exempelvis med sedvänja en kutym med viss, ganska stor, geografisk 
spridning och allmän acceptans, medan sedvänja i 3 § köplagen används 
som samlingsbegrepp för praxis som har utbildats mellan parterna, handels-
bruk och ”andra sedvänjor”).959

957 Tingsrättens bedömning av frågan om avtalsslut antyder förekomsten av såväl ömse-
sidiga förpliktelser som utbyte av viljeförklaringar (”Genom att Ansvar godtagit Lars Ola 
H som ombud för MG Trans och Lars Ola H förbundit sig att godta Ansvars villkor för 
att lösa tvister angående Lars Ola H:s ersättningsanspråk måste anses att ett avtal träffats 
mellan Ansvar och Lars Ola H.”). Hovrättens bedömning var likartad, men det avgörande 
var där, till skillnad från i tingsrätten, inte att Ansvar godkänt Lars Ola H, utan att Ansvar 
medgett MG Trans rättsskydd, och att Lars Ola H senare godkänts av försäkringsbolagens 
rättsskyddsnämnd (trots att han inte var advokat eller arbetade på advokatbyrå). Hovrät-
ten laborerade uppenbarligen inte med någon skolboksartad avtalsslutsargumentation, 
och hur man egentligen ska få ihop det är inte klart. Det hade kunnat ligga nära till 
hands att se det som att avtalet mellan Ansvar och MG Trans innehöll en tredjemansrät-
tighet, vilken vore villkorad av nämndens godkännande, eller att nämnden agerat såsom 
fullmäktig för Ansvar såvitt gällde att genom sitt godkännande få avtalet mellan Ansvar 
och Lars Ola H till stånd (rättsskyddsnämnden ses dock annars ofta som ett slags skil-
jenämnd – jfr t ex den skiljaktige rådmannen i tingsrätten). Hovrätten förkortar dock 
bort allt sådant i sitt resonemang, och finner ”mot bakgrund av vad som ovan redovisats 
om praxis i försäkringsbranschen” (motsvarande vad ombudet gjort gällande) helt enkelt 
att det uppkommit ett avtal mellan Lars Ola H och Ansvar. Föredraganden var än mer 
svepande och konstaterade helt kort att: ”Genom att det förfarande, som villkoren i rätts-
skyddsförsäkringen föreskriver för anlitande av ombud, har följts får ett avtalsförhållande 
anses ha uppkommit mellan Lars Ola H och Ansvar”.
958 Se vidare Bd 2, kap 12.
959 Se till det sagda t ex Bernitz, Standardavtalsrätt 8 uppl s 41 ff (som nog får sägas ha 
kommit att bli den samtida standardkällan ang handelsbruk och annan sedvänja i svensk 
rätt); samt Grönfors & Dotevall, Avtalslagen 4 uppl s 135 f; Ramberg & Herre, Köplagen 
2 uppl s 105 ff och Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt II 6 uppl s 73 ff. Karlgren, Kutym 
och rättsregel (1960) får dock alltjämt sägas utgöra den ledande monografin (om inte 
annat så därför att det inte finns någon annan monografi om ämnet).
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Bevisvärderingen i samtliga instanser utgick från yttranden avgivna av 
branschorganisationer (i tings- och hovrätten Försäkringsinspektionen och 
Försäkringsbranschens kommitté för rättsskyddsärenden) och får betraktas 
som kärnfull. Domstolarna konstaterade med varierande formuleringar, 
men alltid kortfattat (om alls), att den relevanta kutymen, med hänsyn till 
innehållet i yttrandena, var bevisad. Såväl kutymens benämning som kon-
staterandet att beviskravet är uppfyllt varierar dock mellan domarna.

Tingsrättens majoritet talade om en ”kutym” som är ”styrkt”. Den skilj-
aktige rådmannen om ”praxis i försäkringsbranschen”. Resonemanget synes 
förutsätta att en sådan fanns, och i princip kunde beaktas, men bevisfrågan 
berörs inte uttryckligen. Även hovrätten talade om ”praxis i försäkrings-
branschen”, i termer av vad som ”framgår […] av yttranden[a]”.960 Före-
draganden i HD konstaterade att det av de i målet inhämtade yttrandena 
”framgår” att det är ”kutym i branschen”, medan HD talade om vad som 
”framgår av yttrandena”, och synbarligen synonymt använde termerna ”fast 
praxis” och ”denna branschsedvänja” som beteckning för kutymen.

I ljuset av dessa kutymer ansågs avtalet mellan försäkringsbolaget och 
ombudet innebära att försäkringsgivaren åtagit sig att betala rättsskydds-
ersättningen direkt till ombudet (med avdrag för självrisk), samt att för-
säkringstagaren saknade rätt till ersättning, om denna inte visade att 
den själv redan betalt ombudet. Försäkringen ansågs alltså innebära att 
försäkringstagaren endast hade rätt till ersättning för havda utlägg, och 
eftersom det var ostridigt att varken klienten eller dennes konkursbo 
hade ersatt ombudet medgavs den senare961 bättre rätt till den omtvistade 
rättsskyddsersättningen.

Till skillnad från de andra instanserna, där konkurssituationen inte gavs 
någon egentligen betydelse i domskälen, gjorde hovrätten en relativt stor 
sak av den omständigheten att klienten var försatt i konkurs. Därmed 
uppmärksammades ett tema som haft betydelse för hur fallet senare tagits 
emot,962 och som har betydelse även för direktkravsdiskursen i övrigt. En 
ofta förekommande konkurskontext (där många saker tenderar att ställas 
på sin spets) har nämligen påverkat diskussionerna om tredjemansrättsfigu-
rerna – och därmed direktkravsdiskursen.

960 Hovrättens skrivningar synes kunna tolkas som att den aktuella praxisen ansågs bevi-
sad, och sedan används som tolkningsdata, vid bedömningen av om avtal hade ingåtts.
961 Innan målet avgjordes i HD gick ombudet i konkurs. Det var därför ombudets kon-
kursbo som var klientens konkursbos motpart där. Det spelar dock ingen roll för de frågor 
som här diskuteras, varför den detaljen förkortas bort i brödtexten.
962 Jfr t ex Nydrén, Vem har rätt på grund av försäkring när den försäkrade är i konkurs, 
SvJT 1997 s 1 ff, som titeln troget gör en stor sak av konkurssituationen. Se därtill Walins 
inte direkt uppmuntrande svar, Försäkring och konkurs, SvJT 1997 s 573 ff, med replik 
av Nydrén, Försäkring och konkurs, replik, SvJT 1997 s 782, varom vidare nedan.
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Hovrättens skrivningar lokaliserar på ett tydligt sätt fallet till en kon-
kursrättslig kontext, där det finns gott om utrymme att betona saker som 
borgenärsintressen och sakrättsliga moment samt att formulera rättsfrå-
gorna i separations- och redovisningsrättsliga termer. Läsaren kommer 
därför att förvänta sig att knäckfrågan ska bli något i stil med om ombu-
det skulle ges separationsrätt till konkursgäldenären–försäkringstagarens 
fordran mot försäkringsgivaren (täckningsfordran), eller något åt hål-
let.963 Frågan tematiserades dock aldrig i de termerna, och det av hovrät-
ten beträdda konkursspåret ledde egentligen ingenstans.

Då hovrättens resonemang därmed på ett något diskontinuerligt sätt 
operationaliserar argument hämtade från dels konkursrättsliga topiker, 
dels avtalsrättsliga sådana, så kan det betraktas som ett exempel på före-
teelsen inkonsekventa paradigmval. Denna företeelse utmärks av att den 
fråga varom resoneras inte konsekvent statusbestäms och ramas in på ett 
specifikt sätt. Detta får till följd att argument kan hämtas från tematiskt 
disparata topiker (olika resonemangsmässiga paradigm, här ett konkurs-
rättsligt och ett avtalsrättsligt sådant) och sedan blandas, mer eller mindre 
friskt.964

Hovrätten nämnde i och för sig att ersättningen, för det fall den utbeta-
lats till gäldenären–försäkringstagaren, skulle ingå i konkursboet, oavsett 
om betalningen skett innan eller efter konkursutbrottet. Därtill nämn-
des att gäldenären inte torde ”ha någon redovisningsskyldighet gentemot 
ombudet och [att] ombudet inte heller ha[r] någon separationsrätt till 
försäkringsersättningen.”965 Detta var dock inte vad som skett i fallet. 

963 Redan i domskälens första stycke ges en antydan om hovrättens faiblesse för kon-
kursrätt. Där benämns nämligen svaranden ”konkursboet” (till skillnad från tingsrätten 
som föredrar ”MG Trans” och ”bolaget”, med det enda undantaget då tingsrätten som 
övergång till domslutet skriver ”konkursboet” för att i processuellt hänseende utpeka det-
samma som svarandeparten i målet). Benämningen preciseras första gången hovrätten 
använder den med en inskjuten bisats som lyder: ”, dvs i realiteten gäldenärens samtliga 
borgenärer,”, vilken kan uppfattas som en signal dels om att hovrätten kan och är intresse-
rad av konkursrätt, dels om att den intar en bejakande hållning till rättsrealismens retoris-
ka preferenser. Bisatsen följs sedan av ett par textstycken med allmänt hållna upplysningar 
om hur konkurser funkar (se stycket som börjar med ”Syftet med konkursförfarandet är” 
och det därpå följande stycket i HovR:s domskäl.).
964 Se om paradigmval 2.3 och 2.5.5 ovan och jfr t ex Söderlund, Konkursrätten s 40. 
Se även 6.5 nedan.
965 Hovrättens bedömning torde vara att förstå mot bakgrund av att klienten/försäk-
ringstagaren i det fallet inte agerar som syssloman eller liknande och inte heller av annat 
skäl ”mottar medel för annan” (jfr lagen om redovisningsmedel). Ibland sägs att man inte 
har redovisningsskyldighet för ”skuld”, dvs för en vanlig fordran, varför pengarna, för det 
fall en utbetalning skett in dubio borde tillfalla allmänna boet. Det kan i sammanhanget 
noteras att försäkringsgivaren, i linje med bedömningarna i målet, bör kunna vägra betala 
till försäkringstagaren med hänvisning till att denne inte är aktivt legitimerad, förutan 
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Ersättningen hade ju inte utbetalats till försäkringstagaren, utan deponerats 
hos länsstyrelsen. Uttalandet får därmed antas åsyftat som ett klargörande 
obiter dictum, vilket redogör för ett närliggande fall i den rättsliga kontext i 
vilken fallet enligt hovrätten hörde hemma.966

Hovrättens analys synes betingad av det konkursrättsliga synsätt domsto-
len anlade, det vill säga av paradigmvalet. Domstolen var ju benägen att se 
det som att vad saken ”i realiteten” handlade om var en borgenärskonkur-
renssituation, varför det hela kan förstås som att ombudet försökte kringgå 
förmånsrättsordningen och göra sig betald före de övriga borgenärerna. (För-
sökte tränga sig i kön.)967 Hovrätten uppvisade då en obenägenhet att tillåta 
sådant trängande genom att medge ytterligare förmånsrätter än de gamla 
vanliga sådana, och den obenägenheten kan betraktas som en följd av det 
anlagda synsättet. (”You say konkursrätt, I say numerus clausus”, som den 
gamla visan går.)968

I retoriskt processtaktiskt hänseende verkar hovrättens (låt vara ganska 
tveksamma) analys implicera att sakförare, motsvarande klientens konkurs-
bos sådana, bör försöka vinna problemformuleringsprivilegiet genom att 
framställa de föreliggande problemen som konkursrättsliga sådana. (Något 
som kan göras genom exempelvis att premiera konkursrättsligt klingande 
termer och problembeskrivningar, som: ”Vad det här, egentligen, handlar 
om är vem av borgenärerna som ska få betalt.”)969 Vinsten skulle därvid 
bestå i att lyckas rama in tvisten som en konkursrättslig sådan, så att kon-
kursparadigmet blir styrande. Att lyckas med det kan i praktiken visa sig 
bli juridiskt-retoriskt verkningsfullt – även om det i slutändan inte blev det 
i hovrätten trots domstolens försiktiga anträdande av ett konkursrättsligt 
spår.

Tre av de instanser som hade att avgöra målet ansåg alltså att ombu-
det skulle tillerkännas bättre rätt och vinna målet, på grund av att det 

egna utlägg (i form av betalning till ombudet). Om försäkringsbolaget betalar, ändå, så 
kan ifrågasättas om betalningen görs med befriande verkan mot ombudet. Förmodligen 
inte, varför försäkringsbolaget har att betala igen, till ombudet som rätt borgenär, och 
sedan regressa mot/kräva åter den betalning som skett till försäkringstagaren – där kravet 
lär vara oprioriterat. (Försäkringsbolaget kan möjligen försöka sig på att hävda att betal-
ningen till försäkringstagaren skedde utan rättsgrund, och var en sådan misstagsbetalning 
som ska återgå, förutsatt att pengarna kan identifieras – på det temat Iversen, Tredie-
mansaftaler TfR 1994 s 97 ff; jfr vidare Lindskog, Betalning 2 uppl s 766 ff.)
966 Jfr Bengtssons reflektioner om domstolarnas, främst HD:s, nya längre skrivsätt, där 
de enskilda fallen regelmässigt sätts i större sammanhang, Bengtsson, Om Högsta dom-
stolens nya skrivsätt, JT 2012–13 s 743 ff. Jfr även Lindskogs tillägg i NJA 2012 s 535.
967 Jfr 2.3.2 ovan om den konkursrättsligt paradigmatiska skepsisen och reflexmässigt 
avvisande hållningen till sådana försök.
968 Jfr t ex Forsell, Tredjemansskyddets gränser s 31 ff; Ahlinder, Finansiering med fastig-
heter som säkerhetsunderlag: Köp, pant, hyra och jordabalkens gränser s 32 ff m hänv, 
eller i not 1008 nedan.
969 Jfr kring not 341 ovan.
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uppkommit ett avtalsförhållande mellan ombudet och klientens försäkrings-
givare. Trots en viss konkursrättslig ansats i hovrätten, avgjordes målet 
därmed på väsentligen avtalsrättslig grund, eller annorlunda uttryckt 
genom ett avtalsrättsligt klingande resonemang.

En skiljaktig rådman i tingsrätten var av en annan uppfattning. Dissidenten 
ansåg att utredningen i och för sig inte gav annat vid handen än att försäk-
ringsgivarens godkännande av det aktuella ombudet innebar att försäkrings-
bolaget medgett att rättsskyddsförsäkringen fick tas i anspråk. Därmed var 
dock inte sagt vem som ägde ianspråkta den.

Vid sin prövning av vem-frågan fann dissidenten, till skillnad från majo-
riteten, inte att något rättsförhållande uppkommit direkt mellan försäk-
ringsgivaren och ombudet. Avtalsvägen ansågs därmed vara stängd, som 
resonemangsmässig förbindelse till slutsatsen om bättre rätt för ombudet. 
Dissidenten testade dock några alternativa vägar. Här kan särskilt noteras 
varianten att presumera en fordringsöverlåtelse, från klienten till ombudet, 
avseende den förras rätt mot försäkringsgivaren. En sådan presumtion 
bedömdes i princip vara möjlig, men ansågs underförstått inte vara aktu-
ell i målet.970 (Det sägs inte uttryckligen, men annars går inte den skilj-
aktiga meningen ihop.)

Dissidenten var även inne på att försäkringstagaren skulle ha medgett att 
ersättningen betalades direkt till ombudet ”genom någon form av fullmakt eller 
på annat sätt”.971 Det ansågs inte aktuellt i målet, dels då bevisningen talade 
emot ett sådant medgivande, dels då ett sådant i vart fall fick anses återkallat 
genom att konkursboet krävde försäkringsbolaget på ersättning. (Det skrivs 
inte ut, men tanken är möjligen att en fullmakt, som nog är den form av 
”medgivande”, som ligger närmast till hands,972 kan återkallas av huvudman-
nen. Ett sådant återkallande kan alltid ske genom att huvudmannen försätter 
tredjeman i ond tro om återkallelsen, varvid det är tillräckligt att tredjeman 
har bor t  inse återkallelsen, jfr 20 § AvtL.973 När huvudmannen kräver, i 

970 Jfr JustR Håstads tillägg i NJA 2000 s 48, där han möjligen inspirerats av minorite-
ten, se 4.1.3.1 nedan. Jfr även författaren Håstads reflektioner i Supplementet från mars 
2000 till Sakrätt avseende lös egendom, som i senare omtryck av 6 uppl återfinns på 
s 480. Jfr även NJA 2012 s 697, HD:s domskäl p 4–11 samt 19. Jfr även angående norsk 
rätt 6.6.2 nedan.
971 NJA 1996 s 400, s 404, 2 st, min kurs.
972 Jfr även Zackariasson, Direktkrav s 219, som (vid analys av vad som utgör den teore-
tiska förklaringen till HD:s dom) konstaterar att ett sådant medgivande till utbetalning i 
och för sig skulle kunna betraktas som ett oäkta tredjemansavtal, men att ett sådant inte 
förklarar utgången, då det inte medför att tredjeman får en självständig kravrätt.
973 Att så är fallet går väl ihop med det synsätt som finns representerat i NJA 2013 s 659 
(där den grundläggande fullmaktsprincipen, i p 12, formuleras så: ”Den som skapar en 
befogad tillit hos någon annan, om att han företräds av en behörig person i en viss avtals-
situation, kan alltså bli bunden av personens handlande.”).Om nämligen någon har bort 
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eget namn för egen räkning, så bör försäkringsbolaget inse att huvudmannen 
inte längre ”medger” att betalning sker till ombudet, varför återkallelse då får 
anses ha skett.) Även om en fullmakt bevisligen konstaterats föreligga synes 
argumentationslinjen dock förfelad, på så vis att den inte bort kunna leda 
till att ombudets talan skulle vinna framgång. Enligt 23 § AvtL blir verkan 
av att fullmäktigen företar rättshandling efter det att fullmaktsgivaren råkat 
i konkurs inte större än om fullmaktsgivaren, i detta fall klienten, handlat 
själv.974 Klientens rådighet är genom konkursen begränsad enligt 3 kap 1 § 
KL (jfr även 3 kap 2 §) på ett sätt som innebär att denne inte själv verksamt 
kan kräva försäkringsbolaget, eller anvisa betalning till ombudet – och efter-
som klienten inte själv kunnat göra det, kan inte heller ombudet göra det.975

Därutöver nämnde minoriteten att ombudet gjort gällande att konkurs-
boet inte drabbats av någon ersättningsgill skada eftersom boet inte haft några 
utlägg. (Därvid underförstods att en rättsskyddsförsäkring är att betrakta 
som en skadeförsäkring.)976 Rätt till försäkringsersättning skulle därför sak-
nas.977 Den grunden bet dock inte på minoriteten, som menade att det i 

inse att en fullmakt är återkallad, och alltså att mellanmannen inte (längre) avses att vara 
behörig, så, kan ju inte gärna samma någon samtidigt ha en befogad tillit om att mel-
lanmannen är behörig.
974 Givet att ombudsarbetet var utfört innan konkursutbrottet så synes inte heller undan-
taget i 24 § AvtL vara tillämpligt. Se om reglerna t ex Grönfors & Dotevall, Avtalslagen 
4 uppl s 172 ff.
975 Se om rådighetsfrågor t ex Söderlund, Konkursrätten s 172 ff m omf hänv.
976 Försäkringsavtal kan kategoriseras på olika sätt. Ett vedertaget sätt att göra det är att 
utgå ifrån vad som försäkras, och att då spjälka skadeförsäkringar från personförsäkringar 
(t ex livförsäkring). Den första kategorin kan delas in i underkategorier, där två viktiga 
kategorier är för det första sakförsäkring (eller egendomsförsäkring, som försäkrar ett i 
avtalet angivet slag av ekonomisk skada) och för det andra ansvarsförsäkring (som gäller 
skada på annans än den försäkrades egendom, för vilken skada den försäkrade påstås vara 
ansvarig, eller grovt uttryckt den försäkrades skadeståndsansvar). En rättsskyddsförsäkring 
ersätter kostnader, eller ”skada”, som den försäkrade ådrar sig själv vid tvist med annan, 
och kan därmed betraktas som en särskild form av skadeförsäkring (jfr Nydrén, Vem har 
rätt på grund av försäkring när den försäkrade är i konkurs?, SvJT 1997 s 1 ff, på s 2 f 
samt i not 978 nedan). Hellner behandlar, i sin stora monografi Försäkringsrätt (2 uppl 
1965), rättsskyddsförsäkring i ett kapitel om ansvarsförsäkring, se kap 25 och ssk s 429. 
Hult, Föreläsningar över försäkringsavtalslagen s 238, gör detsamma. Möjligen är det 
därför någon kommit dragandes med den i och för sig inte tillämpliga 95 § GFAL, vid 
argumentering i rättsskyddsförsäkringsfrågor. Jfr t ex försäkringsbolagens slutförande av 
talan i NJA 2000 s 48, se aktbilaga 13 s 1 i akten (till målnr T 1493-98) sådan denna 
återfinns hos HD:s arkiv. Jfr även om Nydrén strax nedan.
977 När minoriteten talar om konkursboet , och inte konkursgä ldenären som är den 
egentliga försäkringstagaren, avses gissningsvis inte att därmed göra någon teknisk poäng, 
utan endast att utpeka ombudets motpart i processen. Man kan ju annars tänka sig att i 
olika frågor göra skillnad mellan konkursbo och konkursgäldenär. Det bör spela roll om 
det är boet eller gäldenären som, eventuellt innan konkursen, betalat ombudet. Sådant 
ombudets talan framgår av NJA-referatet siktade han också brett, och gjorde gällande 
att: ”Eftersom varken MG Trans, konkursboet eller någon annan erlagt betalning enligt 
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konkursfall borde räcka att ombudet krävt klienten för att denna ska anses 
ha drabbats av en ersättningsgill skada,978 och det oavsett om kravet sker 
genom att räkningen skickas till klienten själv, eller till dennas försäkrings-
bolag (vilket väl i så fall lär innebära att försäkringsbolag såvitt gäller den frå-
gan anses som passivt behörig företrädare för klienten–försäkringstagaren).

Minoriteten ansåg därmed inte att ombudet skulle ha bättre rätt än kli-
enten, och anförde som supplerande argument för sin slutsats att denna 
ordning var mest (konkurs)systematiskt konsekvent, med orden: ”En 
sådan utgång torde bäst överensstämma med gällande konkurslagstift-
ning” (eftersom andra som levererar varor eller utför tjänster i regel är 
oprioriterade i varu- eller tjänstemottagarens konkurs).979

Så här långt var alltså de uppfattat möjliga potentiella argumentationsvä-
garna, till slutsatsen om att ombudet skulle ha bättre rätt än försäkrings-
tagaren, för det första att det uppkommit ett avtal direkt mellan ombu-
det och försäkringsgivaren, för det andra att klienten (genom fullmakt) 
medgivit att ombudet krävde försäkringsgivaren (för klientens räkning), 
och för det tredje att klienten överlåtit sin fordran mot försäkringsgivaren 
till ombudet. Som synes överensstämmer dessa argumentationsvägar med 
dem som i kärnfullhetens anda i föregående avsnitt åsattes beteckning-
arna A, B och C.

Det fanns dock ytterligare andra uppfattat möjliga resonemangsvägar.

Efter att HD förordnat därom ingavs i målet ett antal yttranden, av Advo-
katsamfundet, Konkursförvaltarkollegiernas Förening, Försäkringsför-
bundet och Finansinspektionen.980

kostnadsräkningarna innebär konkursboets ståndpunkt att det skall ha rätt till försäk-
ringsersättning utan motsvarande skada.”
978 I Advokatsamfundets yttrande (jfr om det nedan) sägs på temat: ”Rättsskyddsförsäk-
ring är en speciell form av försäkring, såtillvida att den träder i funktion redan innan någon 
skada över huvud taget drabbat försäkringstagaren.” Som samfundet använder ”skada” 
tycks det krävas att skadelidanden fått vidkännas utlägg, jfr fortsättningen: ”Blotta det 
förhållandet att tvist av viss beskaffenhet föreligger eller att anspråk eller talan av viss 
natur riktats mot försäkringstagaren medför att försäkringen kan tagas i anspråk genom att 
ombud bekostat av försäkringsbolaget får anlitas.”, vilket alltså inte medför skada, men väl 
rätt till ersättning. Man kunde dock tänka sig att en ”skada” anses ha inträffat redan genom 
att tvist (etc) föreligger, då det mycket väl redan i det skedet skulle kunna anses finnas en 
fordran mot ”skadelidanden” – låt vara att skadans, och alltså fordrans, storlek ännu är 
oviss, och att dess verkställbarhet då är villkorad av den framtida händelse utvecklingen, 
och specifikt tvistens utgång.
979 Apropå den konkursrättsliga kontexten och det konkursparadigmets möjliga genom-
slag.
980 Försäkringsinspektionen, som enligt ovan yttrat sig i hovrätten, slogs 1991 ihop med 
Bankinspektionen. Därmed bildades Finansinspektion, som övertog rollen som tillsyns-
myndighet och således fick avge yttrandet till HD.



269

Advokaterna (Advokatsamfundet och Konkursförvaltarkollegiernas 
Förening) var förstås rörande överens om att ombudet skulle ges bättre 
rätt till den deponerade försäkringsersättningen.981 Deras uttalanden 
formulerades inte med sikte på det specifika fallet, utan gavs generell 
utformning,982 och organisationerna synes ha menat att de typiskt sett 
förekommande omständigheterna, i den aktuella typen av fall, inte var 
tillräckliga för att ett avtal skulle uppkomma mellan ombuden och för-
säkringsgivarna – men väl för att det skulle anses ha uppkommit ett 
”kvasikontraktsrättsligt” eller kvasikontraktuellt förhållande.983 Detta för-
hållande menades vara av innebörd att ombudet, framför försäkrings-
tagaren, skulle kunna göra anspråk på betalning.984

981 Möjligen rör det sig om en i advokatkåren spridd uppfattning. Jfr dåvarande advoka-
ten Lindskog, Advokaten i rättssalen, JT 2007–08 s 568: ”Kan advokaten med förbigå-
ende av klientens konkursbo tillgodogöra sig ersättningen ur rättsskyddsförsäkringen? Ja! 
tycker nog de flesta jurister. Så måste det vara! I allt fall de flesta advokater. Som inte är 
konkursförvaltare. Så har Högsta domstolen också ansett i två fall. NJA 1996 s. 400 och 
2000 s. 48. Och ordningen är naturligtvis alldeles självklar: Det skulle vara direkt stö-
tande om ersättningen försvann i konkursens svarta hål!” (styckeindelning här struken). 
Jfr även inledningen till Lindskog, Något om täckningsfordringar, JFT 1985 s 229 samt 
avslutningsvis i not 1040 nedan.
982 Skillnad kan möjligen göras mellan utlåtanden angående olika sedvänjor (i t ex 3 § 
KöpL:s mening), och andra utlåtanden (avseende t ex någon organisations uppfattning 
om en viss rättssats tillämplighet). Båda dessa fall är dock oreglerade, och utformningen 
av HD:s begäran om yttranden synes variera efter frågan och målets karaktär, se Edel-
stam, Sakkunnigbeviset s 137 ff. Jfr även Heuman, Bevisbörda och beviskrav i tvistemål 
s 425 ff, 418 f och allmänt om handelskammaryttranden, Karlgren, Kutym och rättsregel 
s 78 ff, vars kritik av dåvarande praxis väckte debatt under 1960-talet, se därom Barnéus, 
Handelskamrarnas responsaverksamhet, SvJT 1966 s 614 ff m hänv.
983 Advokatsamfundet: ”Genom försäkringens konstruktion och de beskrivna förutsätt-
ningar som gäller för ombud under försäkringen uppkommer enligt samfundets mening 
ett kvasikontraktsrättsligt förhållande mellan försäkringsbolaget och ombudet i det speci-
ella fallet.” (s 407 överst), Konkursförvaltarna: ”Genom försäkringens konstruktion och 
förutsättningarna för försäkringen uppkommer enligt föreningens mening ett kvasikon-
traktsrättsligt förhållande mellan försäkringsbolaget och ombudet i varje enskilt fall.” 
(s 407 mitten). Frågor med anknytning till kvasikontrakt diskuteras vidare 4.4.3.3 nedan.
984 Samfundet tillade att försäkringstagarens ombud, vid konkurrerande anspråk från 
vinnande motpart, borde medges första tjing, om rättsskyddet vore otillräckligt för att 
båda ombuden skulle få betalt. Jfr dock JustR Håstads tillägg i NJA 2000 s 48, där han 
i sista stycket förhåller sig skeptisk till att motpartsombudet skulle ha någon självständig 
rätt mot rättsskyddsförsäkringsgivaren. Jfr även NJA 2012 s 697, där HD fann att det 
inte fanns skäl att ”genom direktkravsrätt ge ett rättegångsombud skydd mot sin klients 
borgenärer.” (vilket talar för att hålla isär direktkrav och tredjemansavtal, eftersom 2012 
års fall annars är oförenligt med NJA 1996 s 400, jfr vidare 4.2.1 nedan).
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Försäkringsförbundet synes ha varit av uppfattningen att avtalet mel-
lan klienten och försäkringsgivaren, det vill säga försäkringsavtalet, utgjor-
de ett berättigande tredjemansavtal.985

Finansinspektionen verkar varit tillfreds med försäkringsbolagens praxis, 
vad gäller ordningen för utbetalning, men uttalade sig inte om grunden för 
ombudets rätt (det sades uttryckligen att inspektionen inte tog ställning till 
frågan om den civilrättsliga konsekvensen av att det inte angavs i försäk-
ringsvillkoren vem som hade rätt att uppbära ersättningen). Det sades dock 
vara viktigt att samtliga inblandade parter gjordes införstådda med vilka 
principer som gäller vid ersättningens reglering. Därtill skrevs att bolagens 
rutiner medförde osäkerhet ”beträffande den avtalsrättsliga frågan om vem 
som är berättigad till ersättning från försäkringen”, samt att det är otillfreds-
ställande om den frågan ”endast är reglerad genom en mer eller mindre 
underförstådd överenskommelse” och att den istället borde regleras uttryck-
ligen i försäkringsvillkoren.986

4.1.2.3 Högsta domstolens avgörande – tredjemansavtal
Högsta domstolens dom är kortfattad. Den inleds med att den fråga 
målet gäller preciseras, varpå HD redogör för försäkringsbolagens ruti-
ner, sådana de framgår av de inlämnade yttrandena. Enligt följande:

985 Det uttrycks inte entydigt, men en skrivning tyder på det, nämligen: ”Försäkrings-
bolagen betalar alltså vid rättsskyddsförsäkring regelmässigt ombudsersättning direkt till 
ombudet. Detta grundas på att det anses föreligga en överenskommelse om en sådan ord-
ning mellan försäkringstagaren och försäkringsbolaget.” (s 407, sista st).
986 Om, och hur, detta numer uttryckligen regleras i försäkringsvillkor synes variera. Att 
gå igenom olika sådana villkor får beskrivas som en tämligen själadödande verksamhet, 
som dessutom pga frekvensen av villkorsrevisioner riskerar leda till slutsatser med begrän-
sad livslängd. En översiktlig granskning ger dock vid handen att det i allmänhet, i de 
stora försäkringsbolagens villkor, finns inledande skrivningar om vad försäkringen gäller 
för och att detta normalt preciseras som något i stil med ”för försäkringstagaren (den för-
säkrade)” (termen försäkringstagare definieras i 1 kap 4 § FAL som ”den som har ingått 
avtal om försäkring med ett försäkringsbolag”; märk dock att det i, 18 kap 2 § och 20 kap 
2 § finns regler som preciserar vem som är anse som försäkringstagare vid vissa kollek-
tiva försäkringar, och jfr även 17 kap 3 §). Vid företagsförsäkring med tillägget ”för den 
verksamhet som anges i försäkringsbrevet” eller motsvarande. Detta kan nog användas 
som argumentativ ammunition för att tala emot att avtalen skulle gälla till förmån för 
tredjeman. Men, om detta kompletteras med skrivningar, till exempel bland skaderegle-
ringsbestämmelser, i stil med ”Rättsskydd […] [e]rsättning betalas till den försäkrades 
ombud” – vilket förekommer – så finns det en del som talar för att det bör anses röra 
sig om ett tredjemansavtal – särskilt om man väljer att tolka försäkringsvillkoren i ljuset 
av NJA 1996 s 400, NJA 2000 s 48, NJA 2001 s 750 (se om de senare två fallen vidare 
nedan). Låt vara att frågan om man bör tolka enskilda försäkringsavtal i ljuset av HD:s 
praxis kan rätt göras invecklad.
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”Försäkringsbolagen brukar sedan rättsskydd beviljats i en viss tvist till-
ställa ombudet en bekräftelse på beslutet och i samband därmed ange att 
ombudets blivande räkning skall ställas på den försäkrade med kopia till 
försäkringsbolaget. Sedan kostnadsräkning sänts in och försäkringsbolaget 
bedömt skäligheten i kostnadsanspråket eller i förekommande fall Försäk-
ringsbolagens rättsskyddsnämnd prövat anspråket betalar försäkringsbolaget 
ut ersättningen direkt till ombudet. Endast om det visas att försäkringstaga-
ren ersatt ombudet utbetalas ersättning till försäkringstagaren.”

Därpå skrivs att det utgör fast praxis att ersättning betalas direkt till ombu-
den, och inte till försäkringstagaren. Vilket följs av konstaterandet att:

”Denna branschsedvänja får anses utgöra en del av avtalsinnehållet i avtalen 
om rättsskyddsförsäkring och således även i avtalet mellan [den aktuella för-
säkringsgivaren] och [försäkringstagarens] konkursbo.”987

Som synes använder HD inte termen, men skrivningen har tolkats som 
att HD ansåg att försäkringsavtalet utgjorde ett berättigande tredjemans-
avtal.988

I avtalstolkningssystematiska termer synes tredjemansavtalet i så fall 
vara resultatet av att HD genom utfyllning kompletterat det individuella 
försäkringsavtalets villkor med en branschsedvänja (jfr den allmänna 
princip som finns uttryckt i exempelvis 3 § KöpL), av vilken det följde att 
tredjemannen skulle anses självständigt berättigad (enligt domens lydelse 
rörde sedvänjan i sig endast själva utbetalningsordningen.)989

Skrivningen om att branschsedvänjan ”anses utgöra en del av avtals-
innehållet i avtalen”, i plural, har sannolikt motiverats av en önskan om 
att vidga prejudikatets räckvidd, i förhållande till om domstolen bara 
skrivit att branschsedvänjan fick anses vara en del av det aktuella försäk-
ringsavtalet.990

Uttalandet är i så fall obiter dictum, men ger likafullt en fingervisning 
(med hela handen) om hur domstolen menar att rättsskyddsförsäkrings-
avtal i allmänhet bör bedömas, vad gäller ombuds rätt att framställa 
anspråk mot sina klienters rättsskyddsförsäkringsgivare. Annorlunda 
uttryckt verkar uttalandet ge vid handen att HD ansåg att sådana avtal 

987 NJA 1996 s 400, HD:s domskäl, näst sista st innan domslutet, min kurs.
988 Se inte minst NJA 2000 s 48, och vidare nedan.
989 Se andra stycket i HD:s domskäl. Jfr Håstads tillägg i NJA 2000 s 48 och Ramberg & 
Ramberg, Allmän avtalsrätt 10 uppl s 168. Jfr även Lindskog, Betalning 2 uppl s 228 som 
mer kritiskt noterar att: ”det var en förment branschpraxis som fick styra avtalsinnhållet”, 
min kurs, och i not 757: ”Den praxis som befanns vara avgörande skulle bestå i att för-
säkringsbolag brukar betala direkt till ombudet. […] Det handlar enligt min mening om 
en kraftig övertolkning av en normal och naturlig handläggningsordning. […] HD har 
alltså utgått från en fiktion […] för att nå en i sig närmast given utgång.”
990 Jfr Zackariasson, Direktkrav s 218. Jfr vidare 4.4.4.2 nedan.
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in dubio borde bedömas som avtal till förmån för tredjeman, med för-
säkringstagarnas ombud som berättigade tredjemän. (Avtalstolknings-
avgöranden kan ju annars menas sakna materiell betydelse, annat än för 
det enskilda, unika, avtal som tolkats.)991

Det var inte uppe i målet, i någon instans, men man kan diskutera om det 
går att uppnå samma resultat (ombudets bättre rätt) genom tillämpning 
av allmänna kommissionsrättsliga principer.992 Om klienten betraktas som 
kommissionär, vilken i eget namn men, såvitt gäller rättsskyddsersättning-
en, för ombudets, det vill säga annans, räkning sluter försäkringsavtalet, så 
har kommittenten–ombudet rätt att, med verkan mot tredjeman, överta 
kommissionärens–klientens fordran mot tredjemannen–försäkringsbolaget 
(jämlikt principen i 57 § i 1914 års KommL, vilken numer finns uttryckt i 
27 § KommL).993 Om det anses som ett kommissionsförhållande, så skulle 
också, tvärtemot vad hovrätten enligt ovan påstod, försäkringstagaren–kom-
missionären vara redovisningsskyldig mot kommittenten–ombudet (jfr 7 
och 13 §§ i 1914 års KommL och 6 § KommL), och det även avseende 
eventuellt mottagna utbetalningar av rättsskyddsersättning.994

Det finns dock svagheter med kommissionsresonemang i hithörande fall. 
En är att det är diskutabelt om försäkringsavtalet (eller den del av försäk-
ringsavtalet som utgörs av rättsskyddsmomentet) verkligen ingås för annans 
räkning, eller om avtalet ingås för egen räkning, då försäkringstagarens 

991 Jfr i 4.4.2 nedan, vid not 1119, och 4.4.4, ssk 4.4.4.2 och 4.4.4.3.
992 Varken 1914 eller 2009 års kommissionslag är direkt tillämplig, då det inte rör sig 
om köp av lös egendom (om man inte ser det som att kommissionären–klienten köper 
lös egendom bestående av den av försäkringsfalls inträffande villkorade rätten mot försäk-
ringsgivaren, vilket dock framstår som långsökt – och onödigt, eftersom man kommer åt 
kommissionsprinciperna ändå). Att det finns sådana allmänna principer gäller (nämligen) 
sedan gammalt, och gällde alltså även 1996. Jfr dock numer NJA 2014 s 760, p 15, 16 
och alldeles särskilt 17. Jfr även NJA 2000 s 685 och prop 2008/09:88 s 2 (”Kommis-
sionslagen ger i stor utsträckning uttryck för allmänna förmögenhetsrättsliga principer 
och blir därför av betydelse också utanför sitt egentliga tillämpningsområde.”), samt s 29 
och 89.
993 Jfr på temat Håstads kommentar till rättsfallet NJA 2009 N 40, Svaret finns i Lag-
boken, JT 2012–13 s 972 ff, med replik av Leffler, Som man frågar får man svar, JT 
2013–14 s 444 ff. Jfr även S O Johansson, Kommissionslagen s 325 ff.
994 En svaghet (att lägga till listan nedan) med sådana resonemang, är dock att ombudets 
borgenärsskydd enligt kommissionsregler förstås förutsätter att förhållandet kan kvalifi-
ceras som kommissionsrättsligt, även i sakrättslig mening. Att det låter sig göras framstår 
som osannolikt, då det (i anslutning till rekvisitet ”för annans räkning”) bland annat 
beror på vem, av klienten och ombudet, som står risken för försäkringsgivarens eventuella 
konkurs, och då det in dubio lär vara klienten som står denna risk. Försäkringsgivarens 
konkurs är knappast utan vidare en ursäkt för att inte betala sitt ombud. Det finns också 
andra skäl som kan åberopas mot en kommissionsklassificering (och säkert något skäl 
för); det saknas dock skäl att här gå närmare in på saken.)
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egentliga intresse med fog kan påstås vara, inte att ombudet ska få betalt, 
utan, att inte själv behöva stå den kostnad ombudsarvodet innebär.995

En annan svaghet är att det rimligen normalt brister i uppdragsrekvisi-
tet (jfr 4 § i 1914 års KommL och 1 § KommL). Hur det låg till i 1996 
års fall går inte att avgöra utifrån NJA-referatet, men regelmässigt torde de 
försäkringsavtal i vilka rättsskyddsmomentet ingår (som alltså skulle utgöra 
kommissionärsavtalen) inte vara slutna efter ombudens uppdrag. Istället rör 
det sig gissningsvis normalt om vanliga företags- eller hemförsäkringar, och 
liknande, vilka slutits utan samband med försäkringstagarens avtal med sitt 
ombud.996 Låt vara att man kan tänka sig att ett ombud villkorar accepte-
randet av sitt eget uppdrag med att en oförsäkrad klient genast går och skaf-
far sig rättsskyddsförsäkring, till täckande av ombudskostnader i eventuella 
framtida tvister.997 Därvid kan förhållandet ses som ett avtalsförhållande 
innefattande ömsesidiga uppdrag – dels ett uppdrag från klienten till ombu-
det att agera ombud, dels ett uppdrag från ombud till klienten att skaffa 
försäkring – varvid rättsförhållandet alltså möjligen kan anses innefatta ett 
moment av kommission, såvitt gäller det senare uppdraget.

Det verkar därmed som att kommissionsspåret principiellt sett inte är 
omöjligt. I praktiken framstår det dock som ganska osannolikt att det leder 
till framgång, och det ska nog mycket till för att en kommissionsargumenta-
tion ska övertyga i fall som de förevarande.

4.1.2.4 Sammanfattning
Sammanfattningsvis var de i NJA 1996 s 400 uppfattat möjliga alter-
nativa vägarna till målet (i form av ombudets bättre rätt till den depo-
nerade försäkringsersättningen) för det första att anse att ett avtal upp-

995 Ytterst är det förstås en avtalstolkningsfråga. Jfr dock Hellner, Försäkringsrätt 2 uppl 
s 429: ”I dessa fall ger alltså försäkring skydd mot risken att ådraga sig kostnader på grund av 
rättstvist, en risk som med nuvarande höga processkostnader och begränsade möjligheter 
till fri rättegång är betydelsefull.”, min kurs. Det kan noteras att Hellner, a st, behandlar 
rättsskyddsförsäkring i ett kapitel om ansvarsförsäkringar (och Hult gör detsamma, jfr i 
not 976 ovan). Därtill kan noteras att HD angående sådana försäkringar, i NJA 2018 
s 834, p 9, anfört att: ”[Ansvarsf ]örsäkringen syftar alltså i första hand till att skydda 
den försäkrade mot de ekonomiska följderna av ansvar för tredje mans skada.” – vilket är 
förklaringen till att en ansvarsförsäkring inte utgör ett tredjemansavtal, och därmed till 
behovet av de särskilda direktkravsreglerna i 9 kap 7–8 §§ FAL. Jfr även, kanske vagt, 
diskussionen om tredjemans rätt att separera kommissionärens anspråk mot kommittent 
i anslutning till 56 § 2 st i 1914 års KommL, varom nedan 6.5.
996 Notera att kommissionsavtalet i princip ska föreligga då kommissionärsavtalet ingås, 
för att kommittenten ska ha en sakrättsligt skyddad rätt att överta kommissionärens 
anspråk mot tredjeman.
997 Ang ”framtida tvister”: Man kan inte försäkra sig mot redan inträffade försäkringsfall 
(om inte annat så därför att försäkringsbolagen nog betraktar det som en rätt usel affärs-
idé). Här bortses från möjligheten till försäkringsbedrägeri.
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kommit direkt mellan ombudet och försäkringsbolaget; för det andra 
att försäkringstagaren överlåtit sin fordran mot försäkringsbolaget, eller 
pantsatt densamma; för det tredje att ombudet (genom fullmakt) hade 
medgivits rätt att kräva försäkringsbolaget för klientens räkning (denna 
väg bör dock rimligen inte anses framkomlig);998 samt för det fjärde att 
försäkringsavtalet utgjorde ett avtal till förmån för tredjeman. Till listan 
kan möjligen, för fullständighets skull, även läggas att tredjeman haft en 
kvasikontraktuellt eller kommissionsrättsligt grundad fordran.999

Det avsnitt (4.1.2) som här lider mot sitt slut har syftat till att illustrera 
dessa olika argumentationsvägar samt belägga deras uppfattade möjlighet 
(och såvitt gäller ett par av dem problematisera densamma). Syftet har 
varit att belysa de omtalade gränsproblemen samt att ge en första känsla 
för det ganska svåröverskådliga problemfält som direktkravsdiskussio-
nerna tar sikte på, där – i vart fall – de nämnda figurerna kan vara i spel.

Det rör sig om ett fält där tredjemansrättigheter aktualiseras. Inte säl-
lan sker det i samband med konkurser, då sådana tenderar att ställa frågor 
om anspråks inbördes förhållanden på sin spets, och få eventuella möj-
ligheter att kräva någon annan än ens konkursförsatta avtalsmotpart att 
framstå som särskilt angelägna. De argumentationsvägar som illustreras 
i det ganska uppmärksammade fallet från 1996 kan i sådana fall initialt 
betraktas som potentiella vägar till det önskade målet – som vägar att 
testa – varvid man dock i ett konkret fall mycket väl kan finna att de inte 
alla bär hela vägen fram. Rättsfallet illustrerar därmed fältets problematik 
och möjligheter ganska väl, om än förstås inte fullständigt.

I fallet verkar dock Högsta domstolen ha stannat för att det skulle anses 
röra sig om ett avtal till förmån för tredjeman.1000 Denna rätts figur skulle 
därmed kunna betraktas som den ”rätta” tredjemansrättsfiguren för det 
aktuella rättsförhållandet. I vart fall i den meningen att den som förfäktar 
en alternativ rättsfigur, eller att det bara inte ska anses röra sig om ett 
tredjemansavtal, har att räkna med en viss argumentativ uppförsbacke. 
Därmed skulle fallet även kunna sägas bidra med en möjlig linje att ta 
fasta på, och knyta gränsdragningar mellan tredjemansrättsfigurerna till. 
HD:s dom har dock blivit föremål för rättsvetenskaplig kritik, varvid 
det ifrågasatts om det verkligen rört sig om ett tredjemansavtal. Denna 
kritik behandlas ingående nedan.1001 Först dock några ord om den senare 
praxisutvecklingen.

998 Se dock ovan vid not 971 ff.
999 Jfr den packade texten strax ovan, samt i anslutning till not 983. Jfr vidare angående 
kvasikontrakt 4.4 och ssk 4.4.3.3 nedan, och om kommission bl a 6.5 och då inte minst 
6.5.3 nedan.
1000 Angående försiktigheten i uttryckssättet här: jfr nästa avsnitt.
1001 Se 4.4 nedan.
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4.1.3 Den senare praxisutvecklingen: Om hur ett 
tredjemansavtal blev ett direktkrav

4.1.3.1 Först en bekräftande hållning: NJA 2000 s 48 
och NJA 2001 s 50

I ett par senare rättsfall har också HD (i delvis annan sammansättning) 
stått fast vid bedömningen att rättsskyddsförsäkringar, till synes in dubio, 
utgör avtal till förmån för tredjeman, i form av försäkringstagarens 
ombud.

Först skedde det i NJA 2000 s 48, som även det rörde frågan om ett 
ombuds rätt att kräva ersättning från sin klients försäkringsgivare. HD 
(inklusive JustR Gertrud Lennander som var med och avdömde NJA 
1996 s 400) behandlade frågan genom att anknyta till fallet från 1996. 
Först redogjordes i domskälen för det tidigare avgörandet, varpå HD, i 
direkt anslutning till redogörelsen, fastslog att: ”Avtalet om rättsskydds-
försäkring har så ledes  ansetts vara ett avtal till förmån för såväl försäk-
ringstagaren som ombudet (tredje man).”1002

Som nämndes ovan använde HD i 1996 års fall inte termen tredje-
mansavtal, och uttalade sig inte heller på annat sätt i otvetydiga orda-
lag om vad som utgjorde den rättsliga grunden för tredjemannens krav. 
Detta uttrycks först i det senare rättsfallet från 2000.

Det är här av visst, inte endast doktrinhistoriskt, intresse att notera den 
diskussion domen i NJA 1996 s 400 föranledde när den först publicerades.

I ett tidigt diskussionsinlägg (januari 1997) har försäkringsjuristen Birger 
Nydrén förhållit sig till fallet, och från ett försäkringsrättsligt GFAL-centre-
rat perspektiv försökt precisera fallets innebörd.1003 Nydrén var kritisk till 
HD:s motivering av domen och benägen att se det hela som ett sakrätts-
ligt problem (typ: separationsrätt till försäkringsersättningen).1004 Han fann 
fyra olika möjliga sätt att motivera utgången, och funderade över vilken 
av dem som var den rätta. De fyra möjligheterna var: (1) ”en halsbrytande 

1002 Min spärr. Domskälens femte och sjätte stycke lyder där: ”HD har i rättsfallet NJA 
1996 s 400 prövat huruvida ett ombud har bättre rätt än försäkringstagaren till rätts-
skyddsförsäkringsersättningen, när försäkringstagaren gått i konkurs men ombudet dess-
förinnan utfört arbetet. HD uttalade att det utgör en fast praxis att försäkringsersätt-
ningen betalas direkt till ombudet och inte till försäkringstagaren när denne inte ersatt 
ombudet. Denna branschsedvänja ansågs utgöra en del av innehållet i avtalet om rätts-
skyddsförsäkring mellan försäkringsgivaren och försäkringstagaren. I rättsfallet medförde 
detta att ombudet tillerkändes bättre rätt till försäkringsersättningen än försäkringstaga-
rens konkursbo. [styckebrytning] Avtalet om rättsskyddsförsäkring har således ansetts vara 
ett avtal till förmån för såväl försäkringstagaren som ombudet (tredje man). […]”, min kurs.
1003 Nydrén, Vem har rätt på grund av försäkring när den försäkrade är i konkurs, SvJT 
1997 s 1 ff.
1004 Se i noterna 1008, 1009 och 1014 nedan.



276

djärv analogi med 54 § [G]FAL”;1005 (2) att se rättsskyddsförsäkring som en 
rättsfigur sui generis, där utfyllande regler ger ombudet kravrätt, vilket i så 
fall vore att betrakta som ett ”nyskapande av sakrättslig karaktär” där ”HD 
[var] utomordentligt dunkel i domskälen”; (3) att HD funnit att ”’utbe-
talningsvillkoret’, när det förekommer, medför både passivlegitimation och 
aktivlegitimation för ombudet (jfr NJA 1992 s 414)”;1006 samt (4) att det 
rör sig om en teleologiskt motiverad, men inte synliggjord och med HD:s 
domskäls lydelse svårförenlig analogi med 95 § GFAL.1007 Nydrén skräder 
inte orden, och även om han var nöjd med domslutet, förhöll han sig, som 
synes av de citerade formuleringarna, tämligen skeptiskt till motiveringen, 
som han efter att ha uteslutit de andra alternativen fann måste överens-
stämma med det sistnämnda (4) – varvid han gjorde gällande att HD hade 
bort vara tydligare med att det rörde sig om en analog tillämpning av 95 § 
GFAL.1008

1005 Enligt 54 § GFAL gäller försäkring som tagits å gods (dvs egendomsförsäkring), utan 
angivande av det intresse försäkringen avser, in dubio till förmån för vissa tredjemän, 
nämligen ”envar, som, i egenskap av ägare, panthavare eller innehavare av annan rättighet 
till godset eller emedan han i anledning av avtal om godset står faran för detta, har intresse 
av att dess värde icke minskas eller går förlorat”. Lagrummet är uppenbarligen inte direkt 
tillämpligt på fallet (som ju rörde rättsskyddsförsäkring), och Nydréns kritik bygger på 
att den eventuella analogin vore omotiverad med hänsyn till lagrummets ändamål, se 
Nydrén, Vem har rätt på grund av försäkring när den försäkrade är i konkurs, SvJT 1997 
s 16. Jfr även Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s 243.
1006 Jfr Nydrén, Vem har rätt på grund av försäkring när den försäkrade är i konkurs?, 
SvJT 1997 s 17. Utgången i NJA 1992 s 414 synes dock ha stötts på principerna om tred-
jemansavtal (vilka kan medföra sådan legitimation), även om HD inte säger det rakt ut.
1007 Nydrén, Vem har rätt på grund av försäkring när den försäkrade är i konkurs?, SvJT 
1997 s 15 ff. Nydrén anger inte vilket stycke av 95 § han syftar på, men det måste vara 
3 st som avses. Enligt den bestämmelsen har en skadelidande tredjeman, om den skade-
vållande försäkringstagaren gått i konkurs och har ansvarsförsäkringsmedel för täckande 
av skadan innestående hos försäkringsgivaren, men inte äger utfå dem utan att betala 
skadelidanden (dvs göra utlägg), rätt att få försäkringstagarens fordran mot försäkrings-
givaren överlåten på sig. Anspråket är sakrättsligt skyddat, och man kan se det som en 
direktkravsrätt åstadkommen genom fordringsöverlåtelse (som överlåtaren inte kan mot-
sätta sig, och där man inte behöver denuntiera försäkringsbolaget för att få sakrättsligt 
skydd). Se om regeln t ex Zackariasson, Direktkrav s 229 ff.
1008 Vi tar ett citat till. Efter att ha kommit fram till att domen ”förefaller vara motiverad 
utifrån allmänna avtalsrättsliga överväganden”, och alltså inte sakrättsliga sådana, skriver 
Nydrén, Vem har rätt på grund av försäkring när den försäkrade är i konkurs?, SvJT 1997 
s 18, inte utan viss sarkasm att: ”Om jag inte har varit extremt obildbar under professor 
Lennanders undervisning i sakrätt för jur kand examen och därefter under alla år irrat 
i villfarelsens träsk, så är det en fundamental princip i sakrätten att man inte genom 
avtal kan disponera över den rätt som tillkommer avtalsparts borgenärer, på annat sätt än 
genom de etablerade formerna för detta, dvs. panträtt etc.”
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Nydréns kritik grundas i allt väsentligt på att han dels, på grund av kon-
kurskontexten, ser på problemet som ett sakrättsligt sådant,1009 dels inte ver-
kar ha uppmärksammat möjligheten att se det som ett tredjemansavtal.1010

Om Nydréns uttalanden är representativa för försäkringsbranschen (vil-
ket vi här bara kan spekulera kring)1011 uppfattades förmodligen 1996 års 
fall som problematiskt, på grund av sin oklarhet. (Det kan i så fall ha varit 
en bidragande orsak till att målet i NJA 2000 s 48 gavs prövningstillstånd 
– avgörandet tillför nämligen i den delen inte något materiellt nytt, utan 
förtydligar bara vad som utgör den rättsliga grunden för ombudets rätt.)1012

Senare samma år (1997) skrev Gösta Walin ett svar, för att försöka ”kasta 
ut en frälsarkrans” till Nydrén, efter att ha sett hur han ”våndats inför en 
del försäkringsrättsliga problem” och ”vandrat mödosamma stigar utan att 
riktigt nå målet och visshet”.1013 Walin synes där uppfatta HD:s dom som 
ganska oproblematisk och konstaterar kort att ”försäkringen gestaltats som 
ett tredjemansavtal” samt att HD inte ”tillskapat någon separationsrätt 
utan endast konstaterat att ombudet genom rättsskyddsförsäkringen erhållit 
en egen fordran som aldrig tillhört konkursgäldenären eller ingått i den-
nes konkurs”.1014 Ett par år senare landade Laila Zackariasson i sin dok-
torsavhandling, efter att ingående ha analyserat och förkastat olika möjliga 
”teoretiska förklaringar” till HD:s dom, i samma slutsats som Walin, med 
orden: ”den enda rimliga förklaringen till [ombudets rätt förefaller] bli att 

1009 Jfr om hovrättens bedömning, 4.1.2.2 ovan, samt t ex Nydrén, Vem har rätt på 
grund av försäkring när den försäkrade är i konkurs?, SvJT 1997 s 19: ”Fallet gäller i prin-
cip vad som kan kallas separationsrätt till täckningsfordran”. Jfr även Nydrén, Försäkring 
och konkurs, replik, SvJT 1997 s 782 ff, på s 785, där Nydrén vidhåller sin kritiska ton, 
och menar att det rör sig om ”[e]tt helt nytt ställningstagande med sakrättslig verkan”.
1010 Jfr dock Nydrén, Vem har rätt på grund av försäkring när den försäkrade är i kon-
kurs?, SvJT 1997 s 18 f, ssk s 19 nederst, där han är snubblande nära. Förmodligen är det 
där Nydrén, i ett senare inlägg, Försäkring och konkurs, replik, SvJT 1997 s 785, menar 
sig ha antytt att det rörde sig om tredjemansavtal.
1011 Jfr dock Nydrén, Vem har rätt på grund av försäkring när den försäkrade är i kon-
kurs?, SvJT 1997 s 14, 17.
1012 Jfr Nydrén, som i en senare artikel, Försäkring och konkurs, replik, SvJT 1997 s 785 
ifrågasatt: ”Varför säger inte HD [i NJA 1996 s 400] rent ut att, om inte annat klart 
framgår av försäkringsvillkoren, rättsskyddsförsäkringar ska betraktas som försäkringar 
till förmån för tredje man, ombuden, trots att som försäkrad anges annan?”
1013 Walin, Försäkring och konkurs, SvJT 1997 s 573 ff, citaten från s 573 v sp.
1014 Citaten från Walin, Försäkring och konkurs, SvJT 1997 s 575 h sp resp s 576 h sp. 
(Motsvarande om tredjemansavtal, se Stang, Innledning til formueretten s 320 f.) Nydrén 
har svarat, i Försäkring och konkurs, SvJT 1997 s 782 ff, och därvid köpt Walins tolk-
ning (jfr även i not 1010 ovan) – men gjort gällande att tredjemansavtalets ”sakrättsliga 
verkningar” är problematiska (vilket inte stämmer och verkar bygga på ett missförstånd 
av hur rättsfiguren tredjemansavtal fungerar – då tredjemansavtal inte, i och för sig, har 
några sakrättsliga verkningar, vilket är Walins poäng, se a a s 576 h sp, och vidare nedan 
4.1.3.3 vid not 1059 ff samt 4.1.3.4.
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rättsskyddsförsäkringen […] var att anse som ett avtal till förmån för annan, 
ett ’äkta’ tredjemansavtal.”1015

Det förefaller inte osannolikt att HD genom 2000 års fall velat förtydliga 
vad som gäller för ombuds rätt enligt sina klienters rättsskyddsförsäk-
ringar, i termer av vad som utgör den teoretiska grunden till densamma 
– det vill säga vilken rättslig konstruktion det rör sig om. Denna fråga har 
nämligen betydelse, då valet av sådan får konsekvenser för det konkreta 
innehållet i ombudens rätt. Det förefaller heller inte otroligt att HD tagit 
intryck av den rättsvetenskapliga diskussionen kring fallen.

I sammanhanget kan, så där i förbifarten, noteras att JustR Torgny Håstad 
som var med och dömde i 2000 års fall (samt därtill presterade ett ingående 
tillägg för egen del, där resonemanget utvecklas och några möjliga problem 
med den valda tredjemansavtalslösningen berörs) lär ha varit väl bekant med 
den rättsvetenskapliga diskussionen vid denna tidpunkt. Bland annat lär 
han varit ganska förtrogen med Zackariassons avhandling – om inte annat 
så därför att han var hennes handledare under doktorandtiden.1016 I Håstads 
lärobok Sakrätt avseende lös egendom berörs i och för sig inte 1996 års rätts-
fall. Bokens sjätte och senaste upplaga är dock från just 1996, och fallet 
har nog helt enkelt inte hunnits med. Det berörs dock i ett supplement 
från mars 2000. Då med orden: ”I NJA 1996 s 400 uppkom frågan om en 
advokat hade bättre rätt till ersättning ur en rättsskyddsförsäkring än försäk-
ringstagarens konkursbo.”, varpå följer en kärnfull redogörelse för fallet,1017 
vilken avslutas med: ”Domens innebörd är således att rättsskyddsförsäkring-
en är ett avtal till förmån för tredje man–ombudet (oavsett om ett rättsför-
hållande dessutom uppkommer mellan försäkringsbolaget och ombudet, jfr 
underinstanserna)[1018], som inte kan återkallas av försäkringstagaren sedan 
ombudet biträtt honom, men att försäkringstagaren kan förvärva ombu-
dets rätt genom att betala dennes räkning. Se även HD:s dom i [NJA 2000 

1015 Zackariasson, Direktkrav s 220. På följande sida ifrågasätter dock Zackariasson om 
det inte i själva verket borde anses röra sig om nyskapelsen en dold direktkravsrätt. Den 
frågan återkommer vi till nedan.
1016 Se Zackariasson, Direktkrav, förordet.
1017 Redogörelsen är ungefär 8 rader lång, i packad text utan indrag.
1018 Om nu ombud, i förhållande till försäkringsbolagen, vid tvist om ersättningens stor-
lek, ska vara bundna av rättsskyddsnämndens utslag (jfr ovan), så är det tänkbart att 
bundenheten grundas i sådana avtal som tingsrätten, hovrätt och föredraganden fann 
föreligga, mellan ombud och försäkringsbolag. Det kan tänkas vara förklaringen till den 
citerade parentes till vilken denna not ansluter. Sådan ”bundenhet”, vars resultat lär vara 
att ombudet inte har rätt att kräva mer än vad rättsskyddsnämnden finner vara en skä-
lig ersättning (med hänsyn till behövligt nedlagda timmar etc), skulle dock även kunna 
konceptualiseras som ett preciserande villkor för tredjemannens rätt, av innebörd att ombu-
dets självständiga rättighets innehåll (enligt det berättigande tredjemansavtalet mellan 
klienten och dennes försäkringsbolag), såvitt gäller att beloppet fastställs i enlighet med 
rättsskyddsnämndens utslag.
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s 48] samt Zackariasson, Direktkrav, 1999, rörande tredjemansavtal och 
direktkrav”.1019

Givet de doktrinära diskussioner NJA 1996 s 400 orsakade och det sätt 
på vilket dessa diskussioner landade, synes det ha legat ganska nära till 
hands att NJA 2000 s 48 skulle komma att få den utgång och motivering 
fallet också fick.1020

Året därpå avgjordes ytterligare ett liknande fall, NJA 2001 s 750. 
Där bekräftade HD (inklusive Lennander) sin tidigare linje, genom att i 
domskälen sonika skriva ut att: ”Ett avtal om rättsskyddsförsäkring är ett 
avtal till förmån för såväl försäkringstagaren som ombudet (NJA 2000 
s. 48)”.1021

Med tanke på innehållet i fallen från 2000 och 2001 så kunde man 
därmed tycka att det finns rätt gott om utrymme för juridiska ombud 
att grunda fordringar mot sina klienters rättsskyddsförsäkringsgivare på 
att försäkringsavtalen utgör avtal till förmån för tredjeman. Avgörandena 
verkar ju ge vid handen att det gäller in dubio, och alltså såvida inte 
villkor eller kontext ger annat vid handen. (Vilket de sällan lär göra.) I 
det senare fallet ser det närmast ut som om HD tillämpade en praxis-
grundad utfyllande rättsregel för avtalstypen rättsskyddsförsäkring.1022 Man 
kunde också tycka att HD varit tämligen explicit med vilken den rättsliga 
grunden för ett sådant krav är, eller bör anses vara – varför risken för 
missförstånd borde vara minimal.

4.1.3.2 Ett decennium senare – en annan hållning? NJA 2013 s 253
I några senare fall tycks dock HD:s tolkningar av sin egen praxis ha för-
skjutits, i förhållande till de nämnda fallen.

Uppföljaren NJA 2013 s 253 rörde även det ett ombuds krav enligt 
en rättsskyddsförsäkring.1023 I detta avgörandes domskäl fastslog HD 

1019 Supplementet återfinns i de senare omtrycken av Håstad, Sakrätt avseende lös egen-
dom 6 uppl på s 473 ff och den berörda passagen på s 480; jfr även Håstad, Köprätt och 
annan kontraktsrätt 6 uppl s 160. Vad Håstad skriver om försäkringstagarens möjligheter 
att återkalla ombudets rätt, och om ombudets möjlighet att överlåta rätten, har inte utan 
vidare täckning i domskälen, men synes stämma. Jfr om återkallelse i not 1063 nedan.
1020 Såvitt gäller den i fallet aktualiserade tredjemansavtalsfrågan. Preskriptionsfrågan 
lämnas här åsido.
1021 NJA 2001 s 750, HD:s domskäl, 2 st, min kurs.
1022 Frågan om tredjemansavtalstolkning och -utfyllning berörs närmare i Bd 2, bl a i 
kap 9.
1023 Målet rörde frågan om klienten–försäkringstagarens rätt mot försäkringsgivare var 
preskriberad. Villkoren innehöll, under rubriken ”Preskription” att den som hade en 
fordran p g a försäkringen förlorade sin rätt om han inte framställde sitt anspråk till för-
säkringsbolaget inom ett år från det att han ”fått kännedom om sin fordran”. Som HD 
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(dåmera utan Lennander), att det ombud som var part i målet ”som 
ombud för [en rättsskyddsförsäkringstagare hade] en självständig rätt 
mot [dennas försäkringsgivare]” – vilket ligger helt i linje med de tidigare 
avgörandena. Det citerade påståendet följdes dock direkt av förtydligan-
det att det rörde sig om: ”en direktkravsrät t”,1024 vilket innebär en 
tillsynesvarande avvikelse från de tidigare fallen. Detta följdes dock i sin 
tur av en förmodat förment förtydligande parentes som fick avsluta det 
aktuella ledet av HD:s resonemang, genom att ange rättskällstöd. När-
mare bestämt så: ”(se  NJA 2000 s. 48).”1025

Att HD i den avslutande parentesen använder markören ”se” ger 
intryck av att domstolen betraktade NJA 2000 s 48 som utgörande direkt 
stöd för påståendet om att ombudet har en direktkravsrätt. I skriftliga 
sammanhang används ju ofta sådana små hänvisningsmarkörer (som ”se”, 
”jfr”, ”jfr dock”, med flera), för att markera att den källa vartill hänvisas 
står i något visst slags intertextuell relation till det som sägs i den text där 
hänvisningen görs – och en hänvisning med ”se” markerar normalt att 
den källa vartill hänvisas utgör direkt stöd för ett påstående.1026

Åtminstone inom ramen för rättsvetenskapen finns det någorlunda fasta 
konventioner för vilken relation respektive markör signalerar.1027 Så utgör 
en rak hänvisning, det vill säga en som görs helt utan markör, normalt en 
anvisning om att den källa vartill hänvisas direkt stödjer eller underbygger 

formulerade domen var frågan om ombudets rätt att framställa krav direkt mot försäk-
ringsbolaget busenkel, en självklarhet, men likväl något man måste passera för att komma 
till den egentliga prejudikatfrågan (ungefär som i 2001 års fall) om preskription och tolk-
ning av försäkringsvillkor. Målet kan därför med fog sorteras jämte ett antal andra fall 
om tolkning av försäkringsvillkor (de viktigaste är NJA 2001 s 750, NJA 2006 s 53, 
NJA 2013 s 253, NJA 2017 s 237 och NJA 2018 s 834 som har det gemensamt att HD, 
efter Hellner (se hänv i 2001 års domskäl, jfr även i not 1060 nedan), uttryckligen listar 
ett antal relevanta ställen att söka argument för försäkringsavtalstolkning). Den centrala 
frågan i målet var när försäkringstagaren skulle anses ha fått kännedom om sin fordran. 
HD lät denna fråga sammanfalla med frågan om uppkomsttidpunkten för fordran mot 
försäkringsbolaget, och ansåg att fordran inte uppkommit redan genom den tvist där 
rättegångskostnaderna orsakats, men väl i och med att den försäkringstagande klienten 
strax senare anlitade det ombud som företrätt den i tvisten. Det avgörande argumentet 
för det var att för ersättning enligt försäkringsvillkoren förutsattes att försäkringstagaren 
anlitat ett ombud.
1024 NJA 2013 s 253, HD:s domskäl p 3, min spärr.
1025 NJA 2013 s 253, HD:s domskäl p 3, min spärr.
1026 Se t ex Sandgren, Hänvisningar i rättsvetenskapen, JT 2005–06 s 65 ff, på s 84 f. 
Se även Språkrådet, Svenska skrivregler s 71. Jfr även Jensen, Rylander & Lindblom, Att 
skriva juridik: regler och råd 5 uppl s 81 och se vidare i den packade texten direkt nedan.
1027 Det är väl knappast något som är unikt för rät t svetenskapen men det lär finnas 
variationer mellan olika ämnen och här begränsas uttalandena till en tradition författaren 
är någotsånär bekant och bekväm med.
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ett påstående i texten.1028 Detsamma gäller alltså källhänvisningar som före-
gås av ”se”. (Även om det tydligen förekommer att markören används för 
att markera att en angiven källa indirekt stödjer ett påstående, så synes detta 
avvikande.)1029 ”Jfr”-hänvisningar är en historia för sig.1030 Konventionerna 
är i och för sig knappast bindande, ens inom ramen för den tradition där 
de tillkommit (och underligt nog talas det inte så mycket om dem, ens i 
grundläggande läroböcker om skrivande).1031 De är dock i vart fall så fasta 
att avvikelser är ägnade att överraska – och kan föranleda tillrättavisande 
kommentarer.1032 Om konventionerna inte binder ens inom sin egen tra-
dition, binder de rimligen än mindre utanför densamma. Det innebär att 
HD, som åtminstone i formell mening inte utgör en del av det vetenskap-
liga samfundet och inte direkt deltar i dettas samtal, kan ta sig friheter – inte 
minst språkliga sådana – i förhållande till detsamma. Till exempel när det 
kommer till utformningen av hänvisningar. Om man dock granskar HD:s 

1028 Se i not 1026 a st:n.
1029 Så i Umeå universitets Instruktioner för skriftliga arbeten på juristprogrammet s 8 
(där det framgår att: ”Ingen signal, alltså att du endast skriver ’Andersson, 2002, s. 34–37’ 
innebär att detta direkt stöder eller underbygger det du säger. Om du istället skriver ’Se 
Andersson, 2002, s. 34–37’ innebär det att denna källa indirekt stöder det du säger.”) som 
i princip utgör en formaliamall för uppsatser skrivna där. Se däremot i not 1026 ovan a st.
1030 Jfr (dock?) i not 1032 nedan och se vidare Bd 2, kap 10 vid utvikningen i anslutning 
till NJA 2010 s 629.
1031 Jfr t ex Jensen, Rylander & Lindblom, Att skriva juridik 5 uppl s 81; Sandgren, 
Rättsvetenskap för uppsatsförfattare 4 uppl s 91. Jfr även Språkrådet, Svenska skrivregler 
s 71. Den svenska standardkällan om noter och deras innehåll lär vara Sandgren, Hänvis-
ningar i rättsvetenskapen, JT 2005–06 s 65 ff, som utgör resultatet av en empirisk studie 
av förekommande hänvisningskutymer, och snarare är avsedd att deskriptivt redogöra 
för ”hur man gör” än att ge normativa rekommendationer om ”hur man bör göra” (även 
om sådana förekommer). Bruket av markörer berörs där på flera ställen (s 74, 76) men 
framför allt i ett avslutande avsnitt om ”Utformningen av källhänvisningar” på s 84–86.
1032 Ulväng har i sin avhandling Påföljdskonkurrens – problem och principer (Uppsala, 
2005) s 15 i förkortningslistan preciserat förkortningen ”jfr” med ”jämför (vilket skall 
förstås som se däremot)”. Parentesens precisering synes beteckna en åsyftad användning av 
”jfr”-markören som avviker från (den nuvarande) konventionen (om än möjligen inte den 
i så fall mer gammalmodiga Uppsalastraffrättsliga konventionen, se t ex Jareborg, Allmän 
kriminalrätt (2001) s 6 där ordet sägs ”ofta” ha samma innebörd som hos Ulväng, inom 
a a:s pärmar). Om det inte rörde sig om en avvikelse så vore något förtydligande rimligen 
inte behövligt. ”Jfr” brukar också snarare markera att något ämnes- eller argumentations-
mässigt närliggande behandlas i det angivna källstället (jfr, i konventionell mening, t ex 
Sandgren, Hänvisningar i rättsvetenskapen, JT 2005–06 s 85). Den Ulvängska konven-
tionsstridigheten har i förkortningslistan i en bara aningen senare Uppsalaavhandling, 
nämligen den progressivt reaktionäre processualisten Bylanders Muntlighetsprincipen: en 
rättsvetenskaplig studie av processuella handläggningsformer i svensk rätt (2005) s 16, 
när samma förkortning förklarats, föranlett den vänskapligt syrliga kommentaren: ”jäm-
för (vilket inte skall uppfattas som se däremot o.d. uttryck)*”, och i sidans nederkant: ”* 
Se däremot Ulväng [a st].”



282

egna hänvisningskutymer (vilka uppmärksammas en del i följande band)1033 
tycks de i hög grad följa samma mönster som de rättsvetenskapliga (vilket 
lär kunna förklaras av växelspelet mellan domstolarna, inklusive HD, och 
rättsvetenskapen, samt av den ofta förekommande persongemenskapen).1034

Givet de citerade formuleringarna från de tidigare fallen framstår beskriv-
ningen i fallet från 2013 dock som något förvånande. Rent språkligt 
sett är uppenbarligen ”direktkrav” något annat än ”avtal till förmån för 
tredje man” – det är ju olika ord. Det förekommer också att de olika 
orden såsom termer får beteckna olika rättsfigurer, vilka på definitionspla-
net anses vara separata, och skilja sig från varandra vad gäller såväl rekvisit 
som rättsföljder.1035

I Laila Zackariassons ovan nämnda avhandling Direktkrav: Om rätt att 
rikta anspråk mot gäldenärens gäldenär från 1999, vilken får betraktas som 
en standardkälla i direktkravsdiskursen,1036 bestäms direktkravs begreppet 
på så vis att ett visst krav, för att det ska anses utgöra ett direktkrav, ska 
vara oberoende av (varje) annan etablerad rättsfigur – som avtal, fullmakt, 
fordringsöverlåtelse, och: tredjemansavtal. Oberoende i den meningen 
att det rättsliga stödet för ett visst (potentiellt direkt)krav inte får stå i 
att finna i någon sådan. Om stödet gör det så rör det sig inte om ett 
direktkrav. Annorlunda uttryckt bestäms direktkrav som en rättsfigur sui 
generis, och därmed per definition som något annat än avtal till förmån 
för tredjeman.1037

1033 Jfr Bd 2, kap 10 i anslutning till NJA 2010 s 629.
1034 Det är ju inte ovanligt att akademiker går till HD, jfr t ex Beckman, Från Calonius 
till Karlgren, Fs Karlgren s 5 ff och Munck, Från Welamsson till Håstad, Fs Håstad 
s 591 ff. Angående HD:s sentida hänvisningskutymer, jfr C Ramberg, Prejudikat som 
rättskälla i förmögenhetsrätten s 229 ff. Jfr även Bernitz m fl, Finna rätt 10 uppl s 148.
1035 Det här är inte hela sanningen. Vi återkommer till direktkravsbegreppet och dettas 
bestämning nedan 4.2.1.
1036 Jfr t ex S O Johansson, Direktkrav i nyare tids rättstillämpning, Fs Håstad s 283 i 
och vid not 1; eller densamme, Kommissionslagen – en kommentar s 15 not 1. Notera 
även hur van der Sluijs bejakar Zackariassons utgångspunkter såvitt gäller direktkravsbe-
greppets bestämning (hänv i not 1038 nedan). Jfr även Herres positiva anmälan i SvJT 
2000 s 523 ff. Jfr dock Lindskogs mer kritiska synpunkter, t ex i Lindskog, Betalning 
2 uppl s 224 ff, där den förekommer i åtskilliga av de omfattande noterna, t ex i not 684, 
eller i Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl, bl a s 927 ff, även där i 
noterna, t ex not 61.
1037 Zackariasson, Direktkrav s 31 f och 38 ff. Jfr Herre, Anm av Zackariasson, Direkt-
krav, SvJT 2000 s 523 ff och van der Sluijs, Direktkrav vid ansvarsförsäkring s 64 ff. Jfr 
även Lindskog, Betalning 2 uppl s 224 f med not 743 och s 227 med not 753. Se även 
Zackariasson, Privity of Contract and Direct Claims, Fs AvtL 100 år II s 229 ff ssk s 232 f.
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Zackariassons begreppsbestämning (som innehåller även en del andra 
kriterier och preciseringar) har ibland följts på annat håll.1038 Om någon 
dock förväntar sig att även HD skulle följa en sådan begreppsbestämning 
så riskerar denna någon att bli överraskad av HD:s skrivning i 2013 års 
fall. Kanske kommer den rent av att uppfatta skrivningen som illojal, 
mot skrivningarna i de tidigare fallen … en sådan tolkning vore dock 
förhastad, i sin kontextlöshet.

4.1.3.3 Kontext till 2013 års fall: NJA 2012 s 697
Fallet från 2013, och den beskrivning HD där erbjuder, kan gott ses 
som en uppföljare till ett rättsfall från föregående år, nämligen NJA 2012 
s 697. (Det fall som nämndes och citerades ur inledningsvis i denna 
del.)1039 I rättsfallet tog sig HD tillfälle att återkomma till 1996 och 2000 
års avgöranden, i vad som i 2012 års domskäl tydligt tematiserades som 
en direktkravskontext. På grund av denna tematisering skulle 2012 års 
fall kunna sägas innebära att en diskursiv förskjutning påbörjats.

Även 2012 års mål rörde ett ombuds krav mot sin klients gäldenär. Till 
skillnad från i de tidigare fallen var gäldenären här dock inte ett försäk-
ringsbolag. Bakgrunden till målet var att klientens motpart, efter att ha 
förlorat en tvist, ålagts att betala den vinnande sidans rättegångskostna-
der, vilka inkluderade det aktuella ombudets arvode för biträde i tvisten. I 
egenskap av biträde för vinnande part ansökte ombudet om verkställighet 
av domen i den del som rörde ombudsarvodet, varpå motparten betalade 
in det utdömda beloppet till kronofogdemyndigheten (KFM). Därefter 
utmätte KFM det därmed innestående beloppet för klientens skulder till 
andra borgenärer.

NJA-målet föranleddes av ombudets yrkande om att utmätningsbeslu-
tet skulle upphävas och att de influtna medlen skulle redovisas till ombu-
det. Till grund för talan anfördes i första hand att fordran på rättegångs-
kostnader överlåtits på, eller i vart fall skulle anses pantsatt till, ombu-
det, och att sakrättsligt skydd för förvärvet eller pantsättningen uppnåtts 
genom att motpartsombudet denuntierats. I andra hand gjordes gällande 
att ombudet hade direktkravsrätt till medlen.

Andrahandsgrunden var annorlunda formulerad i tingsrätten, där ombu-
det, förenklat, gjorde gällande att de hos KFM innestående medlen var att 
betrakta som ombudets pengar, och inte klientens, varför de inte skulle kunna 

1038 Se van der Sluijs, Direktkrav vid ansvarsförsäkring s 64 ff som i princip anammar 
Zackariassons direktkravsbegrepp rakt av. Se även Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt 4 uppl 
s 450. Jfr dock 4.2.1 nedan.
1039 Se 3.1 ovan.
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utmätas för den senares skulder.1040 Tingsrätten ogillade ombudets talan, 
och synes inte ha imponerats av andrahandsgrunden, som (till skillnad från 
förstahandsgrunden) avfärdades i kortast möjliga ordalag med ett: ”Inte hel-
ler vad [ombudet] i övrigt anfört utgör skäl för att bifalla överklagandet [av 
KFM:s utmätningsbeslut].” När ombudet sedan överklagade till hovrätten 
beviljades inte prövningstillstånd. Hovrättens nekande PT-beslut överklaga-
des då till HD, som med ändring av beslutet beviljade prövningstillstånd i 
hovrätten, genom det beslut som finns refererat i NJA 2009 N 65.

HD fann där att målet aktualiserade en prejudikatintressant fråga om 
direktkravsrätt, som närmare bestämdes som: ”huruvida sambandet mel-
lan [ombudets] arvodesfordran hos [klienten] (huvudfordran) och dennes 
därav föranledda rättegångskostnadsfordran (täckningsfordran) är sådant att 
[ombudet] ska anses ha rätt till den senare fordringen och vad som influtit på 
denna framför [klientens] utmätningsborgenärer (s.k. direktkravsrätt).”1041 
Att ombudet inte hade utvecklat någon egentlig rättslig argumentation till 

1040 Mindre förenklat formulerade ombudet sin talan som att hans uppdrag, enligt sysslo-
mannaregler och advokatsamfundets regelverk innebar rätt och skyldighet att lyfta, samt 
rätt att tillgodogöra sig de utdömda rättegångskostnaderna, att han gjort detta genom 
att ansöka om verkställighet av den tidigare domen, att de därefter betalda medlen inte 
omedelbart tillkom klienten, utan skulle anses vara i ombudets besittning (hos KFM), 
att betalningen om den hade skett till ombudet hade inneburit att han erhöll medlen 
med redovisningsskyldighet gentemot klienten men därvid haft rätt att kvitta sina (mot)
fordringar för arvode och utlägg mot klienten, mot klientens redovisningsfordran (som 
huvudfordran), samt att de av ombudet innehavda redovisningsmedlen inte kunde till 
utmätas, förrän dess att redovisning skett, i vart fall inte utan att ta hänsyn till ombudets 
rätt till ersättning, för vilken kvittningsrätt förelåg. Avslutningsvis menade ombudet även, 
oemotsägligt nog, att det ”sedan gammalt [torde] vara en erkänd rättsgrundsats att advoka-
ters arvoden inte tas i anspråk för klienters skulder i övrigt”, min kurs.
1041 NJA 2009 N 65, första st i HD:s beslut (i huvudsaklig överensstämmelse med före-
draganden), mina kurs. Det är inte utan att beslutet känns lite Lindskogskt, då han alltse-
dan sitt första inlägg i direktkravsdebatten 1985 fokuserat på täckningsfordringsfall, och 
menat att det avgörande för om direktkravsrätt ska föreligga eller inte är just sambandet 
mellan de olika fordringarna, samt att direktkrav mot gäldenärens gäldenär i allmänhet 
bör tillåtas om sambandet är kausalt, och gäldenären gått i konkurs. Se t ex Lindskog, 
Betalning 2 uppl s 223 f: ”en fordringskedja […] varvid det finns ett visst samband mellan 
dessa fordringar [som] aktualiserar olika frågor, varav den kanske praktiskt mest viktiga 
är om A […] har […] (direktkravsrätt)” samt s 209: ”Ett täckningsfordringsförhållande 
föreligger om A har en fordring hos B (huvudfordringen) som kauserar en Bs motsvarande 
fordring hos C (kausalfordringen eller täckningsfordringen)” och s 233: ”[…] när B satts 
i konkurs […] bör [A] trots Bs konkurs ha rätt till betalning av C genom ett ianspråk-
tagande av täckningsfordringen.” Lindskog har även uttryckt missnöje över ”det föga 
vägledande avgörandet” i NJA 2012 s 697 (Betalning 2 uppl s 302 not 1043; i 1 uppl 
s 279 not 975 istället ”det intellektuella magra avgörandet”), väsentligen därför att ”kau-
salsambandet [inte] berörs” eller tillmäts vederbörlig betydelse, jfr a st och s 309 not 1068 
(1 uppl s 284 not 999), samt domskälens 15 st, där det i allmänna termer uppmärksam-
mas andra faktorer som kan vara av betydelse vid direktkravsbedömningar. Jfr även vidare 
nedan 6.5, där sambandsargumentet berörs ingående.
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stöd för sin potentiella direktkravsrätt – eller ens använt ordet –1042 hin-
drade inte att prövningstillstånd borde meddelas, då prövningstillstånd i 
hovrätten enligt 49 kap 14 § 3 RB ska meddelas om det finns prejudikatin-
tresse. Denna obligatoriska regel ansågs innebära att ”[d]et måste […] åvila 
hovrätterna ett visst ansvar för att på eget initiativ uppmärksamma om ett 
överklagat mål rymmer någon fråga av prejudikatintresse.”, varvid var ”att 
märka, att kraven för prejudikatdispens måste anses vara något lägre ställda 
i hovrätt än i HD”1043 – och så blev det PT i hovrätten, och i förlängningen 
också ett prejudikatfall till samlingen, i form av det här berörda NJA 2012 
s 697.

Förstahandsgrunden i 2012 års fall (att klienten överlåtit eller pantsatt 
sin fordran mot förlorande motpart till ombudet) vann inte framgång, i 
någon instans.

I tingsrätten och hovrätten blev bevisfrågor avgörande.1044 I HD ansågs 
klientens fordran i och för sig ha överlåtits till ombudet,1045 och denuntia-
tion ha skett, till motpartsombudet.1046 Denne ansågs dock inte behörig att 
motta denuntiationen för sin klient. (En rättegångsfullmakt, som var den 
enda potentiella behörighetsgrunden, tolkades restriktivt och ansågs då inte 
omfatta sådan passiv behörighet.) Därmed kunde inte denuntiation anses 
ha skett till den överlåtna fordrans gäldenär, det vill säga motparten (jfr 10 § 
1 st och 26 § avtalslagen motsatsvis). Då hade inte heller ombudet vunnit 
sakrättsligt skydd för sitt förvärv (jfr annars 31 § skuldebrevslagen analogt 
och NJA 2005 s 871), och medlen var inte fredade mot utmätningsborge-
närernas anspråk på den i första hand anförda grunden.1047

1042 Annat än att hänvisa till det för saken irrelevanta (jfr nedan vid not 1053 f ) NJA 
1996 s 400.
1043 Eftersom uttalandet om PT-kraven torde ha principiell betydelse är det lite udda att 
2009 års beslut gömts undan i NJA:s notisavdelning. (Jfr om den ofta skeptiska inställ-
ningen till notisfall t ex Olsen, Ersättningsklausuler s 15 f m hänv t bl a Welamsson, och 
Karlgren, Anm av Vahlén, Avtal och tolkning, SvJT 1961 s 212 ff, som i den allra första 
noten kommenterar Vahléns källanvändning: ”[…] Notisavgöranden kommenteras i all-
mänhet icke närmare […], en avhållsamhet som i regel är efterföljansvärd.”) Den i 2009 
års notisfall intagna ståndpunkten har dock senare bekräftats och utvecklats, i NJA 2011 
s 843 (där HD också hänvisar till notisfallet, och därmed bekräftar intrycket av att utta-
landet var av principiell vikt), NJA 2012 s 476 och NJA 2017 s 55 I.
1044 Tingsrätten formulerade slutsatsen brett: ”Genom vad som framkommit i ärendet 
kan [ombudet] inte anses ha visat att han genom en sakrättsligt giltig överlåtelse förvärvat 
den fordran som nu blivit föremål för utmätning eller att han haft panträtt i fordringen.”, 
medan hovrätten var något precisare, och ratade förstahandsgrunden på dubbel basis, 
genom att konstatera att ombudet varken visat att en överlåtelse skett innan utmätnings-
beslutet, eller att motpartsombudet var behörig denuntiationsmottagare.
1045 NJA 2012 s 697, HD:s domskäl p 4–6.
1046 Jfr näst sista meningen i p 6 i HD:s domskäl.
1047 NJA 2012 s 697, HD:s domskäl p 7–11. HD prövade ombudets behörighet genom 
att tolka den fullmakt (en rättegångsfullmakt) klienten gett. Därvid togs hänsyn till orda-
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Inte heller den andrahandsgrund om direktkravsrätt som ombudet (med 
viss hjälp från en prejudikatfallslysten HD) formulerat vann framgång. 
Med den sunt direktkravsintresserade JustR Svante O Johansson som 
referent, tog dock domstolen tillfället i akt att lägga ut texten om direkt-
krav.1048 Det är i det sammanhanget de tidigare rättsfallen (NJA 1996 
s 400 och NJA 2000 s 48) dyker upp. Därvid kommer de att i NJA 2012 
s 697 inordnas på ett ganska tydligt sätt i en kontext som tematiseras i 
direktkravstermer. Det innebär en diskursiv förskjutning, och denna är 
skälet till att vi här uppehåller oss vid fallet.

Den relevanta delen av domskälen (som återfinns i punkterna 12–21) 
skrivs under rubriken ”Rätt till medlen på grund av direktkravsrätt”, och 
inleds, efter rubriken, med att först nämna att ombudet ”gjort gällan-
de att han på grund av direktkravsrätt har rätt till medlen”.1049 Därnäst 
erinras om principen om avtalets subjektiva begränsning, samt att denna 
princip är den allmänna (huvud)regeln, varpå HD nämner de gamla van-
liga undantagen, där direktkrav medges (”på så sätt att tredje man har 
tillerkänts en självständig rätt i ett rättsförhållande mellan två andra par-
ter”), i transport-, konsument- och ansvarsförsäkringsrätten.1050

lydelsen, varvid det nämndes att det i litteraturen förespråkats restriktivitet med sådant 
som inte uttryckligen framgår av ordalydelsen (hänvisning gjordes till Grönfors & Dote-
vall, Avtalslagen 4 uppl s 115 f och 187 f; Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I 13 uppl 
s 179 ff och Bryde Andersen, Advokatretten s 546 ff). Domstolen tog även hänsyn till 
uppdragets karaktär, samt till om den av mellanmannen mottagna rättshandlingen var i 
huvudmannens intresse och HD bekräftade därmed att dessa tre aspekter kan tillmätas 
betydelse (som tillgängliga topiker) vid tolkning av (ombuds) fullmakter.
1048 Svante O Johansson har en bakgrund som rättsvetenskapare vid Göteborgs univer-
sitet, och har i den egenskapen sedan länge uppvisat intresse för direktkravsproblem, 
särskilt i transport- och försäkringsrätten. Se t ex hans stipendiebelönade artikel Direkt-
krav, sjöförsäkring och en ny försäkringsavtalslag, SvJT 1996 s 725 ff, som på sin tid blev 
något av en diskussionsstartare (repliker av Nydrén, SvJT 1997 s 173 ff; Hagberg, SvJT 
1997 s 134 ff; och Wetter, SvJT 1998 s 44 ff samt duplik av S O Johansson, i SvJT 1998 
s 701 ff, för titlarna, se i not 2748 nedan). Se även den tillsammans med van der Sluijs 
(i vars doktorsavhandling, Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring (2006), S O Johansson 
tackas som en ”högt skatta[d] samtalspartner [som] haft kloka synpunkter på delar av 
manuskriptet”, se förordet) författade artikeln Direktkrav vid ansvarsförsäkring enligt 
den nya försäkringsavtalslagen, SvJT 2006 s 72 ff; hans bidrag i Fs Håstad, Direktkravs-
rätt i senare tids rättstillämpning s 283 ff samt hans ganska färska Kommissionslagen: en 
kommentar s 292 ff.
1049 NJA 2012 s 697, HD:s domskäl p 12.
1050 NJA 2012 s 697, HD:s domskäl p 13, som inleds med att fastslå att ”Den allmänna 
regeln i svensk rätt är att ett avtal är bindande enbart för parterna i avtalet (se t.ex. NJA 
1997 s. 44 och NJA 2001 s. 711). Avtalet har alltså en subjektiv begränsning och en 
part kan inte kräva ersättning av sin medkontrahents medkontrahent därför att denne 
njutit förmåner eller ålagts plikter i förhållande till medkontrahenten.” Det följs snart av: 
”Från den regeln har gjorts vissa undantag”. Det därpå följande, som citeras i parentesen 
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När direktkravstematiken därigenom tydligt etablerats, så nämns 1996 
och 2000 års fall. HD kommenterar fallen så här:

”14. I rättspraxis har också förekommit vissa fall som innebär att borgenären 
med framgång kan rikta talan mot gäldenärens gäldenär. Så har skett bl.a. 
beträffande rättsskyddsförsäkringar. HD konstaterade i rättsfallet NJA 1996 
s. 400 att det utgjorde fast praxis att försäkringsbolag betalade ut ersättning 
till det juridiska ombudet när försäkringstagaren inte betalade ersättning till 
ombudet. Denna sedvänja ansågs innebära att den som bistått en part i ett 
rättsskyddsärende hade en självständig rätt mot försäkringsbolaget. Detta 
bekräftades i rättsfallet NJA 2000 s. 48, där avtalet ansågs vara till förmån 
för såväl försäkringstagaren som ombudet.”

I den citerade passagen sägs det som synes inte otvetydigt och rakt ut 
att det i de tidigare fallen rörde sig om regelrätta direktkrav. Den sista 
meningen (som förresten kan läsas en subtil notering om möjligheten att 
differentiera mellan 1996 och 2000 års fall, då där markeras att anspel-
ningen på tredjemansavtal – underförstått: bara – återfinns i 2000 års 
fall) kunde möjligen också anses tala emot en läsning enligt vilken HD 
2012 menade att de tidigare fallen rörde direktkrav.1051

Det kan också noteras att HD:s slutsats i målet formulerades som att 
det: ”[m]ot den anförda bakgrunden [inte finns] skäl att genom direkt-
kravsrätt ge ett rättegångsombud skydd mot sin klients borgenärer.”1052 
Denna formulering ger vid handen att ordet ”direktkravsrätt”, bör förstås 
som att det avser något annat än i de tidigare fallen – eftersom den nega-
tiva utgången i 2012 års fall annars är oförenlig med de positiva med-
givandena av tredjemans krav i de tidigare avgörandena. (Där ju rätten 
också uttrycktes i termer av ”avtal till förmån för tredjeman” och inte 
”direktkravsrätt”.)

Det anförda skulle alltså tala emot att tematisera 2012 års fall som ett 
led i den diskursiva förskjutning, från tredjemansavtal mot direktkrav, 

i brödtexten ovan, kunde möjligen läsas som att det rör sig om en tredjemansavtalstema-
tik, eller liknande (och alltså något annat än direktkrav, i snäv mening). Kontexten talar 
dock starkt emot en sådan läsning, dels p g a det som redogörs för i brödtexten, dels då 
flera av därpå följande exemplen tveklöst rör direktkravsfall. HD anknyter nämligen till 
bl a 46 § KKöpL och 9 kap 7 § FAL, jämte en del andra regler med ”undantag”, enligt 
vilka ”tredjeman har tillerkänts en självständig rätt i ett rättsförhållande mellan två andra 
parter” (p 13), och därmed kan ”vända sig direkt till sin medkontrahents medkontrahent 
(gäldenärens gäldenär)” (p 16). Se vidare om dessa andra regler 6.2 nedan.
1051 Det där ”också” i första meningen kan möjligen åberopas till stöd för en sådan läs-
ning, då det, givet kontexten, medger att domskälens resonemang kan läsas ungefär som 
att: ”Dels har vi de här lagstadgade undantagen från huvudregeln; dels har vi de här 
praxisgrundade undantagen. (Som alltså båda rör undantag i form av medgiven direkt-
kravsrätt.)”
1052 NJA 2012 s 697, HD:s domskäl p 20, min kurs.
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som annars kunde anses fortsatt genom NJA 2013 s 253, och som vi här 
uppehåller oss vid. Det anförda talar nämligen för en läsning av 2012 års 
fall som att detta avsåg något annat – en annan rättslig grund – än den 
som aktualiserades i de tidigare fallen. Det ligger då nära till hands att 
läsa 2012 års domskäl som att de tidigare fallen där endast nämns som 
kontext, mer eller mindre rent upplysningsvis och i vart fall obiter dictum.

Det är dock svårt att bortse från den direktkravskontext i vilken de tidigare 
fallen inordnades (deras retoriska inramning), genom valet av rubriksätt-
ning, det faktum att styckena innan det citerade explicit rör direktkravs-
rätt, samt då resonemanget även i de följande styckena rör sådan rätt.1053

Det bör också noteras att omständigheterna i målen varierade.1054 De 
tidigare fallen rörde ett ombuds ersättningskrav mot klientens rätts-
skyddsförsäkringsgivare grundat på försäkringsavtalet, medan 2012 års 
fall rörde ett ombuds krav mot förlorande motpart grundat på en dom 
som fastställde motpartens ansvar för ombudets klients rättegångskost-
nader. Dessa knappast försumbara skillnader kunde anses innebära att 
det inte hade varit oförsvarligt att förtiga de tidigare rättsfallen i 2012 års 
domskäl – det finns ju ingen anledning att nämna sådant som är irrele-
vant.1055

I sammanhanget kan (dock) noteras att omnämnandet av de tidiga-
re fallen sker i ett sammanhang som i retoriskt hänseende tjänar till att 
inskränka bara parterna-principens uppfattade räckvidd. Inskränkandet 
åstadkoms genom att domstolen helt enkelt förtecknar undantagen, från 
den huvudregel principen anvisar, och då får den upprättade undantags-
förteckningen, givet syftet, gärna vara så lång som möjligt. Därigenom 
framställs nämligen det eventuella ytterligare undantag fallet kan komma 
att innebära som ”bara ytterligare ett”, i en (lång) rad av redan befintliga 
sådana.1056

Oberoende av det sålunda till synes principinskränkande syfte i ljuset 
av vilket fallen nämns, så innebär själva omnämnandet att de kan komma 
att framstå som omedelbart relevanta (och inte endast måttligt kontextu-
ellt intressanta), för den direktkravsfråga HD gestaltade, och besvarade, 

1053 Inte minst gäller detta för den direkt följande p 15, som inleds med: ”Frågan om 
enligt vilka principer och i vilken utsträckning direktkrav ska tillåtas i skilda situationer 
har diskuterats i litteraturen”.
1054 Angående den möjliga betydelsen av att omständigheterna skiljde sig åt, jfr 4.4.2.1 
nedan.
1055 Jfr Lindskogs surmulna kommentarer om rättsfallet, i Betalning s 279 not 975: ”det 
intellektuellt magra avgörandet” (i 2 uppl s 302 not 1043 nedtonat till ”det föga vägle-
dande avgörandet”), och ”HDs domskäl ger dock – trots ordrikedom och många referen-
ser – inte mycket” (s 284 not 999, likalydande i 2 uppl s 309 not 1068).
1056 Att HD i slutändan inte medgav direktkravsrätt i 2012 års mål förändrar inte det.
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i domskälen. Det gäller inte minst då HD, rätt eller orätt, kan uppfattas 
ha en särskild auktoritet som uttolkare av sin egen tidigare praxis. (Det 
gäller kanske särskilt om uttolkningen sker i nära tidsmässigt samband 
med de tidigare avgöranden som tolkas, och kanske alldeles särskilt om 
domstolens sammansättning är delvis densamma – som i 2012 och 2013 
års fall.)1057

HD:s sålunda auktoritativa relevansgörande av de tidigare fallen skulle 
därmed, rätt eller orätt, kunna skapa intrycket att domstolen förfäktat en 
läsning av de tidigare fallen enligt vilken dessa grundats i en direktkravs-
figur, och därmed vore relevanta för densamma. (Och det är nog inte 
bara en stressad läsare som kan fastna för en sådan läsning.)

Man kan även notera glidningen mot direktkravsterminologi i första 
meningen av den citerade passagen ovan, där det talas om att det ”före-
kommit vissa fall som innebär att borgenären med framgång kan rikta 
talan mot gäldenärens gäldenär” (min kursivering, som syftar till att fram-
häva likheten med, och den implicita anspelningen på, undertiteln till 
Zackariassons avhandling).1058 Denna direktkravstematisering följs sedan 
omedelbart, i andra meningen, av upplysningen att ”[s]å har skett bl.a. 
beträffande rättsskyddsförsäkringar”, varpå fallen redogörs för, enligt 
ovan – vilket är ägnat att stärka intrycket av att resonemangen i de tidi-
gare fallen ansetts grundade i direktkravsfiguren.

Sammantaget ger domskälen ett något blandat intryck, såvitt gäller 
frågan om de tidigare fallen var direktkravsgrundade eller inte. Fram-
för allt den nyss uppmärksammade formuleringen av slutsatsen utgör ett 
tungt argument mot en sådan läsning. Slutsatsens kontext, i form av det 
resonemang som leder fram till densamma, kan dock läsas som att HD 
tenderat att se de tidigare fallen som direktkravsfall.

Även om det nog inte bör anses övertygande, så skulle 2012 års fall 
därmed kunna åberopas av den som vill se de tidigare rättskyddsförsäk-
ringsfallen som direktkravsfall. (Kanske i samband med att den argu-
menterar för att en direktkravsrätt bör medges, genom att dra paralleller 
till de tidigare fallen, eller genom att bara förteckna olika undantag från 

1057 Som motargument mot en sådan läsning kan kulturligtvis åberopas att domskälen 
gäller som de står skrivna, varken mer eller mindre, och att justitieråden inte har något 
tolkningsföreträde (jfr i not 740 ovan). Den topik det argumentet bygger på bör nog dock 
förstås som anvisande just ett motargument, att använda mot argument som implicit 
eller explicit bygger på domstolens ethos som relativt auktoritär uttolkare av tidigare pre-
judikat, och som motargument förutsätter det möjligheten av sådana teser som det kan 
nyttjas mot.
1058 Zackariasson, Direktkrav: Om rätt att rikta anspråk mot gäldenärens gäldenär. (Nu 
har väl Zackariasson knappast monopol på den formuleringen, men givet källkontexten 
är det svårt att inte göra kopplingen.)
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huvudregeln om avtalets räckvidd, för att ge intrycket av att principen 
om begränsningen till parterna inte bör tas på så stort allvar.)

Fallet kan därmed möjligen anföras till stöd (låt vara svagt stöd) för 
en sådan läsning av de på tredjemansavtal grundade fallen, som HD gav 
uttryck för i 2013 års fall, angående NJA 2000 s 48. Det i 2012 års fall 
valda sättet att tematisera rättsskyddsförsäkringsfallet torde alltså kunna 
betraktas som en del av förklaringen till den här berörda diskursiva för-
skjutningen (från tredjemansavtal mot direktkrav), vilken kommit till 
klart uttryck i NJA 2013 s 253.

Angående den direktkravstematisering som inte minst den strax ovan 
citerade glidningen mot direktkravsterminologi i 2012 års fall innebär, 
kan här noteras följande.

Det är, i och för sig, och i viss mening, sant, att det förekommit rätts-
skyddsförsäkringsfall där en borgenär, i form av ett ombud, fått rikta 
talan1059 mot sin gäldenärs gäldenär – eller närmare bestämt mot klien-

1059 Angående frågan om tredjemans talerätt, se RH 1983:49, där HovR knöt den proces-
suella talerättsfrågan (tredjemans rätt att uppträda som part i rättegång) till den materiella 
civilrättsliga frågan om tredjemans självständiga fordringsrätt. Målet rörde en klassisk 
A–B–C-relation, där C var tredjeman samt A och B hade en avtalsrelation med varandra. 
A var en fastighetsägarförening och B en kommun. Avtalet gällde vattenförsörjningen till 
ett villaområde, där föreningsmedlemmarnas fastigheter låg. C ägde en fastighet i områ-
det, men hade valt att inte bli medlem i föreningen. C hade dock anslutit sin fastighet till 
föreningens vattenledningsnät. Målet gällde föreningen As talan om fastställelse av att C 
saknade rätt att utnyttja föreningens vattenledningsnät. A vann i tingsrätten. Talerätts-
tematiken aktualiserades i hovrätten på grund av att C gjort gällande att avtalet mellan A 
och B var ett tredjemansavtal, och att B i enlighet med sina avtalsbefogenheter medgivit 
C att utnyttja vattenledningen, varför As talan skulle ogillas. Den relevanta delen av 
domskälen är så kort att den här kan återges i sin helhet: ”Tvisten gäller uteslutande en 
tillämpning av [ett påstått tredjemansavtal]. Frågan huruvida [tredjemannen] är behörig 
att föra talan som part i en sådan tvist är att bedöma enligt reglerna om s k tredjemansav-
tal. Enligt stadgad praxis kan tredje man uppträda som part i rättegång angående tillämp-
ningen av ett sådant avtal endast om avtalsparterna avsett att ge honom en självständig 
rätt att göra avtalet gällande. Varken ordalydelsen i [avtalet] eller omständigheterna vid 
dess tillkomst ger vid handen att avtalsparterna haft en sådan avsikt. Frågan [angående 
tredjemannens rätt] kan därför ej prövas i målet.”, det fick till resultat att Cs aktuella 
invändning inte kunde prövas i målet, och att tingsrättens dom fastställdes. (HD nekade 
prövningstillstånd; beslut 1983-04-29, ST 1104.) Jfr även RH 1990:71. Logiken bakom 
avgörandena lär vara att, om det inte rör sig om ett äkta tredjemansavtal, och C därför 
saknar självständig rätt, så ”angår inte” fordringsförhållandet mellan A och B tredjeman-
nen C, varför denna, som ett utslag av en tredjemansskyddslogik, ska nekas talerätt i 
enlighet med allmänna processuella principer, enligt vilka ”ingen [t ex C] får […] föra 
talan om att en utomstående [t ex B] ska berättigas eller förpliktigas.” (så Fitger, Process-
rätt I 1998 s 669) eftersom C i avsaknad av egen självständig rätt skulle föra talan om 
Bs rätt. Se även Lindblom, Miljöprocess del I s 192 f, som kritiserar 1983 års avgörande 
och menar att tredjemannens talan, baserad på ett osjälvständigt tredjemansavtal, borde 
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tens försäkringsgivare. Det skedde ju i 1996, 2000 och 2001 års rättsfall, 
varav HD i 2012 års fall också nämner de två som fått mest uppmärk-
samhet i litteraturen.1060

För det fall ombudets kravrätt följer av att försäkringsavtalet utgör ett 
tredjemansavtal, är det dock missvisande att beskriva det som att ombu-
det kan ”rikta talan mot gäldenärens gäldenär”. Om det rör det sig om 
ett tredjemansavtal så kan nämligen gäldenärens gäldenär, försäkrings-
givaren, lika gärna (eller kanske hellre)1061 sägas vara borgenärens gälde-
när – och alltså en ”helt vanlig” gäldenär. (Att HD i NJA 2000 s 48 
uttryckligen skrev att ”ombudet […] har en s jä lvs tändig  rätt mot för-
säkringsgivaren”, skulle kunna anses bekräfta det.)1062

Saken kan formuleras som att ombudets krav inte behöver gå via klien-
ten, även om ombudets rätt betingas av det (tredjemans)avtal där klienten 
är part.1063

ogillas, inte avvisas. (Jämförelse kan göras med diskussionerna om en talan grundad i ett 
pactum turpe bör avvisas eller ogillas, där de flesta som yttrat sig på senare år ansett att den 
bör ogillas, se senast Lindskog, Betalning 2 uppl s 864 f m hänv.) Jfr även Lindblom, Pro-
cesshinder s 196 ff, jfr dock Bylund, Bör processhindren avskaffas?, SvJT 1975 s 334 ff, 
ssk s 358 ff. Alla m hänv.
1060 ”I anslutning till tredjemansrättighetsfrågan.” borde man kanske lägga till. I 2001 års 
fall brukar den huvudsakligen prejudikatintressanta frågan anses röra tolkningen av för-
säkringsavtal, och vad gäller den frågan är fallet ganska uppmärksammat. Se t ex Radetzki, 
Om tolkning av försäkringsavtal, kap 3, t ex s 36; J Samuelsson, Något om tolkning av 
försäkringsvillkor, SvJT 2014 s 695 ff, på s 705; Ingvarsson, Tolkning av försäkringsavtal, 
JT 2012–13 s 426 ff, på s 428, 430, 432; Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt 4 uppl s 67; B 
Lehrberg, Avtalstolkning 7 uppl s 214. Jfr även i not 1023 ovan.
1061 Hovrättens vid not 961 ovan berörda ståndpunkt, att försäkringstagaren saknar 
annan rätt än till utläggsersättning, skulle kunna anses innebära att försäkringstagaren 
inte ens har någon fordran mot försäkringsgivaren, förutan utlägg – varvid det fram-
står som missvisande att tematisera deras förhållande i gäldenärs- och borgenärstermer. 
(Förutan fordran, inget fordringsförhållande.) Det är i och för sig inte givet att saken bör 
analyseras på det sätt hovrätten gjorde, men om det nu ska anses röra sig om ett tredje-
mansavtal är det inte alldeles långsökt. Jfr även i not 1064 nedan och vidare i följande 
avsnitt.
1062 Jfr även NJA 2009 s 355, om att en direktkravsrätt normalt bör betraktas som här-
ledd, och notera att självständig–härledd är ett motsatspar vilket används samlande (av 
olika krav, i kategorier) och för ange att olika rättsfigurer har olika rättsföljder. Den kan-
ske viktigaste skillnaden rör gäldenärens eventuella invändningsrätt: om A härlett sitt krav 
från B så kan C göra gällande samma invändningar mot A som mot B, jfr principen i 27 § 
SkbrL och vidare 5.6 nedan. Vid självständiga krav kan dock Cs invändningar mot B inte 
göras gällande mot A. Se vidare nedan, bl a not 2804, 2825 och 3050.
1063 Det innebär bl a att klienten och försäkringsbolaget skulle kunna ändra sitt avtal, och 
därigenom tillintetgöra ombudets rätt, vilket de enligt praxis har möjlighet till, så länge 
det inte finns en särskild utfästelse till tredjeman (se NJA 2013 s 491, HD:s domskäl p 18 
m hänv, och jfr NJA 1908 s 437). Finns en sådan utfästelse direkt till tredjeman rör det sig 
dock egentligen inte om ett avtal till förmån för tredjeman i teknisk mening.
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4.1.3.4 Kort om tredjemansavtalets konstruktion och dess betydelse
Om ombudet betecknas som borgenären, klienten tillika försäkringstaga-
ren som gäldenären, och försäkringsgivaren som gäldenärens gäldenär, så 
skulle saken något extenderat kunna uttryckas enligt följande.

Borgenärens krav grundas mycket riktigt i gäldenärens avtal med gälde-
närens gäldenär, i den meningen att detta avtal gäller till förmån för bor-
genären, såsom berättigad tredjeman. Dennes rätt grundas i och bestäms 
av avtalet. Borgenärens rätt är dock inte beroende av gäldenärens fordran 
mot dennes gäldenär. Denna fordran är irrelevant för borgenärens krav, 
då det inte är den, utan en annan självständig fordran, som ligger till 
grund för kravet.1064

Vid (äkta) tredjemansavtal gäller kort sagt att tredjemannens krav inte 
förmedlas via någon avtalspart.1065

Det här blir nu ofrånkomligen lite ”begreppsligt”, vilket medför vissa 
risker. Det kan uppfattas som en resonemangsmässig svaghet, inte minst 
på grund av de nedärvda fördomarna mot ”begreppsjurisprudens” – vilka 
innebär att uttrycket nu kan uppfattas som närmast ett skällsord.1066 Ris-
ken för missförstånd i samband med begreppsutläggningar är inte obe-
tydlig. Om man dock förmår övervinna, eller åtminstone suspendera, sin 
eventuella motvilja mot begreppslig utläggning (eller inser att det här inte 
är begreppsjurisprudens i ordets förkättrade mening),1067 så kan poängen 
sägas anknyta till hur rättsfiguren tredjemansavtal konceptualiseras.

1064 Möjligen är det i linje med detta, när Lindskog, Betalning 2 uppl s 233 vid not 773, 
menar att främre gäldenären Bs täckningsfordran mot C, inte bör betraktas som en för-
mögenhetstillgång om inte B redan betalt huvudfordran mot A. Det synes möjligen 
fruktbart att arbeta med ett differentierat fordringsbegrepp, och mena att täckningsfordran, 
för det fall utlägg krävs, i förevarande hänseende inte är att betrakta som en förmö-
genhetsrättsligt verksam fordran (jfr i NJA 1996 s 400 HovR angående utlåtandet från 
Försäkringsbranschens kommitté för rättsskyddsärende, s 405 näst sista st in fine; jfr även 
JustR Håstads tillägg i NJA 2000 s 48, första stycket på s 56). Alltså inte ens en v i l lko-
rad sådan, då fordran såvitt gäller Bs kravrätt kan sägas sakna verkan, i den meningen 
att den inte ligger till grund för en exigibel obligation. Det innebär dock inte nödvändigt-
vis att den inte i andra frågor kan betraktas som en sådan. Att arbeta med ett differentie-
rat fordringsbegrepp synes för övrigt vara konsekvent med sådana ändamålsorienterade 
utgångs- och synpunkter som ofta blir utslagsgivande i den samtida civilrätten – med 
sådana utgångspunkter är det snarare regel än undantag att samma term ges olika bety-
delse i olika sammanhang.
1065 Jfr om Walin ovan vid not 1014 f.
1066 Jfr t ex Almkvist & Svensson, Orsakande, tillräknande och luftstrupstransplantatio-
ner, SvJT 2018 s 232 not 18; Martinsson, Ejendomsrettens overgang – Norden kontra 
verden, NJM 2011 (39:e mötet) s 826, 830 och vidare nedan, t ex i not 1070 f.
1067 Jfr Hellners anmärkningar om begreppsutläggning samt dess möjliga förtjänster och 
fallgropar, Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen s 135 ff och 168 f. I ordets förkätt-
rade mening rör det sig nog ofta om en halmgubbe, då nutida föreställningar om begrepps-
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Tredjemansavtalets begrepp verkar nämligen ofta ha fått relevans för 
konkret rättslig analys – såtillvida att själva ”tredjemansavtalskonstruk-
tionen” fått materiella konsekvenser.1068 (Att den betydelse vi lägger in i 
ord har betydelse för rättsdogmatisk analys och juridisk argumentation 
framstår som trivialt sant, och det lär gälla även för de mest hardcore 
ändamålsorienterade rättsvetenskaparna i det teleologiska paradigmet. 
Här är det dock något mer än denna trivialitet som avses, och detta något 
har bland annat historiska förklaringar.)

Det kan i sammanhanget noteras att de två tidigare svenskspråkiga mono-
grafier som kommit närmast att behandla den svenska läran om tredje-
mansavtal – Vilhelm Lundstedts Aftal angående om prestation till tredje man, 
1908–1909, som dock främst fokuserar på tysk rätt, respektive Phillips 
Hults Bidrag till läran om försäkring av tredjemans intresse, 1927, som foku-
serar på försäkring och slutar för att de berörda försäkringsavtalen inte bör 
ses som avtal till förmån för tredjeman – båda lägger mycket möda på frågan 
om hur tredjemansavtal konstrueras.1069 (”Konstrueras” kan då betraktas som 
en rumsrenare omskrivning för ”begreppsliggörs”,1070 genom vars använd-

jurisprudens, och den avvaktande hållning till begreppsanalys sådana föreställningar kan 
leda till, normalt sett knappast respekterar eller ens känner till de premisser, ideal och 
syften som ligger till grund för den begreppsjurisprudentiska utläggningen. Annorlunda 
uttryck är ”begreppsjurisprudens” i ordets förkättrade mening nog inget som någon på 
allvar ägnat sig åt, någonsin (inte ens Puchta, åtminstone inte avsiktligt eller konsekvent). 
Det är bara det att begreppsjuristernas efterföljare och meningsmotståndare fått skriva 
historien, och då drivit sin utveckling genom att ta avstånd från det som föregick den, 
jfr t ex Meder, Rudolf von Jhering und der Aufstand gegen den rechtswissenschaftlichen 
Formalismus, JuristenZeitung 2019 (vol 74) s 689 ff. Jfr även i not 1071 nedan.
1068 Nu får möjligen Andreasson vatten på sin kvarn då han, i anslutning till en uppfattad 
trend där ”ändamålssynpunkter konsekvent väljs bort”, funderat över om ”[Vi] under de 
närmaste åren [kommer] att få se en ny Uppsalaskola, den här gången av neobegrepps-
jurisprudentiskt slag”, Andreasson, Intellektuella resurser som kreditsäkerhet: En förmö-
genhetsrättslig undersökning s 265 f not 595 (jfr s 251 not 551).
1069 Se Lundstedt, Aftal ang prestation till tredjeman, passim, bl a s 165 ff, och jfr t ex 
Olivecrona, Vilhelm Lundstedt 70 år s 23: ”Lundstedts doktorsavhandling […] gick helt 
i den s. k. begreppsjurisprudensens tecken.”, eller Seve Ljungmans minnesord i TfR 1955 
s 354; resp Hult, Bidrag till läran om försäkring av tredjemans intresse s 140 ff. Hellner, 
Metodproblem i rättsvetenskapen s 140 uttrycker sig tämligen kritiskt ang Hults försök 
(jfr dock ang konstruktionsfrågan s 141). Jfr även Hellner, Försäkringsrätt 2 uppl s 300 
och 537 f.
1070 Jfr Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen s 140 och 137: ”’Konstruktiv juridik’ 
utgör närmast en annan term för begreppsjurisprudens.”; Peterson & Sandström, Till 
frågan om rättsvetenskapsmannen bevisbörda, JT 1999–00 s 751 f not 1; Sundberg, Fr 
Eddan t Ekelöf s 176: ”Bortsett från danskarna talade man bland nordbor också mera säl-
lan om ’begreppsjurisprudens’ – detta var det skällsord som Lundstedt och hägerströmia-
nerna och deras eftersägare odlade. I Norden kallades riktningen för den konstruktiva 
skolan.” Se allmänt om denna skolas historiska betydelse på svenska i synnerhet Björne, 
Den konstruktiva riktningen, bl a s 208 ff, 335 ff.
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ning man undviker ordet begrepp – och därmed undviker att alltför tydligt 
inbjuda eventuella kritiker till att profitera på de nedärvda fördomarna om 
begreppsjurisprudensens förkastlighet.)1071 Det verkar nästan som om själva 

1071 Skälen till de fördomarna är flera, men många av dem skulle kunna knytas till histo-
rien om realismens seger över idealismen och till den makt realismens teoretiska imperativ 
utövat över juristernas tänkande ”sedan typ Uppsalaskolan” – den historian har berättats 
många gånger (se t ex J Samuelsson, Tolkning och utfyllning s 295 ff m hänv) och är 
säkert redan läsaren bekant. Här kan vi istället roa oss med en lustiger erinran av en av den 
anti-begreppsjurisprudensiska traditionens främsta skrifter, nämligen von Jherings under-
hållande elaka mästerverk Im juristischen Begriffshimmel. Ein Phantasiebild, (ursprung-
ligen publicerad i Scherz und Ernst in der Jurisprudenz: Eine Weihnachtsgabe f. d. juris-
tische Publikum [Skämt och allvar i jurisprudensen: en julklapp för juristpubliken], 
1884, s 245 ff; översatt till engelska av C L Levy som von Jhering, ‘In the Heaven for 
Legal Concepts: A Fantasy’, Temple Law Quarterly 1985 (vol 58) s 799 ff – vilken seder-
mera inspirerat mången realist – t ex Felix S Cohen, till hans berömda Transcendental 
Nonsense And The Functional Approach, Columbia Law Review 1935 (vol 35) s 809 ff). 
von Jhering riktar sin kritiska udd dels mot den begreppsorienterade romanistik som var 
vanlig vid hans tid, dels mot den förnuftsorienterade naturrättsfilosofi som var ett av dess 
huvudsakliga alternativ. Ingen av dessa riktningar var tillräckligt förankrad i det verkliga 
livets praktik, och de var båda alltför teoretiska för von Jherings smak. Artikeln är skriven 
som en redogörelse för en dröm von Jhering somnade in i, vid läsningen av en, som van-
ligt trist, ny bok om romersk rätt (utöver explicita hänvisningar och sågningar är artikeln 
sprängfylld med underförstådda referenser till och sågningar av diverse forskare vid von 
Jherings tid, men för den som inte är expert på 1800-talets tyska romanistik är det inte 
lätt att se dem alla, än mindre att se vem som sågas). I drömmen har ett författarjag dött 
och kommit till himlen. Jaget träffar där en själslig vägvisare, Psychophoros, som berättar 
att det finns många olika himlar och att jaget på grund av att det är romanist hamnat i 
juristernas begreppshimmel (den juristischen Begriffshimmel). Där kan jaget äntligen(!) 
kan få möta de juridiska begreppen i deras ideala form, befriade från alla världsliga fjättrar 
och tryggt existerande i begreppshimlen, där de inte riskerar komma i kontakt med något 
för dem farligt – såsom dagsljus, atmosfärisk luft eller praktiska hänsynstaganden, som 
genast skulle förgöra begreppen. För att få spendera evigheten i den aktuella himlen må 
alla som kommer dit passera ett test. Innan jaget självt måste genomföra testet erbjuds 
dock en rundtur i himlen, för att jaget ska få se alla de härligheter som där bjuds. Psy-
chophoros visar jaget runt, och de besöker bl a palaestran, som är en träningssal för 
begreppsjuristernas gymnastiska övningar. Där får jaget stifta bekantskap med flera olika 
maskiner och apparater som himlens invånare kan roa sig med. Till att börja med en 
hårklyverimaskin, med vars hjälp användaren kan klyva ett enskilt hårstrå i 999 999 delar 
– och de allra skickliga teoretikerna kan sedan klyva varje del i 999 999 ytterligare delar 
(tävlingar förekommer; vinnaren får ett vandringspris i form av en lagerkrans). Bredvid 
klyvaren står en våg som är så känslig att den skulle reagera på vikten av en solstråle. 
Lyckligtvis finns det dock inga sådana i begreppshimlen vilka kan störa teoretikernas 
vägande. Därnäst förevisas klätterstången för svåra juridiska problem. Stången är oerhört 
hal och endast de allra skickligaste klättrarna kan ta sig hela vägen upp, dit de svåraste, 
och därför mest givande, problemen finns. Och lyckas någon ta sig upp för att hämta ned 
ett intressant problem att arbeta med, måste densamma sedan klättra upp med det igen, 
när den arbetat klart, så att inte nästa teoretiker ska gå miste om chansen att mäta sig mot 
problemet. Jaget undrar försynt om det inte verkar lite opraktiskt, men får snart lära sig 
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ämnet tredjemansavtal, och det problemfält där sådana ofta aktualiseras (där 
tredjemansrättigheter och potentiellt konkurrerande förmögenhetsanspråk 
förekommer, titt som rätt) i sig inbjuder till konceptuell analys i ovanligt 
hög grad. (Eftersom man gärna dribblar med olika fordringsförhållanden 
hit och dit, samt med frågor om vems fordringarna är, egentligen, och hur 
de förhåller sig till varandra.) För många frågor riskerar den konceptuella 

att ”nytta” är ett fult ord i himlen, där problemen alltid är begreppsliga, och aldrig prak-
tiska (när jaget frågar om övningarna har några praktiskt tillämpliga resultat håller Psy-
chophoros på att gå i taket och varnar jaget för att säga sådana dumheter så att någon 
annan hör). Fiktionsapparaten framhålls som så självklar att den inte behöver förklaras, 
eller ens visas. Däremot uppehåller de två sig något vid konstruktionsapparaten, med vars 
hjälp man kan visa att också de enklaste ting är alldeles omöjliga – en själ som råkar 
pyssla med apparaten när rundturen passerar säger sig just stå i begrepp att slutligt kon-
statera att avtal måste vara en logisk omöjlighet (jfr Siegmund Schlossmann, der Vertrag 
(1876) s 79 f ), och har redan långt tidigare slutit sig till att direkt representation är en 
omöjlighet, då det inte ens går att tänka sig att Bs agerande är As, på det sätt som vore 
nödvändigt för att nå rätt resultat – effekterna kan endast uppnås i den person kauserar 
dem, och allt i källorna som tyder på motsatsen härrör från den romerska rättens tid av 
förfall (vulgärrätten) och kan därmed inte beaktas! Därnäst visas den dialektisk-hydraulis-
ka tolkningspressen, som består av dels en dialektisk infiltrationsapparat, med vars hjälp 
romanisten kan tvinga in tankar, hypoteser och begränsningar i passager där de är helt 
främmande, dels en eliminationsapparat, med vars hjälp man kan undanröja eventuellt 
obekväma positiva källuttryck; allt efter vad som behövs för att förmå motstridiga källor 
att förenas. Efter vissa ytterligare utflykter – via bl a en romanists hjärna, som, till skillnad 
från en vanlig hjärna, har en speciell utväxt vilken frigör en särskild substans som driver 
romanistens skapande fantasi – kommer de två slutligen till himlens hjärta: Rotundan, där 
begreppen själva huserar, i sina antropomorfierade former. Egendom står i mitten, stor, 
ståtlig, och trygg, och mittemot står obligatio, ryckig och nervös över förmodat förestå-
ende förändringar … och sådär håller det på – begreppsjuristerna har rent fysiskt en 
avvikelse i hjärnan och tvingas använda diverse bisarra verktyg för att uträtta sitt värv: att 
konstruera ett totalt opraktiskt och livsfrämmande system. I slutändan ledsnar jaget och 
bestämmer sig för att inte ens försöka genomföra testet, och vill istället bli förd till Prak-
tikernas himmel, vilket jaget också blir, och väl där återupptäcker njutningen av solsken 
och av att andas atmosfärisk luft, samt översköljs av extatisk lycka över att återigen få 
komma i kontakt med liv. von Jherings sågning av konstruktionsjuristerna är legendarisk 
– och just paradigmatisk, då de skäl som inom det nu dominerande paradigmet tenderar 
att anföras mot begreppsjurisprudensen liknar de som impliceras genom jagets rundtur i 
begreppsjuristernas förment yttersta utopi. Det tänks röra sig om en överdriven koncep-
tualism, utan känsla för praktiska problem, där begreppslig logik konsekvent prioriteras 
framför livets realiteter, där man fingerar istället för förklarar, och där juridiska problem 
får sin lösning genom härledning från abstrakta begreppsliga system – från orden som 
sådana – istället för att lösas med hänsyn till intressen, verkliga ändamål (kom ihåg: ”Der 
Zweck ist der Schöpfer des ganzen Rechts” och jfr t ex Ross, Realismen i retsvidenskaben 
og samfundsnyttekimæren, SvJT 1932 s 324 ff) eller ens intellektuellt hederligt framlagda 
skäl (jfr Ross, Ret og retfærdighed s 206: ”Det er juristeri, ikke jura. Redelighed og rea-
lisme kræver, att kortene lægges på bordet.”). Man kan kanske tala om minnet av 
begreppsjurisprudensen, såsom minnet av det som von Jhering angrep (jfr Hellners exem-
plariska framställning, komplett med utpekande av Georg Friedrich Puchta, som enligt 
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analysen lätt att bli lite navelskådande,1072 men här synes den kunna bli 
ovanligt betydelsebemängd samt, också i praktiken, få konsekvenser och 
övertygelsekraft större än eljest (jfr – ”till exempel” – NJA 1996 s 400 och 
NJA 2000 s 48).1073 (Detta trots det kanske främst anförda argumentet mot 
sådan analys: att den undervärderar, eller rent av undergräver, öppen rätts-
politisk analys och ändamålsresonemang.)

Tredjemannens rätt enligt ett tredjemansavtal konstrueras inte (åtmin-
stone inte sedan det tidiga 1800-talets tyska pandekträttsvetenskap) som 
ett från en avtalspart övertaget (förvärvat) fordringsanspråk.1074 Istället 
konstrueras den som ett i och för sig självständigt och ursprungligt anspråk, 
vilket uppstår omedelbart i tredjemannens person, genom avtalets ingå-
ende (jfr termen omedelbart berättigande tredjemansavtal, som enligt 

Psychophoros var begreppshimlens första invånare, och flerfaldigt åberopande av von 
Jhering, i Metodproblem i rättsvetenskapen s 135 ff; jfr även Grönfors, Ändamål och 
funktion, JT 1999–2000 s 523 ff, på s 526 ff). Det är det kvardröjande minnet, den för-
medlade bilden av något formalistiskt och förlegat, som (förr i kombination med bl a von 
Jherings ikoniska ställning, numer i kraft av sin mytiska status; jfr Ross a a s 325) innebär 
att ”begreppsjurisprudens” nu utgör ett så starkt tabu att det kan uppfattas som närmast 
en förolämpning att beskylla någon för sådan (jfr t ex debatten om NJA 2014 s 935 mel-
lan å ena sidan Håstad, Rättsdogmatik in absurdum, SvJT 2017 s 357 ff och å den andra 
Lindskog, Betalning 2 uppl noterna 2653, 2667 och 2655 [som förresten kan betraktas 
som en fin liten stilstudie i konsten att argumentera medelst divisio, alltså genom differen-
tiering och i hur man kan använda uppspjälkning i argumentativa syften]; jfr även C G 
Björling, Rättsvetenskaplig forskning – eller enbart sanningsförkunnelse? s 425 ff på 
s 441), samt att det kan ha ett persuasivt värde i sig att angående någon position – kanske 
en hypotetisk sådan vilken man själv vill avfärda på väg mot den man själv förespråkar – 
fastslå att ”det är/vore begreppsjurisprudens” (jfr t ex Ross, Ret og retfærdighed s 234: 
”Det er dogmatisk og irrealistisk begrebsjurisprudens, hvis man konstruerer […]”; SOU 
2001:80 s 215; Forsell, Tredjemansskyddets gränser, t ex s 210, och därefter Sjöman, 
Avtalade aktieöverlåtelserestriktioners verkan gentemot ondtroende aktieförvärvare, SvJT 
2015 s 826 ff, på s 830. Jfr dock Håstad, Anm av Forsell, Tredjemansskyddets gränser, 
SvJT 1976 s 715 ff, på s 716 f ).
1072 Ta, t ex, den konceptuella analysen av begreppet kattunge (jfr i not 1994 nedan). 
Eller avseende navelbegreppet.
1073 Jfr vidare i det följande.
1074 För svenska läsare är den bästa ingången till tredjemansavtalets historia i 1800-talets 
Tyskland fortfarande Lundstedts nämnda avhandling, Aftal angående prestation till 
tredje man. Boken skrevs innan författaren drabbades av sin ’rättsrealistiska väckelse’ (se 
om det vidare 4.3.2.1 nedan) och visar prov på att han dels imponerats av den tyska kon-
struktionsjuridiken, dels velat redogöra för den tyska 1800-talsdiskussionen om tredje-
mansavtal på ett samvetsgrant sätt. Jfr t ex Sundell, Tysk påverkan på svensk civilrättsdok-
trin 1870–1914 s 251, 252 ff; Björne, Den konstruktiva riktningen s 135. Se även, om 
tredje mansavtalets historia, i not 942 ovan.
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ovan inte behöver förstås som synonymt med självständigt berättigande 
sådant).1075

Denna tredjemansavtalskonstruktion innebär formellt sett, bland 
annat, att tredjemannen kan ha en rätt, utan att känna till den, och att 
ett avtal i princip kan vara ett tredjemansavtal utan att man för stunden 
vet exakt vem den berättigade tredjemannen är.1076 (Att avtalsparterna 
kan disponera över tredjemans rätt genom att ändra sitt avtal är en annan 
sak. Att tredjemannens rätt i enlighet med avtalets innehåll kan villkoras 
på olika sätt likaså.)1077

Det faktum att gäldenärens gäldenär i rättsskyddsförsäkringsfallen, det 
vill säga försäkringsgivaren C, råkade vara gäldenären klienten Bs gälde-
när spelar ingen roll, för borgenären ombudet As kravrätt – eftersom As 
kravrätt inte är beroende av skuldförhållandet mellan B och C.1078 Det 
avgörande för As kravrätt är istället att C är As egen gäldenär, enligt ett 
avtal mellan As (andra) gäldenär B, och dennes gäldenär C.

På det begreppsliga planet utgör detta förklaringen till att den enligt 
ett tredjemansavtal berättigade tredjemannen får kräva avtalsgäldenären, 
trots att dennes avtalsmotpart gått i konkurs – det vill säga den begrepps-
liga förklaringen till utgången i målen – och till att det rättsdogmatiska 
problemet inte formuleras som ett separationsrättsligt sådant. Eftersom 
motpartens eventuella fordran mot avtalsgäldenären är irrelevant för 
tredjemannens krav är det fullkomligt onödigt att separera denna ur kon-
kursen.1079

1075 Jfr 4.1.1 ovan. Se även NJA 1992 s 414, på s 420: ”På grund av det sagda får [en 
tredjeman] anses ha en omedelbart på försäkringsavtalet [i vilken tredjemannen inte var 
part] grundad rätt till den omtvistade försäkringsersättningen”. Jfr även NJA 2009 s 355 
på s 374, om att tredjemannens anspråk enligt ett tredjemansavtal inte är härlett.
1076 Jfr NJA 2013 s 491, HD:s domskäl p 13, och DCFR artikel II-9:301, vartill HD 
hänvisar. Rimligen bör krävas att avtalet pekar ut ett berättigat subjekt, i den meningen 
att ett sådant kan bestämmas genom tolkning av avtalet, men det berättigade subjektet 
behöver inte bestämmas som en viss person (t ex ”Tony Båstad, Seglarvägen 4”), utan 
kan bestämmas på annat sätt, exempelvis relativt vissa kriterier (som ”ordföranden i för-
eningen” eller ”Parts förstfödda barn” – som kanske ännu är ofött, eller kanske inte ens 
påtänkt annat än i avtalsskrivningen).
1077 Jfr angående ändringsmöjligheten i not 1063 ovan. Att tredjemannens rätt villkoras 
av avtalets innehåll följer av samma allmänna avtalsrättsliga principer som de som gäller 
för ”vanliga” avtal, där avtalens innehåll bestämmer förpliktelsernas innebörder.
1078 Det kan noteras att (beräkningen av) fordringarnas belopp i de olika leden inte nöd-
vändigtvis överensstämmer. Försäkringsbolagets (tredjemans)avtalsenliga skyldighet är i 
regel att betala skälig ersättning (med hänsyn till rimlig tidsåtgång med mera, sådan denna 
vid tvist fastställs av nämnd), med avdrag för självrisk, medan klienten i förhållande till sitt 
ombud är skyldig att betala den i uppdragsavtalet överenskomna ersättningen.
1079 Jfr 2.3, ssk 2.3.2 ovan.
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Man skulle därmed kunna säga att en konceptualisering enligt vilken 
borgenären har ett anspråk mot gäldenärens gäldenär begreppsligt sett är 
missvisande, givet innehållet i de kronologiskt första tre avgörandena i 
den rättsfallsserie som här berörs. (Det vill säga NJA 1996 s 400, NJA 
2000 s 48 och NJA 2001 s 750.) Kraven omtalas, i vart fall i de senare två 
avgörandena, som tredjemansavtalsgrundade, och i sådana fall är det mer 
rättvisande att tala om ett anspråk mot gäldenären, punkt.1080

En positiv bieffekt är att man då möjligen även kan undvika den form 
av tidvis ganska arbetsamma resonemang som tenderar att bli följden av 
att fordringskedje- och direktkravssynsätt anläggs. (Att sådana resone-
mang kan bli ganska ansträngande att följa har avsetts illustreras genom 
texten ovan.)

4.1.3.5 Sammanfattning och övergång
Sammantaget kan sägas att det genom 2012 år fall möjligen påbörjades 
en diskursiv förskjutning (en förändrad inramning), i förhållande till de 
fallen från 1996, 2000 och 2001. Förskjutningen är terminologisk och 
har analytiska implikationer, då den kan förstås som att den rör den rätts-
liga grunden för tredjemans krav, specifikt vilken tredjemansrättsfigur som 
ska anses vara aktuell.

Förskjutningen har sedan kommit till tydligt uttryck i HD:s domskäl 
i NJA 2013 s 253, där domstolen ganska otvetydigt hänför sig till NJA 
2000 s 48 som ett fall av direktkravsrätt.

Om upprepningen ursäktas, så kan denna beskrivning tyckas ägnad 
att förvåna, givet vad som faktiskt står i domskälen i 2000 års fall (det 
vill säga: ”Avtalet […] har således ansetts vara ett avtal till förmån för […] 
(tredje man).”1081 – och alltså inte ”direktkravsrätt”) samt med hänsyn till 
detta falls samband med fallen från 1996 och 2001.

Att beskrivningen kan uppfattas som förvånande innebär dock inte att 
den inte är förklar l ig , i ljuset av något annat än domskälen som sådana.

1080 Direktkravstematiseringen synes vara en effekt av att man i omständigheterna iden-
tifierat vad som kan betraktas som en ”fordringskedja” samt låtit denna observation bli 
styrande för hur fallet betraktas (jfr i följande avsnitt nedan), och på grund av det anlagda 
betraktelsesättet drivits till vad som kan sägas vara uttryck för inkonsekventa paradigmval. 
Jfr angående sådana 2.3 och 2.5.5 samt vid not 964 ovan. Se vidare angående metaforisk 
kontamination nedan vid not 1504 ff, och jfr, specifikt om kedjemetaforens argumentativa 
potential, 6.1 nedan.
1081 NJA 2000 s 48, på s 53, min kurs.
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4.2 Påbörjat förslag till förklaring av 
tredjemansavtalets metamorfos

4.2.1 Direktkravstermen och dess olika innebörder
Till att börja med måste inte nödvändigtvis termen direktkrav bestämmas 
på det ovan anförda sättet. Det vill säga som att det är en förutsättning, 
för att ett visst krav ska vara ett direktkrav, att det inte stöds på någon 
annan etablerad rättsgrund (direktkrav som en rättsfigur sui generis.)1082

Termen direktkrav används i källorna på olika sätt – i olika betydelser 
i olika sammanhang. Termen synes väsentligen bestämmas med hänsyn 
antingen till vad som utgör den rättsliga grunden för (direkt)kravet, var-
vid det inte ska röra sig om någon annan etablerad fordringsgrund (som 
tredjemansavtal eller skadestånd), eller till hur personkonstellationen ser ut 
i en potentiell direktkravssituation. I de senare fallen blir det avgörande 
för direktkravsklassificeringen att konstellationen kan beskrivas i termer 
av kedjor av kontrakt eller fordringar – där A haft någon form av samröre 
med B, och B med C, och så vidare – och att någon vill, så att säga, hoppa 
över en (eller flera) länk(ar) i kedjan (”borgenären i det främre ledet vill 
gå direkt på gäldenären i det bakre ledet”).1083

1082 Jfr ovan vid not 1036 ff.
1083 Jfr å ena sidan t ex Zackariasson, Direktkrav, ssk s 38 ff (bl a: ”Att tredje man saknar 
kravrätt till följd av annan etablerad rättsfigur är i själva verket en förutsättning för att 
frågan om anspråk kan riktas mot gäldenärens gäldenär (etc.) skall vara av självständigt 
teoretiskt intresse. Det är nämligen inte kedjan av anspråk som sådan som skapar intres-
sant problematik, utan det förhållandet att det inte, åtminstone ’direktkravet’ förutan, 
finns något rättsförhållande mellan de aktörer som befinner sig i varsin ända av kedjan.”); 
efter henne van der Sluijs, Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring s 65 (jfr även s 64 ff), och 
efter dem Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt 4 uppl s 450 vid och i not 33 f; samt å andra 
sidan t ex Tørum, Direktekrav s 27 ff, ssk s 28 (som i syfte att möjliggöra en funktionell 
komparativ undersökning använder ett vitt direktkravsbegrepp, där fokus fästs vid reglers 
praktiska funktion snarare än begreppsliga kvalificeringar i olika länder, jfr även s 284 
och se vidare 5.6.4 nedan). Å samma sida Lindskog, Betalning 2 uppl s 224 f m not 743, 
bl a: ”Zackariasson [a a] angriper sitt ämne utifrån en viss och tämligen snäv definition 
av begreppet direktkrav […] Hon fäster liten vikt vid det orsakssamband [mellan ford-
ringarna i kontraktskedjan] som jag menar präglar täckningsfordringsförhållandet” (som 
är Lindskogs primära direktkravsproblem, se vidare om det nedan 6.5). Jfr även Ulfbeck, 
Kontrakters relativitet s 130 ff m hänv (”direkte ansvar” som neutral vid term, jfr dock i 
noten nedan); Hagstrøm, Obligasjonsrett 2 upp s 814 f (motsvarande, men främst fokus 
på felansvar); Bryde Andersen & Lookofsky, Lærebog i obligationsret I 4 uppl s 433 f(f ) 
(mycket vitt direktkravsbegrepp); Iversen, Obligationsret: På grundlag af Bernhard 
Gomard, Obligationsret: 1 del s 307 ff, ssk s 330 ff (vitt direktkravsbegrepp); H J Bull, 
Tredjemannsdekninger i forsikringsforhold s 72 f (jfr s 1 f; vitt direktkravsbegrepp); JustR 
Håstads tillägg i NJA 2000 s 48, där han synes använda sig av direktkravsbegreppet i en 
allmän mening, jfr även Kleineman, Utomkontraktuellt ansvar med kontraktsrättsliga 
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Ofta samverkar dessa faktorer, på så vis att det, för att det ska anses röra 
sig om ett direktkrav, krävs, dels att någon vill hoppa över en länk i ked-
jan, dels att grunden för kravet inte står att finna i någon av de mer tra-
ditionella obligationsrättsliga fordringsgrunderna.1084 (Om exempelvis A 
har ett avtal med C, och det rör sig om ett avtalsfall av mer skolboksartad 
karaktär, så saknas i allmänhet skäl att analysera det i termer av direktkrav 
– man kommer nog sällan ens på tanken, eller får för sig att etikettera 
dem A och ”C”.)1085 De båda faktorerna kan alltså fungera kumulativt, 
varvid de dock kan tillmätas olika vikt i olika sammanhang.

Faktorerna kan även fungera alternativt. Det förekommer att det 
ensamt avgörande för att det ska anses röra sig om direktkrav är att ett 
fall låter sig förstås som att det aktualiserar en fordringskedja, där någon 
i ett främre led vill gå direkt mot ett bakre, oberoende av grunden för 
kravet.1086 I sådana fall fungerar direktkravstermen som hyperonym för 
åtskilliga olikartade krav.1087 Det avgörande blir hur partskonstellationen 
eller relationerna är beskaffade, medan grunden för kravet blir irrelevant. 
Att fallet kan beskrivas i termer av ”krav mot medkontrahentens med-
kontrahent”, eller motsvarande, upphöjs då till direktkravskriterium.

Det senare utgör förklaringen till att uttryck som ”utomobligatoriskt direkt-
krav” förekommer.1088 Med en Zackariassonsk begreppsbestämning enligt 

begränsningar, Vb Sandgren s 307. Notera också hur HD använder direktkravsbegreppet 
i NJA 2009 s 355 (vitt, men av särskilda skäl, jfr 5.6.2 nedan); NJA 2012 s 697 (där det 
synes användes i en vid bemärkelse enligt ovan) och NJA 2014 s 760.
1084 Så Zackariasson, van der Sluijs, och Bengtsson, a st:n. Jfr även Ulfbeck, Kontrakters 
relativitet s 130 ff, och s 187 f, om lämpligheten av att självständiggöra direktkravsfigu-
ren, och se det som en egen rättsfigur, med inslag av såväl kontrakt som delikt. Jfr om Ulf-
beck Hagstrøm, Obligasjonsrett 2 uppl s 815 m hänv och Bryde Andersen & Lookofsky, 
Lærebog i obligationsret I 4 uppl s 440 f. (Hagstrøm och Bryde Andersen var opponenter 
vid Ulfbecks disputation.)
1085 Någon gång har någon frestats att beteckna ett krav mot egen försäkringsgivare till 
följd av annans skadegörande handling som ett direktkrav. Det är dock svårt att se detta 
som annat än en felaktig och i vart fall föga konstruktiv analys, sannolikt orsakad av att 
fallet i vissa avseenden liknar det vanliga försäkringsrättsliga direktkravsfallet, där skade-
lidanden dock riktar krav inte mot den egna försäkringsgivaren, utan mot skadevållarens 
sådana (jfr 9 kap 7 § FAL).
1086 Jfr t ex NJA 2009 s 355, där HD omtalar ett krav grundat i ett självständigt berät-
tigande tredjemansavtal som en direktkravsrätt, eller i noten nedan.
1087 Jfr t ex Hagstrøm, Obligasjonsrett 2 uppl s 814: ”Basert på almennelig kravsrett kan 
direktekrav tenkes å føre frem på ett av tre mulige grunnlag: (1) konkrakt, (2) delikt – 
rettsbruddsansvar o.a, eller (3) ugrunnet berikelse.” På s 815 noteras dock att ”Direktekrav 
kan oppfattes som en egen ansvarsform, altså et kravsgrunnlag.”
1088 Se t ex hos föredraganden i NJA 2014 s 760, p 14, samt i p 55 och 59 i JustR 
Lindskogs tillägg i samma mål. Jfr även Håstads tillägg i NJA 2000 s 48, specifikt skriv-
ningen: ”Skälen för en direktkravsrätt är tyngre när borgenären ofrivilligt fått en utom-
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ovan blir uttrycket antingen paradoxalt eller tautologiskt. Paradoxalt, om 
man med ”utomobligatoriskt” åsyftar att grunden står att finna i den utom-
obligatoriska skadeståndsrätten, eftersom grunden för direktkravet per defi-
nition inte är skadestånd. Tautologiskt, om man med utomobligatoriskt 
menar ”inte inomobligatoriskt”, av samma skäl, eftersom ett direktkrav per 
samma definition inte kan vara inomobligatoriskt, i betydelsen avtalsgrun-
dat. Om man dock använder direktkrav som hyperonym, är det följdriktigt 
att begreppet kan avse även utomobligatoriska fall, eftersom en eventuell 
utomobligatorisk grund är utan betydelse för kravets karaktär av direkt-
krav.1089 Med en snäv direktkravsbegreppsbestämning blir det också miss-
visande att tala om ”en genom tredjemansavtalskonstruktionen tillskapad 
direktkravsrätt” – det blir som att tala om ”ett genom äppelkonstruktionen 
tillskapat päron”.1090

Det finns alltså utrymme att tala om å ena sidan direktkrav som fordrings-
grund, eller självständig fordringsgrund – som då kan avse till exempel 
en skadelidandes krav mot skadevållarens ansvarsförsäkringsgivare enligt 
9 kap 7 § FAL eller en konsuments anspråk mot näringsidkare i tidigare 
försäljningsled enligt 46 § KKöpL – och å andra sidan direktkrav som 
samlingsbegrepp för olika krav som oberoende av grund kan sägas ”hoppa 
över” en eller flera länkar i fordringskedjor.

Direktkrav som samlingsbegrepp kan då inbegripa såväl sådana krav 
som stöds på 9 kap 7 § FAL eller 46 § KKöpL – vilka brukar kallas 
just direktkrav, i betydelsen direktkrav som självständig fordringsgrund 
–1091 som andra krav, grundade i exempelvis ett självständigt berättigande 
tredjemansavtal.1092

obligatorisk fordran hos någon som i sin tur har en täckningsfordran”. Jfr Kleineman, 
Utomkontraktuellt ansvar med kontraktuella begränsningar, Vb Sandgren s 307. Se även 
Lindskog, Betalning 2 uppl s 224 ff, inte minst not 743. Jfr även vad S O Johansson 
behandlar under rubriken ”Direktkrav i nyare tids rättstillämpning”, Fs Håstad s 283 ff. 
I övriga Norden är det vanligt att direktkravsbegreppet används i vid bemärkelse, såsom 
omfattande allsköns grunder. Se t ex hänv till Tørum, Hagstrøm och Bryde Andersen & 
Lookofsky i noterna ovan.
1089 Jfr även 5.6 och 6.1 nedan.
1090 Jfr Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 926 f, ssk not 59. Jfr 
även S O Johansson, Direktkrav, sjöförsäkring och en ny försäkringsavtalslag – replik, 
SvJT 1997 s 175 (”Det ska alltså inte vara någon svårighet för domstolarna att först till-
låta ’direktkrav’ (som alltså inte är något direktkrav, utan ett utövande av den försäkrades 
krav) […]”).
1091 Se rubriken innan FAL 9 kap 7 §; Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt 4 uppl s 450; van 
der Sluijs, Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring passim, eller Hellner, Hager & Persson, 
Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt: 2 häftet 6 uppl s 137.
1092 Jfr i not 1086 ovan, samt t ex JustR Håstad, som i sitt tillägg till NJA 2000 s 48 
skriver bland annat: ”För att inte urholka principen om borgenärernas lika rätt i konkurs, 
bör man vara varsam med att fingera tredjemansavtal, som innebär att borgenären får en 
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Det här sagda innebär, bland annat, att olika författare talat om olika 
saker, när de diskuterat direktkrav, och att det därmed ofta krävs ganska 
omfattande insatser för att jämförelser mellan olika författares positioner 
ska bli rättvisande.

Som exempel kan erinras att Zackariasson, å ena sidan, när hon talat om 
direktkrav har talat om en obligationsrätt sui generis och dennas närmare 
konsekvenser i termer av rättsföljder. Hon har därvid använt direktkravster-
men i fordringsgrundsbetydelsen.1093 Lindskog, å andra sidan, har framför 
allt talat om vad som ska gälla för så kallade täckningsfordringar, och särskilt 
om en främre borgenär As rätt att ta över sin gäldenär Bs fordran mot C. 
Särskilt i fall då denna (täcknings)fordran uppstår på grund av uppkomsten 
av en As (huvud)fordran mot B, på ett sådant sätt att det finns ett kausalsam-
band mellan fordringarna i de olika leden. Jessika van der Sluijs och Svante 
O Johansson har tenderat att fokusera på vissa bestämda förhållanden, som 
kommissionsförhållanden samt vissa transport- och försäkringsförhållan-
den.1094 Zackariasson och Lindskog har siktat bredare, men på olika sätt. 
Zackariasson undersöker ett brett (till synes avsett heltäckande) material, 
för att i första hand undersöka om ett antal potentiella direktkrav utgör 
direktkrav i fordringsgrundsbetydelsen (varvid den uppfattade potentiali-
teten regelmässigt beror på att en partskonstellation ser ut på visst sätt),1095 
och vad det i så fall innebär i termer av konsekvenser.1096 Lindskog för-
håller sig medvetet mycket liberalt till traditionella förmögenhetsrättsliga 
indelningar,1097 genom att inte fästa sig vid någon viss typ av rättsförhål-

direktkravsrätt mot gäldenärens gäldenär.”, min kurs. Till den normativa rekommendatio-
nen återkommer vi nedan, 5.4. Jfr även om NJA 2009 s 355 i not 1086 ovan.
1093 Se Zackariasson, Direktkrav s 31 ff, där det framgår att denna begreppsbestämning 
är bärande för avhandlingen, och passim, t ex hur direktkravsbegreppet används på s 83, 
90 f och 264.
1094 Se van der Sluijs, Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring, bl a s 64 ff; S O Johans-
son, Kommissionslagen s 295 ff, 306 ff; S O Johansson & van der Sluijs, Direktkrav 
vid ansvarsförsäkring enligt den nya försäkringsavtalslagen, SvJT 2006 s 72 ff, samt S O 
Johansson, Direktkrav, sjöförsäkring och en ny försäkringsavtalslag, SvJT 1996 s 725.
1095 Se ssk Zackariasson, Direktkrav s 25 ff. Jfr även t ex s 196, och se s 38: ”Att tredje 
man saknar kravrätt till följd av annan etablerad rättsfigur är i själva verket en förutsätt-
ning för att frågan om anspråk kan riktas mot gäldenärens gäldenär (etc) skall vara av 
självständigt teoretiskt intresse. Det är nämligen inte kedjan av anspråk som sådan som 
skapar intressant problematik, utan det förhållandet att det inte, åtminstone ’direktkravet’ 
förutan, finns något rättsförhållande mellan de aktörer som befinner sig i var sin ände av 
kedjan. Frågan blir, helt enkelt, om tredjeman redan till följd av konstellationens utseende 
har rätt att utkräva prestation direkt av bakre gäldenären.”
1096 Se därom särskilt Zackariasson, Direktkrav s 285 ff och jfr s 49 f.
1097 Möjligen har denna okänslighet inför traditionella indelningar bidragit till det svala 
mottagandet av hans första bidrag till direktkravsdebatten (Lindskog, Något om täck-
ningsfordringar, JFT 1985 s 229 ff). Detta mottagande beskrivs i Lindskog, Betalning 
2 uppl s 224 f not 743 (mot slutet).
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landen (varken i form av viss avtalstyp eller ens inomkontraktuella förhål-
landen). Denna tillnärmning motiveras av att det rör sig om försök att uttala 
sig mer generellt om vad som ska gälla för täckningsfordringsförhållanden i 
allmänhet (budskapet blir då väsentligen att, om det finns kausalsamband 
mellan fordringarna i de olika leden, så bör direktkrav som huvudregel 
medges vid mellanledets insolvens), varvid direktkravstermen företrädesvis 
används i samlingsbegrepps betydelsen.1098

Om HD:s skrivningar i NJA 2013 s 253 tolkas som att direktkravster-
men användes i samlingsbegreppsbetydelsen – om man rakt av väljer en 
av de möjliga och förekommande tolkningarna av ordet – så undanröjs en 
hotande inkonsekvens. En sådan tolkning upplöser nämligen den annars 
pockande frågan om HD i fallet antingen feltolkat sin tidigare praxis (vil-
ket i och för sig framstår som osannolikt, då avvikelsen är så uppenbar) 
eller försökt smyga in en förändring av rättsläget avseende den rättsliga 
grunden för ombuds kravrätt enligt avtal om rättsskyddsförsäkring.

Med en sådan samlingsbegreppstolkning skulle möjligen också utlägg-
ningen så här långt framstå som lite onödig, åtminstone såvitt gäller nar-
rativets utformning, då berättelsen om den senare praxisutvecklingen i så 
fall i hög grad kretsat kring ett icke-problem…1099

Det är nog dock inte riktigt så enkelt, som att HD bara avsett att 
använda termen direktkrav i en annan mening än den som blir proble-
matisk. Det är åtminstone vad källkontexten ger vid handen. HD:s sätt 
att i de tidigare fallen ”använda tredjemansavtalskonstruktionen för att 
tillskapa en direktkravsrätt” för ombudet (en tematik som förekommit i 
olika varianter) har nämligen varit föremål för intresse, och ganska myck-
et kritik, från rättsvetenskapligt håll.1100 Det är tänkbart – troligt rent av 
– att den uppmärksamheten varit en bidragande orsak till den diskursiva 
förskjutning vi här uppehållit oss vid.

För tydlighetens skull kan rakt ut och redan här sägas att förevarande för-
fattare, för egen del, och av skäl som utvecklas i det följande, tilltalas av 
en tolkning av de senare rättsfallen enligt vilken HD försiktigtvis påbörjat 
en diskursiv förskjutning, genom att tematisera sina tidigare avgöranden i 
direktkravstermer. Denna förskjutning kan dock ingalunda betraktas som 
fullbordat faktum – HD kan knappast i senare fall, utan att gå till ple-
num och på ett mäkta subtilt sätt, ändra rättsläget i förhållande till tidigare 
prejudikat.1101 HD:s senare val av terminologisk beklädnad får dock anses 
tillhandahålla såväl dogmatiskt understöd som argumentativ ammunition 

1098 Se vidare främst kap 5 nedan, angående täckningsfordringsdebatten 6.5.
1099 Jfr bara en sådan sak som rubriken till avsnitt 4.1.3.2, läst mot rubriken till avsnitt 
4.1.3.1.
1100 Se därom särskilt 4.4 nedan.
1101 Totalt överflödig referens: Jfr 3 kap 6 § RB.
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till de eventuella individer som i framtiden upplever missnöje med ”tredje-
mansavtalsmodellen” och istället vill förfäkta någon ”direktkravsmodell”. 
Om de spelar sina kort väl kan det också tänkas att förskjutningen kommer 
till fullbordande, någon gång i framtiden.1102 Men inte ännu, alltså. (Då den 
här texten, dessbättre, inte handlar om förevarande författares individuella 
preferenser, och normalt endast indirekt ger uttryck för hans olika böjelser, 
behöver vi dock inte uppehålla oss vid detta – som alltså, endast för tydlig-
hets skull och till förekommande av eventuella missförstånd, här nämns, 
helt parentetiskt.)

För att få en känsla för hur det kommer sig att ”avtal till förmån för tredje-
man” kunde bli ”direktkravsrätt” ska vi i det följande uppehålla oss vid 
några ytterligare rättsfall samt vid vissa delar av den rättsvetenskapliga 
diskussionen om direktkrav. Den diskussion vilken, enligt ovan, som av 
en händelse, är den plats där principen om avtalets subjektiva begräns-
ning huvudsakligen har berörts, i modern tid. Specifikt ska vi uppehålla 
oss vid de delar av diskussionen som rör eller anknyter till de aktuella 
rättsfallen – genom att tematisera dem på det sätt som nu ska introdu-
ceras.

4.2.2 Temat: tredjemansavtal på tunt tolkningsunderlag
När HD i NJA 2013 s 253 beskrev ombudets krav mot klientens rätts-
skyddsförsäkringsgivare som ett direktkrav, så var beskrivningen, som 
man kanske kan vänta sig (det är ju ändå HD), inte tagen ur luften. Det 
framstår åtminstone som mycket sannolikt att domstolen, snarare än att 
basera sin beskrivning på fritt fabulerande, tagit del, och intryck, av den 
rättsvetenskapliga diskussionen rörande de tidigare fallen, och då primärt 
fallen från 1996 och 2000. Ett sådant intryckstagande kan bidra till att 
förklara den ovan beskrivna metamorfosen, där ”avtal till förmån för 
tredjeman” efter några år lästes som ”direktkravsrätt”. (Och det faktum 
att flera av de rättsvetenskapare som deltagit i diskussionen, där kritik 
mot fallen framförts, har, eller har haft, sin arbetsplats i HD talar inte 
direkt heller emot sannolikheten av ett sådant intryckstagande.)1103

De kritiska synpunkterna som sådana varierar något, när det kommer 
till detaljerna – varje författare har sitt eget sätt att se på saken och sina 
egna käpphästar. Det vanliga temat för kritiken är dock att HD i fallen 
fingerade tredjemansavtal. I sammanhanget bör det förstås som påpekan-

1102 Därvid framstår möjligen en ändring av inriktningen i praxis (genom plenumavgö-
rande i HD), kanske efter ytterligare rättsvetenskaplig opinionsbildning, som det minst 
osannolika alternativet.
1103 Här tänker jag primärt på Torgny Håstad, Stefan Lindskog och Svante O Johansson.
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den om att de avtalstolkningsdata som förelåg i målet (tolkningsunderla-
get, vilket gärna tänks vara detsamma som de bevisade omständigheterna) 
inte rätteligen borde ha kunnat föranleda tolkningsresultatet. Kritikerna 
har normalt, implicit, utgått ifrån att detta resultat var att parterna avsåg 
att genom sitt avtal ge tredjeman en rättighet som densamme ska kunna 
göra gällande självständigt.1104

Sådan partsavsikt uppställs normalt som det utslagsgivande kriteriet 
– rekvisitet – för att ett avtal ska utgöra ett så kallat äkta, typiskt tredje-
mansavtal i teknisk mening, det vill säga ett självständigt berättigande 
avtal angående prestation till tredjeman.1105 I konsekvens med det, och 
i följd av att HD:s avtalstolkning i NJA 1996 s 400 ansetts byggd på för 
tunt tolkningsunderlag, för att bära slutsatsen, har man tyckt att avgö-
randet bygger på ett fingerat tredjemansavtal.1106 Domstolen menas alltså 
ha nyttjat sig av en tredjemansavtalsfiktion för att tillskapa en rätt att 
kräva gäldenärens gäldenär – en direktkravsrätt (som må vara rättspoli-
tiskt motiverad i och för sig, även om resonemanget är förfelat, men det 
kommer vi till).1107

Som bakgrund till de följande utläggningarna om kritiken bör dock ett 
ytterligare rättsfall presenteras. Därmed kan den mest omedelbart rele-
vanta praxisbilden bli någorlunda komplett. Sannolikt hade heller inte 
1996 års fall kritiserats, åtminstone inte i samma omfattning, om det inte 
hade varit för att HD året tidigare avdömt fallet i NJA 1995 s 197. De 
båda fallen nämns ofta tillsammans,1108 vilket är logiskt då de båda fallen 
på fler än ett sätt kan betraktas såsom föregångare och efterföljare. De 
rörde båda personers rätt enligt andras avtal, det vill säga tredjemansrät-
tigheter; båda fallen rörde försäkringsavtal; och, här centralt, utgångarna 
har kritiserats på temat att HD ’tillgripit tredjemansavtalskonstruktio-
nen’ för att nå ett av domstolen uppfattat önskvärt resultat, varvid denna 

1104 Jfr vidare 4.4 nedan, särskilt 4.4.3.
1105 Se vidare 4.4.3.1 nedan och jfr 4.1.1 ovan.
1106 Se ssk 4.4.1 nedan.
1107 Se t ex Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 381 (2:15–4.2.4) 
not 31 (”för att ta sig fram till detta i och för sig billiga resultat har dock HD tillåtit sig 
att ta till vad som måste betraktas som en avtalsfiktion”), JustR Håstads tillägg i NJA 
2000 s 48 (cit i noten nedan), (mina kurs). Se, mer ingående, nedan 4.4.1 och angående 
möjliga skäl för att medge direktkrav kap 6.
1108 Se exempelvis JustR Håstads tillägg i NJA 2000 s 48, som inleds med: ”HD har 
under senare år i ett par mål fingerat tredjemansavtal”, och något senare innehåller: ”Ett 
sådant mål utgör NJA 1995 s 197 […]. Ett annat sådant mål är NJA 1996 s 400”. Se även 
t ex Lindskog, Högsta domstolen och den kommersiella rätten, JT 2002–03 s 77; Hell-
ner, Hager & Persson, Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt: 2 häftet 6 uppl s 135 f; Zackari-
asson, Direktkrav, t ex s 185, 256 f; Sjöman, Avtalade aktieöverlåtelserestriktioners verkan 
gentemot ondtroende aktieförvärvare, SvJT 2015 s 834, och vidare 4.4 nedan.
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önskan dock har ansetts motiverad av något annat än att rättsreglerna om 
tredjemansavtal egentligen borde anses tillämpliga – och de för den upp-
fattat önskvärda utgången behövliga omständigheterna fingerades alltså.

Härmed är den centrala tematiken för de följande avsnitten introduce-
rad – i den kortfattade och svepande form som är den introducerande 
genrens nödvändiga sådana. Tematiken undersöks vidare och läggs ut 
ordentligt nedan, men det finns skäl att redan här antyda vårt föremåls 
konturer. Om inte annat för att det då blir tydligare vad vi egentligen 
håller på med. – Men först alltså något om 1995 års fall.

4.2.3 Initierande irritationsfaktor: ”Njordfallet” 
NJA 1995 s 197

4.2.3.1 Omständigheterna och avgörandet
Omständigheterna i NJA 1995 s 197 var ganska invecklade.1109 Fallet 
rörde ett lagom komplicerat kredit- och säkerhetsupplägg, där försäk-
ringsbolaget Njord meddelat kreditförsäkringar, genom att ingå borgen 
såsom för egen skuld (proprieborgen), för ett antal låntagares förplik-
telser mot en bank, enligt dessas kreditavtal med densamma. I anslut-
ning till kreditförsäkringen hade vidtagits flera åtgärder syftande till att 
mildra Njords riskexponering. Låntagarna hade till Njord utfärdat mot-
förbindelser, vars innebörd var att Njord uttryckligen hade regressrätt 
mot låntagarna.1110 Motförbindelserna hade sedan säkerställts med flera 

1109 Fallet finns kommenterat och analyserat, inte minst såvitt angår dess sak- och insol-
vensrättsliga konsekvenser, hos Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s 243 f och Zacka-
riasson, Direktkrav s 238 ff (ang bankens krav mot Njords återförsäkringsgivare) samt, 
såvitt gäller den fråga som berörs i det följande, Zackariasson a a s 245 ff, och Zackarias-
son, Svensk rättspraxis: Sakrätt, SvJT 2003 s 753 ff, på s 901 ff. Se även, bl a, Nydrén, 
Vem har rätt på grund av försäkring när den försäkrade är i konkurs?, SvJT 1997 s 1 ff, på 
s 20 f, och därtill Walin, Försäkring och konkurs, SvJT 1997 s 573 ff, på s 576, samt se 
JustR Håstads tillägg i NJA 2000 s 48; Walin & Ingvarsson, Borgen och tredjemanspant 
s 139 ff och 271; Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 381 och 
s 643 ff och s 916; Millqvist, Något om tolkning av pantavtal och andra säkerhetsavtal, 
Vb Adlercreutz 2007 s 77 ff, på s 289 ff samt Lindskog, Betalning 2 uppl s 232 f och 
s 696 not 2572.
1110 Motförbindelserna var kontraktuella utfästelser av två slag, dels sådana som inte 
angav när (Njords) regressrätt (mot låntagarna) fick göras gällande, dels sådana enligt 
vilka låntagarna utfäst sig att vid anfordran ”inbetala de belopp som kan komma att 
erläggas av Njord”. För det första slaget finns det en utfyllande borgensrättslig princip 
av innebörd att en borgensmans regressrätt villkoras av att denne fått vidkännas någon 
utgift eller annan uppoffring (skolboksexemplet är att borgensmannen infriat sitt bor-
gensåtagande), vilken ansågs tillämplig. Såvitt gäller det andra slaget blir det en fråga 
om avtalstolkning, då motförbindelsens innebörd avgör dess verkningar inom ramen för 
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olika real- och personsäkerheter. Det rörde sig alltså dels om panter, från 
låntagarna och från olika tredje män (tredjemanspanter), dels om bor-
gensförbindelser. Därutöver hade Njord tecknat återförsäkringar hos ett 
stort antal försäkringsbolag i och utanför Sverige.1111

Upplägget orsakade en del intressanta komplikationer, då (kre-
dit)försäkringsfall senare inträffat (vilket vill säga att låntagarna blivit 
insolventa),1112 Njord gått i konkurs och banken väckt talan mot kon-
kursboet, för att, i praktiken, försöka få ut så mycket som möjligt från 
detta. Av särskilt intresse för förevarande framställning är de borgens-
åtaganden och tredjemanspantsättningar där Njord var säkerhetshavare. 
Banken gjorde nämligen gällande att den skulle ges separationsrätt till 
panterna, respektive till Njords (regress)fordringar mot borgensmännen, och 
HD:s hantering av den därigenom uppkomna frågan har uppfattats som 
kontroversiell.

Ska man vara petnoga var bankens yrkande att tingsrätten skulle fastställa 
att banken hade separationsrätt till ett antal olika tillgångar i Njords kon-
kurs. De omstridda tillgångarna var medel som influtit till konkursboet efter 
konkursutbrottet, på grund av: (a) att låntagarna betalat Njord i anledning 
av detta bolags regressfordringar (enligt motförbindelserna), (b) realisation 
eller underhandsavveckling av låntagarnas panter som säkrade Njords reg-
ressfordringar, och (c) borgensförbindelser eller tredjemanspanter till säkerhet 

avtalsfrihetens gränser (jfr 3–6 styckena i HD:s domskäl, jfr även 9:e stycket, som är det 
första på NJA-s 200). HD uppmärksammade att skrivningen som citerats strax ovan 
kunde tolkas antingen i överensstämmelse med den borgensrättsliga principen (varvid 
utlägg skulle krävas), eller som att Njords latenta regressfordran skulle räcka för att få 
kräva låntagarna. HD avgjorde dock inte tolkningsfrågan, utan överlät den till tingsrätten 
vars hänskjutande av prejudikatfrågor föranlett HD:s prövning (den s k prejudikathissen, 
jfr i och vid not 1116 nedan), se 3 st på NJA-sidan 199 (dvs 6 st i HD:s domskäl). Jfr 
även Zackariasson, Direktkrav s 245.
1111 NJA-referatet innehåller på sin första sida (s 197, andra st nedifrån) följande illustra-
tion: ”De faktiska förhållandena åskådliggörs av följande exempel: Banken har lämnat 
ett lån om 75 milj kr till Nova AR Hotell KB. Till säkerhet för Novas förpliktelser enligt 
låneavtalet har Folksam Ömsesidig Sakförsäkring, Wasa Kreditförsäkrings AB och Njord 
utställt kreditförsäkringar som för vart och ett av försäkringsföretagen uppgår till 25 milj 
kr. Nova har utfärdat en motförbindelse, enligt vilken företaget har förpliktat sig att till 
Njord utge vad Njord till följd av den utställda kreditförsäkringen kan komma att betala 
till banken. Liknande motförbindelser har utfärdats till Folksam och Wasa. Till säker-
het för Novas fullgörande av åtagandet enligt motförbindelserna har Nova pantförskrivit 
pantbrev om 75 milj kr i en fastighet. Vidare har borgen lämnats av tre aktiebolag.”
1112 I NJA-referatet framgår inte mer än att försäkringsfall inträffat, därav kan man dock 
sluta sig till att låntagarna visade sig betalningsoförmögna. Jfr även Lindskog (som var 
ombud i målet), Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 644: ”Såväl kredittaga-
ren som försäkringsbolaget försattes i konkurs.”
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för samma fordringar.1113 Därutöver ville banken, (d) för det fall betalning 
inte skett till konkursboet, ha separationsrätt till Njords regressfordringar som 
sådana, med till dessa knutna säkerheter, samt (e) medel som efter konkurs-
utbrottet influtit till konkursboet på grund av återförsäkring (cession)1114 
av kreditförsäkringen.1115 (I HD:s domskäl diskuteras först de första fyra 
delarna av yrkandet, (a)–(d), och därefter frågan om återförsäkring, (e).)

HD:s prövning skedde efter att tingsrätten, på parternas begäran, hade 
hänskjutit ett antal prejudikatfrågor till HD i anledning av de olika sepa-
rationsrätter banken yrkade på.1116

Vid tiden för tvisten pågick flera andra tvister av liknande slag,1117 och 
målet i NJA 1995 s 197 betraktades nog av parterna, eller åtminstone 
deras ombud, som ett mer eller mindre ”riggat” tvistemål.1118 Det vill 

1113 Den relevanta skrivningen är vitt formulerad (”medel som efter konkursutbrottet 
hade influtit till konkursboet från borgensförbindelser eller panter ställda av tredje män 
för Njords fordran gentemot låntagare”), gissningsvis för att därigenom täcka alla upp-
tänkliga sätt på vilka Njord kan ha fått ersättning på grund av de nämnda rättsförhål-
landena.
1114 ”(cession)” lades till i den fråga tingsrätten hissade, se NJA 1995 s 197 på s 198 vid 
p e) och jfr yrkandet i första stycket på a s.
1115 Bankens yrkande var formulerat så att det inleddes med att ”banken yrkar faststäl-
lande av att den har separationsrätten till”, vilket följs av fem satser inledda med ”dels”. 
Dessa överensstämmer i stort sett med de hissade frågorna, med den reservationen att 
den hissade d)-frågans formulering (”[separationsrätt till,] i den mån betalning inte hade 
influtit till konkursboet, regressfordran som sådan med till denna knutna säkerheter”) 
avviker något från yrkandets korresponderande skrivning, som i linje med kärandeombu-
det Lindskogs rättsvetenskapliga produktion formulerades i termer av täckningsfordringar 
(jfr, vid den tidpunkt då målet avgjordes, främst Lindskog, Något om täckningsford-
ringar, JFT 1985 s 229 ff, och vidare nedan 6.5. Yrkandedelen löd: ”dels samtliga täck-
ningsfordringar som Njord kunde ha på låntagare, tredje män och återförsäkrare, i den 
mån täckningsfordringarna var direkt hänförliga till krediter lämnade av banken och ej 
betalade till konkursboet vid tidpunkten för kommande dom i målet.”). Jfr om formule-
ringens betydelse Zackariasson, Direktkrav s 244.
1116 Genom den s k prejudikathissen, se 56 kap 13 § (då 15 §) RB och jfr 56 kap 14–15 §§ 
samt 42 kap 17 a § RB. För de hissade frågorna, se NJA 1995 s 197, på s 198, där bok-
stavsuppställningen överensstämmer med den i det packade textavsnittet ovan. Jfr även 
Knutsson, Med hissen till HD, Fs Nordensson s 235 ff.
1117 Se strax nedan.
1118 Termen riggat tvistemål lånar jag från Nydrén, Underentreprenör har liknande ansvar 
mot byggherren som generalentreprenörens anställda, JT 2007–08 s 700 ff s 701, som 
beskriver den spännande upprinnelsen till målet i NJA 2007 s 758 och hur två försäk-
ringsbolag bestämde sig för att just rigga ett tvistemål för att få klarhet vad gällde en 
viss ansvarsfråga i kontraktskedjor. Efter att en hovrättsdom orsakat oklarheter kring 
ansvarsfrågan, och därvid ”föranle[tt] åtskilliga förvånat höjda ögonbryn i företags-
försäkringsbranschen”, bestämde sig två prejudikatlystna försäkringsbolag för att, när ett 
lämpligt försäkringsfall väl inträffade, inträda i sina respektive försäkringstagares rätts-
positioner (det ena bolagets ansvarsförsäkringstagare hade orsakat det andra bolagets 
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säga ett slags prejudikatbeställning från deras sida, syftande till att förmå 
domstolen att producera precedensfall till ledning i de andra tvisterna. 
Följaktligen har konkursboets ombud i samband med att han i en JT-
artikel berört domen skrivit att:

”Det bör antecknas att, eftersom ett antal tvister av liknande slag förelåg, de 
båda ombuden (varav jag var ett) var ense om att inte i målet ge in något 
underlag som kunde ge anledning till en individualiserad bedömning; vad 
som önskades var ett verkligt vägledande avgörande om gällande rätts inne-
håll på den aktuella punkten.”1119

De hänskjutna frågorna rörde alltså bland annat vad som gällde för ban-
kens möjligheter att ta i anspråk de för motförbindelserna ställda säker-
heterna. HD formulerade i domskälen detta som en fråga om huruvida 
”säkerheterna […] bör kunna tas i anspråk av konkursboet eller om ban-
ken skall anses ha en företrädesrätt”,1120 och anförde att avgörande för den 
bedömningen ”i princip [är] vad som kan anses ha avtalats eller förut-
satts vid ställandet av säkerheterna”.1121 Med andra ord ansågs innehål-

egendomsförsäkringstagare sakskada) för att i dessas respektive ställning föra talan mot 
varandra. Hedervärt nog kom duellanterna i samband därmed överens om ”att vardera 
parten skulle stå sina kostnader, oavsett utgången, samt att inga rättsutlåtanden skulle 
ges in i målet. Varje sida skulle efter bästa förmåga argumentera för sin sak, såsom parts-
förhållandena förelåg, oavsett ev. egen principiell inställning. Allt för att åstadkomma 
ett snabbt, kostnadseffektivt och auktoritativt avgörande av själva rättsfrågan.” – Något 
liknande synes ha varit fallet även i NJA 1995 s 197.
1119 Jfr Lindskog, Högsta domstolen och den kommersiella rätten, JT 2002–03 s 68 ff, 
på s 77 i not 33. Jfr även JustR Håstads tillägg i NJA 2000 s 48. Jfr vidare 4.4.4 nedan, 
ssk 4.4.4.2.
1120 NJA 1995 s 197, s 200, min kurs. Jfr Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla 
bolag 2 uppl s 644 med not 61, och angående uttrycket företrädesrätt nedan vid not 1538.
1121 Se NJA 1995 s 197, femte–sjätte st på s 200. Nu hoppar jag i brödtexten över ett 
par led i HD:s resonemang, som kan formuleras som att frågan rörde vem som skulle få 
tillgodogöra sig de ställda säkerheterna (jfr Zackariasson, Direktkrav s 246 f m hänv). 
Alternativen ansågs i princip vara (1) att säkerheterna skulle ingå i Njords konkurs, varvid 
värdena skulle fördelas enligt förmånsrättsordningen; (2) att säkerheterna skulle återgå 
till dem som ställt dem, dvs inte realiseras eller krävas; samt (3) att banken skulle ha rätt 
att ta dem i anspråk. Det första alternativet ansågs uteslutet, därför att säkerheterna var 
avsedda att säkerställa låntagarnas motförbindelser mot Njord, och dessa motförbindelser 
aktualiserades först efter att Njord betalat till banken, vilket inte skett eftersom Njord 
gick i konkurs innan det hunnit betala. Det andra alternativet uteslöts genom en lite eljest 
manöver. HD anförde att säkerheterna var knutna till motförbindelserna, och att de där-
för inte kunde återkrävas så länge det förelåg en latent rätt att fordra betalning med stöd 
av motförbindelserna, dvs så länge Njords förpliktelse mot banken inte till fullo infriats. 
Med andra ord kunde säkerställarna inte ”få åter” säkerheterna (uttrycket passar illa för 
borgensåtagandena), förrän dess att den säkrade fordran fullgjorts. Om detta bygger på en 
utfyllande regel, eller på säkerhetsavtalens genom tolkning (i inskränkt mening) fastställ-
da innehåll, är otydligt. HD avslutar resonemanget med att ”De som ställt säkerheterna 
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let i säkerhetsavtalen (det vill säga avtalen mellan å ena sidan respektive 
borgensman eller pantsättare och å andra sidan Njord) vara avgörande för 
om banken skulle få tillgodogöra sig säkerheterna, eller inte.

I domskälen följer sedan ett avtalstolkningsresonemang, som utmyn-
nar i slutsatsen att ”de aktuella panterna och borgensförbindelserna 
måste anses ha lämnats inte bara till förmån för Njord utan också för att 
tillgodose bankens intressen”.1122 Detta innebar att ”säkerheterna k[unde] 
tillerkännas banken utan att det uppst[od] någon konflikt med allmänna 
sakrättsliga principer”,1123 och att den hänskjutna frågan, om bankens 
separationsrätt till säkerheterna, skulle besvaras i enlighet därmed.1124

Skrivningarna har som nämnts tolkats som att HD ansåg att de olika 
säkerhetsavtalen utgjorde avtal till förmån för tredjeman,1125 med banken 
som berättigad tredjeman.

Det sägs i och för sig inte entydigt uttryckligt att det rör sig om avtal till 
förmån för tredjeman – det står ju att säkerheterna lämnats till förmån 
för Njord och för att tillgodose bankens intressen, och inte till exempel ”till 
förmån för såväl Njord som banken (tredjeman)”.1126 Det är dock inte en 
långsökt tolkning av HD:s skrivningar som sådana att det rörde sig om 
självständigt berättigande tredjemansavtal. ”Avtal för att tillgodose annans 

– vare sig det är en låntagare eller en utomstående tredjeman – får antas ha varit medvetna 
om detta.”, vilket går att tolka som att det rörde sig om en avtalstolkningsoperation, där 
insikt om innehållet i ett annat, eller flera andra, avtal, nämligen motförbindelseavtalen, 
till vilket det egna säkerhetsavtalet var kopplat, blir normerande för det senares innehåll. 
Uttalandet kan dock även tolkas som att det rör sig om en utfyllande regel, i vilken ingår 
ett moment av godtrosskydd. Skyddet är dock i så fall inte särskilt starkt, då ond tro 
synes hanteras som en bevisfråga, med det låga beviskravet ”får antas”. Uttalandet lär 
sakna rättskraft mot de påstått ondtroende säkerställarna (jfr Håstad, Sakrätt avseende 
lös egendom s 244, samt den princip som ibland betecknas sententia jus facit inter partes 
och tolkas motsatsvis), men man kan ändå undra vad ett uttalande av förevarande slag 
kan få för effekt för dem. I en senare process torde det kunna tillmätas bevisverkan, vilket 
kan innebära att uttalandet i praktiken föranleder en presumtion om sådan ond tro i 
fall som det förevarande. Effekten av en sådan presumtion bör dock inte vara mer än att 
säkerställare, såvitt de inte bevisligen är i god tro och presumtionen därför hävs, in dubio 
(dvs såvida man inte (bevisligen) avtalat om annat) saknar rätt att återfå en säkerhet innan 
den säkrade skulden infriats. Och det kanske inte gör så mycket. Vad slutligen gäller det 
tredje alternativet (att banken får säkerheterna) uteslöts detta inte, och blev istället det 
som valdes.
1122 NJA 1995 s 197, s 201, 2 st, min kurs.
1123 NJA 1995 s 197, s 200 f.
1124 Det lär primärt ha betydelse för (c)-frågan, men svaret på (c)-frågan lär ha betydelse 
även för besvarandet av (b)-frågan.
1125 Se 4.2.2 ovan och vidare 4.4.3 nedan.
1126 Jfr t ex den enligt ovan ganska entydiga skrivningen i NJA 2000 s 48.
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intresse” är såvitt känt inte en etablerad fristående rättsfigur, utan snarare ett 
alternativt uttryck för ”avtal till förmån för tredjeman”.1127

I sammanhanget kan noteras att det i försäkringssammanhang finns en 
tradition av att tala om avtal till förmån för annans/tredjemans intresse, och 
att HD kan sägas ha anspelat på denna tradition. I litteraturen har diskute-
rats om sådana försäkringsavtal in dubio bör betraktas som tredjemansavtal, 
eller om tredjemannens rätt bör förklaras på något annat sätt.1128 Därvid har 
det i och för sig framförts alternativa förslag (främst bland dem att det skulle 
röra sig om en rättsfigur sui generis). En del av den moderna försäkrings-
rättsliga litteraturen uppvisar också en märklig ambivalens i frågan om avtal 
angående försäkring av annans intresse ska betraktas som tredjemansavtal 
i teknisk mening eller inte. Det kan dock ifrågasättas om inte avtalen ofta 
borde det, och alltså om inte en försäkring av annans intresse utgör ett berät-
tigande tredjemansavtal.1129

Det sagda innebär att HD:s formuleringar talar för att tematisera domen 
som tredjemansavtalsgrundad. Därtill kan fogas, att förekomsten av ett avtal 
till förmån för tredjeman skulle förklara utgången i 1995 års fall, såvitt gäller 
att säkerheterna ”utan konflikt med allmänna sakrättsliga principer” kunde 
tillerkännas banken – eftersom banken som enligt ett sådant avtal berättigad 
tredjeman, enligt ovan, har ett självständigt anspråk mot avtalsgäldenären, 

1127 Jfr t ex JustR Afzelius yttrande i plenummålet NJA 1895 s 518 (potentiellt tred-
jemansavtal, negativ utgång): ”[…] det slag af utfästelser, hvilka man plägar beteckna 
såsom gjorda ’till förmån för tredje man’. Utan alldeles särskild anledning kan det väl icke 
antagas, att kontrahenterna skulle därmed hafva åsyftat att tillgodose [tredjemans] intresse 
genom att till hans förfogande ställa en ny, personligen ansvarig gäldenär. Kontrahenterna 
måste anses hafva velat ordna allenast sitt eget mellanvarande”, och Eklund, Anställnings-
förhållandet vid företagsöverlåtelser s 203 f. Jfr även not 1537 nedan, angående den för-
säkringsrättsliga tematiken.
1128 Jfr t ex Hult, Bidrag till läran om försäkring av tredje mans intresse, ssk s 140 ff och 
160 ff; Arnholm, Sammensatte avtaler s 128 f, 133, och i anslutning till 54 ff §§ i GFAL, 
Hellner, Försäkringsrätt 2 uppl s 298 ff.
1129 Hult förhöll sig i sin avhandling Bidrag till läran om försäkring av tredje mans intres-
se, 1927 (alltså samma år som GFAL; jfr förordet), skeptisk till att förklara tredjeman-
nens rätt med hänv till läran om avtal till förmån för tredjeman (jfr ssk s 160 ff). Hult 
granskade kritiskt ett antal olika föreslagna förklaringar (s 140 ff), bland dem kommission 
(s 155 ff) och tredjemansavtal, men kom att av olika skäl avvisa dem alla, för att landa 
i slutsatsen att det rör sig om en rättsfigur sui generis (s 163). Hults uttalanden är dock 
ingalunda oemotsagda, jfr t ex Ebersteins kritik i hans anmälan i SvJT 1927 s 445 ff, på 
s 446, som inte övertygats av Hults argumentation. Jfr även Sundbergs skepsis i Avtalsty-
per och typavtal, SvJT 1961 s 26. Hults mening rimmar möjligen heller inte alldeles 
väl GFAL (som han inte hann beakta). Jfr 54 och följande §§ GFAL och därom SOU 
1925:21 s 144, 148 resp NJA II 1927 s 449, 453, samt i anslutning därtill Schmidt, Om 
försäkring av tredje mans intresse, SvJT 1940 s 405 ff, s 409 ff; Arnholm, Sammensatte 
avtaler s 128 f, 133 och Hellner, Försäkringsrätt 2 uppl s 298 ff. Vi återbesöker frågan i 
Bd 2, kap 13.
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och därför inte konkurrerar i avtalsmotpartens konkurs.1130 Slutligen kan 
noteras att de flesta som uttalat sig om fallet har utgått ifrån att det rörde sig 
om ett avtal till förmån tredjeman.1131

Med andra ord talar det mesta för att se fallet som ett tredjemansavtalsfall 
(med reservation för avtalets eventuellt fiktiva karaktär).1132 Det innebär 
att fallet är relevant, för våra syften också som ett tredjemansavtalsfall (och 
inte bara därför att det tidigare uppmärksammats i diskussionerna). I det 
följande utgås också från en sådan tolkning av fallet.

Med det sagt som nödvändig bakgrund kan vi nu börja närma oss det 
som här det egentliga motivet, det vill säga kritiken mot HD:s dom. Spe-

1130 Jfr t ex NJA 1996 s 400 och NJA 2000 s 48 samt angående dessa fall ovan. Fallen 
lär utgöra stöd för att en tredjemansavtalsrättighet inte konkurrerar med avtalsborge-
närens övriga borgenärers anspråk i dennas konkurs, även om de betraktas som ”dolda 
direktkrav” eller liknande. Att undvika konkurrenssituationen är själva poängen med att 
”utnyttja sig av tredjemansavtalskonstruktionen”. (Ibland hänvisas till stöd för samma sak 
till NJA 1995 s 197, men här skulle ett sådant sätt att försöka belägga saken förutsätta 
det som diskuteras i förevarande avsnitt packad text, nämligen att det i 1995 års fall 
rörde sig om ett avtal till förmån för tredjeman – varvid det alltså skulle röra sig om ett 
cirkelargument.)
1131 Så Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s 244; Zackariasson, Direktkrav s 247 
(”Skälen till avgörandet innebär uppenbarligen att [HD] […] framtolkat ett avtal till 
förmån för banken, dvs. ett tredjemansavtal […]”); Lindskog, Betalning 2 uppl s 230 f 
och Lindskog, Handelsbolag och enkla bolag s 927 m not 59. Jfr även Nydrén, Vem 
har rätt på grund av försäkring när den försäkrade är i konkurs?, SvJT 1997 s 1 ff, med 
kritiska kommentarer av Walin, SvJT 1997 s 573 ff (ang 1995 års hänvisas dock endast 
till Borgen och tredjemanspant, motsvarigheten till strax a st i äldre uppl) samt replik 
av Nydrén, SvJT 1997 s 782 ff, ang 1995 års fall, s 785 f (”HD fann ju genom avtals-
tolkning eller -utfyllnad att låntagarna hade ställt sina säkerheter till förmån även för 
banken i det aktuella fallet och därmed behövde man, som också sägs i domskälen, inte ta 
ställning till allmänna sakrättsliga principer.”). Jfr även Walin & Ingvarsson, Borgen och 
tredjemanspant s 141, där det dock talas om säkerställarnas ”medgivande” till att banken 
fick tillgodogöra sig säkerheterna, samt om Walins ståndpunkt (i motsv passage i bokens 
3 uppl, där Ingvarsson ännu inte trätt in som medförfattare); Millqvist, Något om tolk-
ning av pantavtal och andra säkerhetsavtal, Vb Adlercreutz 2007 s 277 ff, på s 291, som 
dock, på s 290, uttrycker tveksamhet till om domen grundats på tredjemansavtal, och 
menar att det ligger närmare till hands att se det som att HD ”helt enkelt ansett banken 
vara direkt omfattad av pantförskrivningen såsom panthavare” (jfr Lindskog, Betalning 
2 uppl s 231 m not 765). Det synes dock dels vara svårare att förena med ordalagen i 
domskälen, som enligt ovan närmare anknyter till tredjemansavtalstermer, dels borde ha 
föranlett sakrättsliga komplikationer.
1132 Möjligen kan man tänka på det som att det faktum att tolkningsresultatet var att 
”parterna velat tillgodose tredjemans intresse” innebar att ”rekvisitet” ”till förmån för 
tredjeman”, i den rättsregel som anger att ”tredjeman får kräva, om det rör sig om ett 
tredjemansavtal” var uppfyllt, om man av någon outgrundlig anledning skulle uppfatta 
det som klargörande. (På ungefär samma sätt som man kan tänka sig att en avtalspresta-
tion kan framtvingas, därför att principen pacta sunt servanda ger uttryck för en rättsre-
gel, vars rättsföljdssida innebär att sådan kravrätt medges.)
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cifikt den kritik som riktats mot den företagna avtalstolkningsoperationen 
vars slutsats om förekomsten av ett avtal till förmån för tredjeman ansetts 
byggd på alltför tunt tolkningsunderlag.

Låt oss granska HD:s avtalstolkningsresonemang närmare.

4.2.3.2 Närmare om HD:s avtalstolkningsresonemang
Dissekerar man HD:s avtalstolkningsresonemang som sådant finner man 
följande. Det är ungefär en halv sida långt och spänner över fyra stycken, 
inklusive slutsatsen.1133 Resonemanget inleds (som citerats ovan) med att 
nämna att det avgörande för bankens separationsrätt är vad som kan anses 
ha avtalats eller förutsatts vid ställandet av säkerheterna.

Efter att därmed ha fastslagit att (det ”ansedda”) avtalsinnehållet styr, 
tar HD upp det som kommer att bli det att övergripande tolkningstemat, 
nämligen i vilket syfte säkerheterna ställts. Det är mot detta tema tolk-
ningsresonemanget sedan formuleras, och det är vad som slutligen blir 
avgörande för frågan om bankens (bättre) rätt till säkerheterna.

HD formulerar två alternativa potentiella syften. Antingen, kan en 
säkerhet ha ”ställts under sådana omständigheter att syftet kan antas ha 
varit strikt begränsat till att säkra Njords regressfordran”, eller, så kan 
”ställandet av säkerhet [ha] var[it] en av flera åtgärder som tillsammans 
var avsedda att skapa förutsättningar för kreditgivning från banken”. 
Om säkerhetsavtalens syfte vore det förstnämnda så skulle det enligt HD 
”kunna anses oförenligt med detta syfte att tillerkänna banken en före-
trädesrätt till säkerheterna” (vilket framstår som en underdrift – om nu 
syftet vore ”strikt begränsat” på det anförda sättet så bär det väl inte för 
långt att hävda att en annan användning ”får”, eller rent av ”måste”, anses 
oförenlig med syftet).1134 Om dock syftet istället överensstämde med 
det andra, kreditmöjliggörande, alternativet anförde HD att ”det [var] 
mera naturligt att låta banken i egenskap av kreditgivare göra anspråk på 
säkerheten”.1135

1133 Tolkningsresonemanget spänner alltså från tredje st nedifrån på NJA-sidan 200 (som 
inleds med: ”Avgörande för bedömningen”, t o m andra st på s 201 (som inleds med 
”Mot bakgrund av det anförda”). I stycket innan dessa stycken väcks i och för sig den 
fråga som i det följande ska besvaras, men stycket är inte en del av tolkningsresonemanget 
som sådant. När, i stycket efter dem, konkursboets invändning om att banken skulle 
vinna en oväntad fördel avfärdas, är tolkningsoperationen egentligen redan klar, och HD 
fullgör där bara sin plikt att inte lämna ett av parternas påståenden helt utan avseende.
1134 Jfr den packade texten strax nedan.
1135 Relativiteten i HD:s formulering är värd att notera. Det anförs inte vara ”natur-
ligt” rakt av, utan istället ”mera naturligt”. Den valda komparativformen (mera naturligt) 
anknyter förstås till den alternativa tolkningsmöjlighet som HD slutligen avvisade, såtill-
vida att det, med den avvisade tolkningen, vore mindre naturligt att låta banken lägga 
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Tolkningsresonemanget går sedan vidare med att framhålla ett antal 
saker som talar för att syftet skulle vara det senare, det vill säga att möjlig-
göra krediterna. Det sägs vara tydligt att det varit fråga om ”rent kommer-
siella transaktioner”, ”där varje åtagande utgjort ett led i en serie åtgär-
der som vidtagits för  a t t  krediter skulle kunna lämnas av banken”,1136 
samt att säkerställarna därmed får antas ”ha velat medverka till att denna 
kreditgivning kom till stånd”. Att säkerheterna kom banken till godo, 
istället för att ingå i Njords konkurs, menades ”ytterst [vara] till fördel 
för låntagarna”. Då skulle nämligen banken slippa konkurrera med de 
övriga konkursborgenärerna om säkerheternas värde. Sådan konkurrens 
skulle annars medföra att banken endast fick ut en del av säkerheternas 
värde, och att låntagarna bara befriades från sina skulder i motsvarande, 
relativt begränsade, mån. (Det rör sig alltså om generellt hållna argument 
som bygger på de möjliga tolkningsutfallens ekonomiska konsekvenser.)

Granskar man på detta sätt de konkreta skrivningarna framstår HD:s tolk-
ningsresonemang som lite ensidigt. När de två tolkningsalternativen formu-
leras görs det på ett sätt som är ägnat att premiera det ena alternativet. 
Det första benämns inte bara som ”begränsat”, utan dessutom ”strikt” 
så, varigenom det framställs som något smalt och kvalificerat, på ett sätt 
som synes antyda att det krävs särskilt stöd i tolkningsunderlaget för att 
stanna för det alternativet. HD uppvisar därtill en viss återhållsamhet 
vad gäller konsekvensen av att stanna för detta första alternativ, då dom-
stolen uttrycker sig i termer av att det ”skul le  kunna anses  oför-
enligt”, vilket signalerar en ganska avvaktande hållning.1137 Det andra, 
kreditmöjliggörande, syftet formuleras utan motsvarande begränsningar 

rabarber på säkerheterna. Själva uttryckssättet är dock intressant, i sig. Komparativformen 
synes nämligen i sammanhanget inte verka förstärkande i förhållande till något ”natur-
ligt”, i positivform (jfr komparativformernas normala funktion). Hade en tolkning fram-
stått som naturlig kunde man tycka att det räcker gott (jfr t ex NJA 1992 s 439). Snarare 
mäts naturligheten relativt något som inte är naturligt – vilket innebär att passagen skulle 
kunna läsas som att en förfäktad naturlighet ”understigande normalgraden” anförs som 
argument för det därmed nästan – men bara nästan – naturliga utfallet. ”Mera naturligt”-
formen synes alltså i sammanhanget snarare vara jämförbar med ”mindre onaturligt” än 
med ”än naturligare” eller ”lite extra naturligt”. Det ska man nog inte koka något på, men 
det är som sagt värt att notera.
1136 NJA 1995 s 197, s 200, näst sista st, min spärr.
1137 Det kan förstås ett vara utslag av sedvanlig försiktighet vad gäller att ta ställning i 
frågor som inte är upp till skarp prövning i målet – säkerställarna var ju inte parter i målet, 
men väl i de avtal som tolkas. Såvitt gäller några andra frågor av potentiell betydelse för 
säkerställarna (jfr t ex i not 1121 ovan), och vad gäller det andra tolkningsalternativet, 
uppvisar dock inte domstolen samma försiktighet, vilket talar för att tolka skrivningen 
som att konsekvensen uppfattades oönskvärd. (Låt vara att en sådan tolkning knappast 
är oemotsäglig.)
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och framstår därmed som mindre kvalificerat – lättare att pricka in – 
och konsekvensen av att stanna för det syftet etiketteras som den ”mera 
naturlig[a]” sådana.1138 När tolkningsresonemanget sedan utvecklas, och 
när man som läsare kanske förväntar sig att argument för, och emot, ett-
dera alternativet skulle anges, eller åtminstone antydas, så nämns enbart 
faktorer som talar för det ena alternativet, nämligen att syftet skulle vara 
att möjliggöra krediterna.

Man kan förstås inte begära att HD:s resonemang skulle vara uttöm-
mande såvitt gäller upptänkliga argument (särskilt som domen då skulle 
bli oändligt lång), men av domskälen att döma fanns det inte ett enda 
argument som talade emot att det var syftet.1139 Och när slutsatsen formu-
leras som att säkerheterna, mot bakgrund av de anförda skälen, ”måste” 
anses ha lämnats, inte bara till förmån för Njord, utan också för att till-
godose bankens intressen, så framställs den genom valet av modalitet på 
ett sätt som förmedlar toner av (logisk) nödvändighet.

Det är förresten på det hela taget intressant att uppmärksamma domstolarnas 
val av modaliteter, eller deontiska operatorer (som ska, bör, kan och får).1140

Det brukar sägas vara en juristdygd att vara försiktig (eller att det är en 
typisk juristsjuka att hellre välja formuleringar som ”inte sällan” än ”ofta”) 
och i den mån detta implicerar en rekommendation är väl denna att det, i 

1138 För egen del uppfattar jag hela uttryckssättet (elocutio) kring det andra tolkningsal-
ternativet som mer inbjudande än det kring det första. Det rör sig om de två meningarna: 
”Om en säkerhet har ställts under sådana omständigheter att syftet kan antas ha varit 
strikt begränsat till att säkra Njords regressfordran skulle det kunna anses oförenligt med 
detta syfte att tillerkänna banken en företrädesrätt till säkerheten. Om däremot ställandet 
av säkerhet var en av flera åtgärder som tillsammans var avsedda att skapa förutsättningar 
för kreditgivning från banken, är det mera naturligt att låta banken i egenskap av kre-
ditgivare göra anspråk på säkerheten.”. Där den första meningen signalerar tveksamhet 
(med ”under sådana omständigheter att syftet kan antas”), kvalificering (se brödtexten), 
förändring (”tillerkänna” bär ju allmänspråkliga konnotationer av ett givande, vilket i 
positiv riktning förändrar mottagarens position, och möjligen också att givandet är en 
ynnest) och avvaktande (”skulle kunna anses”), signalerar den andra otvetydighet (med 
”Om […] ställandet av säkerhet var”), och har positivt laddade ord och uttryck som 
”skapa förutsättningar”, ”mera naturligt”, ”låta” (jfr tillåta–förbjuda), och avslutas med 
en följd av fackspråkliga kodord som är ägnade att få läsaren att associera säkerheten med 
banken (”banken i egenskap av kreditgivare göra anspråk på säkerheten”).
1139 Att det ”varit fråga om rent kommersiella transaktioner” måste nog, sett isolerat och 
objektivt, inte peka mot det syfte HD slutade för. Sättet på vilket den citerade faktorn 
nämns i domskälen talar dock för att HD uppfattade den som att den pekade i den 
riktningen.
1140 Jfr på modalitetstemat Ulväng, Om straffrätt och principer, i Asp, Lernestedt & Ulv-
äng, Katedralen: Tre texter om straffrätt s 149 ff, på s 158 f, och Jareborg, Mening, värde 
och rationalitet, de lege 2008 s 283 ff, jfr även 408 ff.
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övertalningssyfte, är bättre med milda underdrifter, än med överdrifter.1141 
Låt vara att det aldrig kan bli något annat än en tumregel, som man nog 
(med risk för att överdriva:) ofta(!) bör avvika ifrån.

Då det för den slutsats som formulerades i fallet finns andra inarbetade 
genrespecifika alternativ tillgängliga – till exempel det mjukare ”får anses” 
– är det värt att notera HD:s skrivning särskilt, då den kan tyckas bära 
prägel av den mentalitet som fångas i devisen: ”när argumenten tryter – höj 
tonläget!”

Då bör det dock även noteras att den använda anses-lokutionen fungerar 
omgestaltande, i någon omfattning,1142 samt att uttalanden om att något 
”måste anses” är en för domskälsförfattande väl etablerad språklig figur. Det 
gäller inte minst på det förmögenhetsrättsliga området, där figuren ofta 
förekommit inom ramen för avtalstolkningsresonemang. (I sammanhanget 
närliggande exempel finns i NJA 1941 s 144, där domstolen på ganska tunt 
tolkningsunderlag fann att en avtalad skyldighet ”måste anses” kunna åbe-
ropas av en tredjeman, i en bedömning som ansetts grundad i tredjemans-
avtalsfiguren.1143 Ytterligare ett exempel finns i NJA 1939 s 192, där dom-
stolen, på kanske ”väl lösa boliner”,1144 fann att en ”borgensförbindels[e] 
måste  så tolkas att den gällde jämväl till förmån för” vissa tredjemän.1145)

Bortser man från tolkningsresonemangets relativa utförlighet (det finns 
många fall där tolkningsfrågor knäcks på väsentligt mindre utrymme)1146 
så framstår det som utformat för att ge intrycket att tolkningsfrågan var 
tämligen enkel, och svaret närmast givet på förhand. Redan det är ägnat 
att hos den misstänksamt lagda väcka tvivel, kring slutsatsen och om hur 
befogad den egentligen var.1147

Exkursiv utsvävning om domskälsretorik: Domstolar kan förstås utforma sina 
domskäl på många olika sätt, beroende på till exempel vad tvisten rör, vilken 

1141 Jfr t ex dåvarande justitierådet J Lind, Rättsfallsanalyser – recension eller analys?, JT 
1995–96 s 234: ”Finner man [som domstol] att en parts synpunkter är alldeles bort i natt 
skriver man: vad parten sålunda anfört synes inte i alla delar helt övertygande.”
1142 Jfr ssk 4.4.3.4 nedan.
1143 Så Eklund, Anställningsförhållandet vid företagsöverlåtelser s 207. Jfr dock Zacka-
riasson, Direktkrav s 191 not 23 (”snarast avsåg sakrättsligt skydd till viss rättighet.”) 
”Domstolen” var rådhusrätten, vars dom fastställdes av överinstanserna.
1144 Så B Lehrberg, Förutsättningsläran s 140, som betraktar avgörandet som innefat-
tande ett fiktivt avtalsvillkor.
1145 NJA 1939 s 192, på s 195, min spärr. ”Domstolen” var hovrätten, vars dom fast-
ställdes av HD.
1146 Så t ex i uppföljaren NJA 2013 s 1190, där HD, i p 8, kort konstaterar utfallet i den 
i målet aktuella tolkningsfrågan: ”Omständigheterna i målet ger visst men inte tillräckligt 
stöd för slutsatsen att [en betalare] enligt allmänna avtalsrättsliga principer ska anses ha 
konkludent destinerat betalningen.” och sedan går över till utfyllning. Se om fallet 4.4.4.3 
nedan.
1147 Jfr vidare 4.4.2 nedan.
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utredning som finns tillgänglig, och rättsläget på det aktuella området.1148 
Även den enskilda domarens syn på domskäl och deras funktion lär påverka 
vilken form som bedöms lämplig, då domskälsutformning, liksom andra 
konstfulla hantverk, i någon mån är en fråga om tycke och smak.1149 Och 
om mode.1150

Domskälens lämpliga utformning sammanhänger med vilken funktion 
de ska fylla. Skälens främsta funktion sägs ofta vara att ge de inblandade par-
terna möjlighet att bedöma behovet av att, och möjligheten att framgångs-
rikt, överklaga domen eller beslutet, samt att ge överinstanserna underlag 
för bedömningen av om ett överklagande bör bifallas.1151 För andra än par-
terna kan man dock med fog påstå att det hör till domskälens viktigaste 
funktioner att odla förtroendet för den domstol som författar skälen.1152 
Vissa skulle nog hävda att det är det enskilt viktigaste ändamålet – i vart 
fall vad gäller att odla allmänhetens förtroende för rättsväsendet.1153 Tanken 
är då att offentliga domskäl möjliggör för intressenter och den bredare all-
mänheten att kontrollera resonemangen.1154 Kontrollfunktionens förmodat 
förtroende skapande effekter har också sagts utgöra en historisk förklaring 

1148 I Rättegångsbalkens centrala regel om domen i tvistemål, 17 kap 7 § 1 st, stad-
gas endast att ”En dom skall avfattas skriftligen och i skilda avdelningar ange […] 5. 
domskälen med uppgift om vad som är bevisat i målet.” Med domskälen avses skälen som 
bestämt utgången i målet vad gäller såväl sak- som rättsfrågor.
1149 Se t ex Rune, Domens retorik, i Mellqvist & M Persson (red), Retorik & rätt: sett 
genom tio författares ögon s 229 ff; Lambertz, Varför är man skiljaktig i Högsta domsto-
len?, Fs Lindskog s 401 ff ssk s 415 f och Lindskog, Rättsvetenskapens betydelse för preju-
dikatbildningen på förmögenhetsrättens område s 172 f. Jfr även Håstad, Om skiljaktiga 
meningar, Fs Lindblom s 303 ff; Victor, Om justitierådet Torgny Håstads verksamhet 
i Högsta domstolen, Fs Håstad s 727 ff samt Bengtsson, Om Högsta domstolens nya 
skrivsätt, JT 2012–13 s 750.
1150 Jfr Bengtsson, Om Högsta domstolens nya skrivsätt, JT 2012–13 s 743 ff och för 
inte irrelevant kontext vid och i noterna 1769 f nedan. Jfr allmänt om domsretorik även 
M Persson, Retorik & juridik s 177 ff; Levinson, The Rhetoric of the Judicial Opinion, i 
Brooks & Gewirtz (ed), Law’s Stories s 187 ff.
1151 Så t ex SOU 2001:103 s 279; Ekelöf, Edelstam & Pauli, Rättegång V 8 uppl s 272. 
Det synes vara något av en processrättslig glosa, som i sin nuvarande form går tillbaks på 
åtminstone RB-prop:en, se NJA II 1943 s 211. Jfr även Bergholtz, Ratio et auctoritas 
s 376 ff, 367 ff och 365 ff. Jfr även NJA 2013 s 145, p 57.
1152 Så t ex SOU 2001:103 s 279; Ekelöf, Edelstam & Pauli, Rättegång V 8 uppl s 272 
och Bergholtz, Ratio et auctoritas s 359 ff m hänv. Den som vill kan möjl se uttryck för 
detta i äldre källor, t ex i 24 kap 3 § 1734 års RB eller i Olaus Petris 35:e domarregel (jfr 
t ex a utr s 273 ff, där dessa källor leder över i en utläggning om EKMR:s betydelse för 
domens motivering).
1153 Det var t ex en etablerad del av Uppsalaskolans retorik (vilken alltjämt får inleda 
Ekelöfs Rättegångsserie, se första häftet, 9 uppl s 13 ff), där allmänhetens förtroende som 
förutsättning för samhällets och rättsmaskineriets behöriga fortgång gärna påtalades, jfr 
även 4.3.2 nedan.
1154 Låt vara att man knappast kan räkna med att den beryktade allmänheten läser dom-
skäl, jfr t ex Bengtsson, Om Högsta domstolens nya skrivsätt, JT 2012–13 s 749.
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till att domar alls började motiveras, i någon utsträckning, och domsmotive-
ringens centrala funktion kan sägas vara att ge legitimitet.1155

Förtroendefunktionen verkar i varje fall viktig. Eftersom ett av de främ-
sta sätten att få förtroende lär vara att helt enkelt vara övertygande i sin 
framställning,1156 är frågan om domskälsretorik i vid mening inte ointres-
sant.1157 Det är heller inte ovanligt att olika aspekter av rättstillämpares 
resonemangskonst granskas, i skärskådande anda – även om granskarna 
långt ifrån alltid klär sina resonemang i retoriktermer.1158 Vad gäller Hög-
sta domstolens resonemang verkar de sällan särskilt problematiska, sett till 
förtroendeaspekten.1159 Det går förstås att ha synpunkter på olika enskilda 

1155 Jfr Bergholtz, Ratio et auctoritas s 26–96, bl a s 49 ff, 78 ff; Bergholtz, Ratio et 
Auctoritas, Scandinavian studies in law 1989 (vol 33) s 13 ff; Ekelöf, Edelstam & Pauli, 
Rättegång V 8 uppl s 272 och SOU 2001:103 s 273 ff.
1156 Det hör även till glossariet att det ”för domaren själv erfarenhetsmässigt är lättare att 
kontrollera riktigheten av sina tankegångar då de nedtecknas” (jfr t ex Ekelöf, Edelstam 
& Pauli, Rättegång V 8 uppl s 272; SOU 2001:103 s 279; vilket förvisso även rättsve-
tenskapliga författare kan känna igen sig i, jfr t ex Zackariasson, Att skriva genom att 
skriva om s 264 f ). Domskälens resonemang tjänar då, för att tala med Perelman, till att 
övertyga talaren själv i dennas intima överläggningar.
1157 Schei & Qvigstad, Kriterier for en godt begrunnet høyesterettsdom, Lov og rett 
2019 (vol 58) s 480 ff, lyfter i stort sett samma skäl som ovan och ställer upp fyra kriterier 
för goda domsmotiveringar, nämligen: ”1. Begrunnelsen bør være faglig profesjonell. 2. 
Begrunnelsen bør være funksjonell. 3. Begrunnelsen bør være åpen, ærlig og fullstendig. 
4. Begrunnelsen bør utformes med henblikk på dommens normative virkning.”, radbryt-
ningar strukna.
1158 Under senare år har ofta ämnen som HD:s ”nya skrivsätt” (jfr t ex Bengtsson i 
not 1148 a a och källorna i 4.4.4.1 nedan), hänvisningspraxis (jfr t ex diskussionerna om 
DCFR som rättskälla, varom i not 815 ovan) och ökade grad av aktivism tilldragit sig 
uppmärksamhet (jfr i not 924 ovan). Möjligen kan i sammanhanget även nämnas diskus-
sionerna om skiljaktiga meningar (se t ex Håstad, Om skiljaktiga meningar, Fs Lindblom 
s 303 ff; Victor, Justitierådet Torgny Håstads verksamhet i Högsta domstolen, Fs Håstad 
s 727 ff, på s 736 ff; Lambertz, Varför är man skiljaktig i Högsta domstolen?, Fs Lind-
skog s 401 ff samt möjl Munck, Haltande prejudikat, Fs Gregow s 315 ff), och särskilda 
tillägg (se t ex Ingvarsson, Tillägg för egen del – doktrin i ”fel” publiceringsforum, de 
lege 2013 s 93 ff; Calissendorff, Lambertz & Lindskog, Tillägg till Högsta domstolens 
avgöranden, samt något om skiljaktigheter, SvJT 2012 s 313 ff; Knutsson, Om särskilda 
yttranden i HD, Fs Bengtsson 1993 s 271 ff; jfr även Hedfeldt, Något om prejudikat och 
referat, SvJT 1976 s 493 ff). Givet att det som studeras är hur HD skriver sina domar låter 
sig denna uppmärksamhet förstås som ett uttryck för intresse för domskälsretorik i vid 
mening; låt vara att retoriketiketten sällan använts (möjl pga dess traditionellt negativa 
konnotationer, och att det pga desamma skulle kunna (miss)uppfattas som en sågning). 
Jfr dock t ex Graver, Rett, retorikk og juridisk argumentasjon, passim, bl a kap 4 och 
därom s 11 f samt t ex Rune, Domens retorik s 229 ff; H Andersson, Topisk retorik inom 
juridiken s 111 ff, m fl bidrag i Mellqvist & M Persson (red), Rätt och retorik.
1159 Jfr Rune, Domens retorik s 229, som öppnar för en nedtoning av behovet att över-
tyga, då domstolarna i en mening har att helt enkelt bestämma vad som gäller. (För HD:s 
del kan man möjligen associera till Jacksons berömda uttalande från Brown v Allen: ”We 
are not final because we are infallible, but we are infallible only because we are final.”; eller 
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bedömningar eller hantverksmässiga grepp, juridisk-tekniska såväl som reto-
riska och framställningstekniska sådana. (Konstigt vore det väl annars!) I 
allmänhet verkar dock de flesta jurister sätta viss heder i att vara lojala mot 
HD:s praxis (och ärligt talat har man väl sällan något val).1160 Det gäller inte 
minst bland rättsvetarna som också, på temat diskursiv auktoritet, intar en 
särställning, och därmed ibland kan verka som opinionsbildare. Deras ställ-
ning grundar sig i flera ömsesidigt stödjande faktorer. Dels har rättsvetare 
en expertstatus (deras roll är ju att veta rätt),1161 dels har de i allmänhet mer 
tid att fundera över och uttala sig om domstolarnas aktivitet än vad andra 
rättsliga aktörer har.1162

Rättsvetenskapare, och andra, verkar alltså regelmässigt försöka vara lojala 
mot den praxis som finns (om inte annat så därför att man annars riskerar 
omintetgöra sin egen betydelse genom att, på sikt, komma att framstå som 
en kverulant, eller oseriös).1163 Lojaliteten yttrar sig i att praxis behandlas 
som auktoritativ, och normerande, samt genom att man förhåller sig till 
den genom att lägga ut dess betydelse som rättskälla.1164 Det gäller alltså 

närmare hemma till justitierådet Gösta Linds slående uttalande ”i en diskussion med sin 
obstinate son: Tyst. Säg inte emot. Jag har till yrke att ha rätt.”, cit fr sonen Johan Linds 
Rättsfallsanalyser – recension eller analys?, JT 1995–96 s 233.)
1160 Jfr dock 4.4.2.1 nedan, om tekniker för att göra prejudikat mer flexibla.
1161 Jfr även 2.4.3 ovan vid och i not 445.
1162 Jfr J Samuelsson, Åter till huset vid Göta älv s 147: ”Om det någonstans finns utrym-
me för eftertanke ska det väl vara i rättsvetenskapen. Och så kan man se på den rättsveten-
skapliga uppgiften: Rättsvetaren tänker där mer praktiskt inriktade jurister saknar tid och 
ro – tänker åt dem. Rättsvetenskapen är den juridiska praktikens samvete.” (Professorn 
som juridikens svar på Benjamin Syrsa; det är en lite fin tanke, det.)
1163 I längden blir det nog svårt att ta någon på allvar som konsekvent dömer ut HD:s 
praxis som feldömd, särskilt när det främst verkar vara för att praxis inte överensstäm-
mer med den egna uppfattningen om rättslägets beskaffenhet. Jfr på temat justitierådet 
Johan Lind som i flera fall gått i svaromål mot rättsvetenskaplig kritik, därvid ifrågasatt 
vad som utgör rättsvetenskapens uppgift och låtit antyda att man tappar förtroendet för 
konsekvent felfinnande rättsvetare, se J Lind, Rättsfallsanalys – recension eller analys?, 
JT 1995–96 s 232 ff (med diskursetisk replik av Wennberg, Vett och etikett i fråga om 
rättsfallsanalyser, JT 1995–96 s 983 ff) och (duplik av) J Lind, Högsta domstolen och 
frågan om doktrin och motiv som rättskälla, JT 1995–96 s 360 ff. Jfr även J Lind, Anm av 
Heuman & Westberg, Argumentationsformer inom processrätten, JT 1993–94 s 592 ff; 
Lindskog, Rättsvetenskapens betydelse för prejudikatbildningen på förmögenhetsrättens 
område s 176; Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 18 f, samt H 
Andersson, Forskartyper – Några typdrag i en rättsvetenskaplig typologi, de lege 2013 
s 25 f.
1164 Det kan möjligen ses som en särskild form av rättspositivism (som utgår ifrån och 
därmed bekräftar det givna, jfr 4.4.3.4 samt vid noterna 1383 ff nedan), vilket kan upp-
fattas som positivt, eller negativt, beroende på hur man ser på sådan. Det kan dock även 
ses på andra, potentiellt mindre värderande sätt – t ex som ett slags diskurslojalitet, eller 
en yttring för likgiltighet, eller vänlig likgiltighet, se om sådan H Andersson, Rättspolitiskt 
inkorrekt – en bra början, Vb Saldeen s 25 ff, ssk s 28 ff och jfr H Andersson, Ansvars-
problem i skadeståndsrätten s 59 f.
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även den praxis man egentligen inte är nöjd med – den uppfattas som en 
giltig, om än inte tillfredsställande, rättskälla, vilken gä l ler, åtminstone tills 
vidare.1165 (Man kan visserligen försöka minimera ”dåliga” domars ”skade-
verkningar” genom inskränkande tolkningar,1166 eller förespråka att HD går 
till plenum och ändrar tidigare praxis, men även i de fallen uppfattas avgö-
randena uppenbarligen som giltiga, eftersom minimeringsåtgärder annars 
vore obehövliga.)

Det finns dock, som alltid, undantag, såväl vad gäller enskilda 
rättsvetenskapare,1167 som vad gäller enskilda fall, där missnöjesyttringarna 
är fler och/eller mer högljudda – fall vars giltighet ifrågasätts, eller mot vilka 
man är mer aktivt illojal –1168 vilket för oss åter till det konkreta rättsfall vi 
hade för ögonen innan vi svävade iväg i den här abstrakta utvikningen.

Såvitt gäller utgången (att banken fick ianspråkta säkerheterna) tillhör 
nog NJA 1995 s 197 inte kategorin ”feldömda fall”. Det är åtminsto-
ne, såvitt känt, få som gjort gällande att så är fallet. När det kommer 
till motiveringen ligger det dock annorlunda till, då denna kritiserats 
för att vara undermålig.1169 Eventuell irritation riktar sig därmed mot 
domskälen,1170 inte -slutet, och alltså mot den av domstolen valda vägen 
till målet. Kritiken mot fallet har, som redan itererats, tagit sikte på att 
avtalstolkningsresultatet bygger på för tunt underlag – och det intrycket 
har sannolikt stärkts av det kanske inte helt igenom övertygande sätt på 
vilket avtalstolkningsresonemanget är utformat.1171

Kritiken har därvid klätts i en viss uppsättning juridisk-tekniska avtals-
rättsliga ordalag. Bland annat genom att åsättas epitetet fiktion – ett ord 
som i sammanhanget har fackspecifika konnotationer och hos mången 

1165 Jfr Gregow, Några synpunkter på frågan om prejudikats bindande verkan, Fs Walin 
s 105 ff, bl a s 118 f ang att han själv följt majoritetens linje i tidigare fall där han själv 
tillhört minoriteten. Motsvarande: J Lind, Högsta domstolen och frågan om doktrin och 
motiv som rättskälla, JT 1996–97 s 364 (f ).
1166 Jfr t ex J Lind, Rättsfallsanalys – recension eller analys?, JT 1995–96 s 234 samt 
Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 19 (”verkningarna av ett 
dåligt avgörande bör begränsas. […] kan reduceras till i bästa fall en relativt oskadlig och 
apart singularitet.”), och Lindskog, Något om rättslig flerspårighet, Fs Lennander s 196 
(”prejudikatskada”). Jfr även 2.3 ovan.
1167 Lambertz, Varför är man skiljaktig i Högsta domstolen, Fs Lindskog s 415 antyder 
ett antal möjliga förklarande teman, vartill säkerligen fler kan läggas. Jfr även, på skämt 
och allvar, karikatyrerna hos H Andersson, Forskartyper – Några typdrag i en rättsveten-
skaplig typologi, de lege 2013 s 21 f, 22 ff och 25 f.
1168 För exempel, se vid och i noterna 2004 ff nedan.
1169 Jfr vidare 4.4.1 nedan.
1170 Möjligen är det riktigare att säga att uppfattningen orsakas av hur domskälens 
utformning relaterar till läsarnas förförståelse och förståelse om de övriga rättskällornas 
innehåll, och den svenska förmögenhetsrättens retoriska traditioner.
1171 Jfr på temat vidare 4.5.2.1 nedan, ssk stycket efter not 2063.



321

civilrättare torde vara ägnat att föranleda en hel mängd associationer, 
varav långtifrån alla är positiva eller uppskattande.1172

4.3 Mellanspel – om rättsliga fiktioner
4.3.1 Inledande ord om rättsliga fiktioner

4.3.1.1 Kort rättsidéhistorisk kontext
Eventuella negativa associationer är förklarliga. Det finns nämligen en 
lång tradition av avoghet mot fenomen som uppfattas fiktiva. Genera-
tioner av juriststudenter har fått lära sig att rättens fiktioner är av ondo – 
inte minst genom att studera sina lärares goda exempel.1173 Fiktionsaver-
sionen kan spåras ganska långt tillbaka, och exemplen är legio,1174 men i 
den variant som nu är spridd kan aversionen betraktas som en i hög grad 
modern företeelse.

Den moderna förståelsen av och attityden till fiktionerna och deras 
plats i rättslig argumentation anknyter till den moderna historieskriv-
ningen om fenomenet rättsliga fiktioner, vilken ser ut något i den här 
stilen:

Från början, i den västerländska civilrättscivilisationens vagga, i anti-
kens Rom, ansågs bruket av fiktioner vara helt i sin ordning.1175 Att 

1172 Författarens egen första association gick till ”Huset vid Göta älv”-fallet NJA 1989 
s 117, särskilt till Vängby och Soleruds ovanligt tvära skiljaktiga mening, och till diskus-
sionen kring fallet – se därom 4.3.3.1.
1173 Jfr t ex ang Lundstedt det följande, och notera att han var en omtalat karismatisk 
lärare, vars prominens och pathos såväl i föreläsningspulpeten som på annat håll ofta 
omtalats, jfr t ex talen vid hans pensionsavgång, återgivna i SvJT 1947 s 631 ff; Oli-
vecrona, Vilhelm Lundstedt 70 år, SvJT 1952 s 503; Landquist, Minnesord s 57; eller 
Ljungman, Vilhelm Lundstedt, TfR 1955 s 358 f, och se vidare i nästa avsnitt nedan.
1174 Internationellt sett finns många äldre exempel. Jeremy Benthams (1748–1832) är 
berömt, se om det nedan. Jfr även i övrigt vidare nedan, och ang äldre fiktioner t ex Ando, 
Fact, Fiction and Social Reality in Roman Law s 295 ff; Maclean, Legal Fictions and Fic-
tional Enities in Renaissance Jurisprudence, Journal of Legal History 1999 (vol 20) s 1 ff; 
Lobban, Legal Fictions before the Age of Reform s 199 ff; Moscovitz, Rabbinic Legal 
Fictions s 325 ff; Smith, New legal fictions s 1465 ff, och noten direkt nedan.
1175 Se t ex Gaius, Institutiones 4.32 ff; Justinianus, Digesta 1.7.6, 1.7.10, 1.7.15 
(adoption), 5.4.3, 35.2.1 pr, 35.2.18 pr (lex Cornelia), 37.7.5 pr, 38.1.39 pr, 41.3.15, 
48.19.20; Birks, Fictions Ancient and Modern, Fs Honoré s 83 ff; Zimmerman, The 
Law of Obligations, t ex s 64, 81, 159 ff; Kaser & Knütel, Romersk Privaträtt s 70, 74, 
116. Jfr även Jfr Goodrich, Reading the Law s 29 f och Goodrich, Satirical Legal Studies 
s 417: ”The Twelve Tables, the earliest codification of Roman law, explicitly decreed that 
the Tables were the law, the ipsissima verba, or singular and irreplaceable words of the law. 
Such law could not be meddled with or expanded by any judge, interpreter, or advocate. 
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de kunde betraktas med sådan relativ benevolens har att göra med den 
romerska rättens formalism (förstått som stelbenthet och primitivitet).1176 
På grund av systemet med olika actiones,1177 var man nämligen, särskilt 
i förklassisk tid,1178 ibland tvungen att tillgripa fiktioner för att uppnå 
rättvisa resultat i de enskilda fallen. Förutan fiktionsgrundade process-
formulär skulle nämligen många enskilda aktörer komma att stå utan 
tillgänglig taleform (actio),1179 och fiktionen tjänade alltså som korrektiv 
mot rättsformalismen. (Bortse här från det paradoxala i att rätten, sedd i 
sin totalitet och alltså inbegripet fiktionerna, då skulle kunna menas inte 
alls vara formalistisk.) Men det var förstås i urminnes tider, och vindarna 
har för länge sedan vänt – till fiktionernas nackdel. (Varvid det impliceras 
att förlöpt tid innebär gjorda framsteg, och därmed ett självbekräftande: 
”Vi är bättre nu.”)1180 Vändpunkten kan möjligen förläggas, sådär lagom 
oprecist, som senast till den vetenskapliga positivismens genombrott,1181 
och som tidigast till den vetenskapliga revolutionen eller upplysningen, 
i bemärkelsen det idéhistoriska skifte som ofta anses sammanfalla med 

It was supreme and unchangeable even in the letter. While that might be fine and good in 
abstract terms, it was hardly a practical position. Time, circumstances, and mores change, 
and unless the law-applying body can develop and elaborate on the rules, the law will 
soon fall into desuetude (as the Roman lawyers liked to name irrelevance occasioned by 
the passage of time). And so the Roman lawyers developed the protosatirical tool of the 
’legal fiction,’ fictio iuris, a method by which they would, essentially, preserve the law by 
changing the facts of the case to meet the rule. Thus, a child might be treated as an adult 
or a woman as man, if, in the view of the judge, that would lead to a proper outcome. 
The tyrant stripped bare, one might say, by his judiciary. And that, no doubt, is just what 
a committed tyrant really fears.”
1176 Jfr Hellner, Skenargument i rättsvetenskapen s 56: ”Fiktioner är som bekant ett 
välkänt sätt att i primitiva eller formalistiska rättssystem utveckla rätten; en regel som 
ursprungligen gällde endast för romerska medborgare utvidgades exempelvis till andra 
personer genom att dessa fingerades vara romerska medborgare.” och notera då den 
modernistiskt självbekräftande tonen (”som bekant”, ”välkänt”, ”primitiva”), som är 
paradigmatisk och möjligen bygger på en historia som går tillbaka på åtminstone Henry 
Summer Maines berömda Ancient Law (1861) se där kap 1–2, ssk s 26 ff.
1177 Motsvarande har sagts om Common Laws processystem med olika writs, se t ex Del 
Mar, Legal Fictions and Legal Change in the Common Law Tradition s 236 och jfr Mil-
som, Historical Foundations of the Common Law 2 uppl s 60 ff.
1178 Jfr i not 1175 ovan, samt Mossberg, Tredjemansavtalets tidiga historia (kommande), 
avsnitt 4.2.2 m hänv.
1179 Jfr t ex Ando, Fact, Fictions and Social Reality in Roman Law s 297 m hänv. Se 
Gaius, Institutiones 4.32 ff, för konkreta på fiktioner grundade talan.
1180 Jfr om modernismens frejdiga framtidsoptimism och implicita förståelse om nuti-
dens överlägsenhet relativt dåtiden t ex J Samuelsson, Tolkning och utfyllning s 304 och 
J Samuelsson, Avtalsrätt efter historiens slut s 643 ff m hänv.
1181 En sådan periodisering tycks tilltala J Samuelsson, Tolkning och utfyllning s 244 f 
m not 646.
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modernitetens inträde.1182 Skiftet innebar påtagliga lyft för empirismen 
och naturalismen, samt de av sådana åskådningar understödda tenden-
serna till underkännande av kunskapssatser utan grund i erfarenheten. 
Det var detta skifte som i förlängningen möjliggjorde den vetenskapliga 
positivismens genombrott.1183

Exempelvis ansåg en av den store empiristen David Humes samtida, 
den, även med dåtidens mått, brittiskt konservative William Blackstone 
(1723–1780), att fiktioner kunde vara ”highly beneficial and useful”,1184 
och att The Legal Fictions of The Common Law i vart fall inte var värre än 
den romerska rättens fiktioner.1185 Den bara något senare Jeremy Bent-
ham (1748–1832) var däremot av en annan uppfattning. Bentham, som 
räknas till de progressiva upplysningsfilosoferna och var verksam när 
idéer som Humes fått genomslag fullt ut, har gjort sig känd som en av 
historiens skarpaste fiktionskritiker.1186 Han har bland annat liknat den 
rättsliga fiktionen vid en sjukdom, som bryter ned förståndet och i för-
längningen kan leda till hela systemets förruttnelse:

1182 Lite beroende vad man menar med moderniteten, förstås. Jfr Maclean, Legal Fic-
tions and Fictional Entities in Renaissance Jurisprudence s 1 ff, som beskriver hur rättsliga 
fiktioner länge behandlats i litteraturen av de medeltida skolastikerna, i anslutning till 
deras kommentarer till de romerska källorna, och hur olika fiktioner senare kom att börja 
bli ett populärt ämne för dissertationer, kring sekelskiftet 1600, varigenom fiktionsteo-
rierna kom att få större spridning genom dissertationernas cirkulation bland de europe-
iska universitetsbiblioteken.
1183 Det är logiskt att flera av de stora postmoderna tänkarna är upplysningskritiker. För 
skojfrisk antikritik, se t ex Hicks, Postmodernismens förklaring, passim, bl a s 25 ff m 
hänv.
1184 Blackstones Commentaries on the Laws of England utkom i fem band mellan 1765 
och 1783 (det sista bandet av kommentarerna utkom postumt), och fiktioner finns 
omnämnda på åtskilliga olika ställen (jfr t ex i noten nedan). Blackstone var verksam 
under upplysningstiden, som i filosofiska sammanhang tenderar att periodiseras i anslut-
ning till Descartes (död 1650, känd som ”den moderna filosofins fader”) och lyfta fram 
Hume (1711–1776) som en av de stora engelskspråkiga filosoferna. Blackstone har också 
ansetts inspirerad av upplysningstänkare som Locke och Montesquieu, såvitt gäller hans 
konstitutionella teorier. Han brukar dock inte i övrigt betraktas som upplysningstänkare 
– flera av de stora upplysningstänkarna, inte minst just Bentham, räknas till hans främsta 
kritiker. Såvitt gäller hans relation till fiktioner var han det avgjort inte.
1185 Blackstone, Commentaries III s 43 (”And these fictions of law, though at first they 
may startle the student, he will find upon farther consideration to be highly beneficial and 
useful: especially as this maxim is ever invariably observed, that no fiction shall extend 
to work an injury; its proper operation being to prevent a mischief, or remedy an incon-
venience, that might result from the general rule of law”) resp s 107. Jfr Fuller, Legal 
Fictions 364 f.
1186 Jfr Fuller, Legal Fictions s 2 ff; Quinn, Fuller on Legal Fictions: A Benthamic Per-
spective s 55 ff samt not 1511 nedan. Jfr även Penner, Textbook on Jurisprudence s 54: 
”Had Jeremy Bentham written in a later age might well have claimed to be a realist”.
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”[the] fiction is a syphilis, which runs in every vein, and carries into every 
part of the system the principle of rottenness.”1187

Blackstones apologetiska hållning till fiktionerna skulle kunna förstås 
mot bakgrund just av hans konservativa tendenser, då rättsliga fiktioner 
bland annat innebär att befintliga rättsregler kan bevaras, samtidigt som 
skäliga resultat kan uppnås även i sådana fall då reglernas lydelser inte 
synes medge det. Detta sker genom att man helt enkelt fingerar sådana 
omständigheter som krävs för att regeln ska bli ”tillämplig” på önskvärt 
sätt.1188 (”Changing the facts to fit the theory.”)1189 Klassiska exempel är 
att en kvinna fingeras vara man, en död person levande (skolboksexem-
plet är dock det motsatta, när man velat komma åt arvsregler)1190 och 
ett barn vuxet, när det vore obilligt att inte låta en regel som bara avsåg 
män, levande eller vuxna få genomslag även avseende kvinnor, döda eller 
barn.1191 Bentham, å andra sidan, ansåg att användningen av fiktioner 
i realiteten innebar ett slags stöld av legislativ makt, då de i praktiken 
innebar att en ändring av rätten genomfördes, vilken fiktionen tjänade till 
att dölja.1192 Benthams position är ovanligt högljudd, men den är i övrigt 
representativ för den modernt skeptiska inställningen till fiktioner.

1187 Bowring (ed), The Works of Jeremy Bentham, vol 5 s 92. Han har fällt fler one 
liners på temat, som: ”the pestilential breath of fiction [which] poisons the sense of every 
instrument it comes near.”; ”Fictions of use to justice? Exactly as swindling is to trade.”; 
”The most pernicious and basest sort of lying.” Se och jfr Fuller, Legal fictions, Illinois 
Law Review 1930 s 364 för hänv (det ska vara Bowring, inte Browning som det står där) 
och fler exempel på Benthams formuleringskonst.
1188 Det är talande att Blackstone i annat sammanhang ansett fiktionernas tillämplighet 
begränsad, till att fungera som rättvisegörande korrektiv, och menat att det överensstämde 
med fiktionernas roll även i Civil Law-system: ”Thus too in the civil law: contra fictionem 
non admittitur probatio: quid enim efficeret probatio veritatis, ubi fictio adversus veritatem 
fingit? Nam fictio nihil aliud est, quam legis adversus veritatem in re possibili ex justa causa 
dispositio. [Proof is not admitted to contradict a fiction: for what would the proof of truth 
avail, where fiction counterfeits truth? For fiction is simply a supposition by the law, for a 
just cause, of something possible which is contrary to the truth.] (Gothfred. in Ff. l. 22. 
t. 3.)”, Blackstone, Commentaries on the Law of England, Book The Third: Of Private 
Wrongs, i The Oxford Edition of Blackstone: Commentaries on the Laws of England, 
Vol. 3: Of Private Wrongs s 28 (Rn 43). Jfr även not 1185 ovan.
1189 Gissa om den frasen är överanvänd i fiktionsdiskussionerna.
1190 Den berömda romerskrättsliga lex Cornelia de captivis, se om den t ex Maclean, Legal 
Fictions and Fictional Entities in Renaissance Jurisprudence s 3; Ando, Fact, Fiction and 
Social Reality in Roman Law s 317 f, båda m hänv.
1191 Jfr i not 1175 ovan m hänv.
1192 Jfr t ex Fuller, Legal Fictions s 6; Maine, Ancient Law s 30 f och vidare 4.3.5.



325

Rudolf von Jherings personliga utveckling illustrerar (som den brukar 
framställas) en liknande process.1193 Den unge begreppsbejakande von 
Jhering – han som skrev flerbandseposet Geist des römischen Rechts – var 
relativt välvilligt inställd till fiktioner. Han betraktade dem som ett slags 
tekniska nödlögner, vilka utgjorde nödvändiga kryckor,1194 och har yttrat 
att det väl är bättre med ordning genom fiktioner, än oordning utan 
dem,1195 samt talat om att fiktionstrollet ofta hämnas gruvligt på dem 
som jagar det.1196

Den senare, mer moget realistiskt lagde samt intresse- och ändamåls-
orienterade, von Jhering var däremot mer skeptisk till fiktioner, och har 
bland annat hånat dem som ett slags begreppsjurisprudensens maskinellt 
framställda latmanslösningar.1197

Det så långt sagda kan få tjäna som en, tämligen svepande, inledande 
introduktion till fiktionsfenomenet, mest för att vi ska komma i stäm-
ning, innan den utvecklas och fördjupas i det följande.

4.3.1.2 Avtalsfiktioner – översikt över det följande
I sentida svensk civilrättsvetenskap har avtalsfiktionerna, utöver i tred-
jemansavtalsfallen, främst diskuterats i anledning av så kallade garanti-
fiktioner som förekommit i anslutning till regler enligt vilka skadestånd 

1193 Det finns nog utrymme att problematisera bilden av von Jherings personliga utveck-
ling, som bär viss prägel av att vara ett slags segrarnas historieskrivning, varvid ”segrarna” 
får förstås som de som ansett von Jherings insatser grundläggande för den senare, rea-
listiskt ändamålsorienterade, härskande läran. Att von Jhering genomgick en ideologisk 
eller åtminstone metodologisk förändring under sin karriär är dock den konventionella 
visdomen. För ett exempel, se Sandström, Obehörig vinst. Svensk privaträttsdogmatik 
mellan Skylla och Karybdis, JP 2017 s 227.
1194 von Jhering, Geist des römischen Rechts, del III Bd 1 s 288: ”Fiktioner är nöd-
hjälpmedel, kryckor, som vetenskapen icke är betjänt av. Så snart den utan dem kan sig 
förfärdiga, visst icke! Det är dock bättre, att med kryckor gå, än att utan kryckor stappla 
eller att inte röra sig ur stället.” (”Fictionen ſeien Nothbehelfe, Krücken, deren ſich die 
Wiſſenſchaft nicht bedienen ſolle. Sobald ſie ohne ſie fertig werden kann, gewiß nicht! 
Aber immer beſſer, daß ſie mit Krücken geht, als ohne Krücken ausgleitet oder ſich nicht 
aus der Stelle wagt.”)
1195 von Jhering, Geist des römischen Rechts, del III Bd 1 s 288: ”Beſſer Ordnung mit 
Fiction, als Unordnung ohne Fiction!”
1196 Ett av von Jherings populära uttalanden, från Geist des römischen Rechts, del III Bd 
1 s 292 (”Der Kobold der Fiction rächt ſich oft bitterlich an denen, die ihn verfolgen!”). 
Citerat hos t ex Fuller, Legal Fictions s 4; J Samuelsson, Tolkning och utfyllning s 451 f, 
och igen i Åter till huset vid Göta älv, de lege 2013 s 175 not 134.
1197 Se not 1071 ovan. Det är intressant att von Jhering använder maskinmetaforen kritiskt 
eller rentav förklenande, i motsats till många senare svenska rättsvetenskapare, där ”sam-
hällsmaskineriet” haft positiv värdeladdning, jfr i not 1311 nedan. Jfr även 2.4.3 ovan, 
om Whites användning av maskinmetaforen.
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kan utgå då en prestation avviker från vad som får anses utfäst. (Ibland 
talas om ”anses-utfästelser”.) Det finns en diskussion om sådana garanti-
fiktioner, vilken, vad det verkar, varit formativ för den moderna svenska 
rättsvetenskapens påtagligt skeptiska relation till avtalsfiktionerna.

Innan vi återvänder till kritiken mot de fiktiva tredjemansavtalen ska 
vi därför, så kortfattat som möjligt, beröra frågorna om anses-utfästelser 
och garantifiktioner samt andra rättsliga fiktioner. Detta får ske genom att 
vi till att börja med uppehåller oss vid några av de viktigare 1900-talskäl-
lorna på temat. Härigenom ges kontext som, bland annat, tjänar till att 
illustrera attityden till avtalsfiktioner och den tradition inom vilken attity-
den odlats (som ett slags dramaturgins akt två med fördjupning, djupare 
karaktärspresentationer och illustration av den möjliga konfliktens inten-
sitet, i 4.3.2 och 4.3.3). Därefter uppehåller vi oss något vid fiktions-
begreppet och möjligheterna att i differentierande anda spjälka upp detta 
samt vid hur det diskuterats i den internationella litteraturen (4.3.4), 
varefter vi i korthet sammanfattar några av de viktigare traditionella argu-
menten för och emot fiktioner (4.3.5).

Texten i hela det förevarande underkapitlet (4.3) kan ses som ett slags 
mellanspel, i form av en historisk förklaring till och teoretisk utläggning 
av den nutida doxan om rättsliga fiktioner. Detta tjänar som en prelimi-
när utläggning av de hithörande topikerna och de argumentativa möjlig-
heter dessa erbjuder. Det rör sig om ett slags förberedelse, inför det att 
vi sedan återgår till diskussionerna om direktkrav och tredjemansavtal. 
Med andra ord erbjuds här positionering och kött på benen, genom att 
diskussionerna om direktkrav och tredjemansavtal inordnas i en bredare 
civilrättslig, historisk och rättsteoretisk kontext.

Bakgrunden till den specifikt svenska 1900-talsdiskussionen finns i ett 
par passager i Tore Alméns kommentar till 1905 års köplag och i den kri-
tik Vilhelm Lundstedt riktade däremot under 1920-talet – så dit ska vi. 
Vi börjar dock med en presentation av Lundstedts gärning, mot bakgrund 
av vilken hans kritik mot Almén bör förstås, då kritiken är ganska svårbe-
griplig utan en bild av Lundstedts rättsvetenskapliga persona.
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4.3.2 Avtalsfiktioner och frågan om vad som kan anses utfäst I – 
Almén och Lundstedt

”Förlorad är all rättvisa och med densamma hela samhällets 
trygghet i den stund domaren vågar döma något annat än 
ett rent faktum.”

Thomas Thorild1198

4.3.2.1 Vilhelms Lundstedts rättsvetenskapliga ethos
Den stridbare Vilhelm Lundstedt – vars gärning vi nu ska vältra oss lite 
i – var inte alltid den elegantaste debattören,1199 men efter sin rättsrea-
listiska väckelse,1200 var han nog den mest högljudde fiktionsföraktaren 
under det förra seklet (jämförbar med Bentham själv). Inte sällan fick 
hans kritik avsedd effekt,1201 och ibland kom den att bli så effektiv att den 
ännu idag lämnar spår (… är temat för detta och följande avsnitt).1202

1198 Detta citat finns med i den förräderianklagade, av Lundstedt försvarade och slutligen 
friade Zeth Höglunds skrift till Lundstedts minne, Tänkare och kämpe s 15, vilket knap-
past är någon slump.
1199 Jfr Schultz, Hundra år av gemenskap, SvJT 2016 s 905 ff, s 910: ”I retrospektiv 
framstår d[iskussion]en dock som föga givande. Lundstedts debatteknik förebådade det 
samtalsklimat som 100 år senare kommit att råda i sociala medier, där debattörer aggres-
sivt och humorlöst förfäktar teser immuna mot ifrågasättande samtidigt som motstånda-
res argument tolkas illvilligt för att därefter blir föremål för nedgörande kritik eller direkt 
löje.” Lundstedt själv (Det Hägerström-Lundstedtska misstaget s 190) har försvarat sig 
med att målet helgade medlen: ”Vem bryr sig väl om huruvida en person plumsat i sjön 
eller gjort ett elegant svanhopp, när hans syfte blott var att rädda den drunknande ur 
nöden?” I anslutning till vilket Björne, Realism och skandinavisk realism: Den nordiska 
rättsvetenskapens historia del IV 1911–1950 s 316, ironiskt noterat att det aldrig tycks 
ha fallit Lundstedt in att de ”drunknande” kanske ansåg sig kunna simma, och undanbad 
sig hans räddningsförsök.
1200 Se om denna väckelse, den packade texten nedan. Ang ordvalet, jfr Björne, Realism 
och skandinavisk realism s 316.
1201 Jfr Hellner, Några anteckningar om juridik och filosofi, SvJT 1956 s 1 f; Ljungmans 
hyllning, i Vilhelm Lundstedt, TfR 1955 s 359 (jfr även s 360): ”Lundstedt har definitivt 
flyttat ned rättsvetenskapen från den begreppshimmel, där flera av dess utövare tidigare 
med förkärlek uppehöllo sig, och tvungit rättsvetenskapsmännen att ständigt uppmärk-
samma realiteterna bakom de rättsligt föreställningarna och begreppen.”; Undéns mer 
kritiska omdöme i Några reflexioner om termen gällande rätt, TfR 1933 s 287 ff, på 
s 288: ”[Lundstedts] språkliga puritanism […] har gripit omkring sig bland en del yngre 
författare i Sverige.” Jfr på temat även Kleineman, Ren förmögenhetsskada s 218 f.
1202 Jfr Hellner, Skenargument i rättsvetenskapen s 53: ”Man kan ha olika meningar om 
kritikens berättigande, men man kan knappast bestrida att den riktade uppmärksamhe-
ten på metodfrågorna. Även rättsvetenskapliga författare som helt tog avstånd från den 
hägerströmska skolan [vilken Lundstedt tillhörde], bemödade sig om att undvika resone-
mang som de visste skulle framkalla en häftig kritik för cirkelresonemang från Lundstedt 
eller en beskyllning för metafysik från Olivecrona. [styckebrytning] Debatten avtog så 
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Phillips Hults tal till Lundstedt vid dennes pensionsavgång må på 
grund av genren vara ett hyllningstal, med allt vad det innebär, men ett 
par rader ur det är ändå talande för Lundstedts anda och dåd, och med en 
gentil formulering utpekar det några av hans favorithatobjekt:

”Professor Vilhelm Lundstedt i Uppsala blev den härskande jurisprudensens 
fiende nr 1. Från Din kateder spelade kritikens kulspruta mot representan-
terna för all världens rättsvetenskap. Du sköt Dina föregångares och Dina 
samtidas tankar och teser sönder och samman och deras vackra konstruktio-
ner och fina fiktioner virvlade bort såsom löv för vinden.”1203

Lundstedt var förstås långt ifrån ensam om att ogilla konstruktioner 
och fiktioner,1204 men hans insatser i garantifiktionsdebatten kan alltså i 
avtalsrättsidéhistoriskt hänseende ses som en del av förhistorien till kri-
tiken mot tredjemansavtalsfiktionerna. Debatten kan också, så här på 
tryggt avstånd i efterhand,1205 gestaltas som ett av de många slagfält på 
vilket striderna om 1900-talets moderna civilrättsvetenskaps inriktning 
utkämpades, och Lundstedt intog där självmant rollen av förkämpe för 
en yngre rättsrealistisk generation; en generation med uppgift besegra 
den äldre rättsvetenskapen, samt övervinna dess begrepp och konstruk-
tioner.1206 Som Lundstedt såg det hela, var allt som krävdes för att säkra 
segern att han identifierade den äldre rättsvetenskapens fiktiva grundstruk-
turer och genom att rikta ljuset mot desamma fick dem att vittra sönder, 
av sig självt.

småningom. Till en början berodde detta på att de kritiserade argumenten försvann ur 
de rättsvetenskapliga arbetena, som en följd av kritiken.”, min kurs. För ett konkret fall 
där Lundstedts kritik påverkat, se Bengtsson, Ansvarsförsäkring i kontraktsförhållanden, 
del I s 177.
1203 Schlyter återger delar av Hults tal, i SvJT 1947 s 631 ff, på s 632. Hult höll talet 
i egenskap av ordförande för Juridiska föreningen, en post han innehade 1942–1950. 
(Traditionen med studentordföranden börjar, som av en händelse, 1968. Om JF:s histo-
ria, se Engströmer, Ur Uppsala juridiska förenings 100-åriga historia, SvJT 1945 s 301 ff 
och Hirschfeldt, Juridiska föreningen i Uppsala 1944–1969, i Juridiska föreningen 125 
år s 9 ff.)
1204 Lundstedts gärning brukar i idéhistoriskt hänseende inordnas som en pendang till 
den filosofiska realismens uppgörelse med den äldre idealismen och dennas metafysiska 
föreställningar. Därvid kommer ”metafysik” att fungera som en antites till ”realistiskt”, 
och att ligga fiktionen nära. Jfr allmänt t ex Nordin, Från Hägerström till Hedenius, bl a 
s 27 ff, 118 ff.
1205 Jfr M Hansson, Kollektivavtalsrätten s 41 och 121: ”Med historiens distans minskar 
graden av nyanser och detaljer, men i motsvarande mån ökar kontrasterna och precisio-
nen”; efter Gadamer, Sanning och metod s 144: ”Vi känner alla den vanmakt som kän-
netecknar vårt omdöme, när inte tidsavståndet gett oss säkra måttstockar.” Jfr även Sund-
berg, Fr Eddan t Ekelöf s 8 och idén om det fåfänga i att försöka skriva samtidshistoria.
1206 Jfr Björne, Realism och skandinavisk realism s 316; Nordin, Från Hägerström till 
Hedenius s 119; Sundberg, Fr Eddan t Ekelöf s 191 ff.
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Lundstedt tog sin roll på allvar och kastade sig in i kampen med en 
särskild glöd. Det var ingen slump, då det hela för honom var i hög grad 
personl igt . Vi känner historien: Lundstedt är än idag känd för sin pas-
sion, i vetenskapliga sammanhang lika väl som i andra (i talarstolen, i 
riksdagen, i föreläsningssalen, bakom ratten, på dansgolvet),1207 och han 
var en man vars vetenskapliga gärning kan delas i två perioder: före res-
pektive efter det i såväl personligt som vetenskapligt avseende fullkomligt 
omvälvande mötet med uppsalafilosofen Axel Hägerström. Som med en 
del andra tänkare kan man skilja mellan den tidigare och den senare Lund-
stedt, och filosofen kom att bli den senare Lundstedts enskilt viktigaste 
doktrinära ankarplats och inspirationskälla.1208

Om den inte redan är läsaren blott alltför välbekant, så lyder den spridda 
versionen av Lundstedts vetenskapliga biografi så: Han började sin bana som 
rättsvetenskapsman motvilligt; lät sig övertalas till att bli doktorand,1209 och 
följde sedan tidens vanliga bana, med inledande arbete vid Lundafakulte-
ten, snart följt av formativa forskningsvistelser i Tyskland, där han tog stort 
intryck av den tyska rättsvetenskapen och dess begreppskonstruktiva meto-
der.1210 Han producerade en inte utan beröm godkänd doktorsavhandling, 
den ovan omtalade Aftal angående prestation till tredje man, som var påtagligt 
präglad av germanism,1211 och ”helt i begreppsjurisprudensens tecken”.1212 
Efter att, med beröm godkänt resultat,1213 ha försvarat avhandlingen 1908 

1207 Jfr Olivecrona, Vilhelm Lundstedt död, SvJT 1955 s 590 f; Eek, Minnesord s 65.
1208 Se Lundstedt, Det Hägerström-Lundstedtska misstaget s 182 ff. Jfr Olivecrona, Vil-
helm Lundstedt 70 år, SvJT 1952 s 497 f; Ljungman, Vilhelm Lundstedt, TfR 1955 
s 354 f; Sundell, Tyskt inflytande på svensk rättsvetenskap 1870–1914 s 251; Björne, 
Realism och skandinavisk realism s 316 f; Nordin, Från Hägerström till Hedenius s 119; 
Sundberg, Fr Eddan t Ekelöf s 191 f; Sundell, Vilhelm Lundstedt – A Biographical 
Sketch, Scandinavian Studies in Law 2005 (vol 48) s 465 ff; Mindus, A Real Mind: The 
Life and Work of Axel Hägerström s 110. Jfr även Schlyters återgivande av Hults tal, i 
SvJT 1947 s 631 ff.
1209 Lundstedt, Det Hägerström-Lundstedtska misstaget s 182: ”Oerfaren som jag var 
och då domarförordnande förutsatte fyllda 25 år, föll jag för smickret om min »begåv-
ning» och lät mig formligen fösas in på den rättsvetenskapliga banan utan att känna 
någon egentlig lust eller, riktigare, utan att känna lust alls till dithörande studier.” Jfr 
även Sundell, Tysk påverkan på svensk civilrättsdoktrin 1870–1914 s 250 och Ljungman, 
Vilhelm Lundstedt, TfR 1955 s 353 f.
1210 Jfr Sundell, Tysk påverkan på svensk civilrättsdoktrin 1870–1914 s 250 f.
1211 Se C G Björlings yttrande över hans avhandling, som finns i här relevanta delar 
beskrivet i Sundell, Tysk påverkan på svensk civilrättsdoktrin 1870–1914 s 252 ff.
1212 Olivecrona, Vilhelm Lundstedt 70 år, SvJT 1952 s 497. Se även Sundell, Tysk påver-
kan på svensk civilrättsdoktrin 1870–1914 s 252 ff och Ljungman, Vilhelm Lundstedt, 
TfR 1955 s 354; jfr Björne, Den konstruktiva riktningen s 135.
1213 Sundell, Tysk påverkan på svensk civilrättsdoktrin 1870–1914 s 252, noterar att 
Lundstedts avhandling inte blev anmäld i någon av tidskrifterna, och finner en möj-
lig förklaring till detta i det ganska svala mottagande boken fick: ”Björling [som avgav 
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fortsatte han sedan sin produktion på i stort sett samma metodologiska spår 
– även om det fanns antydningar till nyheter och begynnande skepsis mot 
begreppsjuridikens metoder –1214 och skrev böcker på anknytande teman. 
Först Om Biintervention, 1911, och senare samma år Gränserna i subjektivt 
hänseende för civildomens rättskraft,1215 tätt följt av den på rekordtid till-
komna avhandlingen Om lösöreköp, 1912, som i förlängningen förskaffade 
honom den åtrådda Uppsalaprofessuren i civilrätt och romersk rätt, vilken 
han tillträdde 1914 som rekordung 32-åring. På den posten verkade han 
sedan som en mycket produktiv forskare och uppskattad lärare i hela 33 år, 
innan han avgick med pension 1947. Han lämnade dock endast tjänsten – 
övergav inte kallet – och fortsatte forska och skriva fram till sin död åtta år 
senare. (Enligt uppgift stod hans Ford parkerad utanför Carolinabiblioteket 
i stort sett varje arbetsdag kl 12–20.) Lundstedt gick bort i en hjärnblödning 
i mitten av augusti 1955.1216

Det var kort efter tillträdet som professor Lundstedt först mötte den rea-
listiskt orienterade filosofen Axel Hägerström, som alltså kom att göra stort 
intryck på den förre och bli en central gestalt i hans fortsatta verksamhet. 
Lundstedt har själv berättat om mötet, och hans historia har sedan återbe-
rättats många gånger,1217 bland annat av kollegan och medlärjungen Karl 
Olivecrona, som framställt den så här:

”Det var Arthur Engberg som sammanförde de båda. Lundstedt strävade 
emot; han hade själv haft sina dubier angående rättsvetenskapens metoder 
och han anade att mötet med filosofen kunde bli farligt. Men Engberg gav 
sig icke,[1218] och så satt man en kväll vid kaffebrickan i Hägerströms hem 

betygsutlåtande] var ganska reserverad mot avhandlingen, han ville inte sätta högre betyg 
än Ba för avhandlingen och AB för försvaret.”
1214 Jfr Lundstedt, Det Hägerström-Lundstedstska misstaget s 183 ff; Olivecrona, Vil-
helm Lundstedt 70 år, SvJT 1952 s 497 som citeras strax nedan, och Björne, Realism och 
skandinavisk realism s 318 ang hans inställning i Om lösöreköp.
1215 Denna lilla bok på 63 sidor innehåller en lätt utökad version av Lundstedts prov-
föreläsning, och tar avstamp i den i: ”Gemeines Recht […] efter den romerska rätten 
[gällande] res judicata ius facit inter partes.” (s 5). Den inleds med en undersökning av 
om rättskraften är av materiell eller processuell beskaffenhet, varvid den befinns vara av 
den senare arten (s 19: ”rent processuell art”). Denna slutsats tas sedan med in i den föl-
jande, påtagligt begreppslogiskt orienterade, prövningen av civildomens eventuella rätts-
kraft mot tredjeman, i anslutning till lokutionen ”inter partes” (s 25 ff, se s 51 för den 
”allmänna regel[n]”, och notera att denna föregår behandlingen av lagregler, vars främsta 
betydelse synes vara att ’icke något uttryckligt stadgande jäfva resonemanget’, s 58).
1216 Jfr till det sagda, Olivecrona, Vilhelm Lundstedt 70 år, SvJT 1952 s 497 ff; Olive-
crona, Vilhelm Lundstedt död, SvJT 1955 s 590 ff; Eek, Minnesord s 64 ff; Ljungman, 
Vilhelm Lundstedt, TfR 1955 s 357 ff; Björne, Realism och skandinavisk realism s 316 ff.
1217 Se hänv i not 1208 ovan.
1218 Med Lundstedts egna ord (Det Hägerström-Lundstedstska misstaget s 183): ”Kan-
ske missminner jag mig något, men jag har från denna tid den hågkomsten, att vi icke 
råkades någon enda gång, utan att Engberg låg över mig med sina envetna övertalningar, 
att jag måste söka kontakt med Hägerström för att få hela min rättsvetenskapliga inställ-
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[på Trädgårdsgatan 121219]. Hägerström talade respektfullt om Lundstedts 
skrifter men ställde, allteftersom bekantskapen utvecklade sig, vissa frågor, 
liksom för att lära sig en smula juridik. »Men varje fråga ledde till en fälla», 
skriver Lundstedt. »Jag gick snällt i dem, och så hade han mig fast. Vad jag 
befarat hade blivit sant. Jag förstod ganska snart, att intet var hållbart i de 
grundtankar, som jag förut hade byggt på.»”…1220

… och därmed var Lundstedts omvändelse igång. Han vände sig mot sig 
själv – mot det han förfäktat i sina ungdomliga skrifter, som om han skämdes 
över det.1221 Under de år som närmast följde på mötet ägnade han intensiv 
tankemöda åt de rättsteoretiska problemen, innan han så att säga ”kom ut” 
och öppet kritiserade den äldre rättsvetenskapen (först i föreläsningsform 
och genom en längre extraopposition vid den stackars licentiaten Fritz Ster-
zels disputation, senare även i skrift).1222 I tur och ordning vändes uppmärk-

ning justerad. [---] jag sökte den ena undanflykten efter den andra gentemot Engbergs 
fruktansvärt envisa påtryckningar”.
1219 Jfr Lundstedt, Det Hägerström-Lundstedtska misstaget s 185. Frågesportsentusias-
ten noterar att adressen ligger ganska precis mittemellan Juridiska fakultetens nuvarande 
två lokaler, i Trädgårdsgatans respektive ände (nr 1 och 20).
1220 Olivecrona, Vilhelm Lundstedt 70 år, SvJT 1952 s 497 f, som hänför sig till Lund-
stedt, Det Hägerström-Lundstedstska misstaget, se där s 182 ff, citatet från s 186.
1221 Jfr Lundstedt, Det Hägerström-Lundstedtska misstaget s 185 och Sundberg, Fr 
Eddan t Ekelöf s 192: ”Med sådan bakgrund grep det honom desto mer när [han] 1918 
vid samtal med filosofen Axel Hägerström kom till insikten om torftigheten, ja, det 
grundfalska i sitt förvärvade synsätt. Han utgick därefter i alla sina polemiker från att alla 
fortfarande stod i samma aningslösa förhållande till rättssystemet som han själv en gång 
gjort. Vad som senare utspann sig var därför på sätt och vis Lundstedts vendetta med sitt 
eget förflutna.” Här kan noteras att inte minst angående tredjemansavtal skiljer sig den 
sene Lundstedts uppfattning i grunden från den i avhandlingen, jfr Lundstedt, Obliga-
tionsbegreppet s 179 ff, bl a citatet vid not 1321 nedan.
1222 Lundstedt, Det Hägerström-Lundstedtska misstaget s 185 ff. Jfr Olivecrona, Vil-
helm Lundstedt 70 år, SvJT 1952 s 498; Eek, Minnesord s 65 f; Sundell, Tysk påverkan 
på svensk civilrättsdoktrin 1870–1914 s 250 f; Björne, Realism och skandinavisk realism 
s 316 ff.
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samheten mot straffrätten,1223 skadeståndsrätten,1224 folkrätten,1225 och sist 
men inte minst obligationsrätten, främst i Obligationsbegreppet, i två delar. 
Lundstedt menade att väsentligen all äldre rättsvetenskap byggde på full-
komligt ohållbara grunder,1226 att detta innebar att hela dess bibliotek var att 
betrakta som makulatur,1227 och att man nu, efter Hägerströms fullkomligt 
enastående arbete,1228 omöj l igen kunde annat än acceptera att så var fallet 
(under förutsättning att man faktiskt förstått den Hägerström-Lundstedtska 
läran), varför man helt enkelt borde göra sig av med de äldre lärorna och 
allt gammalt elände. Förtränga det – och börja om,1229 utan konstruktioner, 

1223 Under våren 1920 kom Lundstedts stridsskrift Principinledning: Kritik av straffrät-
tens grundåskådningar, som inledde den bittra debatten mot Lundastraffrättens nestor 
professor Johan Thyrén. Lundstedts huvudinlägg är dock Till frågan om rätten och sam-
hället. Svar till professor Thyrén, 1921. Gemensamt ger skrifterna uttryck för Lundstedts 
straffrättsteori, vilken betonade allmänprevention, till skillnad från den av Thyrén beto-
nade individualpreventionen, och Lundstedt såg straffet som något som rättfärdigades av 
det samhälleliga kollektivets intressen snarare än, som tidigare, av något rättvisetänk. Teo-
rin och debatten finns kärnfullt beskriven i Olivecrona, Vilhelm Lundstedt 70 år, SvJT 
1952 s 499 f, och i Ljungman, Vilhelm Lundstedt, TfR 1955 s 355 f. Jfr även Nordin, 
Från Hägerström till Hedenius s 121. Jfr även Jareborg, Thyrén, Lundstedt och frågan om 
orsakande genom underlåtenhet, JFT 2017 s 637 ff.
1224 Se Lundstedt, Kritik av nordiska skadeståndsläror, TfR 1923 s 55 ff. Skadeståndsrät-
ten blev sedan det ämne där Lundstedt kom att publicera mest, genom serien Grundlin-
jer i skadeståndsrätten (1935, 1944 och 1948, inalles drygt 2000 sidor). Jfr, kärnfullt, 
Ljungman, Vilhelm Lundstedt, TfR 1955 s 356 f samt, mer ingående, Hellner, Några 
huvudlinjer i diskussionen om skadeståndsansvaret under 1900-talet s 128 ff och Lyles, A 
call for scientific purity s 456 ff.
1225 Se främst Lundstedt, Superstition or Rationality in Action for Peace? Arguments 
against founding a world peace on the common sense of justice. A criticism of jurispru-
dence, 1925. Jfr även Ljungman, Vilhelm Lundstedt, TfR 1955 s 357 f; Nordin, Från 
Hägerström till Hedenius s 122 f.
1226 Det framgår lite varstans i Lundstedts produktion, se t ex Lundstedt, Det Häger-
ström-Lundstedtska misstaget s 186; Lundstedt, Fiktion eller sanning i juridiken?, SvJT 
1924 s 241 ff passim, och jfr nedan om garantifiktionsdebatten.
1227 Lundstedt, Det Hägerström-Lundstedtska misstaget s 171: ”Det är så enligt min 
mening, att den hittillsvarande rättsvetenskapliga litteraturen […] icke kan ha något 
värde annat än som makulatur.”
1228 Jfr ang Lundstedts relation till Hägerström tonen i Lundstedt, Grundläggning av 
en ny rättsvetenskap: Reflektioner i anledning av Hägerströms senaste verk, SvJT 1928 
s 460 ff. Jfr även Laurén, Hägerström och juridiken, SvJT 2010 s 824 f; J Samuelsson, 
Tolkning och utfyllning s 307 ff m hänv, och i noten nedan.
1229 Jfr Lundstedt, Grundläggning av en ny rättsvetenskap, SvJT 1928 s 460 ff, där 
Lundstedt vördnadsfullt redogör för något av det han uppfattar som centralt i Häger-
ströms romerskrättsliga huvudarbete (Der römische Obligationsbegriff im Lichte der 
allgemeinen römischen Rechtsanschauung, I, 1927), och menar att det otvetydigt visar 
att hela rättsordningen – den rättsordning som spårar sina rötter till den romerska rätten 
– bygger på vanföreställningar, fiktioner och magi.
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begreppsligt nonsens, fiktioner eller magiska föreställningar,1230 och därefter 
utforma en ny rätt, i enlighet med samhällsnyttans krav, vilket var Lund-
stedts primära fundament för den nya rättsordningen.

Den senare Lundstedts åstundade stora projekt kan sägas ha varit att for-
mulera en ny rätt – en vetenskaplig rätt.1231 För att uppfylla kravet på 
vetenskaplighet måste rätten grundas i verkligheten,1232 och verkligheten 
förstods utifrån Lundstedts scientistiska och ontologiskt naturalistiska 
position.1233 Han var radikal, och helt skoningslös i sin kritik av den äldre 
rättsvetenskapen.1234 Ofta kom han dock inte så långt som till att positivt 
formulera den nya, utifrån hans premisser godtagbara, rättsordningens 
innehåll. Istället fastnade han i att högljutt polemisera mot den tidigare 
rättsvetenskapen och dess vrångläror.1235 (Det är förresten en specifik 
sådan polemik vi är på väg mot.)

Lundstedt gärning, och temperament, innebär att vad han förmed-
lade i hög grad var endast ett tabu, genom att dra och befästa gränsen 
mot det otillåtna, snarare än att i det tabubelagdas ställe sätta något 
positivt nytt.1236 Hans bidrag kan därmed beskrivas som primärt 

1230 Jfr Lundstedt, Fiktion eller sanning i juridiken?, SvJT 1924 s 249: ”[…] garantiteo-
rien endast och allenast kan ha betydelse såsom en sakligt intetsägande etikett. Men där-
med är också sagt, att vilken annan beteckning som helst, t. ex. abrakadabra, vore bättre 
än garantietiketten, ty genom de senare kan den oinvigde lätt vilseledas till den icke blott 
falska utan även mycket skadliga tron, att något verkligt är avsett.”, min kurs.
1231 Jfr Lundstedt, Grundläggning av en ny rättsvetenskap, SvJT 1928 s 460 ff; Lund-
stedt, Är det metafysik att beakta samhällets intressen, SvJT 1932 s 548 f; J Samuelsson, 
Tolkning och utfyllning s 308 m hänv; Nordin, Från Hägerström till Hedenius s 120.
1232 Jfr Lundstedt, Fiktion eller sanning i juridiken?, SvJT 1924 s 241 ff, på s 260.
1233 Jfr Nordin, Från Hägerström till Hedenius s 120; J Samuelsson, Tolkning och utfyll-
ning s 305 f; Spaak, Naturalism in Scandinavian and American Realism: Similarities 
and Differences s 62 ff m hänv. Jfr även Sandström, Axel Hägerström och realismen, JT 
2001–02 s 848 ff.
1234 Jfr t ex Strahl iakttagelser i SvJT 1945 s 364 ff; J Samuelsson, Tolkning och utfyllning 
s 300 ff samt i noterna 1199 och 1227 ovan.
1235 Jfr, för att ta ett här viktigt exempel vilket strax ska expliceras, Lundstedt, Kan härs-
kande tolkning av 24 § köplagen anses riktig?, SvJT 1921 s 325 ff på s 330: ”När jag nu 
övergår till en tolkning av detta stadgande, vill jag förutskicka den anmärkningen, att 
mitt bidrag i främsta rummet avser att vara negativt, ett påvisande av ohållbarheten i de 
synpunkter, som man anlägger på denna fråga.” Jfr även Olivecrona, Vilhelm Lundstedt 
70 år, SvJT 1952 s 502: ”Man kan visserligen beklaga, att författaren ännu icke egentligen 
kommit fram till de länge bebådade positiva utredningarna annat än mera förberedelse-
vis.”
1236 För att tala med Goodrich, ett slags antirrhetik (jfr i not 1336). Jfr C G Björling, 
Rättsvetenskaplig forskning – eller enbart sanningsförkunnelse?, SvJT 1924 s 441, som 
angående Lundstedt skriver: ”Väl utvisar den nu i fråga varande uppsatsen en prisvärd 
moderation i uttryckssätten, om den jämföres med tidigare skrifter. Men man saknar allt-
jämt varje försök till förstående av motsidans ståndpunkt; man finner varje kritik avvisad 
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metodologiskt,1237 snarare än materiellrättsligt, och hans metodologiska 
imperativ delades åtminstone delvis av Hägerström och Olivecrona – det 
var ju länge dessa tre som ”var” Uppsalaskolan, även om det var Lund-
stedt som var bulldogen,1238 och den som var mest civilrättsligt oriente-
rad av dem. Det realistiska imperativet har också i hög grad påverkat den 
senare diskursen, där man under lång tid vinnlagt sig om att (uttrycka sig 
i termer av att) vara realistiskt orienterad.1239

I ett raljant nötskal skulle ju också civilrättens moderna idéhistorieskrivning 
kunna sammanfattas så:

Under 1700-talet fanns mången naturrättare, vilka var representanter för 
den då härskande läran som härledde rättens, och avtals, verkan ur viljans 
makt. Detta i konsekvens med att de var utpräglade rationalister som här-
ledde rättens olika detaljer ur övergripande teoretiska principer, på ett för-
ment förnuftsenligt sätt. Under 1800-talet skedde en förskjutning. I viljans 
och förnuftets ställe sattes begreppen och (de fiktiva) konstruktionerna. Lös-
ningarna på konkreta problem härleddes nu begreppslogiskt ur dessa – helt 
utan respekt för praktiken eller intresse för de ändamål som där gjorde sig 
gällande. (Jfr von Jherings begreppshimmel.)1240 Det var på det hela taget 

med en ton, som om den kritiserade läran vore tabu.” Jfr även Hellner, Skenargument i 
rättsvetenskapen s 53: ”Även rättsvetenskapliga författare som helt tog avstånd den häger-
strömska skolan, bemödade sig om att undvika resonemang som de visste skulle framkalla 
häftig kritik för cirkelresonemang från Lundstedt eller en beskyllning för metafysik från 
Olivecrona.”
1237 Jfr Lundstedt, Är det metafysik att beakta samhällets intressen?, SvJT 1932 s 538, 
som såvitt gäller lagtolkning sammanfattar metoden så: ”I stället för [chimäriska syn-
punkter eller verklighetsfrämmande ideologi] har juristen att söka utleta ett realiserbart 
innehåll i lagorden. Den metod, efter vilken juristen i enlighet härmed måste arbeta, har 
jag kallat samhällsnyttans princip.” För en utförligare redovisning av hans metodsyn, se 
Lundstedt, Principinledning: Kritik av straffrättens grundåskådningar I s 6 f, och jfr t ex 
Björne, Realism och skandinavisk realism s 316 ff.
1238 Jfr Björne, Realism och skandinavisk realism s 316: ”Uppsalaskolans tidigaste, färg-
starkaste och mest stridbare representant bland juristerna var Vilhelm Lundstedt […] 
Lundstedts skarpa, ofta i personligheter övergående angrepp på motståndarna och hans 
fanatism […]”.
1239 Jfr Hellner, Några anteckningar om juridik och filosofi, SvJT 1956 s 1: ”För svenska 
jurister har modern, kritisk rättsfilosofi länge varit detsamma som Hägerströms, Lund-
stedts och Olivecronas filosofi. Dessa författare har tryckt sin stämpel på diskussionen 
både genom det intresse deras åsikter väckt och genom det sätt på vilket de framförts. Icke 
minst har inverkat deras anspråk på att komma med något helt nytt, något som radikalt 
skiljer sig från äldre uppfattning om rätten och vars genomförande skulle leda juridiken 
in på nya banor. Deras kamp mot begreppsjurisprudens och naturrätt och deras strävan 
efter realism har inte kunnat undgå att göra djupt intryck på alla som haft ambitionen 
att pröva riktigheten av sitt tänkande inom juridiken. [---] Skillnaden är påfallande både 
mellan svensk juridik före och efter Lundstedt och mellan det sätt på vilket juridisk dis-
kussion föres f. n. i utländsk och i nordisk doktrin.”
1240 Jfr i not 1071.
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föga förtjänstfullt. Dessa sätt att resonera var vad rättsrealisterna och inte 
minst Uppsalaskolan – det vill säga i civilrätt framför allt Lundstedt – vände 
sig emot. Det var dessa arbetssätt som tabubelades, till förmån för mer rea-
listiskt orienterade lösningar och argumentationsmodeller, vilka innebar att 
juristerna istället för till de tidigare chimärerna nu hade att vända sig till 
verkligheten själv, och, såvitt Lundstedt anbelangade, låta samhällets behov 
bli utslagsgivande.1241

Nu är det väl i och för sig förmodligen få som längre tror på denna lite 
naiva, historiefientliga, modernt självbekräftande och över lag tämligen pro-
blematiska historieskrivningen (om nu någon, någonsin faktiskt gjort det). 
Oberoende av om den anförts konfessionellt eller inte, så har  den dock 
anförts, och implicerats på olika håll i de moderna civilrättsliga källorna – 
inte minst hos Lundstedt själv.1242

Historieskrivningen var helt central för Lundstedt. Den utgjorde en del 
av hans självbild. Han uppfattade nämligen sig själv som verkande i ett 
modernt, upplyst och postmagiskt tillstånd. Nu kunde man, äntligen, 
tack vare framför allt Hägerström (men också Lundstedt själv som den 
förres apostel), börja befria sig från den äldre jurisprudensens vidskeplig-
heter och irrläror – och Lundstedt såg alltså sin gärning som en historiskt 
bestämd emancipatorisk sådan.1243

Det finns mer att säga om personen Lundstedt, som lär vara en de mest 
färgstarka karaktärerna i vårt moderna rättshistoriska persongalleri. Det 
sagda räcker dock som bakgrund till hans kritik i den livade 1920-tals-
debatt vilken är det egentliga skälet till att vi här intresserat oss för hans 
person.

4.3.2.2 Tore Alméns garantiteori, Lundstedts kritik därav och något 
om kritikens implikationer

Till saken då. Lundstedts kritik mot den äldre garantiläran är ett tyd-
ligt exempel på hans retoriska modus operandi. Den är därtill talande för 
hans premisser och målsättningar. Det inlägg som startade debatten fick 
Lundstedt publicerat i Svensk juristtidning 1921, under titeln Kan härs-

1241 Jfr vidare nedan.
1242 Jfr t ex Lundstedt, Obligationsbegreppet s 1 ff; Lundstedt, Principinledning. Kritik 
av straffrättens grundåskådningar s 6 f, 17 och 69 ff; Lundstedt, Rätten och samhället 
s 19, 36 f och 147; Lundstedt, Fiktion eller sanning i juridiken?, SvJT 1924 s 241 ff 
(notera tonen angående ”rättsskolastiken” som är en av Lundstedts etiketter för den äldre 
rättsvetenskapen, t ex på s 245, 255, 258 eller 259: ”[…] jag velat ersätta rättsskolastikens 
overkliga konstruktioner, grundade som dessa äro på ett i hemlighet av allehanda infly-
tanden korrumperat rättsmedvetande”); Lundstedt, Kritik av nordiska skadeståndsläror 
s 55 ff. Jfr även Lyles, A call for scientific purity s 460 f.
1243 Jfr kring noterna 1310 ff nedan.
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kande tolkning av 24 § köplagen anses riktig? – och som man kan förvänta 
sig fann Lundstedt att titelns fråga borde besvaras nekande.1244

Lagkontexten: 24 § GKöpL reglerade leveransavtalssäljares skyldighet att 
utge skadestånd vid dröjsmål. Till skillnad från den nuvarande köplagen 
gjorde den gamla lagen skillnad mellan specieköp och genusköp, eller med 
lagens terminologi köp av bestämt gods respektive leveransavtal som enligt 
3 § avsåg köp av gods ’allenast bestämt till viss myckenhet av angivet slag’. 
För de olika slagen av köp gällde olika regler, bland annat avseende säljarens 
skadeståndsskyldighet.1245 För specieköpens del gällde enligt 23 § att sälja-
ren bar ett exculperingsansvar, och alltså blev skadeståndsskyldig om han 
inte visade att dröjsmålet inte kunde tillräknas honom som försummelse. 
Vid leveransavtal var lagen strängare, och säljaren ansvarade då, enligt den 
omdebatterade 24 §, även om dröjsmålet inte kunde tillräknas honom som 
försummelse, såvida han inte friskrivit sig eller fullgörelse måtte anses ute-
sluten såsom (objektivt) omöjlig.1246 Med andra ord bar genussäljaren en 
form av strikt ansvar,1247 medan speciesäljaren ansvarade först vid culpa (låt 
vara med omkastad bevisbörda).

Den härskande tolkning av regeln i 24 § vilken Lundstedt ansåg pro-
blematisk fann han uttryckt i Alméns ”monumentala lagkommentar”, 
Om köp och byte af lös egendom – som även i många andra avseenden gav 

1244 Efter Lundstedts inledande inlägg kom två svar, först ett ganska praktiskt oriente-
rat av JustR Gustaf Carlsson, Olyckshändelse och omöjlighet i 24 § köplagen: Några 
anteckningar till professor Lundstedts uttalanden i förra årgången av denna tidskrift, 
SvJT 1922 361 ff, och sedan ett mer teoretiskt, C G Björling, Har gängse tolkning av 
24 § köplagen visats vara oriktig?, SvJT 1923 s 281 ff. På dessa repliker duplikerade 
Lundstedt, Fiktion eller sanning i juridiken?: I anledning av Prof. Björlings bemötande 
av min kritik av härskande tolkning av 24 § köplagen, SvJT 1924 s 241 ff. Varpå tripli-
kerades, C G Björling, Rättsvetenskaplig forskning – eller enbart sanningsförkunnelse?: 
Några reflexioner över professor V. Lundstedts uppsats ”fiktion eller sanning i juridiken?”, 
SvJT 1924 s 425 ff. Därpå satte SvJT-redaktionen punkt för debatten inom tidskriftens 
ramar, se SvJT 1924 s 442. Lundstedt har dock senare fortsatt diskussionen på annat håll, 
se Lundstedt, Obligationsbegreppet I s 128–161, där Lundstedt diskuterar grunden för 
löftens förpliktande kraft, därvid avvisar alla vilje- och tillitsteorier till förmån för (i stort 
sett) sin egen samhällsnytteteori (jfr bl a s 143 f ), och längs vägen tar tillfället i akt att 
rikta diverse kängor åt Björlings håll.
1245 Dröjsmålsregleringen i 23–24 §§ kompletterades av liknande regler vid fel. Spe-
ciesäljare ansvarade enligt 42 § vid culpa och garanti, medan leveranssäljare enligt 43 § 
ansvarade strikt. Det strikta ansvaret förklarade Almén liksom dröjsmålsansvaret (se strax 
nedan) med en garantiteori, jfr Almén, Om köp och byta af lös egendom: Senare delen 
1 uppl s 40 f och 43 (4 uppl s 609 f, 611).
1246 Jfr Almén, Om köp och byte af lös egendom: Förra delen 1 uppl s 312 ff, bl a s 313 
nederst (4 uppl s 286 ff, 288): ”[…] endast upphof till subjektiv omöjlighet och fritaga alltså 
icke från ersättningsskyldighet”. Jfr dock Lundstedt, Kan härskande tolkning av 24 § 
köplagen anses riktig?, SvJT 1921 s 331 ff.
1247 Strikt, i den meningen att det var striktare än vanligt culpaansvar.
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uttryck för ”den härskande jurisprudensens mening” och därmed var ett 
utmärkt mål för Lundstedts kritiska kulspruta.1248

Vad Lundstedt, inspirerad av sin nyfunna filosofiska övertygelse, spe-
cifikt vände sig emot, var den förklaring Almén gett till regeln om strikt 
ansvar.1249 (Eftersom alternativet att inte ålägga säljaren skadeståndsskyl-
dighet var uteslutet redan till följd av lagregeln som sådan, var också det 
enda som stod på spel hur skadeståndsskyldigheten skulle förklaras .) 
I sin förklaring reproducerade då Almén implicit den gamla principen 
enligt vilken det finns två alternativa ansvarsgrunder för skadestånd i 
avtalsförhållanden, nämligen culpa och utfästelse,1250 och menade att det 
i de fall vilka lagrummet berörde regelmässigt vore fåfängt att ”spana 
efter någon culpa”.1251 Det var i och för sig möjligt att fingera culpa, 
vilket förespråkats i tidigare doktrin, men Almén menade att detta vore 
bristfälligt.1252 Han förespråkade istället att anse själva avtalet innefatta en 
garantiutfästelse, omfattande säljarens fullgörelse av sin avtalsförpliktelse 
– vilket innebär att säljaren skulle anses ha utfäst att hålla köparen skade-
lös, för det fall säljaren inte presterade korrekt (såvitt gällde tid, mängd 
och plats).1253

Almén medgav att hans garantiteori visserligen hade den svagheten att 
säljaren sällan uttryckligen åtagit sig sådan garanti,1254 men menade ändå 
att det var bättre att anse  en garanti föreligga, än att hemfalla åt det 

1248 Jfr, ang lagkommentarens ’monumentala’ karaktär, t ex anmälningarna av Sjögren, 
SvJT 1917 s 402 och Ljungholm, SvJT 1936 s 579; Hellner, Avtals- och köprätt under 
1900-talet, SvJT 1984 s 767: ”Alméns kommentar till köplagen är en lika viktig del av 
den svenska köprätten som lagen själv”. Jfr även Lundstedt, Kan härskande tolkning av 
24 § köplagen anses riktig?, SvJT 1921 s 330 med not 1.
1249 Såvitt här är av intresse; Lundstedt problematiserar Alméns utläggning av regeln på 
snart sagt varje punkt. Angående att fiktionerna kan fylla olika funktioner, jfr 4.3.4.1 
nedan.
1250 Denna ”från edilerna/romarna nedärvda princip” – jfr t ex Karlgren, Avtalsrättsliga 
spörsmål s 99–104 fotnot 32 (som alltså är lång) och därom J Samuelsson, Åter till huset 
vid Göta älv s 161, eller Hellner, som ofta nämnde det romerskrättsliga arvet och antydde 
sin skepsis mot detta, t ex i Hellner, Skadestånd för avsaknad av kärnegenskap, JT 1989–
90 s 98, 100; Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen s 160 f och Hellner, Hager & 
Persson, Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt: 2 häftet 6 uppl s 109 f, 206 f.
1251 Almén, Om köp och byte af lös egendom: Förra delen 1 uppl s 310 (4 uppl s 285).
1252 Jfr Almén, Om köp och byte af lös egendom: Förra delen 1 uppl s 311 och 313 f 
not 17 m hänv (4 uppl s 285, 288 not 17).
1253 Se Almén, Om köp och byte af lös egendom: Förra delen 1 uppl s 311. Jfr även C G 
Björling, Rättsvetenskap – eller enbart sanningsförkunnelse?, SvJT 1924 s 429: ”Vi andra 
jurister [än Lundstedt] förklara [skadeståndsskyldigheten] med leverantörens garanti”.
1254 Almén, Om köp och byte af lös egendom: Förra delen 1 uppl s 311 (4 uppl s 286). 
Jfr, om motsvarande regel vid fel, a a, Senare delen s 40 ff (4 uppl s 609 ff).
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andra alternativet – att till stöd för skadeståndet åberopa en culpa som 
regelmässigt måste fingeras.1255

Även Almén – ’vars namn starkare än något annat förknippas med den 
svenska avtalsrättens uppblomstring för ungefär ett sekel sedan’ (och som 
därmed har ett allt annat än försumbart auktoritetsvärde) –1256 har alltså 
uttryckt skepsis mot fiktioner. Hans utläggning av lagregeln förmedlar 
intrycket att sådana är av ondo, samt att detta är så självklart att han inte 
ens behöver uttrycka var för  han var skeptisk. Flera skäl kan förstås tän-
kas (dem återkommer vi till nedan),1257 men det är inte osannolikt att en 
av Alméns huvudsakliga invändningar mot fiktioner var deras begränsade 
förklaringsvärde, vad gäller varför och under vilka omständigheter en viss 
rättsföljd ska inträda.1258

Ett svagt stöd för det: Almén blev jur kand i oktober 1895,1259 och bör 
därför under studietiden haft Ernst Trygger som processrättslärare, då denne 
vid tiden innehade Uppsalaprofessuren i ämnet.1260 Trygger, som, utöver 
att vara ”en listig fan”,1261 var en omtalat inspirerande och inflytelserik 
lärare,1262 har på flera håll gett uttryck för sin skepsis till fiktioner, bland 

1255 Almén, Om köp och byte af lös egendom: Förra delen 1 uppl s 311 (4 uppl s 286).
1256 J Samuelsson, Tolkning och utfyllning s 89. Jfr även t ex Hellner, Avtals- och köprätt 
under 1900-talet, SvJT 1984 s 755, 767; Grönfors, Reformering af de nordiske avtals-
love?, NJM 1990 s 279.
1257 Se 4.3.5 nedan.
1258 Jfr den ungefärligt samtida amerikanen Jeremiah Smith, Surviving Fictions, Yale Law 
Journal 1917 (vol 27) s 147 ff, på s 153: ”[Fictions] tend to prevent investigation as to the 
fundamental principle underlying a rule of law, and to retard the framing of a statement 
of the rule in strictly accurate terms. By giving an erroneous reason for the rule, they 
make it difficult thoroughly to understand and apply the rule. Indeed, the adoption of an 
erroneous reason for a doctrine inevitably leads to misapplication of the doctrine.” Inter-
nationellt har motsvarande synpunkter framförts även på annat håll, jfr vidare nedan.
1259 Björne, Den konstruktiva riktningen s 462, där det även framgår att Almén tog stu-
dentexamen 1889, och därmed bör ha haft majoriteten av sin universitetsstudietid under 
tidigt 1890-tal, och alltså under Tryggers glansdagar där, jfr i noten nedan.
1260 Trygger förestod den efter Ivar Afzelius frånträde lediga professuren i processrätt. 
Först upprätthöll han en extra ordinarie professur i ämnet, 1885–1888, därefter innehade 
han tjänst som ordinarie professor 1889–1905. Se och jfr Björne, Den konstruktiva rikt-
ningen s 504 samt Alexanderson, Ernst Trygger 80 år, SvJT 1937 s 571 f.
1261 J Lind, Högsta domstolen och frågan om doktrin och motiv som rättskälla, JT 
1996–97 s 361.
1262 Jfr om Tryggers lärargärning, t ex Sundell, Tyskt inflytande på svensk civilrättsdok-
trin 1870–1914 s 179, 180, Alexanderson, Ernst Trygger 80 år, SvJT 1937 s 575 f, eller 
Ekebergs nekrolog, SvJT 1943 s 657 ff, t ex s 657: ”Hans lysande egenskaper som akade-
misk lärare förlänade honom ett anseende och ett grepp om de ungas sinnen som endast 
mycket få ägt. Han hade en enastående förmåga att fånga de unga juristernas intresse, att 
sätta deras tankar i rörelse och ge sin prägel åt deras sätt att angripa problemen. För oss, 
som på 1890-talet började våra juridiska studier, framstod Trygger som en furste i veten-
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annat i Om skriftliga bevis såsom civilprocessuellt institut från 1887,1263 vil-
ken Almén lär ha läst under utbildningen.1264 Den främsta förklaringen till 
Tryggers skepsis har dock, såvitt känt, getts i den sedermera stilbildande 
doktorsavhandlingen Om fullmakt såsom civilrättsligt institut, från 1884.1265 
I samband med att Trygger där behandlade frågan om den ”rättsliga för-
klaringen af hufvudmannens omedelbara berättigande och förpliktande ur 
fullmäktigens handlande” – och därmed grundlade den teoretiska struktur 
på vilken avtalslagen, som Almén senare var med och författade, bygger 
– berörde han, som brukligt,1266 åtskilliga tyska författare och deras stånd-
punkter.1267 Bland de författare vilkas ståndpunkter förkastades märks bland 
annat Windscheid, Karlowa och Buchka, vilka alla kritiserades för att bygga 
på ohål lbara  f ikt ioner.1268 Det finns en talande passage där Trygger 
behandlar Buchkas sätt att förklara huvudmannens bundenhet av fullmäk-
tigens rättshandlande med att den förre fingeras ha företagit densamma.1269 
Där finner Trygger att förklaringen bör förkastas och anför som främsta 
argument för det att: ”Fiktioner äro något, som man bör undvika så mycket 
som möjligt inom rättsvetenskapen, ty de äro ur stånd att fylla den uppgift, 
för hvars skull de antagits, nemligen att förklara en företeelse.”1270 Det är 

skapens värld. Han var en av de få akademiska lärare, om vilka man redan som skolpojke 
i Uppsala hörde åtskilligt berättas.”
1263 Jfr Trygger, Om skriftliga bevis såsom civilprocessuellt institut s 98 (och notera då 
tonen): ”[…] en obehövlig och vilseledande fiktion”.
1264 Enligt Alexanderson har boken gjort att ”generationer av unga jurister fått själva 
grundstommen till sitt vetande, och vad än mer är, ryggraden i sitt tänkande på bevisrät-
tens område.”, se Alexanderson, Ernst Trygger 80 år, SvJT 1937 s 572. Jfr även Beckman, 
Från Calonius till Karlgren, Fs Karlgren s 12 f.
1265 Jfr Alexanderson, Ernst Trygger 80 år, SvJT 1937 s 571, och redan avhandlingen, 
Om penninganvisning s 144; Åhman, Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten 
s 316 not 71; Sundell, Tysk påverkan på svensk civilrättsdoktrin 1870–1914 s 182 ff; 
Almquist, Svensk juridisk litteraturhistoria s 63. Trygger kan betraktas som en av den 
moderna avtalsrättsvetenskapens första företrädare och en av avtalslagens fäder (låt vara 
endast indirekt, då han inte själv var del av Obligationsrättskommittén), samt därmed 
som en av de första personerna att sysselsätta sig med ”vår” avtalsrätt, snarare än med 
”äldre” sådan. Givet hans påverkan på avtalslagens utformning framstår det som uteslutet 
att Almén inte skulle vara närmare bekant med boken, åtminstone vid den tidpunkt då 
lagen författades, och att Almén var bekant med åtminstone (andra) delar av Tryggers 
tänkande framgår redan i avhandlingen Om auktion, se t ex Bd I s 108.
1266 Jfr Sundell, Tyskt inflytande på svensk civilrättsdoktrin 1870–1914 s 232.
1267 Trygger, Om fullmakt såsom civilrättsligt institut s 116 ff.
1268 Se Trygger, Om fullmakt såsom civilrättsligt institut s 118 (Buchka); 118 f 
(Windscheid); 120 (Karlowa).
1269 Den förklarigen är förresten äldre än Buchka, jfr Maclean, Legal Fictions and Fic-
tional Entities in Renaissance Jurispudence s 14: ”Civilians also argue that procurators 
acting on behalf of a ’dominus’ who has appointed them act really, but in law the ’domi-
nus’ has acted ’per fictionem’.” – med hänv bl a till Alciato (slutet av 1500-talet).
1270 Trygger, Om fullmakt såsom civilrättsligt institut s 118, jfr s 120. Påståendet går igen 
än idag. Så t ex i Lindskog, Skiljeförfarande 2 uppl s 102: ”Ett tillgripande av en fiktion 
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som sagt ett svagt stöd, men det är inte osannolikt att Almén påverkats 
av Trygger, vars uppfattning torde varit ganska representativ för den tidens 
intellektuella miljö,1271 eller i övrigt tänkt i samma banor.1272 (Även utan att 
tematisera det som en fråga om inflytande, i kausal mening, så kan det nog 
ses som analoga uttryck för en viss rättsvetenskaplig kultur.)

Det är dock inte Alméns skepsis mot culpafiktioner som här är av 
intresse. Det intressanta är istället det faktum att Almén generellt sett 
var relativt välvilligt inställd till att vid behov anse garantier föreligga, 
för att motivera skadeståndsskyldighet.1273 Givet hans skepsis mot fiktio-
ner talar detta för att Almén betraktade ansesgarantierna som icke-fiktiva. 
(Culpaförklaringen övergavs ju därför att den var fiktiv.) På ett typiskt 
Alménskt pragmatiskt vis,1274 lämnades dock frågan om ”den verkliga 

innebär som regel att de verkliga skälen för den eftersträvade lösningen inte lyfts fram. 
Fiktionen kommer därför inte att förklara något; den leder endast till att den verkliga 
förklaringen döljs.”
1271 Se i nedanstående not och jfr, något senare, Hult, Bidrag till läran om försäkring av 
tredje mans intresse (I) s 150 f, bl a: ”en […] fiktion. Detta betyder ju intet annat än ett 
uppgivande av försöket att finna den verkliga förklaringsgrunden till ifrågavarande rätts-
liga företeelse.” Jfr även Sundell, Tysk påverkan på svensk civilrättsdoktrin 1870–1914 
s 192, som jfr Tryggers uppfattning med Johan Hagströmers ungefärligen samtida och 
mycket likartade fiktionskritik, i Om aktiebolag enligt svensk rätt (1872), se ssk s 115 ff 
(jfr s 34, 75; se därtill även Sundell a a s 106 f, jfr även i not 1518 nedan).
1272 Almén brukar annars anses som en lärjunge till Ernst Viktor Nordling, som inne-
hade professuren i civilrätt (så t ex Almquist, Svensk juridisk litteraturhistoria s 72). Att 
Almén tagit intryck av Nordlings avtalslära är också uppenbart, jfr om denna lära Anteck-
ningar efter Prof E V Nordlings föreläsningar i Svensk civilrätt: allmänna delen, 1913 
(avtryck av 1891 års uppl som Almén lär ha tagit del av under utbildningen) s 173 ff, ssk 
180 ff (i uppl fr 1891 ung motsv a s plus 1; dvs 173=174). Även Nordling har uttryckt 
skepsis mot rättshandlingsfiktioner, men, såvitt är mig bekant, inte på ett lika intressant 
sätt som Trygger. Se t ex Nordling, a a s 179 f (180), där Nordling inom ramen för en 
kritik av viljeteorin framhåller att: ”Hvad angår förklaringen [till anbudsbundenhet], att 
anbudsgivaren genom anbudet gjort en tyst afsägelse af rätten till ändring, så är denna för-
klaring stödd på en fiktion och således utan real betydelse”, min kurs. Fiktionen anses alltså, 
till synes per definition, verkningslös. Nordling nöjer sig dock inte med detta argument 
mot förklaringen och viljeteorins förment logiska följd i form av en kontraktsprincip 
(enligt vilken bundenhet uppstår först genom accept), utan tillägger: ”och vidare kan 
däremot anmärkas, att denna afsägelse, även om hon finge inläggas i anbudet, såsom själf 
varande en viljeyttring, måste från teoriens egen ståndpunkt [kontraktsprincipen] för sin 
bindande verkan förutsätta accept.”
1273 Jfr Almén, Om köp och byte af lös egendom: Förra delen 1 uppl s 302 f, 311 f; a a 
senare delen s 23 f, 40 f. (4 uppl s 277 f, 285 f; 594 f, 609 f )
1274 Alméns pragmatism och praktiska sinnelag är en etablerad del av hans hagio grafi, jfr 
t ex anmälningarna av kommentaren till köplagen av Sjögren, SvJT 1917 s 402; Ljung-
holm, SvJT 1936 s 579; och von Würtemberg, SvJT 1923 s 295. Jfr från senare tid 
t ex B Lehrberg, Rättsvetenskap i praktikens tjänst?, SvJT 1991 s 756 f, och Gregow, 
Lagstiftningsarbete förr och nu, Ms Almén s 118. Jfr även Almquist, Svensk juridisk lit-
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bakomliggande grunden” till att intolka en garantiförpliktelse öppen, 
såsom ”ett problem af öfvervägande teoretiskt intresse, varom vi icke vilja 
uttala någon mening”, annat än att antyda att vad problemet handlade 
om var ”i kraft af hvilken rättskälla en viljeförklaring medför förpliktelser 
utöfver sitt eget innehåll”.1275

Det kan i sammanhanget noteras att distinktionen mellan avtalstolk-
ning och -utfyllning vid denna tid inte hade slagit igenom i Sverige.1276 
Almén hänvisar dock i sammanhanget till dansken Julius Lassen,1277 som 
hanterat en liknande skadeståndsfråga som att den låg precis i gränslan-
det mellan tolkningen och utfyllningen.1278

Lundstedt lät sig dock föga imponeras av Alméns utläggning av lagregeln, 
och menade att det var ”uppenbart, att denna garantiutfästelse av säljaren 
[va]r lika overklig, som culpan i den av Almén avvisade konstruktionen.”1279 
Garantikonstruktionen byggde inte på verkligheten och var därför lika illa 
som culpakonstruktionen – det saknades över huvud taget anledning att göra 
skillnad mellan dem då det i båda fallen var fråga om ”rena fiktioner”.1280

Lundstedt såg (till skillnad från Almén, som ju lämnade frågan öppen) 
garantikonstruktionen som baserad på ”rättsvilja”,1281 vilken nödvändigt-

teraturhistoria s 72 (jfr s 55 f ): ”Almén var lärjunge till Nordling och liksom denne sökte 
han frigöra sig från den tyska begreppsjurisprudensens inflytande för att istället smidigt 
anpassa rättssystemet efter det praktiska livets krav.”
1275 Almén, Om köp och byte af lös egendom: Förra delen 1 uppl s 311 f (4 uppl s 285 f ). 
Det är inte utan att man får en känsla av att Almén insåg att frågan om avtalets innehåll 
och hur detta skulle fastställas innebar ett getingbo av akademiska strider, och att han 
bestämde sig för att inte sticka in huvudet i detsamma. Åtminstone inte i ett samman-
hang då det givet hans målsättningar (att till praktisk ledning kommentera köplagen) 
inte behövdes.
1276 Jfr t ex Grönfors, Almén om handelsbruk, Ms Almén s 130 och ssk J Samuelsson, 
Tolkning och utfyllning s 210 ff.
1277 Almén, Om köp och byte af lös egendom: Förra delen 1 uppl s 311 f (4 uppl s 285 f ).
1278 Jfr Lassen, Haandbog i obligationsretten: almindelig del s 398 f och s 372 f. Det kan 
vara intressant att notera att tolknings- och utfyllningsterminologin då ännu inte slagit 
igenom (det gjorde den först med Lassens arvtagare Ussing), och att Lassens analys därför 
kan synas något vacklande. Han talar om Fortolkningen av Løftet, och att ”Erstatningen 
ikke er lovet, hverken udtrykkkeligt eller stiltiende”, men att löftesgivaren ändå ska han-
teras som om han lovat skadeersättning, och att den därför ”jur idi sk” kan ”siges at være 
s t i l t iende lovet”, med hänsyn till bl a naturalia negotii.
1279 Lundstedt, Kan härskande tolkning av 24 § köplagen anses riktig?, SvJT 1921 s 340.
1280 Lundstedt, Kan härskande tolkning av 24 § köplagen anses riktig?, SvJT 1921 s 341.
1281 Uttrycket är typiskt Lundstedtskt, och ”-konstruktion” signalerar att det är något 
att vara tveksam till. Rechtswille finns på tyska, och givet Lundstedts bakgrund kunde det 
tänkas röra sig om en översättning. Lundstedt använde dock ordet främst för att signalera 
samstämmighet och samhörighet med Hägerström, vilken han inspirerats av även i termi-
nologiskt hänseende (jfr t ex Hägerström, Naturrätt i straffrättsvetenskapen?, SvJT 1920 
s 321 ff, på s 324). Hägerströms centrala skrifter om viljeförklaringar är dock senare, det 
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vis skulle bestämmas med hänsyn till garantens faktiska vilja, bestämd 
såsom ’tanken – den i medvetandet’. Han menade då att det saknade all 
grund att ”den utfästande parten just vid leveransavtal till skillnad från 
specieköp alltid vid avtalets ingående hade någon t. o. m. blott latent 
tanke på sin ovillkorliga skadeståndsskyldighet”.1282 Däremot fanns det 
ofta skäl att tvärtom anta att frågan om skadeståndsskyldighet varit 
”totalt borta från gäldenärens medvetande”.1283

Lundstedt utgick alltså, i linje med sin ontologiskt naturalistiska 
övertygelse,1284 från ett empiriskt-psykologiskt bestämt partsviljebe-
grepp.1285 Han ansåg då att avsaknaden av en sådan partsvilja innebar 
att Alméns garanti måste  betraktas som ren fiktion, och att den därför, 
till sin natur, var förkastlig.

På denna punkt misstolkade Lundstedt (möjligen medvetet, möjligen av 
bara farten) såväl Almén som Carl Georg Björling, som efter att Lundstedt 
framställt sin kritik mot den nyss bortgångne Alméns framställning tog 
denna i försvar. (Lundstedt synes ju förutsätta ett bestämt svar på den fråga 
”varom [Almén] icke vil[le] uttala någon mening”.1286) Varken Almén eller 
Björling gjorde gällande att garanten skulle ha tänkt det Lundstedt påstod, 
eller att någon sådan tankeaktivitet skulle krävas. De menade endast att de 
objektiva omständigheterna, tolkade i ljuset av vad som var rimligt, osv, 
innebar att det fanns grund för att anse  en garanti föreligga. Såvitt bekant 
har heller varken Almén eller Björling (eller någon annan man bör ta på all-
var) prenumererat på den typ av viljeteori vilken Lundstedt försökte smeta 
på dem – det rör sig om en ren halmgubbe.1287

rör sig om dels Der römische Obligationsbegriff från 1927, dels den mer lättillgängliga 
Begreppet viljeförklaring på privaträttens område från 1935 (omtryckt i Olivecrona, 
Rätten och viljan: Två uppsatser av Axel Hägerström, 1961; den senare möjligen Häger-
ströms kändaste skrift, det är bl a därifrån ”Hunden springer efter sin egen svans”-citatet 
är ifrån, se s 101). Se därom bl a Lundstedt, Grundläggning av en ny rättsvetenskap, SvJT 
1928 s 460 ff; Sandström, Axel Hägerström och realismen, JT 2001–02 s 847 ff; O Svens-
son, Viljeförklaringen och dess innehåll s 67 ff.
1282 Lundstedt, Fiktion eller sanning i juridiken?, SvJT 1924 s 248.
1283 Lundstedt, Fiktion eller sanning i juridiken?, SvJT 1924 s 248.
1284 Se ovan vid och i not 1233.
1285 Jfr om det temat i förmögenhetsrättsvetenskapen J Samuelsson, Tolkning och utfyll-
ning, passim, t ex s 50, 206 f, eller 433 vid not 1239, samt i Tolkningslärans gåta, t ex 
s 40 ff. Om man vill, så kan man se Lundstedt som en del av den moderna, realistiska och 
psykologiserande tradition som kan återföras på Ernst Zitelmanns undersökningar om 
villfarelse (Irrtum und Rechtsgeschäft, 1879), jfr vidare 4.4.3.2.
1286 Se vid not 1275 ovan.
1287 ”Den subjektiva viljeteorin” med sina psykologistiska drag synes redan från början 
ha varit kritikernas skapelse, snarare än något viljeteoretikerna själva framställt, jfr vidare 
4.4.3, ssk 4.4.3.2.
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Med sin sedvanliga känsla för nyanser gjorde Lundstedt sedan gällande att 
garantiteorin var ”absolut förkastlig inom juridiken som vetenskap”,1288 
samt borde avföras som ”oförnuftig”, en ”notorisk osanning” vars ”falsk-
het eller vidskeplighet till full evidens” blivit utredd,1289 och istället ersät-
tas av en lära som hade förankring i ”verkligheten själv”.1290

Den behövliga verklighetsförankringen borde uppnås genom att säl-
jarens skadeståndsskyldighet utformades i enlighet med samhällsnyttans 
krav, och inget annat. Precis som i (alla) andra frågor hade man ”[v]ad 
angår skadeståndsskyldighet utan culpa” att ta fasta på ”rättsreglernas 
syfte mål ur samhällsnyttans synpunkt” och att därvid i första hand ”fråga 
efter, vad som kräves av hänsyn till den allmänna rättssäkerhetens och 
omsättningens intresse.”1291 I förhållande till det var en avvägning mellan 
parternas intressen underordnad,1292 frågan om ”vem som var närmare 
att bära följderna av att säljarens åtgöranden slagit fel” irrelevant,1293 
och det var först ”när säker vägledning angående rättssatsens innehåll på 
detta sätt”, det vill säga genom beaktande av omsättnings- och trygghets-
intresset, ”ej k[unde] erhållas” som det fanns något utrymme att beakta 
sådana ”billighetssynpunkter” som de individuella partsintressena, vilka 
då – men endast då – kunde vägas mot varandra.1294

Lundstedt var ganska konsekvent med att tillmäta allmänna, snarare än indi-
viduella, intressen betydelse och han tenderade ganska konsekvent att reso-
nera kommunitärt-kollektivistiskt, snarare än liberalt-individualistiskt.1295 

1288 Lundstedt, Fiktion eller sanning i juridiken?, SvJT 1924 s 248.
1289 Se Lundstedt, Fiktion eller sanning i juridiken?, SvJT 1924 s 247, 276, 253, 258. 
Jfr C G Björling, Rättsvetenskaplig forskning – eller enbart sanningsförkunnelse?, SvJT 
1924 s 426.
1290 Lundstedt, Fiktion eller sanning i juridiken?, SvJT 1924 s 260.
1291 Lundstedt, Kan härskande tolkning av 24 § köplagen anses riktig?, SvJT 1921 s 328.
1292 Lundstedt, Kan härskande tolkning av 24 § köplagen anses riktig?, SvJT 1921 s 328. 
För Alméns lärofader, Nordling (Anteckningar efter Nordlings föreläsningar i Svensk 
civilrätt, 1913 s 181) var ”den allmänna grunden för all rätt […] den större förnuftig-
heten i det ena intresset mot det andra”, och även detta var alltså en attack på den äldre 
jurisprudensen.
1293 Lundstedt, Kan härskande tolkning av 24 § köplagen anses riktig?, SvJT 1921 s 339.
1294 Lundstedt, Kan härskande tolkning av 24 § köplagen anses riktig?, SvJT 1921 s 328.
1295 Se t ex den senare Lundstedts utläggningar om tredjemansavtal i Obligationsbegrep-
pet I s 179 ff, med mer eller mindre tydliga exempel och dithörande resonemang på s 179 
(där Lundstedt fastslår den princip den följande framställningen väsentligen utgör en till-
lämpning av), 185, 186, 192, 195, 199, 200 f, 204, 205 f, 210, 217, 218 f, 221 och 222. 
Jfr, angående de politiska implikationerna av Uppsalaskolans, och särskilt Lundstedts, 
idéer, t ex Sundberg, Fr Eddan t Ekelöf s 192 ff (om Lundstedts marxistiska tendenser); 
Peterson, Uppsalaskolan och politiseringen av rättsvetenskapen, JT 2003–04 s 571 ff, och 
Holm, Bearing and sharing risk in the Swedish welfare state, i Dyson (ed), Regulating 
Risk Through Private law s 323 ff. Jfr även Höglund, Tänkare och kämpe s 7, 10; samt 
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Hur det gick för de enskilda parterna i ett enskilt fall var i stort sett ointres-
sant. Det intressanta var istället vilka generella verkningar, för samhället, en 
viss dom eller motsvarande fick, och särskilt på vilket sätt ett enskilt rättsligt 
beslut bidrog till att upprätthålla en allmän övertygelse om och tilltro till 
rättsordningens och samhällsmaskineriets effektivitet.1296 Såvitt gällde ska-
deståndet var syftet generalpreventivt –1297 överdrivet (men inte så mycket): 
eftersom folk inte kan bete sig så fanns ett behov av ett överhängande hot om 
skadestånd för att samhället skulle fungera. Detta gällde även i avtalsförhål-
landen; skadeståndshotet förutan skulle man ”[u]ppsåtligen eller av försum-
lighet […] underlåta att fullgöra kontrakt och andra åtaganden” och ”[e]n 
sådan allmän rättsosäkerhet bleve outhärdlig. Man skulle icke våga inlåta 
sig på kontrakter eller låta folk komma i beröring med ens egendom och 
ekonomiska angelägenheter. Fullkomlig stagnation skulle råda i stället för 
allmän omsättning. Det måste därför uppenbarligen tillses, att människorna 
i dylika ting allmänneligen icke fara vårdslöst fram utan tvärtom iakttaga 
en viss grad av aktsamhet. För att sålunda pressa samhällsmedlemmarne till 
ett handlingssätt, vilket icke är dolöst eller vårdslöst, låter samhället dem 
löpa risken att få betala skadestånd, om de icke i sina göranden och låtan-
den gent emot varandra ådagalägga en sådan aktsamhet, som i samlevnaden 
människor emellan framstår såsom nödvändig. Detta är grunden till culpare-
gelns uppställande.”1298 – samt alltså grunden till den regel vilken Lundstedt 
menade var den relevanta, och som Almén hade bort bygga på.

På obligationsrättens område, och särskilt för frågan om säljarens skade-
ståndsansvar, blev alltså de allmänna argumenten om omsättnings- och 
trygghetsintressena – vilka än idag intar en framskjuten plats i den för-
mögenhetsrättsliga diskursen – helt överordnade för Lundstedt.1299 Han 
var ingalunda först med att tillmäta argumenten betydelse,1300 men hans 
sätt att överordna dem, och att i samband med det försöka begränsa de i 

för kontext Sundell, Vilhelm Lundstedt – a biographical sketch s 466 f, 470, 427 ff samt 
not 1310 nedan.
1296 På denna punkt syns Ekelöfs arv från sina föregångare i Uppsalaskolans första genera-
tion, jfr Ekelöf, Edelstam, Heuman & Pauli, Rättegång I 9 uppl s 13 ff.
1297 Jfr C G Björling, Rättsvetenskaplig forskning – eller enbart sanningsförkunnelse?, 
SvJT 1924 s 435 f, 442.
1298 Se och jfr Lundstedt, Kan härskande tolkning av 24 § köplagen anses riktig?, SvJT 
1921 s 326 f. Kursiveringen är original.
1299 Notera den frekvens med vilken omsättningsintresseargumentet förekommer hos 
Lundstedt, Kan härskande tolkning av 24 § köplagen anses riktig?, passim. Notera även 
att omsättnings- och trygghetsintressena är vad som för Lundstedt över huvud taget moti-
verar en skadeståndspåföljd, se a a s 326 f och den dystopiska bild som där tecknas av en 
värld utan skadestånd.
1300 Se t ex Almén själv, Köp och byte av lös egendom: Förra delen 2 uppl s 333 f (motsv 
4 uppl s 284 f ), vartill Lundstedt också hänvisar.
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övrigt tillåtna topikerna, genom att utpeka andra argument som subsi-
diära eller rent av irrelevanta, är signifikativt för hans gärning.

För Lundstedt blev också ansesgarantierna en symbolfråga, vilken 
på ett särskilt tydligt sätt var ägnad att belysa hans, nyss beskrivna, nya 
metodologis skillnader mot den förhärsk(n)ande äldre jurisprudensens 
sådana. Därmed var frågan även ägnad att illustrera den nya metodens 
förtjänster, eftersom denna ledde till en mer realistisk förklaring till köpla-
gens regel, än den Almén framställt.

Lundstedt läste (liksom jag gjorde ovan) Alméns förklaringsförsök som 
att resonemanget byggde på att det fanns två separata alternativa grunder 
till inomkontraktuellt skadestånd, nämligen culpa och garanti,1301 samt 
(möjligen mer hårdraget än jag) att det strikta ansvaret måste  betraktas 
som garantigrundat, eftersom culpagrunden var otillgänglig.1302 För att 
konstruera den behövliga garantin (”rättsviljekonstruktionen”)1303 nöd-
gades dock Almén, påpekar Lundstedt, ta hänsyn till ett antal faktorer 
vilka inte i egentlig mening var hänförliga till parternas individuella för-
hållanden.1304 Vid den prövning som utmynnade i att en garanti borde 
anses föreligga fäste nämligen Almén avseende vid sådana faktorer som 
vad som i allmänhet var praktiskt lämpligt och rimligt samt vad rättssäker-
heten krävde.1305 Detta gjorde Almén istället för att, endast och enbart, 
fästa avseende vid vad parterna verkligen velat (vilket i Lundstedt värld 
ville säga: ”tänkt, i sina medvetanden”) och kommunicerat till varandra – 
vilket hade varit det logiskt korrekta, om man nu skulle tala om garantier, 
som resultatet av avtalstolkning snarare än rättstillämpning.

Lundstedt skriver:

1301 Jfr ovan vid not 1250.
1302 Det är inte helt lätt att utläsa av hans första inlägg i debatten, särskilt givet inled-
ningen på s 325: ”Tills för icke länge sedan trodde man den rättsprincipen gälla, att 
skadeståndsskyldighet blott kunde åläggas en person, som culpöst (inkl. dolus) och rätts-
stridigt förorsakat en annan skada.”, min kurs (jfr C G Björling, Rättsvetenskaplig forsk-
ning – eller enbart sanningsförkunnelse?, SvJT 1924 s 441 f ), men på s 340 framgår: 
”Inom kontraktsläran om skadestånd tillgriper man ofta en culpa eller en ’rättsvilja’.”, och 
av sammanhanget framgår att Lundstedt med ”rättsviljekonstruktion” avser garantifallet.
1303 Lundstedt, Kan härskande tolkning av 24 § köplagen anses riktig?, SvJT 1921 s 340.
1304 Jfr Lundstedt, Kan härskande tolkning av 24 § köplagen anses riktig?, SvJT 1921 
s 339 ff m hänv.
1305 Så tolkar åtminstone Lundstedt honom, se Lundstedt, Kan härskande tolkning av 
24 § köplagen anses riktig?, SvJT 1921 s 339 ff, bl a s 341: ”Märkas bör också, att utan 
vetskap om behovet ur omsättningens synpunkt av skadeståndsrättsverkan vore denna 
’tysta garantiutfästelse’ otänkbar.” Lundstedt hänv till Alméns utläggning om begräns-
ningen av säljarens strikta ansvar m h t prestationens omöjlighet, och specifikt till köp-
lagskommentaren 2 uppl s 336 med not 14 och s 343 f (motsv 1 uppl s 312 f med not 14 
och 319 f; 3 uppl s 313 not 14 och 321 f respektive 4 uppl s 287 not 14, 294 f ).
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”Almén anser sålunda verkligen, att han med åberopande av de praktiska 
skälen, hänsynen till den allmänna rättssäkerheten och omsättningen, icke 
angivit någon grund av verklig, d. v. s. rättslig betydelse. Det är nödvändigt, 
att de skola kunna inprässas under något visst juridiskt begrepp. Saken är syn-
nerligen intressant och signifikativ för vad jag i föregående skrifter yttrat 
om, huru samhällsnyttans krav till sist genombryter den mest begreppshårda 
lärobyggnad och det icke blott i lagstiftning och rättsskipning utan jäm-
väl på begreppsjurisprudensens egen mark. Det förhåller sig nämligen så, att 
fastän man ej vågar stödja sig på samhällsnyttans krav utan måste ha en 
’juridisk grund’, d. v. s. ett visst begrepp att bygga på, så lagar man alltid så, 
att ett dylikt skall finnas till och kunna användas, om samhällsnyttekravet är 
för starkt att kunna avvisas.”1306

och läser alltså Almén som att han ville ta de aktuella fallen, där en säljare 
i ett leveransavtal är i dröjsmål, och subsumera dem under en regel om 
strikt inomobligatoriskt skadestånd på grund av avvikelse från garanti. 
Detta betraktade Lundstedt som så djupt problematiskt att det måste 
anses vara i grunden förfelat. Problemet var subsumtionsmanövern som 
sådan, då tvånget att klä problemet i en viss ”begreppsdräkt […] höljer 
verklighetskravet”1307 – och alltså tjänade till att dölja det som egentli-
gen borde vara utslagsgivande, nämligen de objektivt sett föreliggande 
omständigheterna och vad samhällsnyttan givet dessa fordrade.

Lundstedt ansåg med andra ord för det första att Almén, i följd av 
den förhärskande jurisprudens vilkens metodologi han följde, gick över 
ån efter vatten, då det var onödigt att tematisera problemet i garantiter-
mer. För det andra ansåg Lundstedt att Almén därigenom missade det som 
egentligen borde vara avgörande. Vad Almén istället hade bort göra, om 
han bara varit vederbörligen realistiskt och vetenskapligt orienterad, var 
att analysera de praktiska problemen och utifrån dem uppställa lämpliga 
rättsregler, formulerade i enlighet med samhällsnyttans krav. (En form 
som, trots att den ingalunda är oproblematisk,1308 med smärre föränd-

1306 Lundstedt, Kan härskande tolkning av 24 § köplagen anses riktig?, SvJT 1921 s 340. 
Mina kurs.
1307 Lundstedt, Kan härskande tolkning av 24 § köplagen anses riktig?, SvJT 1921 s 340, 
jfr s 342 och s 334: ”[…] det är metodiskt oriktigt – därför att realitetsfrågan undanskym-
mes […]”.
1308 Jfr redan 1930-talsdebatten om realismen och samhällsnyttechimären med start i SvJT 
1932 s 324 ff, där Ross kritiserade Lundstedt för hans ”realistiske og fornuftdyrkende 
Reformbegejstring” (s 348) och menade att ”»Samfunds»nytten er en Fiktion eller, for 
att blive i Lundstedts egen Terminologi: en Kimære.” (a st) samt ”at Lundstedts Sam-
fundsnytteprincip i Virkeligheden er et metafysisk Postulat om skjulte, »bag» Virkelig-
heden liggende Kræfter” (s 341). Se även de följande, föga konstruktiva, debattinläggen 
av Lundstedt, SvJT 1932 s 537 ff; Ross, SvJT 1933 s 115 ff och Lundstedt, SvJT 1933 
s 121 ff. Jfr även Ross, Om ret og retfærdighed s 383 ff.
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ringar känns igen även från nutida rättsvetenskap.)1309

Lundstedts position i förevarande fråga är konsekvent med hans ofta 
aktivistiska tendenser. Han var revolutionär såväl i politiken som i veten-
skapen, och han var ”helt genomträngd av den åskådningen att vad 
det gäller är icke blott att tolka världen utan att förändra den. Veten-
skapen skall ej vara ett privat nöje för några utvalda; den måste tjäna 
mänskligheten”,1310 och för att tjäna mänskligheten på bästa sätt måste 
man vara öppen med vad som i  rea l i te ten stod på spel, och han-
tera detta genom sådan social ingenjörskonst vars medel var rättsutveck-
ling.1311 Lundstedts projekt var revolutionärt, och att han skulle upp-

1309 Testa att byta ut ”samhällsnyttans krav” mot ”vad som är ändamålsenligt/rättspoli-
tiskt motiverat”.
1310 Höglund, Tänkare och kämpe s 7, min kurs. Om läsaren tycker att det klingar marx-
istiskt (jfr Marx elfte tes om Feuerbach; och därtill/-emot t ex H Gustafsson, Rättshisto-
riematerialistiska teser, Fs Hydén s 277 ff, ssk s 285 ff, 287), så kan månne densamma 
vilja jämföra med Höglund a a s 9 f och notera att det på s 10 citeras från Lundstedts 
anförande på det socialdemokratiska partiets kongress 1924, där Lundstedt visade sig 
såväl påläst på som påverkad av den tidens marxism: ”Enligt min mening är det svårt 
för socialdemokratin att visa de framförda synpunkterna ifrån sig. Ty ett av de allra mest 
betydande momenten i Marx’ lära – fastän socialdemokratin tyvärr i allmänhet gått förbi 
det – är just, dels att rättigheternas innehåll måste bestämmas av sociala hänsyn och dels, 
att de abstrakta rättigheterna, dvs. rättigheterna i rättsvetenskapens mening blott är ett 
namn för egoistiska klassintressen.”, vilket Lundstedt alltså menade att partiet borde ta 
till sig av. Därtill citeras (a st) Arthur Engberg, som under den följande debatten riktade 
ett tack till Lundstedt för dennes ”frejdiga och orädda kamp mot en föråldrad rättsveten-
skap” och noterade att hans ”revolutionerande nya tankar är intimt i släkt med marxis-
mens grundtankar”. Jfr även ang Hägerström och hans relation till Marx a st, och vidare 
om värdenihilismen och dennas politiska implikationer t ex Holm, Bearing and sharing 
risk in the Swedish welfare state s 325 ff. Jfr även Sundell, Vilhelm Lundstedt – A Bio-
graphical Sketch s 467 ff och Källström, Den gode nihilisten s 32 ff angående L:s politiska 
gärning och dess samband med hans vetenskapliga.
1311 Metaforerna med en maskin, eller samhällsmaskineriet, och juristen som en tekni-
ker, en kugge i maskineriet, eller en ingenjör som kan förbättra olika delar av detsam-
ma, tillhör Lundstedts, och Uppsalaskolans, favoriter. Jfr ur den debatt som här berörs 
t ex Lundstedt, Fiktion eller sanning i juridiken?, SvJT 1921 s 254 f, 267. Jfr även t ex 
Mindus, A Real Mind s 137 ff; Siliquini-Cinelli, Vilhelm Lundstedt’s ‘Legal Machinery’ 
and the Demise of Juristic Practice s 241 ff ssk s 244 f och 246 ff, eller J Samuelsson, Tolk-
ning och utfyllning s 336, alla m hänv. För en känsla för Uppsalaskolans insats och meta-
forikens roll i den senare utvecklingen, jfr Bengtsson, Om civilrättens splittring s 32: ”Vår 
generation kände sig, i motsats till de föregående, helt fri från de band som begreppsju-
ridiken lagt på civilrätten. Man kunde äntligen föra en realistisk diskussion om lämpliga 
lösningar, och man räknade med att med hjälp av litet samhällelig ingenjörskonst det var 
möjligt att avskaffa åtskilliga föråldrade, socialt olyckliga regler. Hänvisningar till rättssys-
tematiska synpunkter framstod inte så sällan som en misstänkt formalistisk argumenta-
tion, som undanskymde rationella hänsyn och ledde till olämpliga resultat i just den typ-
situation som diskuterades. Och de allmänna civilrättsliga principer som tidigare spelat 
så stor roll tycktes vara en onödig och besvärande barlast som ofta utan större olägenhet 
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skatta Alméns konservativa förklaring var uteslutet, då den upprätthöll det 
dåvarande, i Lundstedts ögon defekta, systemet, istället för att utmana 
det, i all dess vidskeplighet, på ett sätt som kunde leda till konstruktiv 
förnyelse. Almén hade helt enkelt ett felaktigt sätt att närma sig proble-
met – ett sätt som var inte bara ovetenskapligt,1312 utan som dessutom, 
i kraft av sin ovetenskapliga lögnaktighet, stod i vägen för den ändamåls-
enliga utvecklingen – vilket alltså var den Lundstedt förkämpade. (Det var 
väl för övrigt, mutatis mutandis, Lundstedts standardinvändning mot den 
äldre rättsvetenskap han kritiserade.)

Lundstedts realism var därmed inte endast en funktion av hans 
ofta nämnda strävan efter vetenskaplighet, utan hade även politiska 
implikationer,1313 och bejakandet och förfäktandet av hans realistiska 
imperativ var ett sätt att skapa förutsättningar för att med rättsordningen 
som medel bygga det samhälle man (för Lundstedt: socialdemokratin) 
ville. Med en av Lundstedts egna formuleringar:

kunde lämpas över bord.” Jfr även B Lehrberg, Rättsvetenskap i praktikens tjänst?, SvJT 
1991 s 756 f: ”Detta ledde något senare till en guldålder för den skandinaviska rätts-
dogmatiska forskningen, när den tyska begreppsjuridiken konfronterades med en mer 
praktiskt inriktad och pragmatiskt präglad skandinavisk tradition.”, och Holm, Bearing 
and Sharing Risk in the Swedish Welfare State s 325 ff.
1312 Liksom i många andra sammanhang beskyllde Lundstedt här sina meningsmotstån-
dare för ovetenskaplighet (i form av bristande verklighetsförankring), se t ex Lundstedt, 
Fiktion eller sanning i juridiken?, SvJT 1924 s 242, 248, 283.
1313 Jfr Holms ”konspirationsteori” om den tidiga skandinaviska rättsrealismens politiska 
program, sådan den antyds i Holm, Bearing and sharing risk in the Swedish welfare state 
s 323 ff. I korta ordalag går teorin, sådan jag uppfattar densamma, ut på att en central del 
av de tidiga realisternas gärning bestod i att rensa de juridiska begreppen på deras innehåll 
(genom att de först sattes inom citationstecken, och sedan gjordes till kopplingsbegrepp, 
semantiska referenter utan självständigt innehåll, som lika gärna hade kunnat ersättas av 
Tû-tû, eller abrakadabra). Detta motiverades inte av rent vetenskapliga skäl, utan (också) 
av politiska sådana; då rensandet möjliggjorde att den etablerade terminologiska appara-
ten kunde fyllas med det nya innehåll som realisterna fann för gott, och därmed tjänade 
deras syften i samhällsbygget. Holm framhåller särskilt Östen Undén och Gunnar Myr-
dal som ett slags konspirationens huvudmän, men nämner även Hägerström och Lund-
stedt som medkonspiratörer. Holm använder inte ordet konspiration, men, om det finns 
någon sanning i teorin så ligger uttrycket nära till hands. (Under förutsättning att den 
halvt ironiska tonen uppfattas.) Teorin är tilltalande, kan jag tycka, inte minst därför att 
den genom att erbjuda kontext till Lundstedts arbete får honom att framstå som mindre 
av en gränslöst ikonoklastisk galning, samt därför att den innebär en problematisering av 
förhållandet mellan de nämnda personernas vetenskapliga och politiska gärningar. (Alla 
var såväl vetenskapligt som partipolitiskt aktiva.) Holm lär ha en föregångare i Bjarup, 
Reason, Emotion and the Law: Studies in the Philosophy of Axel Hägerström från 1982. 
Se därtill även Petersons kritiska synpunkter i Uppsalaskolan och politiseringen av rätts-
vetenskapen, JT 2003–04 s 571 ff.
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”Det synes mig, att tiden snart borde vara inne för jurisprudensen att äntli-
gen vända sitt intresse bort från fiktionerna och gå till verkligheten själv för 
undersökande av de faktiska sammanhang, som råda emellan vissa princi-
pala rättsregler och tillvaron av ett samhälle, som erbjuder möjligheter för ej 
blott existens utan också för civilisation och kultur.”1314

För Lundstedt var detta inte bara ”varmluft”,1315 utan det var på fullt 
allvar samhällsbygget som stod på spel; det var målet – undanröjandet 
av alla fiktioner blott ett medel.1316 Detta medel förespråkades i och för 
sig som ett sätt att säkra rättsvetenskapens vetenskaplighet,1317 vilket fram-
fördes som ett eftersträvansvärt mål. För Lundstedt var det målet dock 
underordnat ändamålet att eftersträva konkreta samhällsnyttiga effekter,1318 
och för att skapa förutsättningar att kunna uppnå sådana effekter var 
man tvungen att göra sig fri från det äldre paradigmet.1319

På obligationsrättens område yttrade detta sig framför allt i två rätts-
politiska målsättningar, nämligen, som redan antytts, att eftersträva att 
gynna det så kallade omsättningsintresset, och därutöver verka för trygghet 
i omsättningen – det senare dock främst därför att det i sig borgade för 
omsättning, då tryggheten innebar att olika aktörer skulle våga inlåta 
på sig omsättningsdrivande affärer.1320 Att arbeta mot denna målsättning 
fick flera konkreta konsekvenser. Bland annat innebar det att:

1314 Lundstedt, Fiktion eller sanning i juridiken?, SvJT 1924 s 260.
1315 Jfr Hellner, Skenargument i rättsvetenskapen s 54: ”något som på fackjargong kallas 
’varmluft’; det är sådant som inte säger något, men som låter behagligt och kan förmodas 
ställa en läsare välvilligt till vad som föreslås.”
1316 Det mest extrema exemplet är kanske Lundstedts idé om att det kunde leda till 
världsfred att omgrunda folkrätten på det vetenskapliga sätt han föreslog, vilket är en 
del av budskapet i Lundstedt, Superstition or rationality in action for peace. Anmäld av 
Olivecrona, SvJT 1926 s 278.
1317 Två av Lundstedts större metodarbeten är talande. Dels Die unwissenschaftlichkeit 
der Rechtswissenschaft, 1932, som alltså redan i titeln framhåller (den äldre) rättsveten-
skapens ovetenskaplighet (även om den till stora delar utgörs av en översättning av hans 
Obligationsbegreppet I och II; jfr Olivecronas anmälan i SvJT 1933 s 260 f ). Dels Legal 
thinking revised, från 1956, som var Lundstedts sista bok och försök att övertyga en eng-
elskspråkig publik om hans nya samhällsnyttometods förtjänster.
1318 Jfr vid not 1310 ovan.
1319 Det finns en möjlig parallell i estetiken. Där har Hägerströms värdenihilism ansetts 
kunna åberopas för att motivera ett underkännande av värdeomdömens giltighet, i syfte 
att förringa och irrelevansgöra invändningar om att något är fult. Det tjänade förespråkar-
na för det så kallade miljonprogrammet, vilka kunnat avvisa estetiskt orienterade invänd-
ningar om att programmet leder till ”arktitektoniskt urtrista betongklumpar till hus” 
och liknande, samt därmed kunnat hålla sig till sådan mer ekonomisk och nyttobaserad 
retorik som då kunnat bli vinnande för att motivera denna symbol för det modernistiska 
projektet.
1320 Jfr Lundstedts vid not 1298 ovan citerade övergripande motivering för skadestånds-
rätten.
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”[…] frågeställningen beträffande tredjemansavtalet giva sig själv. Man har 
att fritt från alla rättsdogmer inrikta sina undersökningar på frågan, vilka 
verkningar, i avseende å tredjemans rättsliga ställning, av ett avtal angående 
prestation till denna äro mest ägnade att på förevarande områden tillgodose 
samhällsnyttiga intressen, den allmänna omsättningen och dennas särskilda 
förutsättning, den allmänna trygghetskänslan. Och naturligtvis får därvid 
intet urgeras […] [som] skulle kunna befaras inverka menligt på den all-
männa vördnaden för uppehållen rättsordning. Sådan effekt av rättsreglerna 
stode i rak strid med de elementäraste samhällsnyttiga intressen.”1321

1321 Lundstedt, Obligationsbegreppet: Förra delen: Fakta och fiktioner s 179 f. Denna 
mening avviker markant från Lundstedts tidigare, i doktorsavhandlingen uttryckta 
mening; i a a s 232 f not 1 säger att han sig ”naturligtvis i det hela övergivit den stånd-
punkt, som [han] förfäktade för 20 år sedan i [s]itt arbete angående tredjemansavtalet”. 
I avhandlingen, Aftal angående prestation till tredje man (1908–1909) s 219 ff, berörs 
frågan om under vilka förutsättningar tredjeman självständigt ska få kräva prestation på 
ett sätt som i stora delar överensstämmer med nuvarande svensk rätt, även om Lundstedt 
där förklarar  reglerna annorlunda. Lundstedt ägnade där mycken möda åt att besvara 
frågan hur tredjemansavtalet skulle konstrueras som begrepp, och fann (s 165 ff, alla kurs i 
det följande är mina), avvikande från nu gällande rätt, att tredjemannens rätt borde anses 
grundas i en rättighetsöverlåtelse från avtalsborgenären. Lundstedt fastnade alltså för en 
cessionsteori, istället för en kreationsteori (vilken närmare, men inte helt, motsvarar nu 
gällande svensk rätt). Lundstedt ansåg dock att valet mellan de två alternativa konstruk-
tionerna saknade betydelse för frågan om tredjemans självständiga kravrätt, då frågan 
skulle besvaras på sätt samma oavsett hur valet föll (s 219 f ). När Lundstedt tog sig för 
att besvara frågan om under vilka förutsättningar tredjemannen får kräva – den ”prak-
tiskt taget […] allra viktigaste frågan i hela läran om tredjemansaftalet” (s 220) – fann 
han det inledningsvis vara ”en gifven sak, att, om kontrahenterna i aftalet uttryckligen 
gifva tillkänna, att tredjeman skall erhålla rätt att fordra prestationen, så måste borgenä-
ren anses hafva överlåtit sin fordran åt tredjeman.” (s 220). Dessvärre var så i praktiken 
endast undantagsvis fallet – ”Huruvida den sålunda anvisade tredjeman skall själf kunna 
fordra prestationen eller icke, därom säges i aftalet ingenting.” Avtalen föreskrev ibland 
att prestation skulle ske till tredjeman, men inte om denne skulle ha rätt att själv utkräva 
prestationen. Med andra ord var den givna utgångspunkten dessvärre inte till mycken 
nytta. Lundstedt gick då vidare, och fann att: ”Då enligt vår konstruktion tredjemans rätt 
tänkes uppkomma genom ett särskilt aftal om överlåtelse till honom af den för borgenä-
ren uppkomna rätten mot gäldenären, så måste därför regeln bli, att tredjeman erhåller 
en fordringsrätt mot gäldenären på prestationens fullgörande, när detta [det vill säga att 
tredje man själf skall kunna fordra prestationen] kan sägas vara tyst överenskommet mellan 
kontrahenterna.” (s 220). För att utröna när så var fallet undersökte Lundstedt den tyska 
rättsvetenskapliga diskussionen i anslutning till det första förslaget till BGB, och specifikt 
en debatt mellan å ena sidan viljeteoretikern Ferdinand Regelsberger och å andra sidan 
Otto Bähr som var en av den tyska förklaringsteorins (Eklärungstheorie) främsta föresprå-
kare. Lundstedt fastnade för att Regelsbergers mening hade bäst skäl för sig, inte minst 
som den hade omfattande stöd i praxis, och landade därför i att: ”Kontrahenterna måste 
anses hafva tyst överenskommit, att tredjeman skall kunna fordra prestation af gäldenären, 
just när en dylik deras afsikt [en igenkännelig, erkennbare, avsikt att självständigt berättiga 
tredjeman] efter omständigheterna framgår av aftalet.” (s 221) För att precisera vad som 
menades med ”afsikt”, gled Lundstedt bl a ut i en diskussion om den tyska debatten mel-
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Lundstedt metodologiska imperativ skulle alltså (naturligtvis förenklat 
och därmed inte helt rättvist) kunna sammanfattas i uppmaningarna: 
”Bort med fiktionerna, gå till verkligheten – i vetenskaplighetens namn!”, 
respektive ”Verka för omsättnings- och trygghetsintressena – det blir 
samhällsnyttigt!”1322 Och det är, kan påstås, de mest centrala delarna av 
det rättsrealistiska arv som går tillbaka på Lundstedt. (”Går tillbaka på” i 
den meningen att han historiskt varit den kanske viktigaste gestalten för 
imperativens spridning, i civilrätten.)

De Lundstedtska imperativen har alltjämt påverkan på diskursens 
gestaltning, och som antyds av det faktum att den härmed avslutade 
utläggningen om Lundstedt och hans gärning figurerar i förevarande 
avhandlingsdel så gäller detta inte minst direktkravsdiskursens nuvarande 
läge, där spåren efter Lundstedt och Uppsalaskolan syns i topikerna.

Vägen från Lundstedts insatser under det föregående seklets första 
hälft till vårt nutida läge går dock över andra rättsvetenskapliga lämning-
ar, från olika inflytelserika civilrättare. Det innebär att den rutt vi ska 
följa, tillbaks mot de fiktiva tredjemansavtalen, bör förläggas längs med 
denna väg – och vi ska i det följande alltså uppehålla oss något vid ett par 
av de avtalsrättsidéhistoriska lämningar som förbinder Lundstedts då med 
vårt nu. I ett försök att ta genast möjliga väg inskränker vi oss dock till de 
sevärdheter längs vägen som inte bör missas, vilka härrör från två av den 
moderna civilrättsvetenskapens främsta företrädare. (Nämligen dem som 
nämns avslutningsvis i rubriken direkt nedan.)

4.3.3 Avtalsfiktioner och frågan om vad som kan anses utfäst II 
– Karlgren och Hellner

4.3.3.1 Högsta domstolens minoritets användning av Karlgren 
i NJA 1989 s 117

Frågan om anses-utfästelser och deras möjliga fiktivitet har senare berörts 
av bland annat Hjalmar Karlgren, som vi ska nu röra oss mot, via ett 
rättsfall. Han har huvudsakligen berört frågan i ett sammanhang som fått 

lan vilje- och förklaringsteori (s 221 ff), vilken här kan förbigås. Därtill fann Lundstedt 
att: ”De omständigheter, som kunna komma i betraktande, äro helt naturligt blott sådana, 
hvilka indicera en kontrahentens vilja, att tredjeman gör det ifrågavarande rättsförvärvet.” 
(s 224). Sammanfattningsvis kunde Lundstedt konstatera att: ”Vi tveka därför ej att äfven 
för vår del antaga den nämnda i 328 § B. G. B. stadgade regeln.” (s 224), och svensk rätt 
skulle alltså, som av en händelse, anses överensstämma med tysk. Som synes är därmed 
avståndet mellan den tidigare Lundstedts dogmatiska viljebejakande konstruktioner och 
den senare Lundstedts hyperrealistiska uppfattning om tredjemansavtalet milsvitt.
1322 Det senare imperativet och dess roll och potential i den nutida direktkravsdiskursen 
återkommer vi till nedan, främst i 6.4.
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uppmärksamhet genom dissidenternas mening i det berömda ”Huset vid 
Göta älv-fallet”, NJA 1989 s 117.1323

Rättsfallet rörde i HD en fråga om fastighetssäljares skadeståndsansvar 
för fel, enligt 4 kap 19 § JB. I målet fann HD:s majoritet att säljarna var 
skyldiga att ersätta köparna den skada de lidit med anledning av att det 
på fastigheten belägna huset fick utrymmas och överges till följd av en 
överhängande risk för jordskred. Skredrisken var hänförlig till förkast-
ningar i marken under huset (ett geologiskt fenomen vars detaljer här kan 
lämnas därhän) vilka var okända för såväl säljare som köpare.

I rättsfallet anknöt HD:s majoritet till 4 kap 19 § och ansåg slutsatsvis 
att det, i den ”mycket speciell[a]” situation som förelåg i målet, fick anses 
föreligga en garanti och att en avvikelse från densamma innebar att säl-
jarna blev skadeståndsskyldiga.

Utgången motiverades med att ”fastigheten på grund av felet över 
huvud taget inte har kunnat användas till det vid köpeförhandlingarna 
av såväl säljare som köpare förutsatta bostadsändamålet”,1324 då ”köparna 
har blivit tvungna att flytta därifrån”. Ett ”fel med denna ingripande ver-
kan”, innebar, ”under sådana förhållanden som före[låg] i målet” och 
”med utgångspunkt i vad som anförts i [NJA 1978 s 307]”, att det skulle 
”anses” att ”fastigheten saknat egenskap som får anses utfäst.”1325 (Notera 
de dubbla ”anses”-en.)

Som supplerande argument anfördes att ”[e]n sådan bedömning kan 
sägas stå i överensstämmelse med de allmänna köprättsliga grundsatser 
som varit vägledande vid utformningen av 4 kap 19 § JB”.1326 Därvid 
hänvisade HD till Alméns köplagskommentar, och specifikt till en passa-
ge som för fel motsvarar den som berörts ovan, angående leveransavtals-
säljares ansvar vid dröjsmål. (Leveransavtalssäljaren bar alltså strikt ansvar 
för fel, och Almén motiverade det med att felfri fullgörelse in dubio fick 

1323 Beteckningen efter Runessons bidrag i 1997 års festskrift till Hellner, Rättsfall att 
minnas s 313 ff, vars rubrik var just ”Huset vid Göta älv: NJA 1989 s 117” vilket med en 
intill visshet gränsande grad av sannolikhet motiverats av att målet rörde ett hus, som låg 
invid sagda älv. Se om förhållandet mellan Karlgren och HD i 1989 års fall framför allt J 
Samuelsson, Åter till huset vid Göta älv, de lege 2013 s 141 ff, vars ingående utläggning 
delvis kan legitimera att det följande hålls kort.
1324 Runesson, Huset vid Göta älv, Fs Hellner 1997 s 320 menar, med hänsyn till att 
köparna rent faktiskt bodde i huset i mer än tre år, att det riktiga vore att säga att felet 
bestod i en risk för att fastigheten skulle kunna bli obeboelig.
1325 De med hakparenteser markerade ändringarna avser, bortsett från rättsfallsangivel-
sen, tempusjusteringar som saknar betydelse för analysen av fallet.
1326 NJA 1989 s 117, HD:s domskäl på s 129.
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anses garanterad genom avtalet som sådant, på samma sätt som i anslut-
ning till dröjsmålsbestämmelsen i 24 § GKöpL.)1327

Fallet har ofta beskrivits i termer av att det involverade en avsaknad 
av kärnegenskap.1328 Denna beskrivning bygger på tanken att utfästelsen 
konstruerats på minsta möjliga tolkningsunderlag, vilket kan illustreras 
genom att majoritetens och minoritetens domskäl läses mot varandra. 
Kontrasten däremellan är nämligen påtaglig, då minoriteten, som bestod 
av justitieråden Vängby och Soleryd, slutade för att någon utfästelse inte 
kunde anses föreligga och att det, under omständigheterna i målet, inte 
var ”annat än en fiktion” att anse en garanti föreligga.

Minoritetens bedömning bygger på att utfästelsen gällde ”grundförhållan-
dena”, och att dessa inte ”var bristfälliga”. Vad majoriteten ansåg garanterat 
är inte alldeles lätt att utläsa, men närmast till hands ligger att det skulle ha 
varit att huset varit ’tjänligt för det förutsatta bostadsändamålet’, samt att 
’köparna inte skulle bli tvungna att flytta’.1329 Minoritetens sätt att precisera 
den utfästa egenskapen synes i sig medföra att det är svårare att anse en 
utfästelse föreligga, än vad det var för majoriteten, då den egenskap vars 
utfästande hade krävts för att köparnas talan skulle vinna bifall av minori-
teten ansågs avse ett relativt preciserat faktiskt naturfenomen, vilket var av 
parterna oförutsatt. Fokuset på markförhållandena och konstaterandet av 
dessas oförutsatthet innebär ju i princip att topiker i anslutning till såväl 
köparnas tillit som säljarnas dolus blir otillgängliga – varför det behövliga 
tolkningsresultatet (vissa markförhållanden anses utfästa) blir svårare att 
pricka in.

Minoritetens tolkningsresonemang är också genomgående formulerat i 
mer kvaliferande och negativa termer än majoritetens. Det sägs röra sig om 
att ”uts t räck[a]  tillämpningen av reglerna om skadeståndsansvar för fall 
av tillförsäkrad egenskap till sådana lägen där varken  garanti i egentlig 
mening e l ler  en ’enuntiation’ föreligger”, och att det rör sig om ett ”v id-
s t räckt  skadeståndsansvar”, som ”inte  finner stöd i praxis” eller förar-
beten. Det föreligger inte  svek e l ler  någon direkt utfästelse. Det enda 

1327 HD hänvisar till Almen & Eklund, Om köp och byte av lös egendom 4 uppl s 572 ff 
(på s 571 inleds avsnittet om ”Rubriken till 42–54 §§” GKöpL), se ssk s 609 f där 43 § 
GKöpL behandlas. Resonemanget där tillför inget väsentligt nytt till det som sägs om 
dröjsmål i anslutning till 24 §, vartill också hänvisas. Se därom ovan 4.3.2.2.
1328 Se t ex Hellner, Skadestånd för avsaknad av kärnegenskap, JT 1989–90 s 98 och 
Runesson, Huset vid Göta älv, Fs Hellner 1997 s 313 ff (s 314). Uttrycket kärnegenskap 
ska ha myntats av Jacob W F Sundberg, se Om ansvaret för fel i lejt gods (1966) s 136, 
och jfr Hellner, a st; Agell, Säljarens ansvar för faktiska fel enligt jordabalken och köpla-
gen, SvJT 1972 s 721 ff på s 738, samt J Samuelsson, Åter till huset vid Göta älv s 149 
med not 37.
1329 Majoriteten nämner i och för sig markförhållandena, men endast i samband med ett 
konstaterande av att säljarna inte lämnat någon utfästelse därom, och det fel som nämns i 
samband med legitimerandet av anses-garantin är just boendeegenskapen.
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tidigare  avgörande där skadestånd utgått och som är någorlunda jäm-
förbart med det aktuella fallet, NJA 1978 s 307, rörde ett fall där ”situa-
tionen [var] en he l t  annan”, och jämförelsen med det fallet underförstås 
vara a l l t för  långsökt .1330 (1978 års fall rörde ett nyuppfört hus som för-
värvades direkt från byggherren, varför det ’var naturligt’ att säljaren fick 
svara för att det uppkommit omfattande vattenskador, orsakade av felak-
tig vattenledningsinstallation.)1331 Grundförhållandena hade inte  berörts 
under förhandlingarna innan köpet, och det hade inte  framkommit att 
säljarsidan känt till e l l e r  ens  misstänkt bristerna. Det anförda ansågs sam-
mantaget innebära att det saknades stöd i omständigheterna för att anse en 
garanti föreligga. Eftersom underlaget därmed inte kunde bära slutsatsen, 
kunde utfästelsen såvitt minoriteten anbelangade inte betraktas som annat 
än en fiktion.

Minoriteten åberopar med en rak hänvisning (alltså utan någon jfr-mar-
kör eller liknande) Karlgrens Avtalsrättsliga spörsmål, i andra upplagen 
från 1954, och skjuter mitt i sitt resonemang in den onödiga bisatsen: 
”, som Karlgren framhållit,” – vilket tjänar till att dra nytta av Karlgrens 
auktoritetsvärde, då skrivningarna sammantaget, och synbarligen avsikt-
ligen, ger vid handen att dissidenterna finner direkt stöd för sin mening 
på det åberopade stället.1332

Minoriteten hämtar mycket riktigt också två av sina argument från 
topiker Karlgren erbjudit i sina resonemang om anses-utfästelser.1333 För 
det första tanken om att det skulle vara en ren fiktion att anse en utfäs-
telse föreligga i fall som det förevarande, där det inte finns några positiva 
uppgifter eller liknande på säljarsidan – inget positivt uttryck – att fästa sig 
vid, i samband med avtalets ingående.1334 För det andra en tanke om att 
det skulle medföra svårartade gränsdragningsproblem att i sådana fall anse 
en garanti föreligga.1335

1330 Alla spärrningar är mina.
1331 Formeln, för kärnegenskapsfrågan, som sedermera ofta kommit att citeras, citeras 
nedan vid not 1359. Jfr om 1978 års fall t ex NJA 1989 s 117 och NJA 1989 s 156, B 
Lehrberg, Köprätt enligt 1990 års köplag s 333 f eller J Samuelsson, Åter till huset vid 
Göta älv, de lege 2013 s 141 ff, bl a s 173.
1332 Dvs hos Karlgren, Avtalsrättsliga spörsmål 2 uppl 1954 s 99. Jfr ang hänvisnings-
markörer 4.1.3.2 ovan.
1333 Jfr J Samuelsson, Åter till huset vid Göta älv s 155.
1334 Det är Karlgrens tema för resonemanget i Avtalsrättsliga spörsmål s 95 ff.
1335 Vad minoriteten skriver om att ”möjligheten till en klar gränsdragning [är] tillspillo-
given” är i princip ett direkt citat från Karlgren, se Avtalsrättsliga spörsmål s 99. Jfr även 
J Samuelsson, Åter till huset vid Göta älv s 150 f, som försöker fånga minoritetens tanke-
gång så: ”Man kan naturligtvis inte enbart med hänvisning till en ren fiktion flytta över 
kostnaden för en uppkommen skada från ett rättssubjekt till ett annat. Det är inte rättvist. 
Och det är inte rationellt, utan godtyckligt. För en fiktion är ju inte en egentlig grund, 
utan ett påhitt. Det finns alltså ingenting som kan fungera som kriterium för ansvarets 
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Sammantaget anspelade alltså minoriteten på den moderna doxan om 
fiktionens olämplighet och reproducerade därigenom densamma. I sam-
band därmed gavs även en antydan om skälen till den återkommande 
fiktionsantirrhetiken1336 och intrycket förmedlades att denna kommit till 
uttryck hos Karlgren i ett av hans centrala avtalsrättsliga verk, varför detta 
kunde åberopas som argumentativt understöd för minoritetens fiktions-
kritiska hållning.

4.3.3.2 Karlgrens resonemang
Minoriteten gör dock inte Karlgrens resonemang rättvisa.1337 Själv ansåg 
han nämligen, tvärtemot minoriteten, att en garanti borde kunna anses 
föreligga, trots att det saknades positivt givna uttryck att ta fasta på. Det 
vore nämligen otillräckligt att ”statuera skadeståndsskyldighet” enbart i 
fall av positiva uppgifter (eller med Karlgrens terminologi i fall av ”egent-
liga garantier” och ”enuntiationer”).1338 Det  skulle nämligen innebära 
en gränsdragning som blev ”synnerligen irrationell”, och för vilken det 

inträdande utöver rättstillämparens skön; ingenting objektivt, ingen … sak, och då är det 
klart att det blir svårt att ange var ansvarets gräns går.”
1336 Antirrhesis är namnet på en retorisk figur som innebär ett förkastande av något. 
Ordvalet anspelar på en form av tal genom vilket oratorn inte bara refuterar utan därtill 
uttalar en förkastelse över felaktigheter och uppfattade vidrigheter. Genren fylls främst 
av prästerskaps förkastelser av kätterska bruk, men även vissa politiska tal skulle kunna 
hänföras dit (tänk: tal som dömer ut meningsmotståndare eller deras linje). Här avses 
dock en mer lekfull anspelning på juridikens karaktär av gränsupprätthållande relevans-
lära. Terminologisk inspiration hämtas från Goodrich, Antirrhesis: Polemical structures 
of Common Law Thought, i Sarat & Kearns (ed), The Rhetoric of Law s 57 ff. Jfr även 
Goodrich, Oedipus Lex: Psychoanalysis, History, Law s 41 ff. Användningen här avviker 
möjligen något från Goodrichs, som bl a kommenterats av Weisberg, Response to Good-
rich on the Antirrhetic, Cardozo Studies in Law and Literature 1992 (vol 4) s 237 ff, eller, 
kort, Binder & Weisberg, Literary Criticisms of Law s 296.
1337 Jfr J Samuelsson, Åter till huset vid Göta älv s 141 ff, ssk s 152 ff.
1338 Karlgen, Avtalsrättsliga spörsmål s 97. Karlgren laborerade alltså med tre typer av fall 
där man fick anse något utfäst, nämligen ”de egentliga garantierna” (typ: ’Jag förbinder 
mig att svara för att den och den egenskapen finns’), ”enuntiationerna” (’Jo, visst sörru, 
båtmotorn har 100 hästar’) och ”de fingerade garantierna” eller ”tysta utfästelserna”, där 
inget sagts men man likväl borde anse en garanti föreligga. För terminologin, se a a s 85, 
88 och 95 samt jfr Karlgren, Utfästelse och »enuntiation», SvJT 1970 s 126 ff och Karl-
gren, Produktansvaret s 89 ff. Jfr även NJA 1989 s 156 – avdömt strax efter ”Huset vid 
Göta älv-fallet” – där HD synes ansluta till Karlgrens terminologi: ”För att en egenskap 
skall anses tillförsäkrad är det inte nödvändigt att en uttrycklig garanti av säljaren före-
ligger. Även genom enuntiationer, dvs uttalanden som ej är garantier, kan säljaren ådra 
sig skadeståndsansvar. Med en formlig garanti har i rättspraxis likställts ett handlande av 
säljaren, som varit ägnat att inge köparen den föreställningen att godset haft någon av 
honom önskad egenskap, eller varit fritt från något visst fel.”
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”näppeligen [funnes] något bärkraftigt motiv”.1339 Den aktuella grunden 
för skadestånd (avsaknad av kärnegenskap, om man så vill), aktualisera-
des också just avseende de mest oväntade former av fel, där köparen, på 
grund av felens sällsynthet, regelmässigt måste kunna fästa en ”»befogad 
tillit» till godsets kvalitet”, även utan att säljaren yttrat något därom.1340 
Det vore då ”oriktigt” att skadestånd skulle utgå endast i händelse av säl-
jarens enuntiation eller uttryckliga utfästelse. Om någon sådan förefun-
nes eller inte skulle ”oftast” komma att bero ”på en ren tillfällighet”,1341 
och det var:

”förty föga rimligt att låta inträdet av skadeståndsansvar avhänga därav. Ja, 
just i de mest stötande felsituationerna – där det är mest ovanligt att fel 
förekomma och där köparen alltså har minst anledning att frammana några 
lugnande uttalanden l. dyl. å säljarens sida – skulle köparen enligt den här 
kritiserade ståndpunkten sakna rättsskydd i skadeståndshänseende.”1342

Liksom Almén ansåg alltså Karlgren att man i vissa fall borde anse saker 
utfästa, även utan positiva uppgifter – och hans kritik tog därmed sikte på 
just den position som minoriteten i 1989 års rättsfall senare intog, och 
åberopade Karlgrens resonemang till stöd för.1343

Karlgren kan också sägas ha tagit vid där Almén lämnade frågan i sin 
lagkommentar, för att bygga vidare därifrån. Efter ingående analys fann 
dock Karlgren till skillnad från Almén – och möjligen därför att något 
annat efter Lundstedts, och övriga Uppsalaskolaanhängares, insatser och 
deras opinionsbildande verkan var omöjligt –1344 att den garanti som 

1339 Karlgen, Avtalsrättsliga spörsmål s 97 f.
1340 Karlgen, Avtalsrättsliga spörsmål s 98, jfr s 94.
1341 Karlgen, Avtalsrättsliga spörsmål s 98.
1342 Karlgen, Avtalsrättsliga spörsmål s 98 f, min kurs.
1343 Jfr J Samuelsson, Åter till huset vid Göta älv s 158.
1344 Karlgren hänvisar inte uttryckligen till Lundstedt på de aktuella sidorna, men att han 
inte skulle ha läst honom framstår som uteslutet. Resonemanget är också huvudsakligen 
lojalt mot Karlgrens realistiska arv, såvitt gäller ontologiska föreställningar, och det finns 
flera påtagliga likheter mellan deras respektive resonemang. Också språkliga sådana. Jfr 
t ex Karlgren, Avtalsrättsliga spörsmål s 96: ”[…] garantibegreppet: »garanti i rent fing-
erad bemärkelse». I vilka lägen en dylik garantikonstruktion – som alltså icke inrymmer 
något som helst reellt, annat än uppfattningen att inträdet av skadeståndsplikt på området 
är lämpligt – enligt lagstiftarens mening och härskande åskådning är att applicera […]”, 
med det som sagts om Lundstedt ovan, samt t ex Lundstedt, Kan härskande tolkning 
av 24 § köplagen anses riktig?, SvJT 1921 s 340 f som talar om ’garantikonstruktioner’, 
och s 338: ”i realiteten […] [kan inte] synpunkten (garantiplikten) […] leda till något 
slags resultat, eftersom den, också enligt Almén själv, blott är en fullkomligt intetsägan-
de omskrivning för påståendet, att skadeståndsskyldighet föreligger.”, samt Lundstedts 
anmärkningar om att den ”härskande åskådningens” dvs Alméns (a a s 330), garantiplikt 
”höljer verklighetskravet” (s 340), är ”overklig” (s 340), ”en ren fiktion” (s 342); att läran 
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anses föreligga i vissa fall må vara intet annat än fingerad. Trots momentet 
av fiktion stannade han dock för att slutsatsen om en garantis förefintlig-
het var i materiellt hänseende befogad – vilket för Lundstedt hade varit 
fullkomligt uteslutet.

Förhållandet mellan minoritetens domskäl och Karlgrens resonemang 
har ganska nyligen, och ganska ingående, behandlats av Joel Samuelsson, 
som idkat kontextualiserande närläsningar av de relevanta källorna. (Han 
uttrycker det kanske inte riktigt så själv, men:) Frågan om anses-utfästelser 
och attityden till sådana knyts där till ”den urgamla”, och möjligen eviga,1345 
motsättningen mellan form och materia i rättstillämpningen,1346 samt det sätt 
på vilket denna allmänna topik tenderar att operationaliseras i rättslig argu-
mentation. Den vanliga formen är då att den materiella frågan (vilken det 
nu än råkar röra sig om) statuskläs i termer av att röra ett val mellan å ena 
sidan klarhet och å andra sidan rimlighet. Detta framställningssätt innebär 
att man (bedömaren, publiken, talaren själv) ställs inför ett val (krisis) mel-
lan ”formalism” och ”materiell rimlighet”, på ett sätt som är ägnat att gynna 
det senare. Samuelssons utläggning tjänar i hög grad till att problematisera 
dikotomin form–materia som sådan, eller rättare sagt sådan som den tende-
rar att operationaliseras i rättslig argumentation. Därigenom vill han proble-
matisera den nutida rättsvetenskapens relation till det han enligt tradition 
– en tradition Samuelsson uttryckligen vill rehabilitera – benämner tysta 
utfästelser (hellre än till exempel, det i och för sig klatschiga, ”på-grund-av-
avsaknad-av-uttryckliga-utfästelser-fingerade garantier”).1347

Karlgrens inställning till de rent fingerade garantierna kan också, i termer 
av form–materia-motsättningen, beskrivas som stereotyp. Han tog ställning 
för just den materiella rimligheten och ansåg att en garanti borde kunna 
anses föreligga, trots den formella brist det innebar att någon uttrycklig 
garanti inte förelåg (Karlgren talade själv gärna om ”viljeförklaringar i utfäs-
telsens form”, eller ”formen av åtagande av garanti”),1348 emedan det var 

bygger på ”fiktioner” och att dessa tyder på att man ”befinner sig på en oriktig tolknings-
väg” (s 338).
1345 J Samuelsson, Åter till huset vid Göta älv s 141 ff, inleder sin kontextualiserande 
läsning med en utläggning om det sätt på vilket Sokrates försvarstal (som enligt sägnen 
ska ha hållits 399 f kr) kan läsas med motsättningen mellan form och materia för ögonen.
1346 Det är det genomgående temat i artikeln, men se t ex J Samuelsson, Åter till huset 
vid Göta älv s 157.
1347 Se J Samuelsson, Åter till huset vid Göta älv s 174 f. Jfr Lundstedt, Kan härskande 
tolkning av 24 § köplagen anses riktig?, SvJT 1921 s 341, som enligt ovan klandrar 
Almén för dennes ”tysta garantiutfästelse”, alternativt t ex Karlgren, Produktansvaret s 93 
(”Domstolarna ha därför stort utrymme att för att med hänyn till omständigheterna anse 
eller icke anse en tyst garanti avgiven […]”), eller J Ramberg, Mysteriet med den tysta 
utfästelsen, JT 2001–02 s 405 ff.
1348 Jfr Karlgen, Avtalsrättsliga spörsmål s 88.



358

vad rimligheten krävde.1349 (Det är mindre närliggande att tematisera Lund-
stedts kritik i den aktuella motsättningens termer; hans kritik har snarast 
att göra med att han uppfattade vissa former – i sammanhanget väsentligen 
fiktionens och cirkelargumentets – som materiellt orimliga, intetsägande 
och förkastliga.)

Karlgrens problem med fiktionen, skälet till att han uppfattade den som 
besvärlig, var (till skillnad från Lundstedt, men möjligen i överenstämmel-
se med Trygger och Almén), att den innebar gränsdragningssvårig heter.1350

Svårigheterna berodde på att fiktionen inte förklarar när, eller varför, 
rättsföljden (säljarens skadeståndsskyldighet) ska inträda. Eftersom fiktio-
nen inte finns, så finns det liksom inget att ta på, inga rättsfakta att knyta 
rättsföljdens inträde till.1351 Följaktligen mynnar Karlgrens resonemang 
också ut i påståendet att ”[b]edömandet måste i realiteten ske efter andra 
linjer än dem lagen skenbart ger anvisning på.”1352 – och med det realis-
tiskt informerade konstaterandet lämnade han frågan, utan att, heller han, 
ha erbjudit någon egentlig ledning för de svåra gränsdragningarna.1353

En parentes, som möjligen är något vid sidan av saken (som här är ett stycke 
avtalsrättslig idéhistoria i form av några fiktionskritiker, till utläggning av 
nutida avtalsrättsliga doxor): Senare har Bert Lehrberg i egenskap av rätts-
realistisk arvtagare tagit vid där Karlgren lämnade av.1354 Lehrbergs sätt att 
närma sig problemet innebär en omdefiniering av detsamma. Han anser, lik-
som Karlgren, att ”[n]är rekvisiten utfästelse och garanti – genom tillägget 
av ordet ’anses’ – […] får inkludera upplysningsvis lämnade uppgifter” så 
rör det sig om garantier som måste betraktas som fingerade, eftersom ska-

1349 Se Karlgen, Avtalsrättsliga spörsmål s 99 och jfr J Samuelsson, Åter till huset vid 
Göta älv s 157 ff.
1350 Se vid not 1258 ff ovan.
1351 Jfr i not 1335 ovan.
1352 Karlgen, Avtalsrättsliga spörsmål s 99 in fine. Karlgren berör i sammanhanget 1905 
års köplag, vars aktuella reglering inspirerat den i 4 kap 19 § JB. Han har senare varit 
benägen att utsträcka sitt resonemang till JB:s regler, se i noten nedan.
1353 När Karlgren senare återvänt till temat, först 1971 i Karlgren, Produktansvaret 
s 88 ff, och därefter 1975 i Karlgren, Felansvaret vid fastighetsköp enligt jordabalken 
s 48 ff, har han i stort sett bekräftat sin tidigare analys och då även varit beredd att 
utsträcka den såväl till fastighetsrätten som i viss mån till produktansvarsområdet (garanti 
kan medföra skadeståndsansvar för produktskada), utan att tillföra något väsentligt nytt.
1354 Lehrbergs relation till fiktionerna liknar också Karlgrens, i det att de delar en apolo-
getisk inställning till dessa. Jfr B Lehrberg, Anm av Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, 
SvJT 1996 s 466: ”Naturligtvis är denna typ av regler [som av pragmatiska skäl grundar 
sig i fiktioner] i princip mindre lämpliga, men denna iakttagelse får inte leda till ett nästan 
fanatiskt avvisande av fiktioner i rättsregler även i sådana fall då fiktionen är den bästa 
eller till och med den enda rimliga lösningen.” Jfr även Samuelsson, Tolkning och utfyll-
ning s 245 not 646, som karaktäriserat Lehrbergs förevarande inställning som att den 
”medlar mellan den gammeltyskt konstruktiva och den radikalt realistiska.”
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deståndsansvaret då inte gärna kan ”grundas på ett kontraktuellt åtagande” 
i egentlig mening – det vill säga ett åtagande vars existens man sluter sig till 
genom avtalstolkning i snäv mening – eftersom tolkningsunderlaget inte 
kan bära slutsatsen.1355 ”Istället är det i  verk l igheten fråga om en ut fy l -
lande rät t s rege l  om skadeståndsansvar för lämnade uppgifter.”1356

Lehrbergs sätt att närma sig problemet är konsekvent med det Karlgren 
antydde. Med en sådan utgångspunkt blir uppgiften att precisera den utfyl-
lande regelns rekvisit och tillämpningsområde. Därvid blir det ”angeläget 
att ansvaret följer klara regler, så att termen ’utfästelse’ inte kan användas 
som en falsk etikett bakom vilken kan dölja sig vilka överväganden som 
helst.”1357 Lehrberg preciserar mycket riktigt också enuntiationsregelns inne-
håll. (Genom uppställande av sju rekvisit, enligt följande: [1] Det ska röra 
sig om en handl ing som är ägnad at t  över föra  informat ion; [2] 
uppgiften ska ha kausa l  betydel se  för köparens beslut att ingå avtalet på 
aktuella villkor; [3] Säljaren ska genom sitt handlande ge köparen fog för 
att lita på att säljaren vet besked om att uppgiften är korrekt; [4] uppgiften 
ska vara så bestämd att den verkligen är ägnad att väcka tillit; [5] uppgiften 
skall vara så prec i serad  att den verkligen innefattar en överföring av kon-
kret information; [6] säljaren ska inte ha rät tat  uppgiften eller förklarat 
s ig  inte  v i l l ig  a t t  svara  för dess korrekthet, och därutöver ska [7] inga 
andra omständigheter föreligga, som så att säga neutra l i serar  uppgiften, 
så att köparen inte kan fästa någon tillit till den.)1358 Vad gäller kärnegen-
skapsregeln preciseras den dock inte närmare än vad HD gjort i NJA 1978 
s 307, genom att Lehrberg citerar HD:s skrivning: ”Vad som […] åsyftas är 
sådana fall då ett fel innebär en så allvarlig och fundamental avvikelse från 
rimlig standard […] att denna måste anses sakna en – för att använda en i 

1355 B Lehrberg, Köprätt enligt 1990 års köplag s 326. (”i snäv mening” = exklusive 
utfyllning.) Jfr även B Lehrberg, Praktisk juridisk metod 10 uppl s 139. ”Ibland används 
fiktioner också på det sättet att situationer som inte passar under ett rekvisit i en rättsre-
gel ändå får omfattas, därför att rättsföljden av någon anledning anses motiverad. Förr 
stadgades ofta i kontraktsrättsliga lagar att skadeståndsskyldighet inträdde vid avvikelse 
från vad som kunde ’anses’ utfäst eller tillförsäkrat. Ordet ’anses’ utgör inom juridiken ett 
’kodord’ som ofta används för att öppna upp för en sådan vidare tillämpning av en regel.”
1356 B Lehrberg, Köprätt enligt 1990 års köplag s 326, min kurs.
1357 B Lehrberg, Köprätt enligt 1990 års köplag s 328. Notera skrivningen om ”en falsk 
etikett”, ”bakom” vilken något ”döljer” sig. Det citerade uttalandet fälls angående enun-
tiationer, men motsvarande måste rimligen gälla även för kärnegenskapsfallen, jfr a a 
s 333 f. Jfr även tanken om judiciell öppenhet, Smith, New Legal Fictions s 1480 ff och 
nedan 4.3.5.
1358 Se B Lehrberg, Köprätt enligt 1990 års köplag s 328 ff för utveckling, exempel och 
förankring i källorna. Lehrbergs undersökning går tillbaka på i första hand B Lehrberg, 
Förutsättningssynpunkter på köprättens felbegrepp, SvJT 1990 s 553 ff och B Lehrberg, 
Bankernas rådgivningsansvar, i Uppsatser i bankrätt s 270 ff, men är konsekvent med hans 
position redan i avhandlingen, se B Lehrberg, Förutsättningsläran s 139 ff och 345 ff.
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doktrinen förekommande term – ’kärnegenskap’, som får anses utfäst ehuru 
frågan ej berörts vid köpeförhandlingarna.”1359

Lehrbergs sätt att närma sig problemet synes konsekvent med hans rea-
listiska arv (det finns skäl att se Lehrberg som Karlgrens kanske mest lojale 
arvtagare) och synes även det implicit ge vid handen att fiktioner bör und-
vikas –1360 då en avog inställning till desamma skulle förklara hans sätt att 
omdefiniera problemet. Slut parentes.

Angående den ovan omtalade idétraditionen kan noteras att Karlgrens rela-
tion till Lundstedt synes ha varit ganska avvaktande. Lundstedts verk ges 
några pliktskyldiga hänvisningar här och där i Karlgrens produktion,1361 
men i övrigt verkar Karlgren, som disputerade i Stockholm 1929 samt 
blev professor i Lund 1936 och alltså aldrig var kollega med Lundstedt, 
ofta tillämpa strategin att ”tiga ihjäl” den högljudde uppsalaprofes-
sorn.1362 Det har säkerligen delvis sin förklaring i att den av materiella 
rättsfrågor intresserade Karlgren sällan fick ut så mycket av Lundstedts 
företrädesvis på teoretiskt-filosofisk grund kritiska utläggningar.1363 Till 
Lundstedts skolkamrat Olivecrona var dock relationen närmare, och det 
finns tecken som talar för att Karlgren på sina ställen faktiskt tagit intryck 
av Lundstedt, också i diskussionerna om anses-utfästelser.1364 (Låt vara 
att det kan vara så att Karlgren tagit intryck av den intellektuella miljö 

1359 Se NJA 1978 s 307 och jfr B Lehrberg, Köprätt enligt 1990 års köplag s 333 f. Jfr 
även NJA 1989 s 117 och NJA 1989 s 156, enligt ovan, där kärnegenskapsresonemanget 
från 1978 års fall utnyttjas.
1360 Jfr även B Lehrberg, Anm av Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta s 460.
1361 Jfr i not 1344 ovan, och t ex i doktorsavhandlingen, Karlgren, Studier över privaträt-
tens juridiska personer och samfälligheter utan rättspersonlighet s 12, 19.
1362 Jfr Hellner, Skenargument i rättsvetenskapen s 53: ”Lundstedt kritiserade exempelvis 
Karlgrens hänvisning till ’bonus pater familias’ […] men Karlgren fortsatte att hänvisa 
till denna figur lång tid efter Lundstedts död […] utan att ens nämna kritiken.” Om 
Karlgrens karriär, se Beckman, Från Calonius till Karlgren s 16 f, eller Björne, Realism 
och skandinavisk realism s 604.
1363 Karlgren har dock, i uppsatsen Begreppet rättslig viljeförklaring, i Avtalsrättsliga 
spörsmål s 179 ff, lagt en del möda på att förhålla sig till Hägerströms kritik mot vilje-
förklaringsläran, och det är kanske det ställe där Karlgren mest explicit förhåller sig till 
Uppsalaskolan.
1364 Jfr i not 1344 ovan och 1365 nedan. Jfr även J Samuelsson, Åter till huset vid Göta 
älv s 166, som kort konstaterar att ”Karlgren infogar sig här i traditionen efter Lund-
stedt.” Se även t ex Karlgren, Kutym och rättsregel, där Olivcronas inflytande på något 
ställen gjorts explicit, s 35 långt ned, och Uppsalaskolans inflytande synes kunna skymtas 
även på annat håll, s 29 not 1 är talande, men jfr även s 35, 38 och 53. Där återkom-
mer också tanken om hur långt avtalsinnehållet räcker (ett övergipande tema i kap 2 på 
s 29 ff) och idén om avtalsfiktioner på flera ställen (se s 14, 15, 23, 26, 30, 39, 41, 42, 
58, 61, 62 och 96), varvid man får intrycket att Karlgren helst hade sett att fiktionerna 
utmönstrades, men betraktades dem som ett i vissa fall nödvändigt ont, jfr s 58 (ff), 62. 
(Lite som den tidige von Jhering.)
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han verkade i, och att denna påverkats av Lundstedt och den övriga Upp-
salaskolan – snarare än att Karlgren mer direkt påverkats av Lundstedts 
olika in- och utfall.)1365

4.3.3.3 Hellner om fiktioner och anses-utfästelser
Vi rullar vidare, längs vår metaforiska väg från Lundstedts då till vårt 
nu, och förlägger nästa stopp ännu lite senare. Även Jan Hellner – ytter-
ligare en av 1900-talets civilrättsgiganter – har anknutit till tematiken om 
anses-utfästelser, och då anslutit till den fiktionsskeptiska traditionen.1366 
Hellner har dock velat nyansera bilden något. Detta genom att skilja 
mellan å ena sidan anförandet av ”avtalsfiktioner som argument”, det vill 
säga som förklaring eller grund till rättsregler, vilket borde undvikas,1367 
samt å andra sidan ”avtalsfiktioner som rättstekniskt medel för att åstad-
komma bundenhet där andra rekvisit för bundenhet saknas”, vilket kan 
accepteras, under vissa förutsättningar.1368

Vad som räknas till de förra, undvikansvärda, fiktionerna är inte all-
deles tydligt, men som exempel har Hellner – händelsevis – framhål-
lit Alméns ”numera […] helt diskrediterad[e]” garantifiktion i anslut-
ning till 24 § GKöpL.1369 (Apropå att Lundstedts kritik ännu lämnar  

1365 Jfr Hellner-citatet i not 1202 ovan. Givet avhandlingsämnet (Studier över privat-
rättens juridiska personer och samfälligheter utan rättspersonlighet, 1929) bör Karlgren 
rimligen ha varit inläst på Olivecronas avhandling, Studier över begreppet juridisk person 
i romersk och modern rätt, 1928, vilken Karlgren mycket riktigt också hänvisar till åtskil-
liga gånger. Senare var de två även professorskollegor i Lund, mellan 1933 (då Olivecrona 
tillträdde den tjänst i processrätt Karlgren, som dittills varit t f prof, därmed lämnade) 
och 1947 (då Karlgren gick till HD), och det synes inte direkt otänkbart att de under den 
tiden diskuterat ett eller annat rättsteoretiskt spörsmål.
1366 Se t ex Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen s 65; Hellner, Skadestånd för 
avsaknad av kärnegenskap, JT 1989–90 s 98 ff; Hellner, Skenargument i rättsvetenska-
pen s 56 f.
1367 Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen s 65; Hellner, Skenargument i rätts-
vetenskapen s 56. Jfr även t ex Hellner, Allmän avtalsrätt, JT 1989–90 s 423: ”Avtals-
lagen tar i övrigt inte i lagtexten ställning i frågor som rör teoretiska konstruktioner eller 
grunderna för lagens regler. Svagheter i sådana avseenden, såsom när garantifiktioner anförs 
som grund för regler, har därför inte behövt utgöra något hinder mot lagens dominans, 
även när de framträder i motiven.”, min kurs.
1368 Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen s 65.
1369 Jfr Hellner, Skenargument i rättsvetenskapen s 56; Hellner, Metodproblem i rättsve-
tenskapen s 65; Hellner, Några huvudlinjer i diskussionen om skadeståndsansvaret under 
1900-talet s 139. Hellner (först a a:n s 55 f resp 65) har även hämtat ett annat exempel 
från Alméns köplagskommentar, där det ”förekommer ett resonemang enligt vilket säl-
jaren genom att låta godset komma i köparens besittning, fastän han lämnat honom 
anstånd med betalningen, därigenom har visat, att han anser sig i köparens person ha till-
räcklig säkerhet för köpeskillingen.” Hellner anser att det är en fiktion att säljaren skulle 
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spår.)1370 Till de senare räknar Hellner bland annat kvasikontrakten.1371

Han är i sammanhanget också noga med att från fiktionsoperationerna 
bör skiljas begagnande av uttrycket får anses, vilket endast är att betrakta 
”som en indikation på att ett stadgande inte skall tolkas strikt efter orda-
lydelsen.” Hellner nämner särskilt 4 kap 19 § JB, och gör gällande att 
”får anses”-uttrycket ”tillhör lagstiftningstekniken” samt att ”[d]et är lätt 
att kritisera tekniken men svårt att finna en bättre terminologi om man 
vill uppnå det angivna resultatet” – att undvika onödig stelbenthet och 
formalism.1372 Det är konsekvent med Hellners hållning att läsa bedöm-
ningar där utfästelser ”anses” vara för handen, som att formuleringen 
avser indicera att parternas kommunikationer måhända inte ger klart 
uttryck för en sådan utfästelse, om dessa tolkas strikt efter ordalydelsen, 
men att en utfästelse trots detta bör bedömas föreligga, därför att en strikt 
ordalydelsetolkning vore omotiverad.1373

Hellners påpekande gällande lagstiftningstekniken får man förstå 
mot bakgrund av hans insatser i det arbete som i slutändan ledde fram 
till antagandet av 1990 års köplag.1374 Han har nämligen på annat håll 
”berätta[t] att köplagsutredningen”, som länge bestod av inga mindre 
än Hellner och Karlgren, ”behöll lokutionen ’kan anses utfäst’ i sitt för-
slag när otaliga försök att finna en passande konkret beskrivning hade 

ha accepterat kreditrisken, dvs risken för köparens eventuella betalningsoförmåga. Det 
huvudsakliga argumentet är att Alméns tankegång ger uttryck för ett ”cirkelresonemang: 
endast om den regel gäller som Almén utgår från kan säljaren visa något genom att låta 
köparen få besittning till godset” (cit fr Metodproblem s 65); skulle en regel av motsatt 
innebörd gälla, enligt vilken säljaren kan häva avtalet och återkräva godset även efter att 
det kommit i köparens besittning, så ”kan det inte gärna hävdas, att säljaren genom sitt 
handlande visat att han är nöjd med att kunna kräva köparen på betalning”. Svagheten i 
Alméns resonemang är alltså primärt att avtalsfiktionen skulle bygga på ett logiskt felslut 
(ett cirkelresonemang av det slag Lundstedt gärna utpekade – jfr t ex Hellner, Positivism 
och metod inom rättsvetenskapen, Fs Strömholm s 355), snarare än att det är en fiktion, i 
sig. Bristen har alltså snarare med logiken att göra, än med fakticiteten – även om Hellner 
är ganska benägen att likställa cirkelargument med fiktionsargument (och därigenom låta 
fakticiteten bero av den logiska stringensen), jfr Hellner, Skenargument s 55 f; Metodpro-
blem s 65 resp Positivism etc s 363.
1370 Jfr vid not 1201 f och i not 1377 nedan.
1371 Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen s 65.
1372 Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen s 65.
1373 Jfr vidare nedan vid not 1938 f och i 4.4.3.4.
1374 Se köplagsutredningens slutbetänkande SOU 1976:66, som av Grönfors (Skiss av en 
forskarprofil, Fs Hellner s 3) betraktats som något av ett Hellners magnum opus. Inled-
ningsvis var Hjalmar Karlgren och Jan Hellner sakkunniga i utredningsarbetet. Karlgren 
blev dock efter egen begäran befriad från uppdraget 1972, se a utr s 3 f. Se vidare ang 
bakgrunden till 1990 års köplag, Hellner, Lagstiftning inom förmögenhetsrätten s 114 ff 
och Ramberg & Herre, Köplagen: en kommentar 2 uppl s 35 ff.
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misslyckats”.1375 Därtill har Hellner fogat att man i utredningen (troget 
Karlgrens tidigare resonemang):

”framhöll att avsikten inte var att bryta med utvecklingen: ’Särskilt vid 
egenskaper som kan betraktas som så fundamentala att en diskussion om 
dem inte kommer i fråga vid avtalsslutet, kan avsaknaden av dem böra med-
föra att säljaren blir skadeståndsskyldig.’”1376

På samma ställe har Hellner kommenterat minoritetens nyss berörda 
votum i NJA 1989 s 117, och då ansett det ”svårt att se att fiktionen 
skulle vara större i detta fall än i ett sådant som NJA 1978 s 307, där 
utgången inte heller stöddes på några uppgifter från säljaren.”1377 Han 
upplyser då även om att han själv ”betecknat bedömningen som ett ’ana-
logislut’, som har stöd i själva formuleringen”, då ”man” ”ibland” talar 
”om ’anses-regeln’” – vilket ges dogmatisk förankring medelst en hänvis-
ning till Hellner själv.1378

Även Hellner har alltså uttryckt skepsis mot avtalsfiktioner.1379 Han har 
dock velat skilja mellan olika kategorier av fall, vilka han ibland sett sam-
manblandas i de äldre källorna. För det första finns de avtalsfiktioner som 
anförs som förklaring till regler; för det andra avtalsfiktioner som ett rättstek-
niskt hjälpmedel, där det närmast rör sig om ett slags systematiseringsverktyg 
(det ligger nära till hands att jämföra med analogier, även om Hellner inte 
själv använder ordet om dessa fiktioner), och för det tredje fall av sådana 
anses-utfästelser där garantier anses föreligga trots avsaknad av konkret tolk-
ningsunderlag i form av positiva uttryck hänförliga till garanten.

I de sistnämnda fallen sägs det uttryckligen röra sig om analogislut – och 
alltså om tillämpning av en (utfyllande) rättsregel (efter Karlgren hade ju 
distinktionen mellan tolkning och utfyllning slagit igenom även i svensk 
rättsvetenskap).1380 Av dessa är det endast de förstnämnda som är så brist-
fälliga att de bör undvikas.1381 De senare synes nära nog inte att vara att 

1375 Hellner, Skadestånd vid avsaknad av kärnegenskap, JT 1989–90 s 99.
1376 Hellner, Skadestånd vid avsaknad av kärnegenskap, JT 1989–90 s 99, som citerar 
från köplagsutredningens slutbetänkande SOU 1976:66 s 309.
1377 Hellner, Skadestånd vid avsaknad av kärnegenskap, JT 1989–90 s 99.
1378 A st: ”se Hellner, Speciell avtalsrätt II (1984) s 315”.
1379 Jfr även Hellner, Lagstiftning i förmögenhetsrätten s 145, där han redogör för Gier-
kes (Der Entwurf eines Bürgerlichen Gesetzbuch und das deutsche Recht 1889 s 63 f ) 
klagan över fiktioner, vilka antagits användas för att förenkla systemet av juridiska begrepp 
men som ”leder till en utarmning av den juridiska tankevärlden och till att man gör våld 
på verkligheten” (Gierke: ”Verwaltigung des Lebens”).
1380 Jfr i och vid not 1276 ovan.
1381 Jfr Hellner, Skadeståndsrätten under 1900-talet s 139: ”Ett annat exempel på Lund-
stedts kritik av speciella juridiska resonemang är hans polemik mot de garantikonstruk-
tioner som tidigare inte var ovanliga för att motivera strikt skadeståndsansvar. […] Inne-
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betrakta som ”egentliga” fiktioner, vilket möjligen har att göra med att 
den ”justering” fiktionen innebär, i termer av dikotomin fakta–rätt, sker 
på rättsidan snarare än på faktumsidan.1382

Hellners tveksamhet till fiktioner synes bland annat ha med hans positivis-
tiska grundåskådning och den epistemologiska koppling till empiri han gärna 
gjorde (empiri i den ungefärliga betydelsen ”positivt givna data”). Hellner 
var i och för sig väl medveten om att begreppet positivism var mångtydigt 
och att den positivistiska rörelsen hade flera olika möjliga sidor, samt förhöll 
sig medvetet till detta genom att bejaka vissa sidor av positivismen medan 
han avvisade andra.1383

Så kallad lagpositivism föraktade han.1384 Den del av det positivistiska 
arvet från Uppsalaskolan som går ut på att ”förkasta all metafysik”1385 ställde 
han sig dock mer tveksam till, bland annat då det a l l t id  måste ”finnas 
några grundläggande antaganden som inte kan bevisas empiriskt” och inte 
heller ”är uttryck för explicita värderingar”,1386 vilket kan betraktas som en 
icke-positivistisk ståndpunkt. Däremot anslöt han till en av den moderna 
rättspositivismens grundsatser, enligt vilken jurister som ska identifiera ”gäl-
lande rätt” har att särskilja rätten från moralen.1387

I allmänhet ställde sig Hellner också positiv till fordringar på empirisk 
förankring. Sådana innebar i stort sett att empirisk förankring borde krävas, i 
de fall då sådan alls var möjlig att uppbåda, för att de av positivismen impli-
cerade vetenskapliga metodkraven skulle kunna anses uppfyllda.1388 (Det var 
just omöjligheten att ”bevisa vissa grundläggande antaganden empiriskt” 
som föranledde hans distansering till Uppsalaskolans radikalt antimetafysis-
ka bud och som gjorde att han ansåg att ett visst tummande på empirikravet 
var legitimt, när det gällde dessa obevisbara antaganden.)

För Hellner synes därmed en princip av innebörd att ”det som är empi-
riskt belagt är faktiskt” ha legat nära till hands, och hans idé om innebörden i 

hållslösheten i dylika motiveringar har Lundstedt på ett övertygande sätt visat. Så länge 
garantin är tyst, kan man giva den vilket innehåll som passar. Garantiresonemanget är 
endast en omskrivning av själva regeln. Sådana omskrivningar kan vara användbara i 
många situationer men de är odugliga som motiveringar.”
1382 Detta återkommer vi till, 4.4.3 nedan.
1383 Se främst Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen s 117 ff och Hellner, Positivism 
och metod i rättsvetenskapen s 351 ff.
1384 Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen s 31, 127.
1385 (För stilenlighet:) Hägerströms valspråk var ”Preterea censeo metaphysicam esse 
delendam” (”för övrigt anser jag att allt som är metafysiskt bör förgöras.”); en travesti på 
Kato den äldres evigt återkommande talavslutning.
1386 Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen s 122 f.
1387 Se inte minst Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen s 120 ff och jfr även Zam-
boni, I Never Met Jan Hellner s 512 ff m hänv. Ang att Hellner dock helst undvek begrep-
pet ”gällande rätt” då han ansåg att det var ”en onödig omväg”, se Hellner, Positivism och 
metod inom rättsvetenskapen s 362.
1388 Se i noten nedan.
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kravet på vetenskaplighet synes också haft anknytning till föreställningar om 
fakticitet och empiri, vilket i förlängningen ledde till att kravet på vetenskap-
lighet kunde förstås som just ett krav på empirisk förankring.1389 (Signifikativt 
är att ett av hans främsta sätt att kasta tvivel över naturrätten, vilket inspire-
rats av Uppsalaskolans positivism, är just att påtala den br i s t  på empirisk 
förankring som han såg vidlåda naturrätten – en brist han menade hade 
behövt avhjälpas för att undvika risken att rätten illegitimt påverkas av ”en 
rättsvetenskapsmans eller annan jurists subjektiva värderingar”).1390 Oftast 
synes han dock ha motstått att ta det steget och insett att den ovannämnda 
principen (empiriskt belägg innebär fakticitet) egentligen inte implicerar sin 
motsats – enligt vilken ”det som inte är empiriskt belagt inte är faktiskt, 
och därmed inte heller vetenskapligt”. (Jfr hans skepsis till Uppsalaskolans 
radikala antimetafysik enligt ovan.)

Det mest centrala för Hellner, såvitt gäller kravet på vetenskaplighet, var 
dock att säkra argumentationens hållfasthet1391 och rationalitet,1392 och even-
tuella fordringar på empiriskt belägg och systematiska undersökningar1393 är 
närmast att betrakta som utflöden av dessa överordnade mål.

Vad då gäller den omtalade idétraditionen kan noteras att Hellners förhål-
lande till Lundstedt är mer explicit, och närmare, än Karlgrens. I förordet 
till Hellners doktorsavhandling Om obehörig vinst särskilt utanför kon-
traktsförhållanden, 1950, omnämns Lundstedt som ”min förutvarande 

1389 Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen s 103 där kapitlet ”Empiri” inleds med: 
”Den rättsvetenskapliga metod som behandlas i denna framställning kräver också ett mått 
av empiri. Detta kan tyckas vara en ren banalitet, en konsekvens av det krav på veten-
skaplighet som har diskuterats […] En naturrättslig grundåskådning synes inte a priori 
kräva någon empiri i arbetet, även om det flesta varianter av naturrätt har något inslag 
av empiri. Om rättsreglerna härleds ur den mänskliga naturens beskaffenhet eller ur för-
nuftet, kan det inte krävas empiriska fakta i vanlig mening för att stödja vetenskapliga 
uttalanden om dem. Med en positivistisk inställning till rättsvetenskapen blir utgångs-
punkten en annan.”
1390 Hellner, Positivism och metod inom rättsvetenskapen s 361 f, se även citatet i 
not 1389 ovan.
1391 Jfr Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen s 125: ”Till de viktigaste beståndsde-
larna i den rättsvetenskapliga positivismen hör enligt min mening dess konsekvenser för 
diskussionen av hållbarheten i den juridiska argumentationen.” Månne ett arv från Karl-
gren, jfr om honom J Samuelsson, Åter till huset vid Göta älv s 156 f, 158 f.
1392 Se t ex Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen s 32, 34 och passim; Hellner, Posi-
tivism och metod inom rättsvetenskapen s 359 ff och 373. Jfr även Hellner, Lagstiftning 
i förmögenhetsrätten s 23 f och 137 ff.
1393 Det är talande att Hellner i flera verk känt ett behov av att ursäkta sig, då han publi-
cerat trots att de (regelmässigt på grund av världsliga orsaker som tidsbrist) inte föregåtts 
av sådana ”systematiska undersökningar” som han hade önskat varit möjliga. Jfr t ex 
förorden till Hellner, Lagstiftning i förmögenhetsrätten och Hellner, Metodproblem i 
rättsvetenskapen, där han dessutom uttryckligen hävdar nödvändigheten av systematiskt 
arbete, på s 5.
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lärare” vilken,1394 jämte Hellners egentlige handledare Hult (han som 
höll avskedstalet till Lundstedt), mottar författarens ”varma tack för den 
ledning och det bistånd” han erbjudit Hellner under studierna – och 
Lundstedt verkar alltså ha haft betydelse för Hellners rättsvetenskapliga 
fostran.1395

Det är också tydligt att Hellner tagit intryck av Lundstedts konkreta 
metodologiska anbefallningar – även om han på intet sätt var lika funda-
mentalistisk (eller ilsk) som Lundstedt. Hellner vinnlade sig tvärtom nor-
malt om att vara nyanserad i såväl bedömning som kritik och är, liksom 
Almén, känd för sin praktiska ådra och pragmatiska läggning – varför vi 
nu kan minnas honom som en av den moderna nordiska pragmatismens 
ledande företrädare.1396

Konkret påverkan från Uppsalaskolan har framför allt synts då Hellner 
i olika sammanhang redogjort för metodologiska missgrepp och beteenden 
som bör undvikas, snarare än då han gett uttryck för vilka positiva dyg-
der en god rättsvetenskapare bör odla.1397 Bland dessa missgrepp (eller 

1394 Hellner (jur kand 1941) bör under studietiden ha genomgått något liknande det 
som beskrivs i Bolding, Möten med Vilhelm Lundstedt, Vb Boman s 35 ff. Där skildras 
ett av Lundstedts föreläsningsexordium, jämte hans gärning som tentator under andra 
världskriget. Bolding skriver i en halvt skönlitterär dialogform, men det hela är i någon 
omfattning verklighetsbaserat och av dialogen illustreras hur Lundstedt brukade inleda 
tentamina med att kontrollera att tentanderna i vederbörlig omfattning tagit del av och 
förstått kursens viktigaste innehåll – hans egna teorier.
1395 Hellner, Om obehörig vinst särskilt utanför kontraktsförhållanden, 1950, förordet. 
Jfr även t ex Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen, förordet: ”några förklarande upp-
lysningar om min rättsvetenskapliga metod. Den är påverkad av den intellektuella miljö 
i vilken jag är utbildad. […] Under studietiden mottog jag starka intryck av Hägerströms 
filosofi, mest indirekt.” Ang uttryckssättet: Det är lätt att instämma i Lindskogs påstå-
ende, i Rättsvetenskapens betydelse för prejudikatbildningen på förmögenhetsrättens 
område s 174: ”Man föds inte till jurist, man fostras till det.”
1396 Se främst Zamboni, I Never Met Jan Hellner, JT 2013–14 s 512 ff och 520 ff m 
hänv, men även t ex Grönfors, Skiss av en forskarprofil, Fs Hellner s 4 f. Jfr Cranston, 
Remembering Jan Hellner, Ms Hellner s x. En fin illustration av detta författarens drag 
ges i Hellner, Några anteckningar och juridik och filosofi, SvJT 1956 s 1 ff, där han bemö-
dar sig om att väga olika filosofiska teoriers möjliga fördelar och nackdelar för juridisk 
forskning (se t ex s 13 om språkets precision). Jfr även Hellner, Rättsteori och rättsveten-
skap, JT 1996–97 s 539 f. Zamboni, a a, betonar på flera ställen att Hellners pragmatism 
förutsätter en viss ideologi, se t ex s 521 vid not 49, och problematiserar detta. Denna 
råkar i hög grad överensstämma med Lundstedts politiska sådana. A st: ”Hellners inställ-
ning till rättens skapande, rättstillämpningen och rättsvetenskapen är ytterst sprungen ur 
den ideologi som dominerade hans tid, nämligen den svenska eller ’socialdemokratiska’ 
tappningen av välfärdsstaten.”, jfr ovan 4.3.2.1.
1397 Jfr Zamboni, I Never Met Jan Hellner, JT 2013–14 s 507 ff och se kanske främst 
Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen, t ex s 217: ”Det primära kravet är negativt: 
argumentationen får inte vara sakligt eller logiskt ohållbar. Den får inte bygga på fiktio-
ner, kryptonaturrätt, begreppsjurisprudens i den dåliga meningen och andra kvasiargu-
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tabun) märks enligt ovan bland annat tillgripandet av skenargument,1398 
som: varmluft,1399 cirkelargument,1400 och – inte minst –  fiktioner,1401 
men också abstrakta teorier,1402 åberopande av lagstiftarvilja,1403 natur-
rätt och begreppsjurisprudens,1404 spekulativ eller onödigt invecklad 
argumentation och kvasiförklaringar,1405 jämte i övrigt otillräckligt ratio-
nell argumentation.1406 Flera av de listade falsarierna går in i varandra och 
det är därför svårt att upprätthålla klara gränser dem emellan. (Exem-
pelvis är ett förekommande argument mot åberopandet av lagstiftarvilja 
att denna måste vara fiktiv.) Sådana gränsdragningar var dock ganska 
överflödiga,1407 då normalt ingen av falsarierna kunde legitimeras, enligt 
Hellners mening.

De flesta av de anförda missgreppen överensstämmer också med sådana 
som utpekats av Lundstedt och Uppsalaskolan,1408 och Hellner har också 

ment som har diskuterats utförligt här.” (det sägs specifikt om ”den fria bedömningen” 
men är generaliserbart). Jfr även Hellner, Positivism och metod i rättsvetenskapen, Fs 
Strömholm s 365 ff.
1398 Hellner, Skenargument i rättsvetenskapen s 54: ”Med [skenargument] avser jag argu-
ment som till sin typ är sådana att de inte kan ge något ytterligare stöd för den princip 
eller regel som skall motiveras, utöver det stöd som eventuellt redan finns.” Etiketten 
används sedan, a a s 55 ff, som samlingsbegrepp för ett antal olika typer av argument.
1399 Se ovan i not 1315 ovan.
1400 Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen s 59, 63 ff, 104; Hellner, Skenargument 
i rättsvetenskapen s 53, 55; Hellner, Positivism och metod inom rättsvetenskapen s 355, 
361, 363; Hellner, Några anteckningar om juridik och filosofi, SvJT 1956 s 19.
1401 Jfr ovan, och t ex Hellner, Skenargument i rättsvetenskapen s 56; Hellner, Metod-
problem i rättsvetenskapen s 65; Hellner, Positivism och metod inom rättsvetenskapen 
s 355, 363.
1402 Hellner, Positivism och metod inom rättsvetenskapen s 364. Jfr även Hellner, Några 
anteckningar om juridik och filosofi s 9, sista men i 3 st.
1403 Hellner, Skenargument i rättsvetenskapen s 57. Skepsis mot sådana argument går, i 
svensk rättsvetenskap, delvis tillbaka på Hägerströms uppsats, Är gällande rätt uttryck av 
vilja?, från 1916 (omtryckt i Olivecrona, Rätten och viljan: två uppsatser av Axel Häger-
ström, 1960), jfr Hellner, Positivism och metod inom rättsvetenskapen s 352. (Kritik 
mot den typen av viljeteori har dock förstås framförts även internationellt. Bland de mer 
berömda kritikerna finns H L A Hart, se hans The Concept of Law s 18 ff och 50 ff; jfr 
bl a Hellner, sist a a s 354 och Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen s 120.)
1404 Hellner, Skenargument i rättsvetenskapen s 59; Hellner, Metodproblem i rättsveten-
skapen s 119 ff och s 130 ff resp 135 ff och 168 f; Hellner, Positivism och metod inom 
rättsvetenskapen s 360 f och 380. Jfr även Hellner, Några anteckningar om juridik och 
filosofi, SvJT 1956 s 1 f.
1405 Jfr Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen s 59 och 63 f (om Occams rakkniv); 
Hellner, Positivism och metod inom rättsvetenskapen s 362.
1406 Hellner, Positivism och metod inom rättsvetenskapen s 364 f, jfr s 372 f.
1407 Jfr Hellner, Metodproblem i rättsvetenskap s 57 ff och ovan.
1408 Jfr Hellner, Skadeståndsrätten under 1900-talet s 140: ”Lundstedts insats inom 
skadeståndsrätten – och inom juridiken överhuvud – består sålunda bl. a. däri, att han 
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på annat håll än i avhandlingen påtalat skolans inflytande och vidgått sin 
tacksamhetsskuld till densamma.1409 Han var dock ingen epigon, och 
har ofta markerat distans och självständighet i förhållande till skolan.1410 
Inte minst genom att uttrycka sig på sätt som visar att Uppsalaskolan bör 
betraktas som något historiskt; något som redan utspelats – kanske spelat 
ut sin roll – och därför bör omtalas i dåtid.1411 (Och något annat hade 
kanske varit konstigt, då Hellner levde väsentligt längre och skrev senare 
än vad Uppsalaskolan gjorde.)1412

*

Det kan nog räcka så. Det som sagts så här långt i detta underkapitel (4.3) 
bör vara tillräcklig kontext till det tidigare anförda samt för att belägga att 
det finns en svensk civilrättsvetenskaplig idétradition av att identifiera och 
underkänna fiktionsresonemang, eller resonemang som innehåller förment 
fiktiva moment. En tradition som gjort sig gällande inte minst när det 
som fingerats är avtal eller deras innehåll.

Tiden utvisar här en filosofisk och rättsteoretisk utvecklingslinje, där 
man under det tidiga 1900-talet aktivt försökte åstadkomma ett brott 
med det tidigare och alltså med den äldre jurisprudensen. Även om det 
förstås finns undantag, och nog alltid har funnits sådana, så kan brottför-
söket sägas ha lyckats och åstadkommit en viss nyordning – en ny ord-

obarmhärtigt slår ned på konstruktioner, som icke täcker rättsreglerna, på allmänna prin-
ciper som låter vackra men i själva verket är innhållslösa, och på motiveringar, som endast 
ger omskrivningar av den regel som skall motiveras.”
1409 Jfr t ex Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen s f 5, 57 och 63 ff; Hellner, Några 
anteckningar om juridik och filosofi, SvJT 1956 s 1 f; Hellner, Skenargument i rättsveten-
skapen s 53, 59; Hellner, Positivism och metod inom rättsvetenskapen s 352 ff.
1410 Jfr Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen s 104; Hellner, Scandinavian Legal 
Realism in the Law of Contract, Fs Atiyah s 53 ff. Hellner, Positivism och metod inom 
rättsvetenskapen s 355, 356 och inte minst Hellner, Några anteckningar om juridik och 
filosofi, SvJT 1950 s 4 f, som publicerades bara sex år efter avhandlingen och tre efter 
tillträdet som professor.
1411 Se t ex Hellner, Positivism och metod inom rättsvetenskapen s 356. Jfr Hellner, 
Skenargument i rättsvetenskapen s 53 och 59; Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen 
s 63 ff, jfr även s 36 och 104.
1412 Olivecrona levde längst av skolans egentliga företrädare (Hägerström † 1939, Lund-
stedt † 1955; Ross och Ekelöf, † 1979 respektive † 1990, brukar anses ha tillhört en 
”andra generation” vilken hade infört flera stora nyheter i sina arbeten). Olivecrona gick 
bort först 1980. Han uppvisade dock (till skillnad från Lundstedt) ett inte försumbart 
mått teoretisk och intellektuell rörlighet under sin karriär, och vid det laget kan det ifråga-
sättas hur mycket ”Uppsalaskola” – sådan den härleds från Hägerström – som egentligen 
var kvar i hans författarskap. Nämnas kan att han, som så många andra efter kriget, och 
trots sitt tidigare tyskvurmande (England eller Tyskland), graviterade mot engelsk filosofi 
och bl a tog intryck av Wittgenstein, och Austins performativteori, jfr Olivecrona, Rätts-
ordningen: Idéer och fakta (1966) s 233 ff.



369

ning, som i någon utsträckning ännu ordnar den förmögenhetsrättsliga 
diskursen.1413

Genom brottet åstadkoms nämligen en inte obetydlig förändring avse-
ende vilka topiker som efter detsamma kunde uppfattas som gångbara 
för förmögenhetsrättslig argumentation. Denna förändring kom i för-
längningen att innebära en serie tabubelägganden, en förstärkning av en 
redan förefintlig skepsis mot fiktioner, och på det hela taget en omför-
handling av topikernas relativa prioritet och hierarkiska förhållanden. 
Förändringen innebar att resonemang som uppfyller krav på förankring i 
de uppfattade realiteterna – och för avtal i det som är aktivt och uttryck-
ligt – samt anges eftersträva uppnåendet av samhällsnyttiga och ända-
målsenliga effekter, kom att prioriteras. (Ville man ta i, väsentligt mer än 
vad jag är beredd att göra, så kunde man säga att dessa tendenser medver-
kat till en instrumentalisering av det tänkande juridiska hantverket,1414 
och en fåfäng avhumaniseringsträvan ägnad att teknikalisera rättslig verk-
samhet.1415)

Här har förstås bara konturerna av utvecklingen visats (och knappt 
ens dem), genom att vi uppehållit oss vid några av de källställen om fik-
tioner som kan uppfattas som de viktigare, om de betraktas inifrån den 
avtalsrättsliga diskursen. Som synes har den omtalade idétraditionen då 
förmedlats via några omtalat inflytelserika forskare och lärare. Dessa har 
alla, genom texter och tal, bidragit till att insocialisera nya generationer 
juriststudenter och -forskare i skrået, och i dess diskursiva traditioner. 

1413 Jfr J Samuelssons iakttagelse i Tolkning och utfyllning s 90: ”Enligt den implicita 
historieskrivning vi alltjämt håller oss med tog avtalsrätten sin början med Almén, Las-
sen och Stang; vi hänvisar tillbaka dit, men inte längre.” – och hade det inte varit för 
dessa författares arbete i Obligationsrättskommittén och för Alméns köplagskommentar, 
så hade vi nog inte hänvisat ens så långt.
1414 Jfr ang Heidegger, Wallenstein, Grannskapet mellan diktande och tänkande s 9 f (i 
Wallenstein & Nilsson (red), Heidegger, språket och poesin), som talar om den moderna 
tekniseringen av tänkandet i stort, ”som innebär att detta fattas som ett instrument, ett 
medel till ett mål”, och som ett alternativ till instrumentaliseringen föreslår ett slags Hei-
deggersk topiskt tänkande ”– vi är inte på väg mot ett fjärran liggande mål som vi en 
dag skulle kunna uppnå genom ett allt större skarpsinne, utan mot en ’ort’ (Ort) eller ett 
’ortligt sammanhang’ (Ortschaft) där vi redan befinner oss, men utan att kunna se det.” 
och om att ”[v]ägen är en ständigt återkommande figur hos Heidegger” (vilken sagt att 
allt är väg, alles ist Weg; Heidegger, På väg mot språket s 189), och hur det ”handlar […] 
om att återvinna en annan innebörd i tänkandets rörelse, i motsats till den moderna idén 
om metod som utvecklats från Descartes och framåt.”
1415 Jfr Mellqvist, Om tro, tyckande och vetande, SvJT 2013 s 755 f, som talar om ”den 
under lång tid i samhället i stort fortgående avhumaniseringstrenden” och de problem 
denna kan orsaka. Specifikt berör artikeln rättstillämpares bevisvärderingsverksamhet, 
men poängen är mer allmän. Jfr även Mellqvist, Om empatisk rättstillämpning, SvJT 
2013 s 493 ff.
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Därvid har de bland annat odlat doxan om fiktionens olämplighet – som 
vad oss just här anbelangar är idétraditionens mest centrala budskap.

4.3.4 Mer om fiktionsbegreppet och något om den 
internationella fiktionsdiskursen

4.3.4.1 Olika slags fiktioner
Det hade funnits utrymme att välja andra källor än de som ovan valts för 
att illustrera den traditionellt skeptiska attityden till fiktioner. Att valet 
fallit som det gjort beror på att de berörda källorna helt enkelt är mer 
relevanta än andra källor, för det som här berörs. Det syns redan i ytliga 
tecken och lättidentifierade saker – som att de valda källorna är svenska 
och förmögenhetsrättsliga sådana, vilka dessutom uttryckligen rör avtal 
samt deras innehåll och räckvidd. Det har dock även att göra med att 
fiktionsbegreppet inom ramen för de ovan behandlade källorna använts 
på sätt som är, om än inte identiska, så åtminstone mycket likartade 
och därför klart analoga med det sätt på vilket begreppet förekommit i 
diskussionerna om tredjemansavtal. (Något som lär kunna förklaras av 
ämnesnärheten.)

Påståenden om att ett eller annat ”är en fiktion” har annars förekom-
mit ganska frekvent i den rättsliga litteraturen.1416 I svensk rättsveten-
skap har i och för sig varken fenomenet eller ämnet fiktioner uppfattats 
som särskilt hedervärt eller ens tillräckligt intressant för att uppehålla sig 
vid.1417 Den typiska formen är istället att ett utpekande sker i förbifarten, 
som ett mer eller mindre implicit missbelåtet omdöme fällt i subversivt 
syfte.

Här bör vi dock undvika att bli alltför 1900-talsnationalistiskt Sverige-
fixerade. Rättsliga fiktioner var nämligen i den utländska och historiska 
litteraturen länge ett populärt och omskrivet ämne,1418 och i den interna-

1416 Enligt ovan. Ytterligare exempel: Cohen, Transcendental Nonsense and the Functio-
nal Approach s 812 och 821: ”the vivid fictions and metaphors of traditional jurispruden-
ce” [---] Legal concepts (for example, corporations or property rights) are supernatural 
entities which do not have a verifiable existence except to the eyes of faith. Rules of law, 
which refer to these legal concepts, are not descriptions of empirical social facts (such as 
the customs of men or the customs of judges) nor yet statements of moral ideals, but are 
rather theorems in an independent system”; Fish, Winning arguments s 136 f: ”Of course 
this is a fiction – Felix Cohen and the other legal realists are right [---] All legal argument 
unfold against a background of some authorized institutional fiction […]”.
1417 Ett nordiskt undantag finns i Ross, Legal Fictions, i Hughes (ed), Law, Reason and 
Justice s 217 ff, varom mer nedan.
1418 Se t ex Maclean, Legal Fictions and Fictional Entities in Renaissance Jurisprudence 
s 1 ff m hänv, och Maclean, Interpretation and meaning in the Renaissance s 138 ff; klas-
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tionella litteraturen har ämnet rönt en del uppmärksamhet, inte minst på 
senare tid,1419 varför fokus för en stund kan flyttas dit.

Det kan då återigen noteras att det knappast finns någon spridd eller 
entydig definition av vad en ”fiktion” eller en ”rättslig fiktion” är.1420 Fik-
tionsetiketten har i olika sammanhang använts för att utpeka lite olika 
saker – det vill säga saker som det finns utrymme att i analytiskt hän-
seende hålla isär – och utpekandena har även skett av olika skäl (om än 
normalt i kritisk anda),1421 varför det kan sägas röra sig om åtminstone 
potentiellt polysemiska termer.1422

I modern tid är den i sammanhanget förmodligen mest kända rättsve-
tenskapliga undersökningen Lon L Fullers artikelserie Legal Fictions, som 

siker är bl a Maine, Ancient Law (1861) s 26 ff; von Jhering, Geist des römischen Rechts, 
del III Bd 1 (1865) s 276 ff; Savigny, Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und 
Rechtswissenschaft 2 uppl (1828) s 32 f.
1419 Om man vill kan man framställa det som en renässans (det är ju ett populärt, om än 
allt annat än neutralt, grepp). Så, Del Mar, i sin inledning till ett temanummer om fiktio-
ner, i International Journal of Law in Context 2013 (vol 9), se Del Mar, Recovering Legal 
Fictions: An Introduction, a tskr 2013 s 437 ff. Jfr även D Lind, The Pragmatic Value of 
Legal Fictions s 86, som menar att ”the legal fiction” efter 1930-talet ”for several deca-
des [fell] into relative jurisprudential obscurity.”, och Aviam, Reviewing Legal Fictions, 
Georgia Law Review 1986 (vol 20) s 871 ff, som på s 872 (jfr s 874 f ), kunde konstatera 
att: ”There is a widespread, albeit somewhat vague idea that Lon Fuller wrote quite intel-
ligently about legal fictions a long time ago, but few in America seriously grapple with the 
use and abuse of legal fictions.” och det gäller även utanför USA. Det finns dock undan-
tag, inte minst i form av Oliviers monografi Legal fictions in practice and legal science, 
1975. För en kortfattad litteraturöversikt, se D Lind, a a s 85 ff.
1420 Jfr t ex om Fullers definition nedan i not 1424; Oliviers alternativa definition, Legal 
fictions in practice and legal science s 81 (”Under legal fiction, I understand an assump-
tion of fact deliberately, lawfully and irrebuttably made contrary to the facts proven or 
probable in a particular case, with the object of bringing a particular legal rule into opera-
tion or explaining a legal rule, the assumption being permitted by law or employed in 
legal science.)”; och Del Mar, Introducing Legal Fictions: Examples, Functions, Defini-
tions and Evaluations s xx ff m hänv.
1421 Jfr Fuller, Legal Fictions s 3: ”One finds frequently the criticism that a certain doctri-
ne of the courts is based on a fiction. This is assumed, without demonstration, to furnish 
an argument against the fiction.” Se även t ex Schauer, Legal Fictions Revisited s 113; Del 
Mar, Legal Fictions and Legal Change in the Common Law Tradition s 239 m hänv och 
bl a: ”the bulk of the literature is negative in tone.”
1422 Mångtydigheten har dock sällan noterats, och det är, oavsett om det är medvetet eller 
inte, retoriskt taktiskt av dem som är skeptiska mot fiktioner att förbigå eventuell poly-
semi med tystnad. Detta då de olika sätten och skälen till att vara kritisk mot fiktioner 
därmed kan klumpas ihop och bli ömsesidigt understödjande, på ett sätt som innebär att 
skeptikerna drar nytta av varandra, och av de av varandra odlade doxorna, i sin kritik, 
därför att de kritiserade fenomenen då kan framstå som ett enda enhetligt sådant.
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utkom i tre delar 1930–1931.1423 I de olika artiklarna gör sig Fuller olika 
ärenden. I den första reflekterar han över vad fiktioner är, och lutar åt att det 
rör sig om false statements not intended to decieve, which have some measure of 
utility.1424 Hans behandling betraktar fiktionen som ett särskilt slags språk-
användning, a linguistic phenomenon, och går i hög grad ut på att särskilja 
fiktioner från andra icke-sanna påståenden. I den andra reflekterar han över 
skälen till att fiktioner förekommer (varvid många olika skäl uppmärksam-
mas, se nedan). I den tredje reflekterar han slutligen över hur de fungerar 
– varmed förstås vilken roll de spelar och om de i praktiken (som i practical 
reasoning) rent av är ofrånkomliga instrument för mänskligt tänkande (Fullers 
slutsats: ”Ja, i praktiken verkar de vara det.”). Bidraget är komplext och rör 
sig över stora teman, varför det är svårt att här sammanfatta det på ett mer 
meningsfullt sätt än vad som just skett.1425 Det gör dock inte så mycket, för 
våra syften.

Sammantaget inventerar i varje fall Fuller åtskilligt av det som kan sägas 
om fiktionerna och artikelserien är vida känd, ansedd som monumental (på 
samma sätt som Alméns köplagskommentar i Sverige, minus omfånget), 
samt kärnfull och läsvärd. Den har senare också kommit att generera en hel 
liten historisk-rättsteoretisk subgenre om rättsliga fiktioner, där såväl före-
teelsen som de vanliga reaktionerna mot densamma beskrivits, problemati-
serats och i kritisk anda utvecklats.1426 I denna diskussion framstår artikel-
serien som i viss mening grundläggande för en internationell fiktionsdiskurs 

1423 Lon L(uvois, om någon undrar) Fuller, Legal Fictions, Illinois Law Review 1930 
(vol 25 nr 4, 5 och 8) s 363 ff; s 513 ff och s 877 ff. Fr o m 1967 finns artiklarna samlade 
i boken Legal Fictions, där de också getts en kort inledning. Här hänvisas genomgående 
till boken.
1424 Jfr Fuller, Legal fictions s 5 ff, och s 9 där två alternativa definitioner anförs: ”A fic-
tion is either, (1) a statement propounded with a complete or partial consciousness of its 
falsity, or (2) a false statement recognized as having utility.” Dessa definitioner undergår 
sedan omfattande problematisering i Fullers fortsatta analys, och Fuller upprätthåller i 
stort sett genomgående tanken om att en fiktion bör vara medvetet falsk (det är de uppfat-
tat sanna fiktionerna som är farliga, jfr s 10), och att en fiktion bör vara i någon mening 
nyttig. Se även t ex Quinn, Fuller on Legal Fictions: A Benthamic Perspective s 56; Smith, 
New Legal Fictions s 1465 f och jfr Petroski, Legal Fictions and the Limits of Legal 
Language s 132.
1425 Jfr Fuller själv, Legal Fictions s 133, där han istället för att avslutningsvis försöka 
ge en sammanfattning av sina slutsatser anför att: ”The matter is not simple enough to 
permit reduction to a compact formula.”
1426 Flera av bidragen i det i not 1200 ovan nämnda specialnumret av International Jour-
nal of Law in Context har senare influtit i antologin Del Mar & Twining (ed), Legal 
Fictions in Theory and Practice (2015), som innehåller knappt 20 bidrag om rättsliga 
fiktioner från olika ämnesområden och på olika teman. Till dess legend hör att idén till 
antologin ska ha fötts i ett mörkt hörn av en pub i Berlin, i samband med inmundigande 
av tyskt öl och Fullers artikelserie, se a tskr 2013 s 441. Ang ämnespositioneringen, jfr 
Smith, New Legal Fictions s 1435 ff och Del Mar, Recovering Legal Fictions: An Intro-
duction s 437: ”traditionally, the topic of legal fictions sits at the crossroads of legal theory 
and legal history”.
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(inte oväntat är det särskilt de anglofona som anknutit därtill),1427 och Ful-
lers bidrag utgör därmed en ganska given del av grunden för varje teoretiskt 
initierad diskussion om rättsliga fiktioner.1428 Den är dock ingalunda ensam 
i sin genre, och samtalet har inte stått still sedan Fullers bidrag.1429

Det kan i varje fall sägas finnas en internationell fiktionsdiskurs. Delar 
av denna kan läsas i syfte att upprätta en tentativ taxonomi över olika 
slags rättsliga fiktioner. En taxonomi som huvudsakligen kan konstrueras 
i enlighet med de tänkbara motiven till olika slags fingeranden och till 
effekterna därav, samt ofta komma att bestå av motsatspar. Ett försök till 
en lagom seriös diskursinventering ger en taxonomi som – fritt översatt 
till lämpliga svenska termer och exempel – inbegriper följande klassifice-
ringar:

a)  antagande respektive påstående fiktioner, som skiljer sig åt genom 
sin form, genom att antagande fiktioner utgår explicit eller implicit 
från att saken är som om det som fingeras faktiskt föreligger, medan 
påstående fiktioner påstår att det som fingeras faktiskt föreligger 
(skillnaden i form är ungefär: ”som om” respektive ”det är så”, eller 
motsvarande den mellan ett enthymem där den implicita premissen 
är fiktiv, respektive en syllogism där en av de uttryckta premisserna 
är fiktiv);1430

b)  medlande eller rekoncilierande fiktioner, där klassificeringen bygger 
på fiktionernas funktion, att göra en viss utgång förenlig med någon 
uttalad eller underförstådd premiss (att fingera en garanti då culpa 
ej visats är ett gott exempel, då garantifiktionen syftar till att göra 
en skadeståndspåföljd förenlig med premissen att inomobligatoriskt 
skadestånd utgår vid culpa eller garanti);1431

1427 Själv bygger dock Fuller uttryckligen och i hög grad på Hans Vaihingers ”som-om-
filosofi”, från Die Philosophie des Als Ob (1911). Se därom främst Fullers tredje artikel i 
serien, eller i bokform s 93 ff. Fuller bygger även på andra och åberopar gärna bl a Savigny 
och von Jhering, se t ex a a s 59 ff.
1428 Jfr Petroski, Legal Fictions and the Limits of Legal Language s 132 m hänv.
1429 Jfr i not 1418 och 1419 ovan.
1430 Fuller, Legal Fictions s 36 ff. Jfr Ando, Fact, Fiction and Social Reality in Roman 
Law s 300.
1431 Fuller, Legal Fictions s 51 ff. Jfr 4.3.2 och 4.3.3 ovan. Jfr även Pound, Jurisprudence, 
vol 3 s 450, som talar om Dogmatic fictions som ”worked out after the event by juristic 
thinking in order to give or appear to give a rational explanation of existing precepts.” 
von Jhering, Geist des römischen Rechts, del III Bd 1 s 290, använder samma term och 
avser därmed fiktioner vars ändamål är ”inte att underlätta infogandet av en ny rättssats i 
den befintliga rätten, utan att underlätta juristernas föreställning.” (”nicht Erleichterung 
der Anknüpfung eines neuen Rechtsſatzes an das bisherige Recht, ſondern Erleichterung 
der juriſtiſchen Vorſtellung.”), och alltså i princip utgör hjälpmedel vid systematisering. 
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c)  pedagogiska respektive persuasiva fiktioner, som illustrerar något 
respektive syftar till att övertyga om den på en fiktion grundade 
utgångens riktighet, ofta genom att väcka känslor (pathos);1432

d)  apologetiska eller skonande fiktioner, som ligger nära de persuasiva 
men fyller den därifrån i någon grad skilda funktionen att dölja den 
obekväma position i vilken rätten finner sig själv – ”fiktionen om att 
alla medborgare känner rätten” kunde vara ett exempel,1433 då den 
ibland fått legitimera en utgång i linje med den mer renhåriga prin-
cipen juris ignorantia nocet, vilken innebär att okunskap om rätten 
skadar och att rättsvillfarelse inte är ursäktande;1434

e)  vanemässiga respektive förskönande fiktioner, vilka ligger nära de 
föregående två grupperna men används av slentrian eller därför att 
de ”låter bra”, som de ofta förekommande påståendena om ”vårt 
romerskrättsliga arv”, eller det för den klassiska avtalsrätten funda-
mentala paradigm enligt vilket avtal ingås mellan fria och jämställda 
individer på armlängds avstånd vilka känner, förstår och rationellt 
kan beräkna följderna av sina respektive åtaganden;1435

von Jherings användning synes något snävare än Pounds, då dennes användning synes 
kunna omfatta såväl föreställningsunderlättande som infogandet av nya rättssatser. Jfr 
även Hellner, Lagstiftning i förmögenhetsrätten s 145 (Om Gierke).
1432 Se Fuller, Legal Fictions s 53 ff.
1433 Frågan har främst diskuterats i straffrättsliga sammanhang, där klassikern väl är 
Nehrman, Inledning til then swenska jurisprudentiam criminalem (1756) s 93 f, där han 
skiljer mellan ignoranti iuris (”okunnighet om Lagens förordnande”) och ignorantia facti 
(”[okunnighet] om andra gierningar”; i Iurisprudentiam civilem, s 80, används uttryckli-
gen termen ignorantia facti om den senare typen av okunnighet). Nehrman betonar att: 
”Theſſa begge måſte noga åtſkiljas.”, och att ”Then förra lindrar ej straffet.” Standardkäl-
lan om rättsvillfarelse är väl dock fortfarande Thornstedt, Rättsvillfarelse (1956). Jfr även 
Asp, Ulväng & Jareborg, Kriminalrättens grunder 2 uppl s 357 ff, 379 ff; samt, utanför 
straffrätten t ex Nordh, Praktisk process I: Processens ram i tvistemål 2 uppl s 11, som 
talar om ”principen om att alla är skyldiga att veta vad lagen innehåller” (jfr därtill Nehr-
man, först a a s 94: ”Then är i ſig ſielf en aktvärd förſummelse, at ej giöra ſig underrättad, 
om gierningen var lovgiven eller förbuden, innan den företagen blef ”), eller B Lehrberg, 
Avtalstolkning 7 uppl s 288 och Förutsättningsläran s 381 ff, 404 ff, 433 ff och 455 f m 
hänv.
1434 Se Fuller, Legal Fictions s 83 ff m hänv. Jfr även Petroski, Legal Fictions and the 
Limits of Legal Language s 132, som möjligen ser det som en reaktion på en ökad tekno-
kratisering och talar om att: ”legal writers seem generally, and increasingly over time, to 
have used the ’legal fiction’ label to signal their sense of the futility of further justification 
to a non-legal audience.”
1435 Fuller, Legal Fictions s 85 ff. Jfr Quinn, Fuller on Legal Fictions: A Benthamic Per-
spective s 75: ”Indeed, it has been argued that the dangers of the perversion of common 
judgment by habitual errors of omission and uncritical acceptance of fallacious premi-
ses and modes of reasoning lie at the root of the anathema [Bentham] pronounced on 
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f )  historiska eller kreativa respektive icke-historiska eller förkortande 
fiktioner.1436 De förra tjänar till att ändra rätten medan de senare 
endast syftar till kärnfull deskription och regelmässigt skulle kunna 
ersättas av en längre omskrivning (parafrasis)1437 – de mest kända 
exemplen lär vara ”fiktionen om immateriella rättighetsobjekt”1438 
och ”fiktionen om juridiska personer” (till exempel ett aktiebolag) 
där rättighets- och personbegreppet i princip (men inte i praktiken) 
borde kunna ersättas av en längre beskrivning som bland annat räk-
nar upp de olika rättigheter och skyldigheter där objektet eller per-
sonen figurerar som samlande begrepp (jfr Tû-tû);1439

g)  generella respektive speciella fiktioner, som skiljer sig åt genom sina 
olika räckvidder – ett exempel på en generell fiktion är den om en 
”högre” rätt, i förhållande till vilken en lag kan få vika sig (som enligt 
den positivistiska förståelsen av naturrätten, eller någon rättighets-
ideologi), ett annat exempel är idén om det rättsordningslegitime-
rande samhällskontraktet. Speciella fiktioner är snävare, och kan till 
exempel gå ut på att någon fingeras ha bett om att få betalt,1440 tagit 
något i sin besittning,1441 eller ingått ett avtal,1442 för att legitimera 
en utgång som normalt kräver att något sådant skett;

h)  processuella respektive materiella fiktioner, där distinktionen tangerar, 
den förvisso icke stabila, gränsen mellan processrätt och materiell 
rätt;1443

legal fictions.” Jfr även D Lind, The Pragmatic Value of Legal Fictions s 104, 100 f. För 
ett delvis topiskt program för argument med anknytning till viljeprincipen, se Norlén, 
Oskälighet och 36 § avtalslagen s 173 ff, och jfr passim, om bl a ”den fullt ut informerade 
viljans” betydelse.
1436 Termerna historisk och icke-historisk är egentligen inget vidare, men de förekommer.
1437 Se vidare i och vid not 1511.
1438 Jfr Schafer & Cornwell, Law’s Fictions, Legal Fictions and Copyright Law s 175 ff.
1439 Jfr Fuller, Legal Fictions s 56–83 som delvis bygger på von Jhering, Geist des römi-
schen Rechts, del III Bd 1 s 284 ff, se ssk s 290 f. von Jhering skiljer mellan historiska 
och dogmatiska fiktioner (jfr not 1431) och åsyftar med de förstnämnda fiktioner med 
ett historiskt ursprung, där fiktionen så att säga medlar mellan nya problem och en his-
toriskt given rätt (tidigare förefintliga rättskällor) och därigenom medger innovation och 
kreativitet. Jfr även 6.1 nedan, vid not 2668 ff.
1440 Jfr Birks, Fictions Ancient and Modern, Fs Honoré s 86 ff.
1441 Hur besittningsbegreppet ska förstås är ett internationellt och klassiskt problem. 
Ibland har begreppet bestämts snävt, som t ex fysiskt tagande i egen besittning, varvid 
andra fall, där en person som inte tagit besittning på det sättet ändå ansetts böra nå fram-
gång med sin talan, blivit problematiska. Därvid har det förekommit att problemen lösts 
genom fingerade besittningstaganden och dylikt.
1442 Jfr Fuller, Legal Fictions s 87 ff och Pound, Jurisprudence, vol 3 s 449 f.
1443 Jfr Fuller, Legal Fictions s 89 ff; Pound, Jurisprudence, vol 3 s 450.
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i)  därutöver kan fiktionerna delas in i enlighet med var de 
förekommer,1444 i klasser om legislativa fiktioner,1445 jurisprudenti-
ella fiktioner;1446 samt, kunde tilläggas, enskilda personers fingerade 
rättshandlingar,1447 och möjligen även, deras ombuds kreativt formu-
lerade grunder;1448

j)  det går även att skilja rättstekniska fiktioner från tillämpningsfiktioner, 
där de förra oftast kan ses som generella fiktioner och exemplifie-
ras med idén om förmögenhetsrättsliga förpliktelser (där det fiktiva 
skulle bestå i att rättigheterna saknar motsvarigheter i den fysiska 
verkligheten),1449 och de senare som speciella och exemplifieras med 
enskilda avtalsfiktioner;1450

k)  positiva fiktioner, som innebär att omständigheter fingeras föreligga, 
respektive negativa, nullifierande eller negligerande fiktioner, vilka 
innebär ett bortseende från vissa av ett falls omständigheter eller 
rättsliga karaktäristika, som alltså fingeras inte föreligga.1451 (Fuller 
har uttalat sig om negligerande fiktioner och byggt på Vaihinger när 
han ansett att det rör sig om ett specialfall av den ofrånkomliga pro-
cess av simplifiering, reduktion och organisation som varje mänsk-
lig perception och därmed varje vetenskaplig tillnärmning innebär, 
genom att de medför ett organiserande av det herakliteanska erfa-
renhetsflödet i upplevelsekategorier – exempelvis vetenskapliga taxo-

1444 Att differentiera mellan olika ”författare” av fiktioner är centralt för Kelsen, i den-
nes tidiga kritik av Vaihingers som-om-filsofi, se och jfr Kelsen, Zur Theorie der juris-
tischen Fiktionen. Mit besonderer berücksichtigung von Vaihingers Philophie des Als 
Ob s 638 ff (i Kletzers översättning, Kelsen, On the Theory of Juridic Fictions s 9 ff). Jfr 
Kletzer, Kelsen on Vaihinger s 24 f. Jfr även Gustafsson, Fiction of Law, Rechtstheorie 
2010 (vol 41) s 319 ff, ssk s 336 ff.
1445 Fuller, Legal Fictions s 90 ff. Jfr Olivier, Legal fictions in legal practice and legal 
science s 130 f och Del Mar, Legal Fictions and Legal Change in the Common Law 
Tradition s 228.
1446 Som kan inbegripa praxis såväl som rättsvetenskapen, jfr Fuller, Legal Fictions 
s 127 ff, som bl a exemplifierar med fiktionen om rättens enhet. Jfr även Del Mar, Legal 
Fictions and Legal Change in the Common Law Tradition s 228 m hänv.
1447 Jfr Del Mar, Legal Fictions and Legal Change in the Common Law Tradition s 228 
m hänv i den omf not 8.
1448 Jfr Del Mar, Legal Fictions and Legal Change in the Common Law Tradition s 244; 
Lobban, Legal Fictions before the Age of Reform s 200.
1449 Jfr i not 1883 nedan.
1450 Jfr Fuller, Legal Fictions s 130 f.
1451 Fuller, Legal Fictions s 106 ff, talar egentligen bara om neglective fictions, men det är 
klart att det finns en motsats därtill – vilket impliceras i hans övriga utläggningar, passim 
– och det ligger då nära till hands att tala om positiva och negativa fiktioner. Jfr även D 
Lind, The Pragmatic Value of Legal Fictions s 103 ff ang nullifierande fiktioner.
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nomier som den förevarande – och därmed ofta innebär ett bor t -
seende från det som inte passar in i dessa kategorier.1452 Det är 
lätt att se att en sådan reduktionsprocess inte minst aktualiseras vid 
rättstillämpning, då en av de grundläggande operationerna där är att 
just sortera ut det som är ”rättsligt relevant”, från det irrelevanta.)1453

l)  Sist men inte minst kan nämnas explorativa eller experimentella fik-
tioner, som kan användas för att försiktigt testa rättsliga nyskapelser, 
genom att, istället för att införa en ny regel med viss innebörd och 
därmed fixera rättsläget i enlighet med densamma, ändra de opera-
tiva fakta som krävs för att en annan, redan befintlig, regel ska kunna 
tillämpas.1454 Någon skulle till exempel kunna fingera ett tredje-
mansavtal, istället för att införa en regel om direktkravsrätt, i syfte 
att medge utvärdering av resultatet av den företagna operationen.

Som synes är klassificeringarna sällan ömsesidigt uteslutande, då flera av 
dem kan passa in på en och samma fiktion – en tredjemansavtalsfiktion av 
det slag som ovan berörts är exempelvis såväl speciell och materiell, som 
positiv och en tillämpningsfiktion. Den är även rekoncilierande, specifikt 
i förhållande till principen om avtalets subjektiva begränsning, då fiktio-
nen medger att avsteg kan göras från denna princip utan att rättsläget, 
ytligt sett, förändras. Taxonomins olika klasser och de olika exemplen kan 
naturligtvis diskuteras, och klasserna är inte helt logiskt avskilda från var-
andra. Det är dock heller inte taxonomins egentliga poäng. Dess huvud-
sakliga syfte är istället (som framgick av det som föregick punktlistan) att 
exemplifiera fiktionstermens potentiella flertydighet.

Därutöver tjänar taxonomin, som en positiv bieffekt, till att illustrera 
några av de rättsliga fiktionernas viktigare funktioner. Det finns utrymme 
för en differentierad analys av de rättsliga fiktionerna (istället för bara ett 
enhetligt, ensidigt förkastande av dem). Som synes är taxonomin dock 
snarare till nytta då redan konstaterade fiktioner ska analyseras, det vill 

1452 Se och jfr Fuller, Legal Fictions s 106 ff. Jfr Feyerabend, Against Method s 83 ff (om 
att de helt enkelt inte såg). Jfr även 2.4 ovan.
1453 Jfr 2.3.1 och 2.4.5 ovan, eller Stern, Legal Fictions and Exclusionary Rules s 158: 
”the art of legal argument is the art of manipulating more or less complicated exclusio-
nary rules”.
1454 Se ssk Del Mar, Legal Fictions and Legal Change in the Common Law Tradition 
s 225 ff, men jfr även Fuller, Legal Fictions s 69; Milsom, Historical Foundations of the 
Common Law 2 uppl s 61 ff och Aldridge, Some uses of Legal Fictions in Criminal Law 
s 368. Tanken om att fiktioner utgör ett viktigt tillväxtmedel går som nämnts tillbaka på 
åtminstone von Jhering, Geist des römischen Rechts, del III Bd 1 (1865) s 277 ff och 
Maine, Ancient Law (1861) kap 1–2, som kan sägas vara klassikerna i sammanhanget.
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säga spjälkas upp, än för den som funderar på om något bör stämplas som 
en fiktion, från första början. Det senare ska vi nu gå in på.

4.3.4.2 Fiktionsbegreppets bestämning
I den mån det rättsliga fiktionsbegreppets abstrakta bestämning berörts 
inom ramen för fiktionsdiskursen, så har det brukat ske dels genom olika 
sinsemellan divergerande positiva definitioner av fiktioner; dels genom 
att olika rättsliga fiktioner differentieras i förhållande till varandra och 
andra liknande fenomen, varigenom (alltså) någon slags taxonomi över 
rättsliga fiktioner kan uppställas och därtill ett antal möjliga negativa 
definitionselement identifieras (toute négation est détermination).1455

När det kommer till positiva definitioner finns det dock knappast någon 
enighet,1456 och i diskursen förekommer åtskilliga disparata sätt att defi-
niera begreppet.1457 Därtill finns lika många olika förklaringar till varför 
fiktioner förekommer och vilka motiv och argument som kan anföras för 
dem, samt teoretiskt, ideologiskt och metodologiskt betingade omdömen 
om deras existensberättigande, värde och eventuella nyttighet. (Pragma-
tiker tenderar att inta en apologetisk hållning medan realisterna normalt 
är kritiska; båda lägrens ståndpunkter kan förklaras av deras teoretiska 
utgångspunkter.)1458

1455 Som Sartre sa, sedan Spinoza sagt spegelbilden, jfr Gustafssons Dissens s 53. Jfr även 
Hult, Bidrag till läran om försäkring av tredje mans intresse (I) s 144.
1456 Faktum är att det knappt finns ett samtal. De olika författarna tenderar att formulera 
sina egna definitioner, och arbeta utifrån dessa, ofta helt utan att förhålla sig till andras 
definitioner. Undantag finns dock. Smith, New Legal Fictions, utgör ett, då han uttryck-
ligen förhåller sig till Fuller och hans Legal Fictions. Med Smiths ord berör Fuller ”Clas-
sical Legal Fictions”, och Smith säger sig aktivt vilja omdefiniera ämnet, för att det bättre 
ska passa de nya fiktioner som utvecklats sedan Fullers behandling av ämnet och vilka 
Smith alltså berör. Smith hanterar dock Fullers text ganska styvmoderligt (bl a genom 
att slarva över många av Fullers distinktioner), och det kan ifrågasättas om det inte där 
främst rör sig om en utmanande positionering syftande till att illustrera Smiths egen texts 
relevans och nyhetsvärde.
1457 Jfr ovan om Fuller, och därtill, inte minst, Del Mar, Introducing Fictions: Examples, 
Functions, Definitions and Evaluations s ix ff, ssk s xi ff och xx ff m hänv.
1458 Fuller, som är fiktionsapologet, kan sägas vara pragmatist. Han återkommer ideligen 
till den möjliga nyttan (utility, expediency, convenience) med att laborera med fiktioner 
och ser det som ett slags mått för deras berättigande, se Legal fictions passim, och i sin 
positiva presentation av Vaihinger och dennes som-om-filosofi (som är grundläggande för 
Fullers arbete) inleder Fuller med att betona dennas likheter med den amerikanska prag-
matismen, se a a s 96. D Lind, The Pragmatic Value of Legal Fictions ssk s 83, är även han 
pragmatist och fiktionsapologet, men menar att fiktionen som fenomen är vare sig ond 
eller god – det är ett medel bland andra, vars förtjänster får bedömas relativt dess effekter.
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Det saknas skäl att här gå närmare in på alla de olika teorier, ideologier 
och kritiker som då förekommit (det finns heller inte utrymme därtill, då 
man kan skriva hela böcker om ämnet – vilket också gjorts).1459 Här ska 
endast nämnas att många av definitionerna har det gemensamt, att det 
anses röra sig om påståenden eller antaganden som betraktas som falska, 
samt att vissa uppfattar fiktionerna som nyttiga – om än regelmässigt 
endast som provisorier.1460

Såvitt gäller de negativa definitionselementen synes det dock finnas 
åtminstone något mått av enighet. Fiktionsbegreppets mening kan där-
för företrädesvis läggas ut genom att anknyta till ett antal teman och 
begreppspar samt genom påpekanden om vad en fiktion inte  är.1461 En 
sådan explikation är ägnad att säga något om det sätt på vilket begreppet 
är konstruerat, samt, därmed, något ytterligare om vad fiktionsbegrep-
pet och -etiketten kan göra  inom ramen för rättslig argumentation. Ett 
sådant explicerande kan också bidra med ytterligare ledning angående 
vad som egentligen är problemet, eller kanske rätteligen problemen, 
med fiktioner.

Så, ”fiktion” är alltså en polysemisk term, vars innebörd kan utläggas 
genom att den relateras till ett antal olika teman. Det mest givna är att 
infoga termen i motsatsparet fiktion–fakta, som redan berörts och kom-
mer att beröras något ytterligare nedan. Fiktionsbegreppets betydelse kan 
vidare preciseras genom att det särskiljs från andra liknande fenomen, som 
lögner, bedrägerier, felslut och falska hypoteser (även om fiktioner också 
brukar antas denotera något från sanningen avvikande).1462 Det kan även 
särskiljas från mer juridisk-tekniska fenomen, och då primärt anseenden 

1459 Utöver den i not 1419 nämnda antologin och Oliviers bok kan nämnas att Jeremy 
Bentham har skrivit en kritisk sådan, jfr Ogden, Bentham’s Theory of Fictions, och att 
Fullers främsta inspirationskälla Hans Vaihinger skrivit en mer positiv sådan, Die Philo-
sophie des Als Ob. Båda dessa är primärt filosofiska men rör även rättsliga ämnen och har 
figurerat i rättsliga kontexter.
1460 Jfr ovan i not 1194. Jfr även Fuller, Legal fictions s 2 och 116 ff (om Vaihingers regel 
för att undvika missbruk av fiktioner – se om den nedan vid not 1502 ff).
1461 Jfr Gama, Presumtions and Fictions: A Collingwoodian Approach s 347: ”A recur-
rent theme in the literature of legal fictions is the analysis of the similarities and dif-
ferences between fictions and other related concepts. For centuries, legal scholars have 
relied on this practice for the purpose of acquiring a better understanding of this concept. 
The question ’What is a legal fiction?’ is expected to be clarified by making explicit what 
legal fictions are not, and how they differ from other concepts.” Jfr även Petroski, Legal 
Fictions and the Limits of Legal Language s 132 f och Del Mar, Legal Fictions and Legal 
Change in the Common Law Tradition s 225 f.
1462 Se ang förhållandet till falska hypoteser främst Fuller, Legal Fictions s 98 ff och 
124 ff. För en utläggning av ett specifikt postivistiskt situerat sådant förhållande, se Gus-
tafsson, Fiction of Law s 331 ff.



380

(som i ”anses utfäst”) och analogier, vilket är två centrala teman som vi 
ska komma in ordentligt på först något nedan, samt presumtioner, som 
vi kan riva av redan här.

Förhållandet mellan fiktioner och presumtioner är ett återkommande 
tema i litteraturen om fiktioner,1463 och förhållandet har ofta preciserats 
på ungefär samma sätt alltsedan medeltiden.1464 Det tänks röra sig om 
två olika typer av antaganden,1465 vilka skiljer sig åt genom att de har olika 
relation till (den sanna) verkligheten, även om de båda bygger på att 
man inte vet  att det som antas överenss tämmer med denna. Fiktio-
nen är veterligen osann och avviker alltså från verkligheten, medan pre-
sumtionen skul le  kunna vara  sann.1466 Presumtioner är avsedda för 
situationer då osäkerhet råder, och anvisar i sådana fall en utgångspunkt 
för prövningen – exempelvis att parterna inte avtalat om visst pris,1467 att 
en part varit eller inte varit culpös,1468 eller att ett visst avtal inte ska gälla 
till förmån för tredjeman.1469

Presumtioner brukar alltså antas vara verklighets- och sanningsorien-
terade, i så måtto att de tar sikte på ”den utomjuridiska verkligheten” 

1463 Se t ex Fuller, Legal Fictions s 40 ff; Schauer, Legal Fictions Revisited s 117 ff; Del 
Mar, Legal Fictions and Legal Change in the Common Law Tradition s 226; Smith, New 
Legal Fictions bl a s 1451 f; Maclean, Legal Fictions and Fictional Entities in Renaissance 
Jurisprudence s 7, och inte minst Gama, Presumptions and Fictions: A Collingwoodian 
Approach s 347 ff.
1464 Jfr Gama, Presumtions and Fictions s 347 ff. Jfr även vid och i not 1483 nedan, samt 
Maclean, Legal Fictions and Fictional entities in Renaissance Jurisprudence ssk s 7 och 
Maclean, Interpretation and Meaning in the Renaissance s 101 ff.
1465 Gama, Presumptions and fictions s 348.
1466 Jfr Gama, Presumtions and fictions s 353, som (efter Todescan, Diritto e realtà. Storia 
e teoria della fictio juris s 172) citerar Baldus: ”præsumptio iuris et de iure est declaratoria 
rei dubiæ, quia præsumptio est verorum; fictio est falsorum” (ungefär: en præsumtio juris et 
de jure är en [rättslig] deklaration om en tveksam sak, som enligt presumtionen är sann; en 
fiktion är falsk). Jfr även Vaihinger, Die Philosophie des Als Ob, 7 och 8 uppl 1922 s 258 
(Ogdens översättning, Vaihinger, The Philosphy of ’As if ’ (1924) s 147).
1467 Frågan om bevisbördans placering för avtal om bestämt pris är omdiskuterad, inte 
minst i anslutning till praxisserien med NJA 1951 s 1, NJA 1975 s 280, NJA 1989 s 215, 
NJA 2001 s 177 och NJA 2005 s 205. Den fr o m 2001 och 2005 års fall nya huvudregeln 
är att den som påstår att avtal om bestämt pris träffats, har bevisbördan för sitt påstående 
(och uppfylls inte beviskravet blir priset enligt utfyllande rätt ”skäligt”). Se om dithörande 
frågor, t ex Heuman, Bevisbörda och beviskrav i tvistemål s 98, 101 f, 137 f, 158 f, 216 ff, 
230 f, 278 (olika argument för och emot bevisbördans placering); B Lehrberg, Köprätt 
s 370 ff; Ramberg & Herre, Köplagen 2 uppl s 395 ff, eller Håstad, Köprätt och annan 
kontraktsrätt 6 uppl s 162 ff.
1468 Jfr Heuman, Bevisbörda och beviskrav i tvistemål s 315 ff och H Andersson, Ansvars-
problem i skadeståndsrätten 170 ff m hänv.
1469 Se 4.4.3.2 och Bd 2, kap 10 i anslutning till NJA 2005 s 142, angående bevisbörda 
för tredjemansavtal.
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sådan denna tänks befolkas av objekt som existerar självständigt i förhål-
lande till, och bestäms skilt, från rättsordningen – exempelvis genom att 
bestämmas som den natur l iga  verkligheten, eller den värld som kan 
erfaras med sinnena.1470 Specifikt tas sikte på hur denna förmodl igen 
är beskaffad, kanske därför att den kan antas normalt vara, eller böra vara, 
det.1471

Med en definition hämtad från en av 1200-talets glossatorer, kanonisten 
Tancredus av Bologna: Praesumptio est argumentum ad credendum unum 
factum surgens ex probatione ulterior facti (ganska fritt översatt till vettig 
svenska: En presumtion är ett argument om att ett faktum sannolikt följer 
av ett annat bevisat faktum).1472 Glossatorerna skilde mellan olika slag av 
presumtioner. Här kan nämnas præsumtiones facti (eller hominis), præsum-
tiones juris och præsumtiones juris et de jure, då dessa alltjämt förekommer i 
källorna.1473 Tancredus definition avser præsumtiones facti, vilka till skillnad 
från de andra præsumtiones, enligt en nutida förståelse av desamma, rör i 
princip bevisbara omständigheter, snarare än rättsliga principer.1474 En 

1470 Jfr Kelsens kritik av Vaihinger, Kelsen, Zur Theorie der juristischen Fiktionen. Mit 
besonderer berücksichtigung von Vaihingers Philophie des Als Ob s 652 f (i Kletzers 
översättning, Kelsen, On the Theory of Juridic Fictions s 19).
1471 Ekelöf, Edelstam & Heuman, Rättegång IV s 89: ”När lagstiftaren ställer upp en 
bevismässig presumtion kan den motiveras med att presumtionen har stöd i ursprungs-
sannolikhet, dvs. att den presumerade omständigheten vanligtvis föreligger om den pre-
sumtionsgrundande omständigheten bevisas.” På a st noteras dock även att presumtioner 
kan motiveras på andra sätt än med hänvisning till sannolikhetsgrad, t ex m h t vad som 
är processekonomiskt önskvärt, eller vem som har bäst bevissäkringsmöjligheter. Jfr även 
Heuman, Bevisbörda och beviskrav i tvistemål s 114 ff och 1.1 ovan, vid och i not 90, 
samt citatet i not 1127.
1472 Jfr Olivecrona, Bevisskyldigheten och den materiella rätten s 42 f och se Gama, Pre-
sumtions and Fictions s 351 m (franska och italienska) hänv. Gama framhåller Tancredus 
sannolika retoriska inspiration, då hans vill se Tancredus begrepps likheter med det reto-
riska begreppet argumentum, sådant det bestäms hos Quintilianus. I Institutio oratoria 
(5.10.9) beskrivs begreppet i samband med att Quintilianus redogör för hur man leder 
saker i bevis (i probatio och refutatio), och efter att först noterat argumentums mångty-
dighet följer beskrivningen (i Russells översättning The Orators Education 3–5 s 371 f ): 
”Argument [i denna särskilda betydelse] is proof-giving reasoning, by which one thing 
is inferred from another, and which confirms what is doubtful by means of what is not 
doubt ful […]”. Det kan sägas röra sig om ett slags logisk analys av klassiska enthymem 
(jfr a a s 367) och Quintilianus erbjuder senare topiker där man kan söka de säkra premis-
ser vilka kan nyttjas i argumentation, vilket utgör majoriten av avsn 5.10; se a a 5.10.13 ff 
(= Russel s 373 ff), ssk 5.10.20 ff.
1473 Se t ex Ekelöf, Edelstam & Heuman, Rättegång IV s 90 f; Lindell, Sakfrågor och 
rättsfrågor s 301, och, något äldre, Bolding, Bevisbördan och den juridiska tekniken 
s 133 ff (som dock är kritisk till terminologin); Olivecrona, Bevisskyldigheten och den 
materiella rätten s 42 f.
1474 Jfr Bolding, Bevisbördan och den juridiska tekniken s 133 ff och Ekelöf & Boman, 
Rättegång IV 6 uppl s 74 (i 7 uppl har Edelstam och Heuman klivit in och omhänderhaft 
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liknande definition ges av David Nehrman (”adlad Ehrenstråle”) i Inledning 
til then swenska iurisprudentiam civilem från 1751, där han skriver att: ”Thet 
ſlut, ſom genom thenna probationem artificialem utdrages […], kallar jag 
præſumtion, ſom är en ſannolik gißning, grundad på thet, ſom gemenligen 
plägar skie. Och ſom Domaren här af underrättes om thet, ſom ſanningen 
likt är […]”1475 Från Nehrman går sedan ett tämligen obrutet arv till våra 
dagar.1476

Det är allmängods (som i commonplace) att sådana presumtioners ver-
kan är att den sannolika verkligheten i processuellt hänseende antas före-
ligga (givet förekomsten av sådana presumtionsgrundande förhållanden 
som krävs enligt presumtionsregeln, exempelvis att ett avtal bevisligen 
ingåtts).1477 I rättsligt hänseende innebär detta också att den i princip 
föreligger, om än endast intill dess att presumtionen motbevisas,1478 efter-
som avvikelser från bevismässiga presumtioner kan ske. (Såvida inte pre-
sumtionen är absolut, eller med ett annat ord konklusiv – men då rör det 
sig enligt en realistisk analys inte om en egentlig presumtion, i modern 
mening, utan om antingen en fiktion eller en materiell rättsregel.)1479 

uppdateringen och låtit avsnittet undergå betydande omarbetning; jfr där s 90, 91 och 
94). Se om den äldre förståelsen och relationen legala bevisteorier, Olivecrona, Bevisskyl-
digheten och den materiella rätten s 41 ff.
1475 Nehrman, Inledning til then swenska processum civilem: efter Sweriges Rikes lag 
och stadgar (1732) s 278 § 10. Som antyds av citatet behandlas presumtionerna som en 
del av en legal bevisteori tillsammans med andra artificiella bevis, jfr a a s 275. Nehrman 
nämner uttryckligen, om än med skepsis, Alciatus, som producerat den förmodligen mest 
kända medeltidskällan om presumtioner (s 278 § 11: ”Thet ſom Alciatus, Menochius och 
flere ſkrifva om præsumtioner, är mycket widlyftigt, men tjenar mera til at förwilla än 
upſtäda förſtåndet”), och alluderar uttryckligen på den retoriska traditionen i bevisrätten 
genom att dels omtala de artificiella bevisen som ”theße argumenta” vilka ”kunna wara 
neceſſaria och apodictica” (s 275 § 3, jfr i not 1472 ovan) Nehrman var dock skeptisk till 
mycket av den medeltida bevisrätten, och erbjuder bl a en legendarisk sågning av logica 
Juridicas: ”Thet, ſom mörkt och ſwårt är, gå the antingen förbi, eller giöra the thet ännu 
ſwårare, och anföra mycket, ſom aldrig kan nyttias.” (§ 4 s 276.)
1476 Se t ex Ekelöf & Boman, Rättegång IV 6 uppl s 73 ff, som inleder ett avsnitt om 
presumtioner med att tala om terminologiska arv och sedan på s 74 uttryckligen hänvisar 
till den aktuella passagen hos Nehrman (s 279 i 1751 års uppl). Jfr även Ekelöf, Edelstam 
& Heuman, a a 7 uppl s 90 ff.
1477 Ekelöf, Edelstam & Heuman, Rättegång IV 7 uppl s 88 f; Olivecrona, Bevisskyl-
digheten och den materiella rätten s 41; Heuman, Bevisbörda och beviskrav i tvistemål 
s 113. Jfr Bolding, Bevisbördan och den juridiska tekniken s 132 ff. Ibland talas om 
omständigheterna som den presumerande respektive den presumerade, se t ex a a 6 uppl 
s 74; jfr även Heuman, Bevisbörda och beviskrav i tvistemål s 113.
1478 Jfr a st:n.
1479 Jfr vidare nedan, och t ex Lindell, Sakfrågor och rättsfrågor s 301 samt Ekelöf, Edel-
stam & Heuman, Rättegång IV s 90, som i princip ser sådana presumtioner, præsumtio-
nes juris et de jure, som materiella rättsregler (jfr även a a 6 uppl s 75). När Ekelöf m fl 
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Avvikelse förutsätter att tillräcklig bevisning för att häva presumtionen 
förebringas,1480 och uppfylls det gällande beviskravet så frångås den 
antagna utgångspunkten, eftersom man då, med en tillräcklig grad av 
säkerhet, vet att det som presumerats är falskt – i den meningen att det 
avviker från ”den utomjuridiska verkligheten”.1481

Sammanfattningsvis är alltså presumtioner, traditionellt sett, troliga 
slutledningar att använda i fall av osäkerhet.1482

Fiktionen däremot, den står sig alltså trots att den veter l igen är falsk 
– eller med Cinus av Pistoias (1270–1337) ord: fictio est in re certa contra-
riae veritatis, pro veritate (ungefär: en fiktion är något som säkert är mot-
satt sanningen, vilket tas för sanning).1483 Denna avvikelse från sanningen 
– denna falskhet – kan endast legitimeras genom att rättsliga fiktioner 
uppbärs av andra skäl än presumtioner.1484

4.3.5 Kort erinran av några av skälen för och emot 
att nyttja fiktioner

Det mest klassiska argumentet för att i rättsliga sammanhang fingera 
något är att fiktionen motverkar opåkallad formalism i rättssystemet, och 
därmed tjänar till att undvika oönskade konsekvenser – vare sig forma-
lismen innebär överdriven stränghet eller lindrighet.1485 (In fictione iuris 
semper subsistit aequitas.)1486

nämner sådana ”praesumtiones juris et jure” som inte kan rubbas genom motargument 
så anspelar han på den från medeltiden nedärvda traditionen – jfr Gama, Presumptions 
and fictions s 352 m hänv.
1480 Se därom ssk Heuman, Bevisbörda och beviskrav i tvistemål s 113 ff.
1481 Jfr Ekelöf, Edelstam & Heuman, Rättegång IV s 88 ff och 84 ff ang möjliga bevis-
krav för att avvika från presumtionen.
1482 Om att bevisbörderegler kan grundas på andra skäl än sannolikhetsuppskattningar, 
jfr t ex Lindell, Sakfrågor och rättsfrågor s 303 ff och Heuman, Bevisbörda och beviskrav 
i tvistemål s 41 ff och passim, båda m hänv.
1483 Jfr Gama, Presumptions and fictions s 352, som, till skillnad från förevarande för-
fattare behärskar italienska och därmed kan hämta mycket av sin historieskrivning från 
Todescans berömda, Diritto e realtà: Storia e teoria della fictio juris (1979). Under de 
följande seklen kritiserades Cinus definition för att vara för bred, och omformulerades.
1484 Jfr dock Del Mar, Legal Fictions and Legal Change in the Common Law Tradi-
tion s 225 ff, som betonar fiktioners funktion att suspendera de i en rättsregel angivna 
operative facts (i stort sett av rekvisiten angivna rättsfakta) och att fingeranden är särskilt 
legitimerade vid bevissvårigheter, exempelvis angående kausalitetsfrågor eller frågor om 
någons avsikter.
1485 Jfr om Karlgren ovan 4.3.3.2. Jfr även D Lind, The Pragmatic Value of Legal Fictions 
s 95, 102, 103 f. Jfr till detta och det följande även Del Mar, Introducing Fictions s xvi 
ff m hänv.
1486 Fritt översatt: Med fiktioner upprätthålls alltid skäligheten. En sentens som ofta 
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Som allmänt argument, för fiktioner som företeelse snarare än för 
någon viss enskild fiktion, förutsätter resonemanget att framför allt rätts-
tillämparen ofrånkomligen ställs inför evigt nya fall, vilka genom sina 
egenarter och nyheter (”samhällsutvecklingen, ny teknik, nya handels-
former och -mönster, etcetera, och så vidare …”) kommer att utmana 
det etablerade teoretiska bygget och medföra systematiseringssvårigheter. 
Det uppstår då en risk att fallen kommer att falla mellan de rättskatego-
riska stolarna, ner i de djupa klyftor som skiljer dem åt, och fiktionerna 
tänks för sådana fall erbjuda ett medel att balansera den flexibilitet och 
judiciella lyhördhet det ständiga flödet av nya fall innebär, mot den sta-
bilitet och förutsebarhet normbundenheten kräver.1487 Rättstillämparen 
bör då ha mandat att utnyttja sig av (positiva) fiktioner för att överbrygga 
taxonomiska klyftor som de rättsliga kategorierna skapar,1488 och det tänks 
alltså röra sig om ett rättsretoriskt hjälpmedel med vars hjälp ett nytt och 
utmanande fall kan underordnas en redan befintlig regel.

Produktansvarets tidiga utveckling erbjuder illustration: det kan exem-
pelvis röra sig om en avtalsfiktion, med vars hjälp en produktskadeli-
dande på avtalsmässig grund kan medges att rikta anspråk direkt mot 
den lämpliga ersättaren, oberoende av om det fiktionen förutan funnes 
något avtal mellan denna och skadelidanden.1489 Ett annat, texten närlig-
gande, exempel är att i ett fall då det inte bevisligen, eller bevisligen inte, 
föreligger ett tredjemansavtal fingera ett sådant, i syfte att kunna medge 
tredjeman en självständig rätt mot avtalsgäldenären. I båda dessa fall rör 
det sig alltså om positiva fiktioner.

förekommit särskilt i engelska diskussioner om fiktioner och som menats härröra från 
romersk rätt (se t ex Goodrich, Oedipus Lex: Psychoanalysis, History, Law s 139 m hänv). 
Det rör sig dock, i så fall, synbarligen om medeltida bearbetningar – den äldsta källa jag 
känner till är Bartolus (1313–1357) kommentarer till Corpus Iuris Civilis, till D 41.3.15, 
nr 67, och till D 6.20, nr 20: ”fictio cessat ubi cessat aequitas […] in omni fictione inest 
aequitas semper aequitas existit.” (ungefär: ”[där] fiktion fattas, där fattas skälighet […] i 
varje fiktion där skälighet innebor skall skäligheten alltid råda”), här citerat efter Maclean, 
Legal Fictions and Fictional Entities in Renaissance Jurisprudence s 19 not 25, som även 
erbjuder en variation på Common Law-traditionens formulering i brödtexten ovan, näm-
ligen: ”In fictionis iuris semper aequitas existit.”
1487 Så Del Mar, Legal Fictions and Legal Change in the Common Law Tradition s 227, 
246.
1488 Jfr Ando, Fact, Fiction, and Social Reality in Roman Law s 296, 298; D Lind, The 
Pragmatic Value of Legal Fictions s 100 m hänv och vid not 1431.
1489 Se om den internationella utvecklingen t ex Salminen, From National Product Liabi-
lity to Transnational Production Liability s 32 ff m hänv. En möjlig svensk parallell finns 
i NJA 2001 s 309. Jfr om fallet t ex J Ramberg, Mysteriet med den tysta utfästelsen, JT 
2001–02 s 405 ff; J Ramberg, Avtalstolkningsmetoder s 511 och J Ramberg & C Ram-
berg, Allmän avtalsrätt 10 uppl s 239, där det menats bygga en fiktion.
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Fiktioner kan som nämnts även användas för att negligera omständig-
heter, genom att rättstillämparen helt enkelt fingerar att de inte förelig-
ger eller anser dem irrelevanta. Därmed kan fiktioner även tjäna till att 
undandra ett fall en regels tillämpning, utan att för den sakens skull sätta 
regeln som sådan i fråga.1490 En sådan operation kan betraktas som när-
liggande de så kallade reduktionssluten. I rättstekniskt hänseende skiljer 
den sig dock därifrån. Istället för på en rättslig värdering, enligt vilken 
regeln inte bör tillämpas trots att rekvisiten i strikt mening är uppfyllda 
(ett reduktionsslut), bygger operationen på en omskrivning av vilka fakta 
som föreligger, på ett sätt som innebär att regelns rekvisit anses icke-
uppfyllda (då fakta ”fingeras bort”).

Eftersom fiktioner därmed medger att även dessa originella fall avgörs 
utan att några nya regler skapas eller befintliga regler ändras, tänks de 
som nämnts ofta tjäna konservativa intressen.1491 Det gör de genom upp-
rätthålla det etablerade rättssystemet och dess olika kategorier, istället för 
att förändra rätten på ett potentiellt svåröverskådligt sätt och därmed ris-
kera att underminera densamma.1492

Det rör sig om en systemkonsekvensbetonande variant av Pandoras ask-
argumentet (vilket möjligen kan suppleras med ett flodvågsargument, om så 
av bara farten). Det kan även mycket väl tänkas att den som utnyttjar sig av 
en fiktion upplever att den vinner ett mått av legitimitet åt sin bedömning 
genom att denna underordnas en befintlig regel.1493 I sammanhanget kan 
också nämnas att ett redan företaget fingerande kan tänkas förklaras med 
att det tillfredsställer vissa konservativa tendenser (som intellektuell eller 
emotionell konservatism, bekvämligheten av stillastående, eller ett uppsåt-
ligt skylande av i praktiken företagna förändringar).1494 Det innebär dock 
inte att det nödvändigtvis vore ett gott argument att på förhand framhäva 
tillfredsställandet av sådana tendenser; frågan om vad som är ägnat att vara 
retoriskt vinnande beror här som alltid på publiken och dess preferenser. 
(”Med Cicero som sakförare i Gotlands tingsrätt – så skulle man förmodli-
gen förlora!”)

1490 Fuller, Legal Fictions s 53; jfr D Lind, The Pragmatic Value of Legal Fictions s 102; 
R D Gordon, Fictitious Fraud: Economics and the Presumtion of Reliance s 385 ff. Jfr 
även Lobban, Legal Fictions before the Age of Reform s 212.
1491 Jfr ovan, 4.3.1 och 4.3.2.
1492 Jfr t ex Stern, Legal Fictions and Exclusionary Rules s 169 som talar om ”the struc-
ture of a legal fiction […] purposebuilt role and tightly restricted application”; Schauer, 
Legal Fictions Revisited s 121 f not 12 och därom Del Mar, Introducting Fictions s xvii f.
1493 Jfr Ando, Fact Fiction and Social Reality in Roman Law s 300. Jfr även vid not 1431 
och i 1175.
1494 Jfr Fuller, Legal Fictions s 56 ff m hänv.



386

Bland de topiker som anknyter till konservatism torde normalt, i vart 
fall i en svenskrättslig kontext, systemkonsekvens- och förutsebarhets-
topikerna vara de mest allmänt fruktbara, då dessa har mest väl etablerad 
doxisk förankring.1495

Det är vid första anblick paradoxalt att fiktionen, trots konservatis-
men, ofta tänks bidra till rättens utveckling.1496 Paradoxen är dock endast 
skenbar. Detta har att göra med att upprätthållandet av den etablerade 
ordningen menas vara endast illusorisk, då fiktionen i realiteten tjänar till 
att utsträcka en regels tillämpning till ett fall som inte faller under densam-
ma, och därmed potentiellt sett grundlägger en ny rättslig princip.1497 
(”För om ett annat fall är tillräckligt likt, så borde man väl fingera där 
också?”)

Fiktionen kan ses som ett uttryck för en pragmatisk inkrementalism, ett 
sätt att försiktigt testa sig fram,1498 som på sikt kan möjliggöra ett ratio-
nellt genomförande av en mer ”öppen” och stabil förändring – genom 
bearbetning i doktrin och praxis vilken kan resultera i införandet av nya 
rättsliga läror, eller rent av genom lagstiftning som kodifierar den rätts-
utveckling som påbörjats genom fiktionen.1499 När en sådan öppen för-
ändring genomförs kommer den nya ordningen att ersätta och onödiggö-
ra fortsatta fingeranden – varvid fiktionen skulle kunna sägas dö. Ingen 
kommer dock att sörja den, då väl ingen kan hysa några varma känslor 
för något som inte finns, på riktigt.1500

Även de som ställer sig mer positiva till fingeranden anser normalt att 
sådana bör begränsas till undantagsfallen, och att fiktionerna bör reserve-
ras för de förväntat fåtaliga utpräglade utstickarfallen. Man tänker sig att 
ett fingerandes legitimitet villkoras av att det enskilda fallet innebär en 
avvikelse från regelparadigmet, som är det paradigmatiska fall vilket regeln 
är avsedd för. Inte vilken avvikelse som helst bör dock kunna föranleda 
ett fingerande. Avvikelsen ska vara så särartad att regeln, i den form den 
givits, och med beaktande av endast de reellt sett föreliggande omstän-

1495 Dessa kan dock suppleras av andra argument, jfr, mutatis mutandis, de topiska 
temakretsar som erbjuds i kap 5 nedan.
1496 Jfr i och vid noterna 1439 och 1454. Jfr även 5.3 nedan.
1497 Här har relationen mellan fiktioner och analogislut betydelse. Den relationen kan 
uppfattas på olika sätt. Jfr vidare nedan vid not 1512 ff och 4.3.3.4. Jfr allmänt om 
förhållandet mellan fiktioner och analogier Stern, Legal Fictions and Exclusionary Rules 
s 157 ff som väsentligen ansluter till Alf Ross syn på saken.
1498 Se i och vid not 1454 ovan.
1499 Liknande den traditionella beskrivningen av fiktionens roll för rättens förändring, 
sådan den ofta återförs på Maine, Ancient Law, kap 2 (”först fiktioner, sen equity, sen 
lagstiftning”).
1500 Fuller, Legal Fictions s 70 f.



387

digheterna i det särartade fallet, där helt enkelt inte tjänar billighetens, 
rättvisans eller rättsordningens intressen – och därför inte bör tillämpas 
strikt realistiskt.1501

Det förekommer även att fiktioners legitimitet inskränks och villko-
ras på andra sätt. Exempelvis med att fiktionerna måste användas med 
ständig kännedom om deras falskhet eller att de utmönstras ur den slutliga 
analysen, på ett sådant sätt att det i denna kompenseras för eventuella fik-
tioner.1502 Varje fiktion ses då som ett instrument för tanken, vilket tjänar 
bestämda syften i en bestämd kontext – och inte bör isoleras från denna 
kontext, därmed hypostatiseras (förtingligas) och därigenom komma att 
uppfattas som en reell sak. En sak som tros  på, och tros ha en sådan 
saks egenskaper. (En risk som alltid finns, då det är svårt att tänka sig 
en sak utan egenskaper.)1503 Eftersom sådan hypostatisering tenderar att 
baseras i analogier från naturliga paradigm – den juridiska personen base-
ras exempelvis på den fysiska personens paradigm och en fordran baseras, 
åtminstone i vissa avseenden, på en sak – så finns en risk för metaforisk 
kontamination.1504

Etymologiskt härleds ordet från metaphora (μεταφορά) som kan över-
sättas med överföra (jämför uttrycket ”i överförd betydelse”), och sådan 
kontamination kan alltså innebära att egenskaper från metaforens bild-
led, det naturliga paradigmet, överförs till sakledet, den fingerade entite-
ten. Annorlunda uttryckt kan denna entitet tillskrivas egenskaper som ett 
resultat av ett slags språklig smitta, om så bara därför att dessa egenskaper 
till följd av förtingligandet förväntas  finnas där. Om så sker riskerar 
fiktionen att bli farlig – eller i vart fall onyttig. Då kan man på fullt allvar 
börja fråga sig saker som var  ett bolag är,1505 och när dess (singulära) 

1501 Jfr t ex Karlgrens syn på när något bör anses utfäst, 4.3.3.2 ovan, eller Lobban, Legal 
Fictions before the Age of Reform s 212.
1502 Båda kraven förmedlas av Fuller, Legal Fictions s 10 resp s 116 ff, och går tillbaka 
på Vaihinger.
1503 Fuller, Legal Fictions s 101: ”We have here a fundamental category of thought, that 
of the Thing and its Properties. We regard space as an entity, and gravitation as one of 
its ’qualities’ or ’attributes.’ And yet this notion of the Thing and its Properties, funda-
mental as it is for thought, is tautological and fictitious. How can we define the thing, 
except in terms of its properties? We say that sugar (the thing) has the property of being 
sweet, white, dissoluble, etc. But when we come to define the thing (sugar), we simply 
enumerate its most important properties. The properties are the thing, yet we regard them 
as appurtenances to the thing, as if the thing were something more than the sum total of 
its properties.” Jfr även Nietzsche, Om sanning och lögn i utommoralisk mening s 505 f 
och not 387 ovan.
1504 Jfr Fuller, Legal Fictions s 113 ff. Jfr även H Andersson, Barthesianska meditationer 
s 90 ff och Lindskog, Betalning 2 uppl s 30 och s 436 not 1552.
1505 Det första exempel på nonsens som anförs av Cohen, Transcendental Nonsense and 
the Functional Approach s 809 ff, vars poäng är just att ”var är?” är en meningslös fråga, 
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död inträffar,1506 eller vem som bes i t ter  en fordran.1507

En sådan vilseledande fiktion kan dock komma att korrigeras genom 
en konventionell språklig förändring, som innebär ett sådant distanserande 
från metaforens paradigm att uttryckets konnotationer förändras – det 
blir en död metafor där sakledet inte längre associeras till bildledet – var-
efter det inte längre är närliggande att, genom att förvänta sig att finna 
dem där, överföra paradigmets egenskaper till fiktionen, och det skulle 
kunna sägas röra sig om en fiktion endast till namnet.1508 (Det är till 
exempel föga rimligt att förvänta sig att kunna kväva en flaskhals, och det 
lär vara få som rakar sina stolsben – och det är ju faktiskt inte ens särskilt 
konstigt att man, i överförd betydelse, kan sträcka sig ned i graven och 
skaka tillräckligt mycket liv i en hädangången juridisk person för att dess 
borgensman ska tvingas fullgöra, som i NJA 2005 s 44.)1509

Kraven, på kännedom om fiktiviteten och slutligt utmönstrande av 
fiktionen, synes, om de alls bör uppställas, främst göra sig gällande avse-
ende olika dogmatiska och teoretiska fiktioner av det slag som fyller 
pedagogiska eller förkortande funktioner, men kan säkert göra sig gäl-
lande även avseende rekoncilierande fiktioner.

Det är väl i stort sett allmängodset (som i loci communes) när det kom-
mer till argumenten för fiktioner, inklusive något om de begränsande för-
utsättningar för fingeranden som ibland förts fram. Därtill kan i enskilda 
fall mer specifika argument framföras, till stöd för att fingera något sär-
skilt. Dessa argument kan naturligtvis variera på samma sätt som fallen 

som borde ersättas av en funktionell tillnärmning. Jfr även Schane, The Corporation 
is a Person: The Language of a Legal Fiction, Tulane Law Review 1986–1987 (vol 61) 
s 563 ff.
1506 Ett av de exempel Fuller varnar för, se Legal Fictions s 114 och jfr Shapiro, In Defen-
ce of Judicial Candor s 733. För svensk rätts del är det väl rättsfallet NJA 2005 s 44 som 
närmast aktualiserar problemet med den juridiska personens död, se i not 1509 nedan.
1507 Jfr t ex Afzelius, Om Cession af Fordringar s 17; eller för den delen frågan i NJA 
1984 s 656, alternativt det faktum att det ibland talas om besittningssubstitut – vilket 
i sig illustrerar det fysiska paradigmet, då man förutan detta rimligen inte hade behövt 
substituera något.
1508 Jfr, efter Vaihinger, Fuller, Legal Fictions s 113 ff.
1509 I målet i NJA 2005 s 44 invände en borgensman mot borgenärens krav att fordran, 
på grund av borgensansvarets accessoriska karaktär, måste ha bortfallit då gäldenären, 
genom avslutad konkurs av ett aktiebolag, ”upphört att existera” – och ”[f ]inns det ingen 
gäldenär kan det rimligen inte heller finnas någon skuld[!]”. Invändningen gick inte hem. 
Dessvärre använde dock inte HD den i sammanhanget fullkomligt givna termen Zom-
biebolag. (I målet var det egentliga flera borgensmän och gäldenärer, men det spelar här 
ingen roll.) Jfr om fallet Ingvarsson, Borgensmans ansvar för upplöst aktiebolags skulder, 
JT 2005–06 s 125 ff och allmänt om juridiska personers väg in och ut ur jordelivet B 
Lehrberg, I aktiebolagens skymningsland.
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(det vill säga i oändlighet). I den mån de är relevanta för tredjemansav-
talsdiskussionerna berörs de nedan.

Bland fiktionsförespråkarens argumentativa ammunition, med något så när 
allmän räckvidd, finns även några mer intrikata rekonstruktionstekniker som 
kan användas för att legitimera vissa slags fiktioner.

En av dem bygger på ett visst slags parafrasis – en förlängande omskriv-
ning som kan grundas i en i princip realistisk referentiell meningsteori och 
korrespondensteoretisk sanningssyn, och som ”räddar” fiktionsresonemang 
genom att i fiktionens ställe sätta en beskrivning av de reella fenomen vilka 
fiktionen ”egentligen” utpekar, eller åtminstone borde utpeka.1510 Exempel-
vis anses att, istället för om ”förpliktelser” borde talas om de reella förete-
elser vilka det språkliga uttrycket svarar mot (typ: tillgången till samhällets 
tvångsapparat).1511 Denna form av parafrasering kan sägas ”förvandla” fik-

1510 Jfr allmänt om parafrasis (eller perifrasis) t ex Perelman & Olbrechts-Tyteca, The 
New Rhetoric s 149 f, 177, som bl a noterar att perifrasis kan fylla samma funktion som 
en retorisk definition, och att figuren kan tjäna till att undanröja utsagors uppenbara 
värdeladdning, för att få dem att framstå som objektivt deskriptiva utsagor. Istället för 
att tala om ”en lögnare” kan man t ex tala om ”en person med en tendens att vilseleda”.
1511 Benthams ovan noterade allmänna animositet mot rättsliga fiktioner är allmängods 
i fiktionsdiskursen, där han åberopas ofta och gärna. Därvid är det vanligen just animo-
siteten som lyfts fram (ungefär som i 4.3.1 ovan). Det faktum att Bentham skilde mellan 
olika slags fiktioner, och faktiskt inte nödvändigtvis ville undanröja alla sådana tenderar 
dock att förbigås med tystnad. Quinn, Fuller on Legal Fictions: A Benthamic Perspective 
s 56 ff har analyserat Benthams inställning till fiktioner, och vill skilja mellan tre olika slag 
av fiktioner i Benthams mening. För det första rättsliga eller moraliska fiktiva entiteter, 
som idén om förpliktelser, vilka betraktas som grundläggande för rättsliga och moraliska 
diskurser; för det andra procedurella eller språkliga förkortande hjälpmedel (expedients) 
som används av domstolar, exempelvis för att utsträcka sin jurisdiktion (två klassiska, 
och verkliga, exempel är att ön Menorca ligger i London respektive att alla aktieägare i 
ett amerikanskt bolag är invånare i staten där bolaget har sitt säte – se Gray, The Nature 
and Sources of the Law (1909) s 34) och för det tredje teoretiska fiktioner, vilka Bentham 
såg som fallasier, t ex fiktionen att domare inte skapar rätt eller den om en högre gudagi-
ven rätt som genomsyrar och begränsar alla mänskliga rättssystem. Benthams animositet 
riktades väsentligen mot den tredje formen av fiktioner. Den andra formen kunde han 
acceptera, låt vara endast undantagsvis då det rätta regelmässigt vore att istället ändra 
rätten. Den första formens stora problem var, regelmässigt, egentligen endast att det rörde 
sig om en felaktig formulering – ofta kunde man så att säga ”rädda” den fiktiva entiteten 
genom att parafrasera den på ett sådant sätt att den utpekade reella företeelser, och där-
med inte var problematisk. Föraktet mot den tredje formen (där fiktionerna synes delvis 
överensstämma med Pounds och von Jherings dogmatiska fiktioner, se not 1431 ovan) 
kan förklaras mot bakgrund av Benthams progressivitet och utilitaristiska filosofiska över-
tygelse. Bentham menade att denna sorts fiktion inbegrep Common Law som sådan, då 
denna var en fiktion vilken endast uppträdde som lag – en uppsättning sedvaneregler 
som kunde ändras efter domares fria skön och som inte uppfyllde grundläggande krav 
på klarhet, bestämdhet, auktoritet och givet innehåll; och Bentham såg alltså denna slags 
”rätt” som blott ett bländverk och ett fritt formbart medel för det politiska och juridiska 
etablissemangets bevakande av sina egenintressen – vilket utgjorde ett hinder för uppnå-
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tionen till något reellt, genom att betrakta den som ett tecken och förändra 
tecknets referent på ett sådant sätt att denna uppfattas reell – varigenom det 
upphör att vara ett egentligt fiktionsresonemang. ”Fiktionen” uppfattas då 
som intet annat än ett olyckligt och konstlat uttryckssätt, och i dessa fall 
uppfattas alltså fiktionen som primärt förkortande eller förklarande.

En annan går ut på omklassificering av fiktionen. Hans Kelsen har i en bit-
vis kritisk recension av Hans Vaihingers som-om-filosofi utnyttjat metoden, 
på två skilda sätt.1512 Kelsen gör skillnad mellan lagstiftarens och rättstil-
lämpares fiktioner, men omklassificerar i slutändan båda två på ett sådant 
sätt att varje fiktivt element (förstått som fingerade fakta i den utomjuridiska 
verkligheten) försvinner.1513 Vad gäller lagstiftarfiktionerna menade Kelsen 
att lagstiftaren inom sin kompetens är ”allsmäktig”,1514 och har makten att 
genom formulerandet av rättsnormer skapa  sina egna rättsliga fakta – det 
vill säga de fakta som är de intressanta inom rättens domäner – och dessa 
kan per definition inte vara fiktiva: ”en lagregel kan i sin lydelse aldrig inne-
hålla en ’fiktion’ i Vaihingers mening”,1515 varför Vaihingers behandling av 

endet av det utilitaristiska målet: största möjliga njutning för största möjliga antal, helst 
envar och per definition inte endast etablissemanget. (Det är förresten konsekvent att 
Bentham föraktade även rättsvetenskapen: ”Jurisprudence, the science of the blind, ought 
long ago to have been consigned to oblivion: it is a disgrace to the architect that rubbish 
and scaffolding should continue in any part to deform the building.”, citerat efter Quinn, 
a a s 66.) Bentham föraktade alltså bara vissa fiktioner, av närmast progressivt politiska 
skäl (se till det sagda Quinn, a a, ssk s 65 ff), och det är lätt att se paralleller med Lund-
stedt (jfr ovan 4.3.2.1) – något förevarande författare inte är den förste att göra, jfr t ex 
debatten om realismen och samhällsnyttechimären mellan Ross och Lundstedt, där Ross ser 
klara paralleller mellan Benthams och Lundstedts idéer, och Lundstedt sedan i sedvanligt 
skarpa ordalag förnekar varje likhet, se hänv i not 1308 ovan.
1512 Kelsen, Zur Theorie der juristischen Fiktionen. Mit besonderer Berücksichtigung 
von Vaihingers Philosophie des Als Ob, Annalen der Philosophie 1919 s 630 ff (av Klet-
zers översatt till engelska som On the Theory of Juridic Fictions, i Del Mar & Twining 
(ed), Legal Fictions in Theory and Practice s 3 ff). När recensionen skrevs hade Kelsen 
ännu inte formulerat sin Rena rättslära, vars syfte var att ”befria rättsvetenskapen från alla 
element, som äro främmande för dess föremål” – dess föremål Rätten, förstådd isolerat 
från allt externt – som politik, religion, etik och moral (svensk översättning av 1 uppl, 
publicerad i Statsvetenskaplig tidskrift 1933 s 139 ff). Han hade heller inte på allvar for-
mulerat sin grundnorm, från vilken alla övriga rättsnormers giltighet härleds. Arbetet med 
Vaihingers filosofi var dock centralt i Kelsens eget projekt och ett viktigt led i formuleran-
det av Kelsens positivistiska rättslära, som började få sina konturer kring 1919 även om 
rättsläran, inklusive grundnormen, inte förelåg i mogen form förrän fyra–fem år senare; 
se t ex Gustafsson, Fiction of Law s 319 ff, ssk 329 ff.
1513 Kelsen, Zur Theorie der juristischen Fiktionen s 638 ff, 646 ff (Kletzer översättning 
s 9 ff, 14 ff).
1514 Kelsen, Zur Theorie der juristischen Fiktionen s 644: ”Der Gesetzgeber ist – in sei-
nem Reiche – allmächtig” (= Kletzers översättning s 13). Fuller, Legal Fictions s 90 ff 
kritiserar denna position.
1515 Kelsen, Zur Theorie der juristischen Fiktionen s 638: ”können die Worte eines Rechts-
gesetzes niemals eine ’Fiktion’ im Sinne Vaihingers enthalten.” (= Kletzers översättning s 9).
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”lagstiftarfiktionerna” som fiktioner helt enkelt var felaktig.1516 (Det hela 
bygger på Kelsens idéer om rätten som ett isolerat och självskapande sys-
tem, och kan endast svårligen beskrivas som en skrattfest.)1517 Vad gäller 
rättstillämpningsfiktionerna menas inte heller dessa kunna vara fiktioner. 
Kelsen menar att om en domare i ett typiskt fiktionsfall ”fingerar” att A 
vore B, så innebär inte att det att domaren utgår ifrån att A faktiskt är B, 
eller påstår att så är fallet, utan endast att domaren hanterar fallet som om 
rätten innebär samma rättsföljd i A-fallet som i B-fallet.1518 Det centrala för 
resonemanget är att rättstillämparfiktioner, enligt Kelsen, enbart kan inne-
hålla fiktiva rättsliga påståenden (”i rättsligt hänseende betraktas A som B”) 
aldrig fiktivt faktiska påståenden (”A är, i den utomjuridiska verkligheten, 
B”) – det vore att gå utanför rättens gränser,1519 vilka Kelsen gjorde till sitt 
livsverk att dra och upprätthålla.1520 Att hävda giltigheten av en icke gäl-
lande regel (fiktionen ”A som B”), är det sätt på vilken domaren når det 
önskade slutet – det innebär dock inte ett påstående om att A faktiskt är B. 
För att rättstillämparens fiktion ska vara legitim (vilket för Kelsen blir det-
samma som giltig), så måste den betraktas som ett påstående om existensen 
av en rättsnorm, enligt vilken A ska behandlas som B. Det sagda innebär att 
Kelsen jämställer antagande och påstående fiktioner,1521 samt genom sina 
ganska tekniska resonemang undanröjer chanserna att upprätthålla en dis-
tinktion mellan (rättstillämpar)fiktioner och analogitolkningar – dessa sägs 
rent av uttryckligen vara identiska.1522 Därigenom räddar dock Kelsen, inom 
ramen för sin egen föreställningsvärld, de ”fiktioner” som historiskt bevis-
ligen förekommit (bland annat genom uttryckliga ”als ob”-formuleringar 

1516 Kelsen, Zur Theorie der juristischen Fiktionen s 638 (= Kletzers översättning s 9).
1517 Se främst förstås Kelsen själv, Den rena rättsläran (ang fiktioner ssk s 189 f och 
282 f, där resonemangen påminner om dem i artikeln). Litteraturen om Kelsen är förstås 
enorm, men jfr på fiktionstemat t ex H Gustafsson, Fiction of Law s 319 ff; Spaak, Kel-
sen and Hart on the Normativity of Law, Fs Bjarup (Scandinavian Studies in Law 2005 
(vol 48)) s 398 ff, och allmänt Peczenik, Rätt och moral, SvJT 1982 s 609 ff, ssk s 612 ff.
1518 Kelsen var inte först med denna teknik; jfr t ex Hagströmer, Om aktiebolaget enligt 
svensk rätt (1872) s 116: ”Fiktionen är och förblifver icke annat, än ett kortfattadt uttryck 
för en positiv rättssats af det innehåll, att ett visst fall i rättsligt hänseende skall bedömas 
som om det vore ett annat”.
1519 Kelsen, Zur Theorie der juristischen Fiktionen s 647: ”Die juristische Fiktion kann 
nur eine fiktive Rechtsbehauptung, nicht eine fiktive ta t sachenbehauptung sein.” 
(= Kletzers översättning s 14).
1520 Isoleringstematiken framgår tydligt i (den mer kärnfulla) första uppl av Den rena 
rättsläran som finns översatt till svenska i Statsvetenskaplig tidskrift 1933 s 13 ff och del-
vis består av en serie negativa definitioner genom vilka rätten särskiljs från andra fenomen. 
Jfr även t ex Ross, Ret og retfærdighed s 49, 112 f; Gustafsson, Fiction of Law s 319 ff.
1521 Se vid not 1430.
1522 Kelsen, Zur Theorie der juristischen Fiktionen s 647: ”diese Fiktionen der Rechtsan-
wendung – sie sind identisch mit den Fällen der Interpretation durch Analogie” (= Klet-
zers översättning s 15).
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i tyska Handelsgesetzbuch (HGB)).1523 Räddningen sker dock genom att 
Kelsen i praktiken såvitt gäller fiktionerna upplöser dikotomin fakta–rätt, 
då ”fiktionerna” antingen anses omöjliga (lagstiftaren kan inte fingera, i tra-
ditionell mening), eller illegitima och därför verkningslösa (rätten når inte 
utanför sin domän, varför inte heller rättstillämparen gör det – hur mycket 
hon än försöker), och helt hänförs till rättsidan. Detta innebär att Kelsen 
utdefinierar fiktionerna, förstådda i traditionell mening som fingerade fak-
tiska omständigheter, från den rättsliga argumentationen – kvar finns endast 
rättsnormerna. Det är dock ett sätt att försvara fingeranden (Kelsen skulle 
väl säga: ”fingeranden”), som nog är ägnat att övertyga en positivistiskt lagd 
publik – exempelvis lät sig Alf Ross övertygas av ett i stort sett motsvarande 
resonemang; låt vara att det kan ha inverkat att Ross var Kelsen-lärjunge,1524 
och att resonemanget var Ross eget.1525 (För egen del uppfattar dock föreva-
rande författare det Kelsenska sättet att resonera som olyckligt; väsentligen 
därför att det såvitt gäller de mest intressanta fiktionerna, rättstillämparens 
sådana, upplöser gränsen, och möjligheten att differentiera, mellan två sepa-
rata juridiska argumentationstekniker genom att identifiera fingeranden och 
analogitolkningar.)

Ibland tycks fiktioner dock inte kunna legitimeras alls, och de topiker 
som innehåller argument mot fiktioner är klart mer välbefästa i den sam-
tida civilrättsliga diskursen än sådana som framhåller deras förtjänster.1526 
För att sammanfatta mycket av det ovan sagda kan erinras om att det 
mest givna motargumentet är att helt enkelt påpeka fiktionens falskhet – 

1523 Se t ex den numer ändrade regeln i § 347 HGB, vilken framhålls av såväl Vaihinger 
som Kelsen (s 638 [= s 9]) som exempel, och löd: ”Wo die Bestimmung getroffen ist, daß 
eine nicht rechtzeitig dem Absender wieder zur Verfügung gestellte Ware zu betrachten 
sei, als ob sie vom Empfänger definitiv genehmigt und akzeptiert sei.”, min kurs. Ross 
var skeptisk till denna analys, jfr Ross, Legal Fictions s 283 f, där han vill se regeln som 
en befallning till domaren genom en referens (”hantera fallet som om varan vore defintivt 
mottagen och accepterad”), vilken, såsom befallning, inte kunde vara falsk.
1524 Under 1920-talet studerade Ross under Kelsen i Österrike, studierna ”kom til at 
gøre et stort indtryk på den unge Alf Ross” Se Alf Ross – en kort biografi, i Ross, Ret og 
retfærdighed s 477. Ross ger i samma verk uttryck för sin beundran av Kelsen, på s 49; 
112 f; 428. Jfr ang Ross relation till positivismen och i vilken mening han kan sägas vara 
anhängare av densamma a a s 148.
1525 Se Ross, Legal Fictions s 217 ff. Jfr D Lind, The Pragmatic Value of Legal Fictions 
s 87 f och Stern, Legal Fictions and Exclusionary Rules s 158 f. Jfr även Ross, Ret og 
retfærdighed s 192 ff, ssk s 199, där analogitolkningen tycks impliceras omfatta fiktionen 
(redan då).
1526 Notera f ö att Kelsens nyss berörda resonemang skulle kunna förstås som ett resone-
mang mot fiktioner, i traditionell mening, då sådana identiferas med analogier och blir 
”analogisch-fiktiven Interpretationen”, Kelsen, Zur Theorie der juristischen Fiktionen 
s 647 (Kletzers översättning s 15). Att det ovan framställs som ett för-argument beror på 
att det åstadkommer samma resultat som med en fiktion, med en endast teknisk omklas-
sificering.
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vilket är värt att notera då denna fiktionens redan upprepade definitions-
mässiga avvikelse från ”sanningen” eller ”verkligheten” utgör en väsentlig 
del av förklaringen till den moderna aversionen mot fiktioner.

Fiktionerna uppfattas som ett slags den rättsliga fantasins självförhä-
velser. Inte minst inom ramen för den moderna rättsrealistiska traditio-
nen, där ett utpekande av något som en fiktion innebär detsamma som 
ett påstående om att det bär prägel av falskhet – att det inte överens-
stämmer med verkligheten, saknar empiriskt underlag, är ovetenskapligt, 
orealistiskt, samt i värsta fall är en ren lögn och ett obestridligt tecken 
på bristande judiciell öppenhet och uppriktighet.1527 En osanning vilken 
avsiktligen brukas för att dölja att vad fingeraren egent l igen gör är att 
ändra rätten, antingen genom en uppsåtlig stöld av legislativ makt (jfr fik-
tionen om att domaren endast finner rätten, inte skapar den),1528 alterna-
tivt därför att fingeraren inte förstår bättre,1529 och kanske inte ens inser 
att det är vad den – i realiteten – gör.

Genom att fingeraren ger sken av att ändra faktaunderlaget istället för 
rätten, och därmed ytligt sett konserverar den senare, döljs dock inte bara 
ändringen av rätten. Därtill tjänar fiktionen till att dölja den egentliga 

1527 Jfr Smith, New Legal Fictions s 1480 ff; och om önskvärdheten av sådan t ex Shapi-
ro, In Defence of Judicial Candor s 731 ff. Jfr även t ex Ekelöf, Edelstam & Pauli, Rätte-
gång V 8 uppl s 278; Rune, Domens retorik s 229 f; och Schmidt, Typfall, partsavsikt och 
partsculpa, SvJT 1959 s 509: ”En domare bör öppet redovisa på vilka grunden han bygger 
sitt avgörande.”. Se även J Ramberg som illustrerar en allmän tolkningsideologi när han, 
i Avtalstolkningsmetoder, Fs Walin s 511, fastslår: ”Det är dock normalt bättre att låta de 
faktorer som i realiteten styrt avtalstolkningen klart framträda och att inte juridiskt kryp-
tera dem under fiktionens täckmantel.” Jfr även Schei & Qvistad, Kriterier for en godt 
begrunnet høyesterettsdom s 484, som i anslutning till Pedersen, Begrunnelse av rettsav-
gjørelser s 32, talar om ”kamuflasjebegrunnelser”, samt rekommenderar mot sådana och 
med gillande citerar Pedersen (s 33): ”«Begrunnelsen skal således være et skriftlig uttrykk 
som samsvarer med dommerens reelle motivasjon for standpunktet.»”
1528 Jfr Aviam, Reviewing Legal Fictions s 885 som menar att vi jurister ”like to claim 
continuity” och noterar det paradoxala i att ”we tend to revere precisely those judges who 
are most adept at maintaining the seemly facade of seamlessness as they develop the law.” 
Aviam uttalar sig om amerikansk rätt, men att hans påstående har viss bäring även för 
svenska förhållanden illustreras bl a av diskussionerna om domstolsaktivism, där de fall 
då domstolar öppet visat förändringsvilja tenderat att röra upp känslor, jfr i not 924 ovan.
1529 Jfr Fuller, Legal Fictions s 56 ff, som gör skillnad mellan olika slag av konservatism 
som motiv till fiktioner, bl a a s 63 ff, där intellektuell konservatism nämns, vilken ofta är 
fullt förståelig, då en domare kan känna sig tvingad att tillgripa en fiktion ”merely because 
he does not know how else to state and explain the new principle he is adopting”. Jfr även 
a a s 113 ff, där Fuller kopplar denna juridiska-tekniska intellektuella konservatism till ett 
mer allmänt tema angående mänsklig förståelse, där upplevandet av nya fenomen alltid 
sorteras i enlighet med de begrepp, etc, vilka tillägnats sedan tidigare och som då utmanas 
och utsträcks. (Tanken är helt parallell med hermeneutiska tankegångar om relationen 
mellan förförståelse och förståelse, jfr 2.2 och 2.3 ovan.)
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frågan –1530 den som hade bor t  ställas – och därigenom uppkommer en 
påtaglig risk för att prövningen blir förfelad, och dess resultat misslyckat. 
Fiktionen utgör inte bara en undermålig förklaring till utgången,1531 utan 
innebär dessutom att utvecklandet av bättre modeller förhindras,1532 då 
fiktionen ju såväl döljer behovet av nya modeller, som minimerar för-
utsättningarna för ändamålsenligt utvecklande av sådana. Detta fram-
stegshinder har tenderat att irritera inte minst de som är progressivt eller 
aktivistiskt lagda.1533 (Argumentet är alltså spegelbilden av ett av de ovan 
anförda för-argumenten, i anslutning till konservatism-topikerna, och 
det är uppenbart att fiktionens värde här bedöms ideologiskt med beak-
tande av dess effekter – för eller emot ett tänkt status quo – snarare än 
med hänsyn till fiktionens inneboende egenskaper.)

Det torde vara de främsta argumenten emot att laborera med fiktioner, 
åtminstone såvitt anbelangar avtalsfiktionerna och denna framställning.

Den samtida aversionen mot fiktioner kommer till klart uttryck i direkt-
kravsdiskursen, specifikt i den rättsvetenskapliga kritiken mot de rättsfall 
som enligt ovan ansetts bygga på fingerade tredjemansavtal. Till denna 
diskurs ska vi nu återgå, efter att den önskvärda doktrinära och teore-
tiska bakgrunden till kritiken härmed får anses vederbörligen presente-
rad. Det finns ett antal kvarvarande teman (bland annat i anslutning till 
motsatsparen fakta/fiktion, analogi/fiktion samt fakta/rätt) och inget av 
de teman som berörts såhär långt är väl ens tillnärmelsevis uttömt. De 
behöver dock knappast heller tömmas ut, och de som ännu inte berörts 
kan tills vidare få hänga i luften. De kan nämligen – och, till undvikande 
av dubbleringar, lämpligen – beröras i samband med att den nämnda 
kritiken nu behandlas närmare.

4.4 ”Tredjemansavtalsfiktioner!”
4.4.1 Sammanfattning av kritiken mot rättsfallen
För att rekapitulera: Bedömningarna i, främst, NJA 1995 s 197 och 
NJA 1996 s 400 har kritiserats. Temat för kritiken har varit att HD i 
sina avgöranden ”fingerade tredjemansavtal”, i syfte att komma till en i 
sig rimlig, sakligt motiverad, ändamålsenlig eller i övrigt av domstolen 
uppfattat önskvärd utgång. Denna var, närmare bestämt, att den genom 

1530 Jfr t ex om Lundstedt ovan, vid not 1306 f.
1531 Jfr om Almén och Trygger ovan, i och vid not 1258 ff.
1532 Jfr, utöver ovan, Lobban, Legal Fictions before the Age of Reform s 219.
1533 Jfr t ex 4.3.2 samt not 1437 och 1511.
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tredjemansavtalet berättigade personen skulle kunna göra sig betald av 
avtalsgäldenären, oberoende av dennas avtalsmotparts konkurs. Att nå 
denna utgång var möjligt eftersom tredjemansavtalskonstruktionen inne-
bär att tredjemannen inte konkurrerar i konkursen och därför oberoende av 
densamma kan göra sig betald, i enlighet med avtalsvillkoren.1534 (Den 
begreppsliga förklaringen till det är att tredjemannens fordran är självstän-
dig, inte härledd, och som sådan ingår den inte i konkursen, eftersom det 
inte är konkursgäldenärens fordran; 3 kap 3 § konkurslagen motsatsvis.)1535

I sammanhanget är möjligen viss, låt vara lite halvhjärtad, begreppsprecisering 
på sin plats. Om direktkravsbegreppet bestäms snävt (som en obligations-
rätt sui generis, så att kravet per definition inte grundas på någon annan 
etablerad rättsfigur),1536 blir det missvisande att tala om ”en genom tredje-
mansavtalskonstruktionen tillskapad separationsrätt” (som ibland skett). 
Det finurliga med tredjemansavtalskonstruktionen är nämligen att tredje-
mannen, i kraft av sin egen självständiga fordran, inte behöver  separera 
något ur avtalsmotpartens konkurs för att få betalt av avtalsgäldenären. Det 
lär för övrigt vara en del av förklaringen till HD:s terminologiska val i NJA 
1995 s 197,1537 där bankens anspråk omtalas som en ”företrädesrätt”, istället 
för som en ”separationsrätt”, som banken hade yrkat på.1538 (Det sagda för-
utsätter att avtalsgäldenären inte redan presterat till avtalsmotparten. Har 
sådan prestation skett kan det mycket väl tänkas att tredjemannen försö-
ker separera det som presterats – varvid saken kan göras komplicerad.)1539 

1534 Se ovan 4.2.2 och vidare nedan. Jfr dock Millqvist, Något om tolkning av pantavtal 
och andra säkerhetsavtal, Vb Adlercreutz 2007 s 277 ff, på s 289 ff, ssk s 290.
1535 Se 4.1.3.4 ovan.
1536 Se 4.2.1 ovan.
1537 Den andra delen av förklaringen är att HD tematiserade fallet som försäkringsrätts-
ligt, och att det i försäkringssammanhang är brukligt att tala om företrädesrätt till försäk-
ringsersättning, särskilt vid försäkring av tredjemans intresse. Detta särskilt i anslutning 
till 58 § GFAL, jfr t ex Obligationsrättskommittén i SOU 1925:21 s 155 f och Hellner, 
Försäkringsrätt 2 uppl s 313 ff, 330 f, 332. Jfr även Arnholm, Sammensatte avtaler s 133 
(jfr s 128 f ), och t ex NJA 2004 s 534.
1538 Det innebär också att konkursboets formulering av yrkandet i målet (”separationsrätt 
till …”) kunde ha orsakat komplikationer. Det hela ställdes dock aldrig på sin spets i HD, 
och eftersom parterna senare förliktes lär den inte heller ha gjort det på annat håll. Saken 
uppmärksammas här inte vidare. Se om terminologin Lindskog, Betalning 2 uppl s 308 
not 1064 och Lindskog, Något om täckningsfordringar, JFT 1985 s 257.
1539 För att det ska bli intressant behöver väl dock någon av, eller båda avtalsparterna gå 
i konkurs. Går båda i konkurs, så skulle tredjemannen kunna försöka separera avtalsgäl-
denärens återkravsfordran (grundad i t ex condictio indebiti eller betalningsrättshand-
lingens ogiltighet) ur dennes konkurs. Tredjemannen kan även, alternativt eller kumula-
tivt, hävda att avtalsmotpartens konkursbo mottar avtalsgäldenärens prestation såsom ett 
främmande värde, vilket tillkommer antingen avtalsgäldenären eller tredjemannen, men 
oavsett vilket ska redovisas till tredjemannen. (Jfr om den situationen å ena sidan hovrät-
ten i NJA 1996 s 400 där ingen redovisningsskyldighet befanns föreligga, varför betalda 
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”Tredjemansavtal” och ”separationsrätt” är dock ofta likvärdiga i det hän-
seende man normalt torde ha för ögonen, om man påstår att ”tredjemans-
avtalskonstruktionen kan användas för att tillskapa en separationsrätt” – 
eftersom tredjemannen genom sin företrädesrätt kan göra sig betald framför 
konkursboet.1540 Därmed kan sådana påståenden i sina respektive samman-
hang vara fullt adekvata. Även vad gäller relationen mellan direktkravs- och 
tredjemansavtalsbegreppet kan de med termerna avsedda konstruktionerna 
ofta anses likvärdiga. De kan nämligen båda ligga till grund för krav mot en 
medkontrahents medkontrahent – vilket är vad som varit på tapeten, när 
uttrycket ”tredjemansavtalsgrundad direktkravsrätt” förekommit. Uttrycket 
blir i och för sig paradoxalt med en snäv bestämning av direktkravsbegrep-
pet. Termen direktkrav är dock flertydig. Enligt ovan används den på olika sätt 
i källorna.1541 Om termen används i en vidare bemärkelse, som hyperonym 
för krav på olika grunder, så är det fullt logiskt att uttrycka sig som ovan. 
Det synes inte obefogat att upprepa detta, då en insikt om flertydigheten 
är en nödvändig betingelse för att direktkravsdiskursen ska vara begriplig. 
(Annars kommer den att framstå som självmotsägande.)1542

medel skulle ingå i allmänna boet, och å andra sidan HD i NJA 1995 s 197, s 201, 
där separationsrätt medgavs, också avseende till boet influtna betalningar. HD villkorade 
1995 tredjemannens separationsrätt med att den endast gäller ”under förutsättning att 
[medlen] hålls avskilda”. Detta är dock svårt att förena med lagen om redovisningsmedel 
(eftersom det enligt lagens 2 st räcker att det finns medel omedelbart tillgängliga för 
avskiljande, såvitt ej dröjsmål med avskiljandet föreligger), och har antagits inte stämma, 
se Zackariasson, Svensk rättspraxis: sakrätt 1982–2001, SvJT 2003 s 903; Walin & Ing-
varsson, Borgen och tredjemanspant s 141.) Tredjemannen kan vidare tänkas hävda att 
avtalsgäldenären inte presterat med mot tredjemannen befriande verkan (jfr 95 § 2 st 
GFAL resp 9 kap 8 § FAL), och därför kräva att gäldenären presterar igen, till tredje-
mannen som rätt borgenär. Det är dock en annan, och här irrelevant, sak – försåvitt inte 
antingen tredjemannen eller avtalsgäldenären gör gällande att en andra ”betalning” ska 
ske genom att tredjemannen övertar avtalsgäldenärens återkravsfordran mot avtalsparten, 
som då fått betalt felaktigt. En sådan återkravsfordran bör som antyddes inledningsvis i 
denna not kunna föreligga, på någon grund; en annan fråga är om den är separationsrätts-
ligt prioriterad. Ytterligare en annan fråga är om tredjemannen kan kräva  att få överta 
fordran (förmodligen inte, jfr det faktum att regeln i 95 § 3 st GFAL var ett undan-
tag), respektive om avtalsgäldenären kan anses fullgöra genom en fordringsöverlåtelse, 
om tredjemannen skulle motsätta sig en sådan (förmodligen inte – däremot skulle en av 
avtalsgäldenären anvisad betalning, från avtalsmotparten till tredjemannen, rimligen vara 
befriande för avtalsgäldenären). Listan med olika möjliga problem, komplikationer och 
argumentationslinjer kan göras lång (jag har inte ens börjat) – och den här typen av pro-
blematik kan göras nästan hur komplicerad som helst. Det får dock ske i en annan studie 
än den förevarande. Åtskilliga liknande problem har underställts ingående behandling i 
litteraturen – på senare tid bl a i Zackariasson, Borgenärsskydd och specialitet, och Lind-
skog, Betalning, varur åtskillig ledning kan hämtas.
1540 Jfr Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 644 not 61 och 
Zackariasson, Direktkrav s 185.
1541 Jfr vid not 1088 ff ovan.
1542 Såhär fotnotsvis kan också noteras att den lite tveksamma inställning till begrepps-
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I ljuset av den inställning till fiktioner som kommit att bli den traditio-
nella i svensk civilrätt ligger det nära till hands att uppfatta utpekandena 
av tredjemansavtalsavgörandenas fiktiva grundvalar som negativ kritik – i 
betydelsen påtalanden av resonemangsmässiga brister.

Att banken i NJA 1995 s 197 fick ianspråkta de av låntagarna och olika 
tredjemän ställda säkerheterna har alltså menats vara det slut HD ville 
nå.1543 HD nådde också dit, genom att konstatera att säkerhetsavtalen 
gällde till förmån för banken, som en genom avtalen berättigad tredje-
man. Ett påstående om att säkerställarna i rättsfallet inte tänkt  s ig  att 
säkerheterna i händelse av Njords konkurs skulle tillfalla banken kan 
dock knappast prima facie synas vara uppenbart ogrundat.1544 Givet 
processmaterialet hade det nog inte heller framstått som alldeles uppåt 
väggarna om HD kommit till den slutsatsen, efter att prövat saken efter 
konstens alla regler, genom att tolka de i målet förekommande fakta, som 
härrörde från avtalsparterna, i ljuset av den kontext som bedömdes vara 
relevant för förståelsen av dessa fakta.1545 Annorlunda uttryckt hade det 
inte varit särskilt överraskande om en subjektivt orienterad avtalstolkning 
utfallit på så vis att tredjeman inte ansågs berättigad.

När under följande år målet i NJA 1996 s 400 avgjordes på det sätt 
som skedde (vilket vill säga att ombudet framför klientens konkursbo 

bestämning som här uppvisas, kan återföras på författarens språksyn. Denna inbegriper 
nämligen en viss allmän skepsis mot att sätta sig över de meningssammanhang i vilka ord 
förekommer genom att slänga sig med uttalanden av typen: ”Ja, men ordet betyder  inte 
det!” Detta delvis därför att det i allmänhet genom kontextualiserande och empatiska 
läsningar – som bland annat utgår ifrån att den som uttalat sig varken är irrationell eller 
en idiot – mycket väl torde gå att förstå det som uttalats, just såsom det avsetts, trots ett 
måhända olyckligt ordval; vilket väl i så fall innebär att ”ordet v i s s t  betyder det” – kor-
rekt tolkat, i sitt sammanhang. (Det här temat blir förresten något av en följetong, i några 
noter nedan, se t ex noterna 1884 och 1994.) Som en parallell kan noteras att Fuller ansåg 
att mycket av den enligt hans mening mer dubiösa kritik som framställts mot fiktioner 
orsakats av att kritiker fokuserat på ett enskilt led i ett längre resonemang, nämligen 
själva fingerandet, vilket därmed kommit att ryckas ur sitt sammanhang på ett sätt som 
berövat det dess kompensatoriska kontext – inklusive skälen för fingerandet – som annars 
hade kunnat fungera som korrektiv till fiktiviteten, och göra att en kritiserad fiktion inte 
kommit att framstå som så problematisk som kritikern menat. Se Fuller, Legal Fictions 
s 116 ff ssk s 118 ff och jfr 4.3.5.
1543 Se 4.2.3 ovan, och t ex Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl 
s 644 och Betalning 2 uppl s 230 f, 232 f; Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s 243 f 
och tillägget i NJA 2000 s 48 samt Zackariasson, Direktkrav s 186 f, 220 f och 247 f.
1544 Jfr på ”tänkt sig”-temat om Lundstedts partsviljebegrepp 4.3.2.2 ovan och se vidare 
nedan 4.4.3.2.
1545 JustR Håstad nämner ang 1995 års fall, i sitt tillägg i NJA 2000 s 48, att: ”I inget 
avseende hade någon bevisning förts om en avsikt hos de avtalande att gynna konkurs-
borgenären/tredje man.” Jfr vidare nedan 4.4.3, ssk 4.4.3.2.
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fick kräva försäkringsgivaren på betalning i enlighet med försäkrings-
avtalet, därför att detta ansågs utgöra ett avtal till förmån för tredje-
man), så låg det, givet 1995 års fall, liksom i luften att många skulle läsa 
avgörandet som ett uttryck för en illavarslande tendens  att f in  gera 
avtal(sinnehåll), i sådana fall där det fakt i ska  avtal(sinnehåll)et inte 
ledde till det önskade slutet.1546

Så har till exempel Lindskog, som figurerat som rättsvetenskapare, 
HD-domare och ombud – nämligen det hittills inte annat än fotnots-
vis namngivna ombudet i 1995 års fall – gjort åtskilliga inlägg i den 
moderna direktkravsdiskussionen,1547 och då på olika håll uttalat sig om 
avgörandena från 1995 och 1996, jämte NJA 2000 s 48.1548 Bland Lind-
skogs inlägg finns ett avsnitt i en artikel från 2002 vilken handlar om 
vilka krav det från affärslivssynpunkt är rimligt att ställa på HD, och om 
domstolen uppfyller dessa krav, särskilt utifrån en rät t smetodologisk 
synpunkt.1549

Lindskog synes i det sammanhanget ha tagit intryck av Hellners meto-
dologiska lärdomar, vilka i sin tur ofta går tillbaka på Uppsalaskolan och 
inte minst Lundstedt.1550 De aktuella rättsfallen förekommer i artikeln 

1546 Så t ex Walin & Ingvarsson, Borgen och tredjemanspant s 141: ”Att konstruera ett 
sådant medgivande [från säkerställarna, till att banken fick tillgodogöra sig säkerheterna] 
är emellertid en uppenbar fiktion.”; Håstad, Almén och sakrätten, Ms Almén s 223: ”HD 
har dock under senare år börjat fingera tredjemansavtal på ett sätt som i realiteten innebär 
ett undergrävande av 56 § [gamla] kommissionslagen (se NJA 1995 s. 197).” Jfr även 
Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s 244 (varifrån citeras i not 1558 nedan); Zackari-
asson, Direktkrav s 248; Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 644 
samt Lindskog, Betalning 2 uppl s 230 ff och se vidare 4.4.3.2 nedan.
1547 De första kommentarerna torde vara de om täckningsfordringar i doktorsavhand-
lingen Kvittning, 1 uppl 1984, se där t ex s 367 f och 428 f. De relativt kortfattade kom-
mentarerna i avhandlingen följdes snart av ett försök att mer brett inventera problemen 
i artikeln Något om täckningsfordringar, JFT 1985 s 229 ff. Lindskog har sedan ofta 
återkommit till frågorna, se hänv i noterna nedan.
1548 Se utöver artikeln (hänv i noten nedan) och källorna i noten ovan, främst Lindskog, 
Betalning 2 uppl s 223 ff, bl a s 230 f; Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag 
2 uppl, bl a s 643 f och 927 ff, samt tillägget för egen del i NJA 2014 s 760.
1549 Lindskog, Högsta domstolen och den kommersiella rätten, JT 2002–03 s 68 ff. Se 
om artikeln 2.3.1 ovan, med not 246.
1550 Intrycket av Lindskogs beroende av Hellner förmedlas dels av budskapen angående 
”fiktioner”, ”skenargument” och ”hållbar argumentering” (se därtill i det följande), dels 
av ordvalen som sådana (jfr 4.3.3.3 ovan). Verbifieringen argumenter ing är också gan-
ska sällsynt (vanligen talas väl om argumentat ion). Gissningsvis är avsikten att fram-
häva att det rör sig om ett görande, och inte endast om en objektifierad argumentation. 
Ordvalet tjänar dock även till att visa Lindskogs skoltillhörighet. Det framstår nämligen 
som förmodligt att Lindskog fått verbal inspiration från dels Hellner, som använde ordet, 
dels av dennes kamrat Grönfors, som även han ordat om argument i verbifierad form (se 
t ex Grönfors, Den konventionsbundna lagstiftningens problem, JT 1991–92 s 417 ff på 
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i samband med att Lindskog anför kritiska synpunkter på HD:s meto-
dologi. Särskilt vänder han sig emot vissa argumenter ingsmodel ler 
vilka domstolen ibland hade använt sig av,1551 och anför då följande:

”Vissa likheter med skenargumentet [det vill säga argument vilka HD allt-
för ofta tillgriper, som på ytan kan te sig kraftfulla men som vid närmare 
granskning visar sig, likt pastor Janssons påse, vara innehållslösa1552] har 
fiktionen. Således förekommer inte sällan att HD för att nå ett visst önskat 
slut ’anser’ att något förhåller sig på visst sätt, t.ex. att ett avtal har ingåtts. 
Ett exempel är NJA 1995 s. 197 […]. [Där] ansåg HD [att banken fick ian-
språkta säkerheten] med motiveringen att det fick anses att säkerheten ställts 
till förmån för inte bara borgensmannen utan jämväl borgenären. Emeller-
tid fanns inget som helst underlag för att sluta sig till att parterna hade kom-
mit överens om detta. HD tog alltså till en avtalsfiktion i stället för att med 
utgångspunkt i ändamålsskäl skapa en relevant rättsregel. Linjen att bygga 
på en fiktion i situationer av liknande slag fullföljer HD därefter i NJA 1996 
s. 400 och 2000 s. 48 (båda fallen gäller rättegångsombuds direkträtt[1553] 
enligt en av uppdragsgivaren tecknad rättsskyddsförsäkring).”1554

s 426 eller Tolkning av fraktavtal, t ex s 29; ang Hellner och Grönfors relation: de tackade 
ofta varandra i deras respektive skrifter, se t ex Hellner, Metodproblem i rättsvetenska-
pen s 8 och Grönfors, Ställningsfullmakt och bulvanskap s 3, och festskriftsartiklarna är 
förstås kamratliga, se Grönfors inledande hyllning Skiss av en forskarprofil i Fs Hellner 
s 1 ff, och Hellners mer sedvanligt ämnesorienterade Uppgifter, erkännanden och intyg 
i formulär, Fs Grönfors s 229 ff; jfr även Kleineman, Obehörig vinst och vårt behov av 
rättsliga tvångströjor, TfR 2013 s 533 f: ”Jans kanske närmaste vetenskaplige kollega – 
Kurt Grönfors”). Möjligen har inspirationen förmedlats via Lindskogs handledare Jan 
Sandström och ”bulvanhandledare” Jan Ramberg, vilka båda hade Grönfors som hand-
ledare då de själva var doktorander. Eller så är det kanske bara ett ålderdomligt ordval, 
eller ett slags rättsvetenskaplig dialekt … och nu ska man förstås inte göra en för stor sak 
av ett litet ordval. Ordvalet och budskapen är dock så likartade att de synes säga något om 
Lindskogs skoltillhörighet, som i sin tur säger något om hans retoriska preferenser – vilka 
givet hans aktivitet som justitieråd, rättsvetenskapare, med mera, kommit att få en allt 
annat än obetydlig påverkan på den samtida svenska civilrätten. Vi återkommer till dessa 
prefenser och deras roll i direktkravsdiskursen nedan, inte minst i 6.5.
1551 Jfr Lindskog, Högsta domstolen och den kommersiella rätten, JT 2002–03 s 70.
1552 Jfr det Hellner kallat ”varmluft”, se vid och i not 1315 ovan. Se även i not 1556 
nedan.
1553 I Lindskog, Betalning 2 uppl s 224 not 742 kommenteras terminologin. Lindskog 
menar att termen direktkravsrätt inte är helt lyckad, bl a då vem som helst får ställa 
krav, vilket skulle innebära att det är ”närmast nonsensartat” att tala om en ”rätt att ställa 
krav”. Lindskog säger sig, bl a därför, föredra termen direkträtt (vilket omedelbart följs en 
parentes lydande: ”jfr franskans action directe respektive engelskans direct action”, som 
dock kanske snarare skulle översättas till direkttalan, vilket på grund av de processuella 
konnotationerna inte heller är en helt lyckad term), men att han p g a hur vedertagen 
termen direktkravsrätt blivit numer anammat densamma.
1554 Lindskog, Högsta domstolen och den kommersiella rätten, JT 2002–03 s 68 ff, på 
s 77, och 75 f om skenargument (dvs det i första hakparentesen). Ett par fotnoter har här 
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Stycket ackompanjeras av en fotnot, där Lindskog bland annat påpekar 
att:

”Avtalsfiktionen leder i de situationer som var uppe till bedömning i de 
aktuella fallen till ett lämpligt resultat när huvudgäldenären inte kan betala 
på grund av konkurs. Däremot kan det resultat en avtalsfiktion för med 
sig sättas i fråga för andra fall. […] Det väcker naturligtvis frågan, att om 
avtalsfiktionen bara skall tillämpas i konkursfallen (därvid bör uppmärk-
sammas att det är tveksamt om gäldenären kan avtala om något som bara 
gäller i händelse av hans konkurs), är det då inte på det viset att HD i själva 
verket har skapat en rättsregel fast man inte kallar den så? – Avtalsfiktioner 
är nu inget nytt. T.ex. förekom förr inom köprätten ofta s.k. garantifiktio-
ner. I sammanhanget bör också märkas att det åtminstone har varit vanligt 
att med en avtalsfiktion motivera skadeståndsansvar för ren förmögenhets-
skada. Ett exempel på detta är NJA 1980 s. 383 (ansvar mot borgenär för 
den som upprättat felaktig ackordsbouppteckning). […]”1555

Det finns kort sagt åtskilliga problem med den argumenteringsmodell 
HD valt, menar Lindskog, som ser fiktionen som en väsentligen tom form, 
utan självständigt materiellt innehåll – det är vad anspelningen på Pastor 
Janssons påse innebär.1556 En form HD nödgades tillgripa, för att nå det 

uteslutits och formateringen har ändrats då meningen som börjar med ”Ett exempel är” 
inleder ett avsnitt packad text. Att Lindskog apropå 1995 års fall skriver om ”en återför-
säkringsgivares konkurs” torde vara ett skrivfel. Därmed lär rätteligen avses en kreditför-
säkringsgivares, det vill säga Njords, konkurs.
1555 Lindskog, Högsta domstolen och den komersiella rätten, JT 2002–03 s 77 f, fot-
not 35. Jfr angående tredjemansavtalsfiktioner även JustR Lindskogs tillägg i NJA 2014 
s 760, p 22 ff. Angående NJA 1980 s 383, se nedan 4.4.3.3.
1556 Om referensen, som Lindskog gillar (jfr Lindskog, Kvittning och kommission, SvJT 
1989 s 683 ff, på s 687; Lindskog, Oskälighetsbegreppet i 36 § avtalslagen, JT 2005–06 
s 293 not 47), förmedlar den avsedda käckheten eller inte är nog en fråga om vilken gene-
ration publiken tillhör, eller hur väl bekant den är med svensk humorhistoria. Liknelsen 
härrör från Hasse Alfredsson och Tage Danielsson-monologen Ringaren, först framförd 
av Alfredsson i revyn Gröna Hund (på Gröna Lund) 1962, och ska såvitt jag förstår ha 
en viss spridning (åtminstone bland folk från Göteborgsregionen i Lindskogs ungefärliga 
ålder). Monologen är satirisk och riktar udden mot Svenska kyrkan genom att kåsera över 
olika fiktiva prästerliga karaktärer, och uppehåller sig länge vid Pastor Jansson och hans 
olika egenheter. Pastorn sägs ämna göra politisk karriär, och ha flera egenskaper som gör 
honom lämplig för sådan. Han är ung och modern, bildskön med vågor i håret, och ”inte 
så där religiös av sig – utan kan supa och svära och vara som folk”. Därtill sägs han vara 
så ivrig att vara till lags, att han inte har några bestämda åsikter om någonting över huvud 
taget. En betydande del av monologen ägnas sedan åt att berätta om vilken utomordentlig 
talare Jansson är, hur han är mycket skicklig på att ”få ihop det” med metaforer, och aldrig 
säger något ”bara sådär rakt fram, utan det blir med liknelser och krusiduller!”, följt av 
en serie goda exempel på den gode pastorns krusiduller. Efter några sådana kommer så 
Påsliknelsen (eller kanske -parabeln): ”Jo, en gång var livet som en påse, det var andra 
söndagen efter trefaldighet, då var livet som en påse, sa han: ’livet är precis som en påse; 
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uppfattat önskvärda slutet, när omständigheterna inte räckte för att de 
vägar som ledde dithän skulle vara farbara på reell grund – det vill säga 
när de regler vars rättsföljder HD ville åt faktiskt inte var tillämpliga, i 
strikt mening.

Liknande synpunkter finns som sagt på andra håll.1557 Lindskog 
har åtminstone delvis stöd av rättsvetare som Torgny Håstad,1558 Laila 
Zackariasson,1559 Svante O Johansson,1560 Erik Sjöman,1561 och Mikael 
Möller,1562 som, med små variationer, framfört liknande uppfattningar 
om att HD fingerat tredjemansavtal för att uppnå ett önskvärt resultat. 

tomt och innehållslöst om man inte fyller det med något … till exempel karameller!’” – 
och detsamma skulle alltså gälla för skenargument och fiktioner: Om de inte fylls med något 
så saknar de innehåll, och de saknar alltså självständigt innehåll – är bara tomma former.
1557 Dels har Lindskog själv ventilerat sin ståndpunkt även på andra håll, se t ex JustR 
Lindskogs tillägg i NJA 2014 s 760 p 2; Lindskog, Betalning 2 uppl s 228 f, 230 f, 232 f; 
Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 643 f, 927 f och Lindskog, 
Advokaten i rättssalen, JT s 2007/08 s 568 f. Dels har andra framfört liknande synpunk-
ter, se i noterna nedan. Jfr även Knutsson, Med hissen till HD, Fs Nordensson s 237 f.
1558 Se JustR Håstads tillägg i NJA 2000 s 48 och jfr Håstad, Sakrätt avseende lös egen-
dom s 243 f (bl a ”HD framtolkade således också här ett tredjemansavtal. Håller man sig 
till villkoren för säkerheterna – att säkra Njords regressrätt – framstår avtalstolkningen 
eller utfyllningen som vågad, men alternativet var naturligvis inte lockande, nämligen att 
låta tredje man till stor del befrias genom Njords konkurs.”) och s 480 (supplementet till 
s 243). Se även Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt 6 uppl s 330 not 58; Håstad, 
Almén och sakrätten, Ms Almén s 223. Jfr även Håstad, Öppnande och stipendieutdel-
ning, i Insolvensrättsligt forum 2001 s 14 och Håstad, HD:s senaste rättsbildning på 
insolvensrättens område, i Insolvensrättsligt forum 2003 s 116 f. Det kan även noteras 
att han redan på den allra första textsidan i Sakrätt (s 15) finner skäl att markera mot 
fiktionsresonemang, vilka sägs vara ”i stort sett främmande” i skandinavisk rätt.
1559 Zackariasson, Direktkrav s 217 ff ang NJA 1996 s 400, bl a 220 f: ”Enligt min 
mening kan sålunda antas att [HD] helt enkelt företog en avtalstolkning vars syfte var att 
uppnå det avtalsinnehåll som i den föreliggande situationen uppfattades som mest lämp-
ligt. […] det önskvärda målet […] innebar […] att försäkringsersättningen oavkortat 
kom tredjeman till godo, och att tredjemansavtalet i förevarande fall ansågs vara utgöra 
det enda tänkbara sättet att nå detta mål.”, samt s 239 ff ang NJA 1995 s 197. Jfr även 
Zackariasson, Svensk rättspraxis: sakrätt 1982–2001, SvJT 2003 s 753 ff, på s 907 ff resp 
901 ff. Zackariasson vill, givet att det rör sig om tredjemansavtalsfiktioner, se det som 
”dolda direktkravsrätter”, se därtill vidare i nästa avsnitt.
1560 S O Johansson, Direktkrav i senare tids rättstillämpning, Fs Håstad s 285 f, 295 ff; S 
O Johansson, Kommissionslagen s 297 (där hänv till NJA 1995 s 195 är ett korrekturfel).
1561 Sjöman, Avtalade aktieöverlåtelserestriktioners verkan gentemot ondtroende aktie-
förvärvare, SvJT 2015 s 826 ff, på s 834: ”I vissa andra, speciella sammanhang har t.ex. 
förekommit att tredjemansavtal fingerats när det behövts för att uppnå ett rimligt resul-
tat[*]”), och vid * en not: ”Se t.ex. NJA 1995 s. 197, 1996 s. 400 och 2000 s. 48. Se även 
Lindskogs tillägg i NJA 2014 s. 760 […]”
1562 Möller, Insolvensrättsliga utlåtanden s 123.
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Därtill har Lindskog åtminstone delvis stöd av Göran Millqvist,1563 Gösta 
Walin och Torbjörn Ingvarsson,1564 som framfört liknande synpunkter.

Nu ska vi förstås inte dra alla över en kam, för det finns variationer – 
inte minst vad gäller tonläget. Lindskog är, åtminstone i text, den som 
varit mest öppet och strängt kritisk. Hos andra har tonen ofta varit mil-
dare. Hade det inte varit för den ovan berörda traditionella attityden till 
fiktioner, så hade det inte legat lika nära till hands att uppfatta de olika 
inläggen som särdeles kritiska.1565 Givet den realistiskt fiktionskritiska 

1563 Jfr (dock) Millqvist, Något om tolkning av pantavtal och andra säkerhetsavtal, Vb 
Adlercreutz 2007 s 277 ff, på s 290, och därom (särskilt till det parentetiska ”dock-et” 
nyss) Lindskog, Betalning 2 uppl s 231 not 765.
1564 Walin & Ingvarsson, Borgen och tredjemanspant s 139 ff, ang 1995 års fall. Mot-
svarande skrivningar fanns redan i den föregående uppl, så möjligen är det inte helt rätt-
visande att låta Ingvarsson stå för den, då han endast trätt in som medförfattare för att 
uppdatera Walins verk, inte för att ändra eller revidera Walins uppfattningar post mortem. 
På a st sägs bl a: ”Det är inte lätt att passa in [HD:s] tillämpning under något vanligt rätts-
institut. Låntagarna har givetvis aldrig haft någon föreställning om att de pantförskrivit 
säkerheter annat än till försäkringsbolaget […] Önskemålen kan uppnås, om man utgår 
från att låntagare, pantställare och borgensmän skall anses ha medgett en sådan ordning. 
Att konstruera ett sådant medgivande är emellertid en uppenbar fiktion.” Vilket följs av: 
”Slutsatsen blir för min del, att man på realistiska grunder har skapat en förut okänd 
rättsregel som under vissa förutsättningar tillerkänner ställandet av motförbindelser och 
säkerhet för dem den verkan som [HD] stannat för.” – Vilket innebär att Walin (& Ing-
varsson) tolkar fallet som ett uttryck för det Lindskog önskat, en utfyllande rättsregel. 
Den citerade skrivningen följs dock snart av att Walin (& Ingvarsson) uppmärksam-
mar ”Högsta domstolens uttalande, att panter och borgensåtaganden ställts inte bara till 
förmån för försäkringsgivaren utan också för att tillgodose bankens intressen” – vilket 
synes tala emot ”ny regel”-tolkningen, då det ju får det att låta som om det rört sig om 
tredjemansavtal (se även Walin, Försäkring och konkurs, SvJT 1997 s 575), och reglerna 
om tredjemansavtal är knappast nya (jfr t ex NJA 2013 s 491, p 13). Däremot har det 
möjligen ett visst nyhetsvärde att ett avtal skulle kunna gälla till förmån för tredjeman 
först efter utfyllning. Se därom vidare Bd 2, kap 9 och 13.
1565 Man kan t ex notera Zackariassons analys av NJA 1995 s 197, om inte annat så 
därför att den lär vara den mest ingående. Den presenteras i Direktkrav, där hon i och för 
sig, och i hög grad, ansluter sig till Walins mer öppet kritiska analys (varom i noten ovan; 
se Zackariasson a a s 248: ”För egen del kan jag inte göra annat än ansluta mig till Walins 
teori […]”). Enligt Walins analys byggde fallet på ”en uppenbar fiktion”, motiverad av 
en önskan om att nå det resultat som ”’naturligtvis’ [var] rimligt”, att banken fick till-
godogöra sig säkerheterna (se a st:n). Analysen utmynnar sedan i ett ifrågasättande, av om 
det inte i fallet rörde sig om ett dolt direktkrav (en slutsats som f ö hänger ihop med och 
väl tjänar det större projekt som bedrivs inom ramen för avhandlingen, som syftar till att 
blottlägga en svensk direktkravslära). När slutsatsen presenteras, så görs det dock tämligen 
finkänsligt, och med erforderliga försikighetsmarkörer: ”Förutsatt att tredjemansavtalet på 
anfört sätt kan betraktas som en fiktion, och att [HD:s] bevekelsegrunder var de som Walin 
angivit [dvs att nå det slut som ’naturligtvis var rimligt’], måste denna rätt, enligt mitt sätt 
att se på saken, anses utgöra en direktkravsrätt med avseende på de ställda säkerheterna.” 
(Zackariasson a st, mina kurs).
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traditionen i svensk rättsvetenskap är det dock svårt att uppfatta ett utpe-
kande en fiktion som något neutralt – det vore kontextuellt okänsligt på 
gränsen till tondövt i förhållande till diskursens nuläge – och i den mån 
ett sådant utpekande har någon värdeladdning så är denna, in dubio, 
negativ.1566

Lindskog är i vart fall inte ensam om att framställa fiktionskritik mot 
tredjemansavtalsfallen. Han var heller inte först att göra det.1567 I de cite-
rade passagerna erbjuder han dock en kortfattad, kärnfull och i detta 
sammanhang adekvat beskrivning, som här får tjäna till att inledningsvis 
sammanfatta kritiken mot de behandlade rättsfallen, innan vi går när-
mare in på den i det följande.

Passagerna antyder även några ganska klassiska civilrättsvetenskapliga 
diskussionsteman av intresse för våra ändamål – vilket knappast gör cita-
ten sämre. För tydlighets skull kan dessa teman göras explicita och förses 
med lämpliga etiketter. Lindskog nämner som synes anses-utfästelser samt 
garanti- och avtalsfiktioner, vilka synbarligen identifieras med varandra. 
Genom omnämnandet av NJA 1980 s 46 anknyter han även till kvasi-
kontrakt. Sådana ligger i topiskt hänseende nära den typ av anseenden och 
avtalsfingeranden som kritiserats. Det finns dock utrymme att särskilja 
kvasikontrakten från dessa, om så önskas.1568 Det övergripande temat är 
för Lindskog förstås (givet temat för den artikel varifrån citaten hämtas) 
vad som utgör en ändamålsenlig prejudikatutveckling.1569 I anslutning till 
detta tema antyder Lindskog en tematik om tolkning av tredjemansavtal, 
som aktualiserar frågor om hur sådan tolkning går till, och om vilka tolk-
ningsdata som bör beaktas, samt om hur en avtalstolkare kan eller bör 
hantera det faktum att tolkningsunderlaget framstår som tunt, och varför 
just en sådan hantering är att rekommendera.

Kritikernas position, sådan Lindskog här gjorts till språkrör för den, 
låter sig förstås mot bakgrund av vad som kan kallas samtida avtalstolk-
ningsideologier. Dessa har yttrat sig i olika uppfattningar om hur tolk-
ningsretoriken lämpligen bör utformas och om vilka argument som upp-

1566 Min uppfattning är alltså, kort sagt, att om någon påstår att ”X är fiktion”, så kom-
mer detta, av dem med en känsla för civilrättens retoriska konventioner (jfr bl a 4.3 ovan), 
att uppfattas som ett negativt värdeomdöme. Detta omdöme kommer också, typiskt sett, 
att tjäna subversiva syften i förhållande till ”X” som genom påståendet misstänkliggörs. 
Genom misstänkliggörandet skapas utrymme för alternativa förståelser av och alternativ 
till ”X”. (Ut med det gamla, in med det nya.) Det innebär att fiktionskritik kan användas 
för konstruktiva ändamål – jfr t ex om Zackariassons analys av NJA 1995 s 197 i ovanstå-
ende not, och se vidare om misstankens hermeneutik 4.4.2.1 nedan.
1567 Åtminstone inte i skrift. Det var såvitt bekant Håstad (ang 1995 års fall) i Sakrätt, 
jfr not 1558 ovan, respektive Nydrén (ang 1996 års fall), jfr i och vid not 1003 ff ovan.
1568 Se vidare 4.4.3.3 nedan.
1569 Jfr 2.3.1 ovan, med not 246.
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fattas gångbara – och omvänt i hur avvikelser från de topiker och decora 
som anses lämpliga är att betrakta.1570

Till dessa frågor och teman ska vi nu övergå. Därvid håller vi den ovan 
omtalade civilrättsvetenskapliga idétraditionen färskt i minnet. Vi minns 
även den inom samma tradition odlade doxan om fiktionens olämplig-
het, samt vad som sagts om fiktionsbegreppets möjliga innehåll och om 
skälen för och emot fiktioner. (För att vi inte ska behöva hålla alltför 
många saker i huvudet samtidigt ges dock i det följande påminnelser, 
allteftersom sådana synts befogade.)

De härpå följande avsnitten innehåller en fortsatt kontextualiserande 
och relativt ingående utläggning av de kritiska reaktionerna mot de rätts-
fall som ansetts bygga på fingerade tredjemansavtal. Avsnitten innebär en 
orientering i kritikens premisser och alltså en genomgång av några av de 
viktigare antaganden som kan förmodas ligga till grund för kritiken. I 
det sammanhanget berörs de av citaten ovan implicerade och nyss expli-
cerade diskussionstemana närmare. Deras inbördes förhållanden berörs, 
jämte några andra saker som, i sin tur, impliceras av dessa teman. Den för 
såväl rättsrealismen som rättspositivismen fundamentala och dikotomis-
ka spjälkningen mellan fakta och rätt blir något av ett genomgående led-
motiv. Detsamma konkretiseras genom att det relateras till bland annat 
förhållandet mellan fiktioner och analogier, samt förhållandet mellan fakta 
och fiktion, specifikt i avtalstolkningssammanhang.

Samtliga dessa teman har, som framgår i det följande, intertextuella 
anknytningspunkter och kan i den bemärkelsen sägas ”höra ihop” med 
varandra. De anknyter dock även till andra diskursiva formationer, på 
sätt som innebär att det finns utrymme att i topiskt hänseende differen-
tiera mellan dem, det vill säga att hålla isär dem såsom olika argumen-
tationsteman. (Lite obskyrt uttryckt kanske,1571 men det ger sig nedan.)

Det kan förresten redan här noteras att det rör sig om tämligen s tora 
teman, som har diskuterats vitt, brett, och djupt, i olika sammanhang 
– förmodligen rör det sig om ett slags rättsvetenskapens eviga frågor, sär-
skilt när det kommer till dualismen med fakta och rätt.1572 I det följande 

1570 Se om topik- och om decorumbegreppen 2.5.1 och 2.4.4 vid not 532 ovan.
1571 Jfr, apropå ingenting, Unger, Garanterat för sent eller om lags begriplighet, Fs Lind-
skog s 736.
1572 Jfr t ex Maclean, Legal Fictions and Fictional Entities in Renaissance Jurisprudence 
s 1 ff, som bl a spårar distinktionen mellan res facti och res iuris genom medeltida och 
renässanstidens rättsvetenskap, och i den ser ”one of law’s perennial issues” (jfr s 2, 5, 
14 f ), vilken dock genom ”the perennial phenomenon of academic revisionism, that is, 
the desire to go beyond and overturn the work of predecessors”, kommit att kontinuerligt 
omförhandlas, i linje med olika tiders ideal.
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berörs de väsentligen endast i den omfattning som bedömts behövlig och 
lämplig för förevarande framställning.

Det huvudsakliga ämne som tjänar som övergripande och samlande 
tema för detta underkapitel (4.4) är dock alltjämt den rättsvetenskapliga 
kritiken mot de nämnda rättsfallen, samt vilka premisser som ligger till 
grund för denna kritik – vilken i sin tur föreslås kunna betraktas som 
förklaring till att HD enligt ovan i sin senare praxis varit benägen att läsa 
skrivningarna om ”avtal till förmån för tredjeman”, i sin tidigare sådana, 
som ”direktkrav”. (Det var ju där vi började, och det är fortfarande vad 
vi håller på med.)

Dispositionsmässigt gäller här följande. Vi börjar (i 4.4.2.1) med att 
identifiera en i diskussionerna förekommande läsart för rättsliga texter 
samt med en helt kort reflektion över hur denna läsart fungerar och var-
ifrån den kommer, särskilt när det kommer till en specifik rättsfallsori-
enterad variant av läsarten. Därefter återbesöker vi HD:s resonemang i 
det kronologiskt första av rättsfallen, den ”initierande irritationsfaktorn” 
NJA 1995 s 197. Avgörandet utnyttjas till reflektion över samtida avtals-
tolkningsideologier (i avsnitt 4.4.2.2). Med dessa i bakhuvudet övergår vi 
sedan till de olika teoretiska samt materiell- och processrättsliga premisser 
som kan antas ligga bakom kritiken (4.4.3). Därpå gestaltas vad som låter 
sig förstås som en central del av kritikens normativa budskap, vad gäller 
prejudikatbildning och avtalstolkning, samt vad som därvidlag ansetts 
lämpligt (4.4.4).

Genomgående går vi långsamt fram – eller, snarare rör vi oss i suc-
cessiva cirklar, kring samma sak.1573 Det förekommer därmed ett antal 
nödvändiga upprepningar, där vi återkommer till samma fenomen och 
betraktar det från olika perspektiv.1574 När kritiken och dess premisser 

1573 Vilken metafor man nu vill välja för ett sådant tilltag. ”Ett hermeneutiskt cirklande” 
ligger nära till hands. Att ”cirkla som en gam (runt något dött)” har också förekommit, 
på ett inte alldeles avlägset sätt. En annan möjlig, och mer kyniskt passande, metafor vore 
att se det som att texten cirklar som en fnattande labrador, vilken, efter visst sniffande på 
olika intressanta fläckar, drabbas av en kortvarig men ohanterbar emotionell överlastning 
och därför far runt, runt, sin husse, som står i mitten och vägrar släppa kopplet – varför 
kynikern inte kommer någon egentlig stans, och rörelsen blir just cirkulär. En sådan 
fyrfotad metafor fångar såväl något av förhållandet mellan texten och det omskrivna som 
något av den cirklandes (labradorens) egentliga och genuina välvilja mot det omcirklade 
(hussen), vilken ofrånkomligen visar sig när kynikern väl fått utlopp för det som dämts 
upp, genom den urladdning som cirklandet innebär.
1574 – Är det då samma sak, då? (Jämför berättelsen om de blinda männen, som alla från 
varsitt håll kände på en elefant, och då fick helt olika upplevelser av vad en elefant var 
för något.)
– Ja, det beror väl alldeles på vilken poäng man vill göra. Här är det samma sak, i den 
meningen att det hela tiden handlar om fiktionskritiken och direktkravsdiskussionerna.
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därefter i vederbörlig ordning avhandlats, tar vi konsekvenserna av en 
del av det så långt sagda. Detta sker först genom att några av argumenten 
för en mer apologetisk hållning till HD:s bedömningar i fallen med ”fin-
gerande tredjemansavtal” görs explicita (4.5). Sedan antyds ytterligare ett 
argument för en mer apologetisk, och kanske rent av öppet bejakande, 
inställning till de på tredjemansavtal grundade avgörandena om rätts-
skyddsförsäkringar. (Av vilka NJA 1996 s 400 intar en särställning som 
det första fallet i serien.) Därefter är kapitel fyra slut.

Det är planen, för vår närmaste framtid tillsammans. Först något om 
samtida hermeneutiska former och tolkningsideologier, alltså.

4.4.2 Till reaktionerna på NJA 1995 s 197 – om 
tolkningsideologi och tolkningsretorik

4.4.2.1 Om realismens misstankens hermeneutik – och en läsart 
för rättsfall

”Seizing the upper hand, critics read against the grain and 
between the lines; their self-appointed task is to draw out 
what a text fails – or willfully refuses – to see.”

Rita Felski1575

Utformningen av det i 1995 års fall förda avtalstolkningsresonemanget 
lär ha bidragit till missnöjet med avgörandet. (Eller, kanske skulle man 
säga ”avtalstolkningsargumentat ionen” – för det är inte alldeles lång-
sökt att läsa tolkningspassagen som att den försöker sä l ja  in  något.)1576 
Kort sagt: Domskälens tolkningsavsnitt övertygar inte. Åtminstone inte 
kritikerna. Om det hade övertygat, så hade rimligen ingen sett skäl att 
frångå domstolens egna formuleringar, för att istället utpeka de outta-
lade fiktioner på vilka avgörandet ansetts vila. Detsamma kan sägas om 
tolkningsresonemanget i NJA 1996 s 400, som inte heller övertygat kri-
tikerna. Det blir förstås tendentiöst, men det är lätt att få en känsla av att 
dessa efter 1995 års avgörande redan var på sin vakt – av att den kritiska 
bollen redan var satt i rullning – och att de såg sina misstankar bekräftas 
genom 1996 års dom.1577 Om detta stämmer, så talar det för att betrakta 

1575 Felski, The Limits of Critique s 1.
1576 Här operationaliseras alltså en positivistiskt betingad distinktion mellan det ”rätts-
liga varat” (”det” som är; den egentliga juridiska tekniken och dess resultat), och det 
argumentativa (”hur” det är, eller hur det sägs, den oegentliga retoriken). Den dikotomi 
distinktionen baseras i går inte att upprätthålla, men det innebär inte att distinktionen 
som sådan inte har ett kommunikativt värde i många av de sammanhang där den kan 
användas.
1577 Jfr t ex Håstad, Sakrätt avseende lös egendom 6 uppl s 243 f, där han, innan 1996 fall 
publicerats, förhållit sig till skeptiskt till HD:s tolkning i 1995 års fall (”HD framtolkade 
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skepsisen mot 1995 års avgörande som i någon mening primär, och för 
ett antagande om att reaktionerna på det senare rättsfallet hade kunnat 
bli mindre skeptiska förutan det tidigare. (Så tycker till exempel jag själv 
att 1996 års avgörande är mindre remarkabelt än 1995 års dito och att 
det är först sammantagna som avgörandena kan komma att framstå som 
kanske lite uppseendeväckande.)

Kritikerna accepterar i vart fall alltså inte domstolens tolkningar. De 
har istället ofta blivit misstänksamma och då reagerat genom att försöka 
gå under ytan, bortom den synliggjorda – antaget illusoriska – motive-
ringen, för att utröna vad som egent l igen var avgörande och avs lö ja 
detta, för en bredare publik. Såtillvida skulle tolkningsargumentationen 
i de båda fallen kunna betraktas som miss lyckad retor ik  – eller tom 
sådan. (Åtminstone under förutsättning att de aktuella kritikerna tänks 
ingå i domarnas avsedda adressatkrets, vilket synes acceptabelt om inte 
annat så som tankelek; i princip skulle det väl alltid vara det då HD, 
åtminstone i teorin, har den otacksamma uppgiften att skriva till alla – 
till parterna och deras ombud, till rättstillämpare och teoretiker, samt, 
åtminstone i teorin, till den intresserade allmänheten.)1578

Läsningarna blir ett slags detektivarbete, där resonemangen kommer 
att präglas av en avslöjande ambition och en demaskerandets logik.

Zackariasson erbjuder ett i sammanhanget närliggande exempel på den 
läsart vi här ska avhandla, när hon i Direktkrav behandlar ett av våra övergri-
pande teman, nämligen förhållandet mellan direktkrav och tredjemansavtal. 
Detta förhållande berörs primärt i avgränsningssyfte, och berörandet fyller 
funktionen att förklara varför en del rättsfall om tredjemansavtal alls fått 
ingå i undersökningen.1579 Utgångspunkten är nämligen, i linje med hen-
nes begreppsbestämning,1580 att förekomsten av ett tredjemansavtal gör att 
”frågan om [en] direktkravsrätt tillkommer tredje man aldrig aktualiseras” – 
varför förekomsten av tredjemansavtal i ett fall borde innebära att detsamma 
hamnar utanför avhandlingens avgränsning.1581

[…] ett tredjemansavtal. Håller man sig till villkoren för säkerheterna […] framstår avtals-
tolkningen eller utfyllningen som vågad […]”, kurs ändrad), för att senare, i supplementet 
från 2000, till det anförda stället foga några anmärkningar om 1996 års fall.
1578 Jfr t ex Rune, Domens retorik s 229 f. Det betyder i så fall också att det lär vara 
omöjligt för domstolen att prestera fullständigt lyckade retoriska prestationer, eftersom 
risken för att någon (av alla) blir missnöjd är svår (omöjlig) att komma ifrån. Det lär dock 
i praktiken inte vara ett problem – i densamma lär väl i stort sett alltid åtminstone en part 
vara besviken, nämligen förloraren, men det innebär inte att densamma inte accepterar 
domen (eller att det får någon effekt om den inte gör det).
1579 Förhållandet dem emellan berörs på flera ställen, men framför allt på s 185 ff.
1580 Se därom i 4.2.1 ovan.
1581 Zackariasson, Direktkrav s 185 f.



408

I nära anslutning till bland annat rättsfallen NJA 1995 s 197 och NJA 
1996 s 400 noteras också möjligheten att helt enkelt ”följa den terminologi 
Högsta domstolen eller lagstiftaren valt” – en texttrogenhet som alltså skulle 
medföra att det faktum att dessa kallat något för ett tredjemansavtal med-
förde att detsamma vore irrelevant för Zackariassons undersökning.1582 Hon 
finner dock ”denna lösning vara både formalistisk och alltför enkel”,1583 och 
öppnar för att istället försöka ”se igenom den etikett som av [HD och lagstif-
taren] satts på de aktuella rättsförhållandena”.1584

Avgörande för detta analysmodus synes såvitt gäller tredjemansavtalsfal-
len vara att det är tveksamt om ”den principiella utgångspunkten[s]” krav, 
enligt vilket ”parterna måste ha haft för avsikt att tillerkänna tredje man 
en självständig rätt enligt avtalet”, verkligen kan anses uppfyllt.1585 Därtill 
anförs att en presumtion om en sådan partsavsikt, vilken i och för sig vore 
tänkbar i princip, ofta måste framstå som tveksam även den. För undersök-
ningens del leder detta till en fråga, som väl egentligen är retorisk: ”Varför 
skulle inte ett direktkrav kunna anses föreligga om domstolen eller lagstif-
taren i det enskilda fallet uppställt en presumtion om tredjemansavtal, som 
inte alls kan antas återspegla parternas typiska avsikt vid avtal av det aktuella 
slaget?”1586 – och Zackariasson verkar alltså traditionsenligt förutsätta att 

1582 Zackariasson, Direktkrav s 186, och notera att resonemanget, på s 185 med not 6, 
finner en del av sitt avstamp i rättsfallen från 1995 och 1996.
1583 Zackariasson, Direktkrav s 186, min kurs.
1584 Zackariasson, Direktkrav s 187, min kurs.
1585 Zackariasson, Direktkrav s 186, min kurs, jfr även i not 1588 nedan.
1586 Zackariasson, a st. Som säkert är läsaren bekant brukar den retoriska frågan, inter-
rogatio (gre: erotema), bestämmas som ’en fråga där inget svar förväntas’ eller liknande. 
Figuren är alltsedan antiken omdiskuterad, evigt omhuldad av framgångsrika talare (en 
krets vartill Zackariasson tveklöst kan räknas) och dessutom omvittnat multifunktionell (se 
t ex Frank, You Call That A Rhetorical Question?, Journal of Pragmatics 1990 (vol 14) 
s 723 ff; Kraus, From Figure to Argument: Contrarium in Roman Rhetoric, i Eemeren 
& Garssen (ed), Pondering on Problems of Argumentation s 126 ff m hänv). Figuren är 
inget rent ornament, utan har argumentativa funktioner. Den kan ta udden av kritik och 
mjuka upp potentiellt kontroversiella påståenden, samt därmed minska risken att talaren 
tappar ansiktet, om det skulle vara så att publiken inte köper det implicita påstående som 
ligger i frågan. (Talaren kan ju enkelt backa, kanske med ett ursäktande: ”Det var bara 
en fråga!”) Den är också lämplig med hänsyn till decorum (förstått som principen om det 
trevliga), då den artigt erbjuder publiken en möjlighet att invända – ett erbjudande som 
dock är helt riskfritt eftersom ingen förväntas utnyttja möjligheten. Figuren hjälper där-
igenom talaren att inte riskera sin relation till publiken, på lång sikt. Den understödjer 
dock även uppfyllandet av mer kortsiktiga mål, och kan, säkert delvis på grund av det 
hittills noterade, vara ett effektivt övertygelsemedel (jfr redan t ex Longinus, On the Sublime 
18.1). I text ger det avslutande frågetecknet intryck av en tonlägeshöjning (här kan man 
kanske jämföra med det sätt på vilket frågor utsägs?), och får därmed en subtil betonande 
effekt (Fahnestock, Rhetorical Style s 300). Det finns också modern psykologisk forsk-
ning som visar att en retorisk fråga, som ett indirekt påstående, kan vara mer effektiv ur 
persuativitetshänseende än vad ett motsvarande direkt påstående skulle ha varit (se Kraus 
a a s 127 m hänv). Därtill kan en retorisk fråga tjäna till att skifta argumentations- och 



409

presumtioner (närmast praesumtiones facti) ska grundas i sannolikhetskal-
kyler som baseras på hur något antas typiskt sett ligga till.1587 (En rimlig 
normalregel, anpassad för flertalet fall, ungefär.)

Zackariasson är kort sagt källkritisk och låter sig inte utan vidare över-
tygas av HD:s tredjemansavtalsetiketter.1588 Ett par meningar senare ifrå-
gasätts vad som ”i själva verket” utgjort HD:s bevekelsegrunder – kanske 
är det ”det nära sambandet mellan anspråksförhållandena”;1589 ”[k]anske 
har ’tredjemansavtalet’ uppställts för att undvika det ’orättvisa’ resultat som 
enligt den rättsbildande instansen skulle bli följden av motsatt förhållan-
de, t.ex. att bakre gäldenärens prestation fick delas ut i främre gäldenärens 
konkurs.”1590 Dessa aningar följs av att ytterligare en fråga väcks, och sam-
manhanget ger vid handen att även den är mer eller mindre retorisk: ”Borde 
inte tredje mans kravrätt mot bakre gäldenären i så fall, förutsatt som sagt 
att presumtionen om tredjemansavtal inte kan anses befogad, betecknas 
som en direktkravsrätt?”1591

Frågan följs av att Zackariasson kort konstaterar att det ”[e]nligt [hennes] 
mening” finns ”anledning att anlägga en sådan realistisk syn på Högsta dom-
stolens eller lagstiftarens resonemang”.1592 Det är detta synsätt som leder till 
att hon, som nyss antyddes, ”i den fortsatta utredningen kommer […] att i 
möjligaste mån se igenom den etikett som av dem satts på de aktuella rättsför-
hållandena, samt undersöka om de överväganden som gjorts betyder att det 

bevisbördan till motståndarsidan, då underlåtenheten att ange (ytterligare) argument för 
den retoriska frågans indirekta påstående ger sken av att några (ytterligare) sådana inte 
behövs. Och skiftet kommer ofta att bli framgångsrikt, eftersom motståndarsidan sällan 
kommer undan med att blankt förneka det i frågan implicita påståendet, utan att själv 
tappa ansiktet – där frågeställaren framställer sig själv som måttfull, kommer den rena 
förnekaren att framstå som obstinat. Kort sagt framstår alltså Zackariassons framställ-
ningsform som strategiskt välvald.
1587 Jfr vid not 1463 ff ovan, ssk vid 1477 ff.
1588 Uppfattningen om att avsiktskravet inte är uppfyllt torde hänga ihop med en upp-
fattning om tolkningsunderlagets tunnhet. Jfr Zackariasson, a a s 185, där fallen, i not 6, 
figurerar i inledningen av avsnittet om förhållandet mellan tredjemansavtal och direkt-
krav, jfr även a a s 219 ff (om NJA 1996 s 400, bl a: ”det önskvärda målet enligt [HD…] 
tredjemansavtalet i förevarande fall ansågs utgöra det enda tänkbara sättet att nå detta 
mål. Om dessa överväganden var avgörande för [HD:s] ställningstagande kan man dock, 
enligt min uppfattning, ifrågasätta om inte resultatet i tolkningsfrågan byggde på en ren 
fiktion. Måste inte [ombudets] rätt istället vara att betrakta som en rätt till direktkrav 
mot försäkringsgivaren Ansvar? Är det inte, i själva verket, fråga om ett exempel på ’dold’ 
direktkravsrätt[?]”, mina kurs) och 247 f (om NJA 1995 s 197, bl a: ”Skälen till avgö-
randet innebär uppenbarligen att [HD …] framtolkar ett avtal till förmån för banken 
[… domstolen] på ett positivt sätt verkar fastställa parternas syfte [… HD:s] avgörande 
innebär nämligen inte ett försök att fastställa vad parterna faktiskt avsett”, mina kurs).
1589 Jfr kap 6 nedan, ssk 6.5.
1590 Zackariasson, Direktkrav s 186 f.
1591 Zackariasson, Direktkrav s 187.
1592 Zackariasson, Direktkrav s 187, min kurs.
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istället är fråga om en direktkravsrätt för tredje man.”1593 Zackariasson med-
ger att analysformen innebär särskilda utmaningar,1594 och säger sig därför 
”akta [s]ig för att låta denna genomsyn gå för långt”.1595 ”[S]varet på frågan 
om rätt till direktkrav föreligger [kommer] i många fall”, till följd av svårig-
heterna och förekomsten av alternativa förklaringsmodeller att ”bli något 
osäkert.”1596 (Till de alternativa förklaringsmodellerna räknas för övrigt att 
”institutet tredjemansavtal förstås kan utvecklas”, och förevarande under-
sökning följer alltså ett av de spår Zackariasson valde bort.)1597

De på så vis angivna utgångspunkterna för Zackariassons fortsatta analys 
får i varje fall till följd att ”[s]ärskild uppmärksamhet […] riktas mot fall 
där en ’dold’ direktkravsrätt kan förmodas eller i vart fall misstänkas vara för 
handen.”1598

Jämfört med många andra är Zackariasson ovanligt tydlig med sina anta-
ganden och sitt val av analysmodus, om så bara för att hon faktiskt uppehål-
ler sig vid och bemödar sig att göra dem explicita. Vad gäller hennes val att 
prioritera utpräglat källkritiska och liksom avkodande läsarter, som eftersträ-
var att genomskåda oegentliga resonemang och anförda svepskäl, är hon 
dock inte ensam – ett sätt att gå in i en sådan läsning kan mycket väl vara att 
utpeka outtalade fiktioner i tolkningsobjektet.1599

I direktkravsdiskursen finns det alltså tendenser att klä de kritiska resone-
mangen i termer av genomskådande, och det ligger nära till hands att 
läsa dem som försök att fastställa vad som i  rea l i te ten varit avgöran-
de.1600 (En trop vi förresten kan ha med oss i bakhuvudet, genom resten 
av kapitel 4.)1601

1593 Zackariasson, Direktkrav s 187, min kurs.
1594 Jfr Zackariasson, Direktkrav s 83, där hon på ett liknande sätt gör följande gällande: 
”Istället använde sig Högsta domstolen i så fall av olika former av täckmantlar för att 
komma till det resultat som ansågs rimligt och eftersträvansvärt: ett konkludent ingånget 
avtal eller en fullmaktsbildning utan reell grund. Vid ett sådant förfarande från Högsta 
domstolens sida skulle man kunna ifrågasätta om inte tredje mans rätt i själva verket 
utgör en direktkravsrätt i det fördolda, eller en dold direktkravsrätt. Emellertid är denna 
inställning hos Högsta domstolen självklart mycket svår, eller omöjlig, att påvisa, varför 
inga säkra slutsatser i detta avseende kan dras.”, kurs ändrad. Se på temat även a a s 90 f, 
210, 221, 248 och 264.
1595 Zackariasson, Direktkrav s 187.
1596 Zackariasson, Direktkrav s 187.
1597 Zackariasson, Direktkrav s 187, jfr s 185: ”För övrigt brukar konstateras att tred-
jemansavtalets reglering är något osäker.” I den mån vi når olika slutsater lär det delvis 
kunna tillskrivas de olika inriktningarna.
1598 Zackariasson, Direktkrav s 187, kurs och spärr mina.
1599 Om fiktionsutpekande, jfr i föregående avsnitt. Jfr till det sagda även vidare nedan.
1600 Jfr även citatet vid not 1554 (Lindskog) och i not 1564 ovan (Walin).
1601 Se om ”troper” bl a i not 655 ovan.
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De flesta av kritikerna verkar också på ett eller annat sätt ha signalerat 
någon form av sympati för det rättsrealistiska projektet i vid mening.1602 
Ibland har de även dragit nytta av retoriska former förenliga med det 
slags rättsrealism som alltjämt är utbredd i svensk civilrättsvetenskap – 
där argument i termer av ”ändamål” tenderar att värderas högt, samt där 
omtalandet av något som ”realistiskt” normalt utgör en signal om gil-

1602 Jfr om Zackariasson i den packade texten ovan, och se då bl a hur ”realistiskt” 
används som ett honnörsord samt vad det signalerar. Det bör dock noteras att Zackarias-
sons forskning, i högre grad än av någon rent realistisk strävan, präglas av ett systematiskt 
och abstraherande drag samt en tendens att i konstruktiv anda eftersöka koherenta sys-
temsättningar och paradigmval som kan upprätthållas konsekvent. Jfr därtill det korta 
men talande metodavsnittet i Direktkrav s 48 f. Jfr även själva anslaget i boken Borgenärs-
skydd och specialitet, som i metodhänseende präglas av en systembyggande teleologisk 
tillnärmning vilken innebär ett sökande efter en övergripande teori som konsekvent kan 
förklara det undersökta områdets komplicerade regler och undantag. En sådan teori efter-
söks, och finnes, i ”teorin om det relativa skyddsvärdets betydelse” som innebär ett förslag 
till omformulering av ändamålen med kraven på sakrättsliga moment, jfr a a s 70 f och 
717 ff, ssk s 733 (ff). Nästa kritiker, Håstad, verkar regelmässigt inta en påtagligt pragma-
tisk hållning i teoretiska frågor; mitt intryck är dock att han är påverkad av särskilt Ekelöfs 
rättsrealism (som präglat den intellektuella miljön i Uppsala) samt hyfsat konsekvent 
använder ordet realism och dess olika avledningar som honnörsord, på ett sätt som alltså 
har ett visst signalvärde. Det ligger också nära till hands att uppfatta Håstad, Rättsdog-
matik in absurdum?, SvJT 2017 s 357 ff som en av skandinavisk rättsrealism genomsyrad 
kritik, jfr inte minst s 364 ff. Åter nästa kritiker, Lindskog, har antytt att han bär med sig 
ett arv från den skandinaviska rättsrealismen (Lindskog, Rättsvetenskapens betydelse för 
prejudikatbildningen på förmögenhetsrättens område s 174; jfr även vid och i not 1550 
ovan) men har möjligen, i kraft av sina egna teoretiska intressen och prioriteringar en 
komplicerad relation till sitt realistiska arv. Se allmänt om hans metodologiska preferenser 
t ex Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 18 f m hänv. Håstads 
nyssnämnda artikel är för övrigt en del av en debatt, där bl a Lindskog kritiseras. Deras 
meningsskiljaktigheter kan möjligen ses som ett tecken på att Håstad är mer nordiskt-
realistiskt renlärig, mer präglad av det Uppsalaskoliensiska arvet, än vad Lindskog är. Jfr 
om Lindskog även 6.5 nedan. Möller, Walin och Sjöman är svårplacerade, som relativt 
konsekvent materiellrättsligt orienterade pragmatiker. De teoretiska utgångspunkter som 
anges i Möllers doktorsavhandling synes dock konsekventa med en teleologiskt oriente-
rad realism, jfr Möller, Konkurs och kontrakt s 29, 38 ff, 44 ff, 74 ff och i noten nedan. 
Walin, han tog sin jur kand-examen 1925, innan rättsrealismen slagit igenom på bred 
front (jfr 4.3 ovan). Han gjorde det dessutom i Stockholm – på säkert avstånd från Lund-
stedt som då sedan några år inlett sin realistiska mission – och Walin synes på det hela 
taget inte ha tagit sina lärare eller deras idéer på särskilt stort allvar, jfr Walin, Bristfälliga 
minnesbilder, SvJT 2000 s 727. Han tycks dock trots det ha anammat den realistiska 
tidsandan i åtminstone någon omfattning, jfr t ex i noten nedan och Walin, Försäkring 
och konkurs, SvJT 1997 s 576 (ang NJA 1995 s 197). Det kan i sammanhanget också 
noteras att Ingvarsson, som uppdaterar Walins Borgen och tredjemanspant, generellt sett 
håller de rättsrealistiska idealen högt, se t ex Ingvarsson, Pengar luktar inte – eller gör de 
det?, SvJT 2011 s 1033 ff och Ingvarsson, Normproducenter och normkandidater – om 
att fylla det rättstomma rummet, Vb Olsen s 153 ff, som kan beskrivas som ett utkast till 
en Rossianskt inspirerad prognosteoretisk rättslära.
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lande och kan fungera som ett argument för detsamma, medan ”forma-
listiskt” fungerar som motsats därtill och inte sällan får signalera att är 
något är undvikansvärt eller bara halvtänkt.1603

Dessa deras framställningssätt torde kunna tas till intäkt för att kri-
tikerna bär ett rättskulturellt och idémässigt arv från den skandinaviska 
rättsrealistiska traditionen.1604 Retoriken innebär förstås knappast något 
ovedersägligt tecken på att kritikerna villigt köpt allt vad Uppsalaskolan 
försökt kränga på sin framtid, men lär ändå kunna tas som ett tecken på 
intellektuella förbindelser till den tradition som går tillbaka på skolan 
och dess opinionsbildande verksamhet.1605

Om vi, i ljuset av det nyss sagda, kan tillåta oss en förvisso inte opro-
blematisk generalisering, så kan reaktionen på fallen, i singular alltså, 
också sägas vara en ganska typisk rättsrealistisk respons. Den utmärks av 
ett premierande av vissa läsarter som skulle kunna samlas under beteck-
ningen realismens misstankens hermeneutik.1606 Med detta uttryck avses 
en mer allmän företeelse, som förekommit också långt utanför den här 
aktuella diskussionen.1607 Det skulle nästan kunna sägas röra sig om en 
särskild rättslig tolkningsdisciplin – där utläggningen sker på vissa sätt 

1603 Realism och formalism ställs alltså mot varandra, varvid det realistiska eller realistiskt 
grundade premieras och det som stämplas som formalistiskt, eller begreppsligt, utdöms. 
Ibland tjänar själva stämplandet i sig som ett gillande/utdömande, jfr vid och i not 1070 f 
ovan. Sådana tendenser är konsekventa med rättsrealismens retoriska preferenser, och kan 
ses hos de i 4.4.1 nämnda kritikerna. Jfr t ex Zackariasson, vid noterna 1583 och 1592 
strax ovan; Walin & Ingvarsson, Borgen och tredjemanspant s 88, 97, 294, 139 och 141 
(om NJA 1995 s 197), samt 204 (”Betraktelsesättet är realistiskt och modernt.”); Håstad 
i noten ovan a st; ang Möller, jfr i noten ovan och för ett exempel, komplett med anatema 
mot att kliva ”över i begreppsjurisprudensen värld”, Konkurs och kontrakt s 616.
1604 Jfr i not 1602 ovan. Temat ’rättsrealismens premierade retoriska former’ löper i viss 
mån genom framställningen här i 4.4 och återkommer alltså mer ingående nedan.
1605 Även förevarande författare bär ett sådant arv (det är såvitt jag kan se varken möjligt 
eller önskvärt att undvika). Densamma förvaltar det dock på ett något annorlunda sätt, se 
därtill kap 2 ovan passim, och vid not 2634 ff nedan.
1606 Jfr, kanske lite vagt, om den hermeneutikens form D Kennedy, The Hermeneutic of 
Suspicion in Contemporary American Legal Thought, Law and Critique 2014 (vol 25) 
s 91 ff. Det är en rätt matig artikel, men en central poäng är att amerikanska rättsdebat-
törer tenderar att misstänka sina motståndare och konsekvent betrakta motståndarsidans 
inlägg som motiverade av förtäckt politisk ideologi (ofta i ganska ointressant polarise-
rande höger–vänster-termer). Detta påminner om det som här avses med misstankens 
hermeneutik, i så måtto att det rör sig om prioriteranden av avtäckande läsarter. Det är 
dock något olika saker som eftersträvas avtäckas, då de här berörda läsarterna är min-
dre explicit ideologiskt orienterade. Jfr även J Samuelsson, Tolkningslärans gåta s 41 f 
m hänv. Mönsterkällan för misstankens hermeneutik brukar dock anges vara Ricouer, 
varom strax nedan.
1607 Jfr även vid och i noterna 1783 ff nedan. Se även den packade texten strax nedan, 
mer allmänt om misstankens hermeneutik som teoretisk, kritisk skolbildning.
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och med vissa mål i sikte – och denna verkar vara särskilt utbredd i den 
moderna rättsvetenskapen.1608

Realistiskt misstänksamma hermeneutiker operationaliserar regel-
bundet några av rättsrealismens fundamentala och ömsesidigt stödjande 
dikotomier. Bland dessa märks inte minst motsatsparen ytligt/djupt, for-
mellt/reellt, eller formellt/materiellt, och fiktion/fakta – vilka alla kan 
ses som särskilda instanser av en mer generell dikotomi baserad i mot-
sättningen skenbart/egentligt.1609 Dikotomierna är uttryck för en del av 
realismens grundläggande tankestrukturer,1610 och hänförandet av något 
till den senare, positivt laddade, sidan implicerar inom ramen för den 
rättsrealistiska teoribildningen ett normativt ställningstagande till för-
mån för detsamma. Sådana hänföranden utmärks ofta av formuleringar 
som ”i själva verket”, ”i verkligheten”, ”reellt sett” eller ”egentligen”.1611 
Tolkningsretoriken synes också driven av realistisk ideologi, på ett sätt 
som yttrar sig i en tendens att misstro formen och en vilja att avslöja den 
rättsliga diskursens falska former för att avtäcka den underliggande sub-
stansen – vilket tänks vara det som, egentligen,1612 varit bestämmande, 
för till exempel ett domslut.

Uttrycket ”misstankens hermeneutik” myntades av Paul Ricouer i sam-
band med hans påtagligt respektfulla behandling av ”misstankens mästare” 
– det vill säga Nietzsche, Marx och Freud.1613 I deras skrifter såg Ricouer 
en gemensam anda och intention: uppfyllda av cartesianskt tvivel och fast 

1608 Ricouer såg i späningen mellan misstankens och trons hermeneutik (varom mer strax 
nedan) något specifikt modernt, se Ricouer, Freud and philosophy s 27. Jfr Felski, Sus-
picious Minds, Poetics Today 2011 (vol 32) s 216, som betraktar en misstankens herme-
neutik som en subgenre inom sin samtida kritiska litteraturteori och gärna framhäver dess 
roll i moderniteten, se hänv i not 1615 nedan. Läsarten synes i rättsvetenskapen ha varit 
särskilt markant då ”fiktioner” på ett eller annat sätt aktualiserats.
1609 Jfr angående sådana motsatspar Perelman & Olberchts-Tyteca, The New Rhetoric 
s 415 ff, och nedan.
1610 Jfr t ex öppningen av Olsen & Toddington, Legal Realism: In Search of a Science of 
Law, Retfærd 2016 s 22.
1611 Detta följer av det sätt på vilket dikotomin är beskaffad och kan ofta ses i de sam-
manhang där den operationaliseras, vilket exemplifierats strax ovan.
1612 Detta trevliga lilla framställningsmonopoliserande ord, ”egentligen”. Jfr not 2039 
nedan.
1613 Se Ricouer, Freud and philosophy (ursprungligen De l’interprétation. Essai sur Sig-
mund Freud, 1965) s 3 ff, ssk s 25 ff och 32 ff. Se även Ricouer, The Conflict of Interpre-
tations (ursprungligen Le confit des interprétations: Essais d’hérméneutique, 1969), jfr 
där t ex s xxi f, 12 f (bl a: ”Interpretation, we will say, is the work of thought that consists 
in deciphering the hidden meaning in the apparent meaning, in unfolding the levels 
of meaning implied in the literal meaning.”; Ricouers kurs här struken.) och s 62 ff. Se 
härom på svenska främst Kristensson Uggla, Kommunikation på bristningsgränsen: En 
studie i Paul Ricouers projekt s 249 ff.
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beslutna om att möta list med än större list utvecklade de tre destruktö-
rerna1614 en ny, modern, interpretationskonst, grundad i dikotomin dolt/
visat och en konsekvent kritisk attityd till det illusoriska, samt driven av 
den envisa ambitionen att avtäcka det som döljer sig i det som visas.1615 Till de 
kändare exemplen hör kanske mästarnas respektive behandling av religio-
nen och dennas ”egentliga” väsen,1616 men tendensen är mer allmän i deras 
skrivande.1617 Då det saknas skäl att här gå på djupet med mästarna och 
med Ricouers behandling av dem kan vi dock nöja oss med att på detta sätt 
utpeka terminologins ursprung.

Därtill kan kort konstateras att ”misstankens hermeneutik” betraktats 
som ett lite tautologiskt försök att fånga ”vad kloka människor alltid vetat” – 
något som kan påstås ligga implicit redan i ordet ’hermeneutik’ som sådant: 
att ord inte alltid betyder, eller inte enbart betyder, vad de verkar betyda vid 
första anblick.1618 All hermeneutik innefattar också misstanke,1619 och något 
mått av sådan i förhållande till ens källor är väl i grunden sunt. (Jämför 
till exempel, å ena sidan den positiva värdeladdning ordet ”källkritisk” har 
åtminstone i akademiska sammanhang, och å andra sidan den negativa som 
behäftar ordet ”okritisk”.) Att hermeneutikern förhåller sig misstänksamt 
kan också vara välgörande, särskilt när det finns skäl att misstänka att en 
text inte säger oss sanningen, eller inte hela sanningen (vilket var ”mästar-
nas” utgångspunkt), och detta oavsett om det varit författarens avsikt eller 
inte. Om texten är av den arten, så kan ett bejakande av misstanken och de 
läsarter den inbjuder till verka berikande, och befriande, i förhållande till 
de osanningar och halvsanningar texterna prima facie verkar förmedla.1620

1614 Ricouer, Freud and philosophy s 33; Ricouer, The Conflict of Interpretations s 148. 
Heidegger-anspelningen lär avse Zein und Seit s 19 ff, ssk s 22 f; i Jakobssons översättning 
Vara och tid s 34 ff, ssk s 38 f.
1615 Ricouer, Freud and philosophy s 26, 30, 32 f. Se även om ”symboler” s 12 ff, ssk s 17. 
Se även Ricouer, The Conflict of Interpretations s 99, 148 ff, 331. Felski betonar gärna att 
misstanke är en del av modenitetens anda, se t ex Felski, Suspicious Minds s 219; Felski, 
The Limits of Critique s 1, 40 ff, jfr 137.
1616 Se därom i not 1628 nedan.
1617 För Freud är kanske huvudkällan boken Drömtydning (Die Traumdeutung) se där 
inte minst s 37 ff (kap 3), och därom Ricour, Freud and philosophy s 5, 6 ff och pas-
sim, och det synes vara ett särskilt gott exempel – då drömmen tänks som ett förvan-
skande (censurerande) medium för det som döljer sig i patientens undermedvetna (jfr i 
not 1720).
1618 Det här sagda motsvarar öppningen av prästen och bibelforskaren Bryans kapitel 
om ”The Hermeneutic of Suspicion”, i Bryan, Listening to the Bible: The Art of Faithful 
Biblical Interpretation s 23 ff, som utgör en balanserad och ganska trevlig introduktion 
till misstankens hermeneutik som fenomen.
1619 Påstod, enligt Stewart, åtminstone Ricouer själv – om vi nu kan tro på det! – se 
Stewart, The Hermeneutics of Suspicion, Journal of Literature & Theology 1989 (vol 3) 
s 296.
1620 Se t ex Bryan, Listening to the Bible s 23 f.
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Misstankens hermeneutik är normalt dekonstruktiv.1621 Idealt sett utövas 
den genom noggranna läsningar, också mellan raderna – och så att säga 
mot textens ström.1622 (Byggs den inte på samvetsgrann materialbehand-
ling är risken stor att läsaren bara verkar paranoid.)1623 Den aktuella her-
meneutiken beaktar även vad som inte  sägs (rakt ut) och strävar efter att 
avkoda andra meningar än den uppenbart uttryckta. Det kan ske genom 
exempelvis analytiskt nedbrytande och teoretiska rekonstruktioner, med 
beaktande av texters implikationer (till vilka skulle kunna räknas en lags 
eller ett rättsfalls ändamål, i Ekelöfsk mening), författarens situering och 
annan kontext.1624 Dess mål är alltså att avtäcka texters förtäckta meningar 
– och det är tolkarens misstanke om att det finns sådana som föranlett 
benämningen.1625

Misstankens hermeneutik blir i regel kritisk.1626 Dess funktion att 
avtäcka förtäckta meningar tjänar till att ställa läsaren inför vägval när det 

1621 Felski, Suspicious Minds s 231: ”A skillful suspicious reading is, in this sense, also 
a close reading, requiring an intimate familiarity with its object. Indeed, the words that 
are being dissected may be the words that once seduced and entranced the same reader. 
This reader must inhabit the text, come to know it thoroughly, explore its every nook and 
cranny, in order to draw out its hidden secrets. Suspicion, in other words, may not be so 
very far removed from love.” Se även Felski, The Limits of Critique s 112 f.
1622 Jfr engelskans ”against the grain” som är en del av Felskis standardbeskrivning av 
misstankens hermeneutik, se t ex Felski, ”Context stinks!”, New Literary History 2011 
(vol 42) s 573 ff, på s 574; Felski, Suspicious Minds s 217; Felski, After suspicion, Profes-
sion 2009 s 28.
1623 Jfr Felski, Suspicious Minds s 218 som inspirerats av Sedgwick, Paranoid Reading 
and Reparative Reading; or, You’re so Paranoid, You Probably Think This Introduction Is 
About You, i Sedgwick (ed), Novel Gazing: Queer Readings in Fiction s 1 ff. De har båda 
noterat risken att konsekvent misstänkande leder till en rent paranoid hermeneutik, som i sin 
tur har en närmast kuslig förmåga att reproducera sig själv, i det oändliga, genom att häfta 
fast vid olika värdar. Iakttagelsen tycks träffande; när t ex J Samuelsson, Tolkningslärans 
gåta s 41, anklagar realisterna för att vara paranoida, så är det i sig ett paranoitt drag – och 
när han här anklagas för paranoia, så… Och så vidare. (Minns dock Buck Henrys ord: 
”Just because you’re paranoid doesn’t mean they aren’t after you.”)
1624 Jfr litteraturforskaren, Narnia-författaren och amatörteologen CS Lewis, Modern 
Theology and Biblical Criticism, BYU Studies Quarterly 1969 (vol 9) s 33 ff som är 
kritisk mot misstänksamma läsningar, även om han inte uttrycker sig i termer av ”miss-
tankens hermeneutik” (Ricouers verk var då ganska nytt och hade ännu inte kommit i 
engelsk översättning). Han gör det delvis utifrån egna erfarenheter av att utgöra tolk-
ningsobjekt och slår istället ett slag för tro, i mer än en mening. Se allmänt även Felski, 
Suspicious Minds s 215 ff och Bryan, Listening to the Bible s 23 ff.
1625 Se härtill citatet vid not 1598 ovan, som alltså talar för att använda benämningen 
även här.
1626 Se om sambandet mellan kritik och misstänksam hermeneutik t ex Felski, Criti-
que and the Hermeneutics of Suspicion, M/C Journal 2012 (vol 15) s 8, vilken som ett 
alternativ till den på gängse sätt kritiska litteraturteorin förespråkat mer misstänksamma 
läsarter, se mer ingående Felski, The Limits of Critique.
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kommer till att prioritera en av de möjliga meningarna: den ofullständigt 
uppenbara eller den dolda egentliga sådana, som typiskt sett kommer att 
vara den som förfäktas av den misstänksamma hermeneutikern.1627 I den 
mån texterna har normativ karaktär – det är till exempel rättskällor – så 
leder meningsvalen i förlängningen också till val mellan de handling-
simplikationer som i stort och smått följer därav.1628

1627 Det etymologiska ursprunget till vårt ord kritik, i grekiskans krisis (κρίσις) – jfr 2.4.7 
ovan.
1628 Det kan ses som den ursprungliga poängen, hos misstankens mästare. De har alla 
ansetts ta del i ett stort och i grunden nytt projekt, signifikant för moderniteten – att 
formulera en ny modern etik (Kristeva, Desire in Language s 23; jfr Ricouer, Freud and 
philosophy s 33, 35; Bryan Listening to the Bible s 36 och i not 1615 ovan). Som ett 
led i detta projekt vände mästarna sin uppmärksamhet mot religionen (främst kristen-
domen) – för att avtäcka dess ”egentliga” väsen (misstanken finns även i andra av deras 
tolkningar, men religionen synes vara ett vanligt, och tydligt, exempel, jfr t ex Stewart, 
The Hermeneutics of Suspicion s 296 ff; Bryan, Listening to the Bible s 36 f ). Marx 
analys är nog den mest allmänt bekanta: I religionen såg han ett folkets opium (Marx, 
Till kritiken av Hegels rättsfilosofi, i Liedman & Linnell (red), Texter i urval s 37), var-
igenom de ekonomiskt förtryckta tröstades och distraherades, från sin misär och sina 
illa tillgodosedda behov. Religionen tjänade därigenom till att bevara status quo (a a, 
bl a s 38 f, 45, 47) – och då den därmed stod i vägen för utvecklingen och proletariatets 
ofrånkomliga revolution fanns det skäl att avslöja religionens egentliga väsen, så att inte 
(det tyska) folket som ”fetishdyrkare” skulle ”tyn[a] bort av kristendomens sjukdomar” 
(a a s 48) utan istället kunde resa sig, och frigöra sig från de, rent artificiella, förtryck 
de underkastat sig. Nietzsche, näst. Han såg i religionen ett upphöjande av svaghet och 
en slavmoral, som gav tröst till de svaga och utstötta. De som var oförmögna till den 
upphöjda herremoral de sant modiga och kreativa besattes av, där viljan till makt var den 
yttersta dygden. Religionen var i hans tappning alltså en tillflykt för de som var svaga, 
i sinnet (allt naturligtvis i Nietzscheansk metaforiskt komplex mening). För Nietzsche 
brukar huvudkällan anses vara Nietzsche, Bortom gott och ont: Förspel till en framtidens 
filosofi från 1886 (en ”filosofi som inte längre vill kallas ’kärlek till visdom’, utan som 
istället ska ha formen av ’ett misstroendets konst’”) som finns i svensk översättning i 
Samlade skrifter, Bd 7, se där bl a avsn 45 ff (citatet från Ruins efterord, s 341, som i sin 
tur citerar ur Nietzsches opublicerade anteckningar). Nietzsches komplicerade hållning 
till religionen syns dock i flera av hans skrifter (jfr det återkommande temat ”Guds död”). 
Se t ex de ungefär samtida Så talade Zarathustra, passim, och Om moralens genealogi, 
passim, eller Den glada vetenskapen, aforism nr 108, 343. Det är lätt att få för sig att de 
för honom stora temana (filosofi, dogmatik, vetenskap, det moderna, religion, politik, 
konst, kvinnan, sanning) hänger ihop, inom ramen för hans tankevärld – jfr t ex slutet av 
förordet till andra upplagan av Den glada vetenskapen, och inledningen av förordet till 
Bortom gott och ont.) Freud, då. Han såg religionen som ett sätt att ersätta vårt riktiga 
livs fadersfigurer, vilka såsom lidande under mänsklighetens begränsningar oundvikligen 
måste göra oss besvikna. Religionens funktion var att ersätta dessa med en fader som var 
illusionär (i Freuds mening, dvs önskad, vare sig äkta eller inte) – en himmelsk fader, 
som aldrig kunde svika (Freud, En illusion och dess framtid, ssk s 40 ff, 49 ff). Se om 
mästarnas misstankar Ricouer, enligt ovan, eller kärnfullt t ex Stewart a a s 298 ff (Marx), 
300 f (Nietzsche), och 301 ff (Freud).
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Hermeneutiken kan därmed i förlängningen komma att påverka hur 
ett visst (rätts)fall avgörs,1629 och att den normalt är dekonstruktiv och 
kritisk innebär alltså inte att den är rent destruktiv. Tvärtom ligger dess 
värde ofta i att avtäckta meningar kan användas för konstruktiva syften.1630 
Det gäller inte minst när det kommer till rättskälletolkning, då avtäck-
andet av dolda meningar kan leda till rättslig förnyelse och doktrinära 
innovationer. Även rättskällors avtäckta meningar har ju per definition 
stöd i rättskällorna (det är liksom poängen, med den aktuella formen av 
hermeneutik; låt vara att stödet är implicit) och avtäckandet kan alltså 
understödja utvecklingen av rättsliga läror och principer – som, till exem-
pel, läran om direktkrav, eller den om tredjemansavtal.

Misstänksam hermeneutik kan också utmynna i argumentationsmäs-
sigt kraftfulla framställningar.1631 Väl utförda är misstankens utläggningar 
ofta mycket persuasiva. Inte minst när de drivs framåt av att ständigt 
nya kopplingar görs, på oanade och fantasifulla men ändå t ro l iga  sätt 
(trovärdighet är i sammanhanget rent avgörande).1632 Misstankens her-
meneutik är väl också redan på grund av sina utgångspunkter ägnad att 
kittla läsarens nyfikenhet; den pretenderar ju på att avtäcka det reella, 
eller, för att kanalisera en av mästarna: det som undflyr oss och döljer sig, 
bortom det vardande och växlande; den förför genom att fresta med den 
hägrande egentliga meningen – och lockar därmed läsaren att följa med, 

1629 Det är, ju, den rättsliga hermeneutikens legitimitetsgrund.
1630 Jfr Ricouer, Freud and Philosophy s 33 och därom Robinson, Paul Ricouer and the 
Hermeneutics of Suspicion s 12 f. Se även Bryan, Listening to the Bible s 25, som anför 
att när en misstänksam läsare väl utfört sitt blottställande värv, och undersökt vad som 
försiggår i och runtom texten, så tänks den kunna stå still, mer klar – inklusive sina för-
trängda och undertryckta meningar.
1631 ”Misstankens mästare” tillhör förstås alla modernitetens mest inflytelserika tänkare, 
men det sagda avser även mer samtida rättsliga, särskilt rättsvetenskapliga, utsagor.
1632 Jfr Felski, Suspicious Minds s 222: ”In the process of reading texts against the grain 
to discover their hidden meanings, critics fashion causal connections, imagine personae 
engaging in purposeful activity, assign responsibility, and often attribute guilt. In this 
sense, suspicious interpretation is an exercise not just in meaning-making, but in moral-
making. To be sure, the narratives that literary critics construct are constrained by the 
status of their writing as interpretation and commentary […] they are not at liberty to 
invent stories at will but must refer back to these works from time to time and anchor 
their claims in textual evidence if they are to inspire confidence in and consent from other 
readers. The role of these source texts is to offer a plentitude of traces, clues, or symptoms; 
the job of the suspicious critic is to interpret these clues […]”, och s 225: ”The interest of 
the reader is sustained […] by the ingenuity and inventiveness of the critic’s interpreta-
tions, the artfulness with which she weaves surprising yet plausible connections between 
text and world.”
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in bakom slöjan, för att beskåda de härliga hemligheter som där döljer 
sig.1633

Som det mesta annat som är kraftfullt har misstankens hermeneutik 
dock inte bara potential för positiv produktion, utan också potential för 
att skapa problem. Misstänksamma ansatser kommer, även om de i slutän-
dan blir konstruktiva, normalt att vara subversiva i förhållande till de tex-
ter som tolkas. Varje misstänksam tolkning innebär också ett misstänklig-
görande av tolkningsobjektet – vars uppenbara mening ju framställs som 
på sin höjd halvsann, och i vart fall inte komplett.1634 I förlängningen 
är detta ägnat att underminera tolkningsobjektet, inte bara vad gäller dess 
öppna meningar, och tolkningen kan därmed tjäna till att rubba förtro-
endet för såväl text som författare.1635 Det är heller inte otänkbart att 
misstänksamma läsningar av de rättsfall om tredjemansavtal som berörts 
ovan har bidragit till den diskursiva förskjutning vi här uppehåller oss 
vid – där ”avtal till förmån för tredjeman” efter några år kunde läsas som 
”direktkrav”.1636

Misstänksamma läsare ställs även inför särskilda metodologiska utma-
ningar. Det avtäckande ändamålet, och det faktum att den misstänksam-
ma läsningens utgångspunkt är att inte lita på texten (kanske: ”sådan den 
ytligt sett framträder”),1637 väcker frågan om vad man ska gå på, istället. 
Det är i detta avseende den misstänksamma hermeneutikern möter de 
mest betydande utmaningarna. Här finns de största fallgroparna. Det 
innebär dock även att de följande avslöjandena kan bli desto mer till-
fredsställande, ifall tolkaren lyckas navigera hindren.

1633 En kanalisering av Nietzsche alltså, om än mest till stilen och till inte oväsentlig del 
för skojs skull. (Han var annars inte överdrivet imponerad av realism (jfr t ex Den glada 
vetenskapen, aforism nr 57), och var väl förresten föga imponerad av det mesta, annat 
än kanske Wagner). Anspelningen synes dock passande, då han inte bara var en av miss-
tankens hermeneutiks första utövare (i Ricouers tolkning av honom), utan därtill var en 
fantastisk stilist – den imposanta mustaschen till trots.
1634 Jfr, angående bristande judiciell öppenhet och uppriktighet, vid och i not 1527 ovan.
1635 Det är väl för övrigt också ofta avsikten. Så skulle man exempelvis kunna beskriva 
Grönfors framhävande av ”det avsedda motsatsslutet” till 32 § 1 st AvtL som ett resultat 
av att han riktat sin realistiska misstanke mot lagtexten och funnit dess dolda, egentliga, 
mening i förarbetena (jfr Grönfors & Dotevall, Avtalslagen 4 uppl s 218 m hänv); varvid 
hans utläggning tjänar som ett led i hans kritik mot avtalslagen (”en ruin!”), grundad 
i dennas oklarhet och ofullständighet och i förlängning syftande till att ersätta lagens 
bestämmelse.
1636 Se 4.1 ovan.
1637 Låt vara att denna startpunkt kan komma att nås efter ett ärligt försök att förtroende-
fullt avlocka texten dess mening, genom vad Ricouer kallat misstankens hermeneutiks 
motpol – trons hermeneutik (hermenetics of faith), se därtill Ricouer, Freud and Philoso-
phy s 28 ff. Jfr även i not 1623 ovan. Vill man undvika de andliga övertonerna är möjli-
gen ”tilltrons/tillitens hermeneutik” en bättre term.
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När det kommer till rä t t spraxi s  torde den som följer misstankens spår 
ganska regelmässigt komma att tona ned domskälens öppet förmedlade 
mening, centrala argument och eventuellt formulerade principer. Varje 
sådant nedtonande innebär samtidigt ett framhävande av något annat. 
Frågan är dock som sagt vad – och vad som krävs för att en alternativ-
tolkning med framhävande av det sålunda ”dolda” ska vara ägnad att 
övertyga.1638

I resonemangstekniskt hänseende kan sådant nedtonande–framhävan-
de åstadkommas på olika sätt, och förstås vara olika utpräglat. Man kan 
fästa avseende vid sådant dekonstruktionsmaterial som nyss berörts samt 
alltså läsa mellan raderna och mot textens ström, eftersträva en situerande 
kontextualisering, med hänsyn till författarens historiska belägenhet, och 
så vidare.

En annan möjlighet, som synes mer angelägen i vårt sammanhang, 
är att förskjuta fokus i rättsfallsläsningen, mot en annan del av texten. 
Istället för att fokusera på domskälens mer resonerande, rationaliserande 
passager (med rättskälleresonemang etc) – istället för att bara läsa domen 
rakt upp och ned som den står skriven – för att ur dessa resonemang 
försöka utläsa ett som en regel formulerat prejudikat (eller stöd för hur 
en redan etablerad regel ska tolkas och tillämpas),1639 kan fokus då rik-
tas mot att utläsa vilka sakomständigheter som varit avgörande för målets 
utgång. Dessa sakomständigheter kan därvid komma att gestaltas som 
”de egentliga rationes decidendi”,1640 och ses som rättsfaktum i en regel 
som tänks utgöra ”det egentliga prejudikatet”, där rättsföljden formuleras 
i konsekvens med utgången i målet.1641 (Ett som regel formulerat preju-
dikat skulle då kunna lyda något i stil med: ”Om: omständigheten X, Y 
och Z föreligger, så: ska A betala.”)1642

En sådan sakomständighetsfokuserad läsart för rättsfall har en viss 
retorisk styrka, givet att ”lika fall ska behandlas lika” och att ett ”fall” 
med visst fog kan påstås definieras av sina omständigheter. Läsarten torde 

1638 Jfr vid not 1594 ff ovan.
1639 Strömholm, En svensk prejudikatlära – behov och möjligheter, SvJT 1984 s 930 f: 
”Vad innebär då egentligen ’rättsfallstolkning’, som verksamheten rimligen och lämpligen 
kan karakteriseras i modern svensk rätt? […] En – vanligen stillatigande uppställd – pre-
miss för operationen är att det eller de tidigare avgörandena alltid skall kunna återföras på 
några allmänna överväganden […] en generaliseringstendens […] Vad rättsfallsuttolkaren 
har att göra är att utleta regeln eller reglerna ur prejudikatet.”
1640 Så JustR Håstad i sin skiljaktiga motivering i NJA 2009 s 500, som citeras vid 
not 1715 nedan. Jfr även JustR Lindskogs nyanserande tillägg i NJA 2012 s 535.
1641 Se vidare den packade texten strax nedan.
1642 För fler och bättre exempel se t ex Schauer, Thinking like a lawyer s 44 ff; Sco-
field, Goodhart’s Concessions s 311 ff; Duxbury, The Nature and Authority of Precedent 
s 80 ff, alla m v hänv.
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inte minst kunna tilltala realistiskt orienterade publiker som vill se de bevi-
sade sakomständigheterna som det ”egentligt faktuella” – alltså som de 
faktiskt föreliggande realiteterna, utan onödiga teoretiska överbyggnader, 
begrepp, konstruktioner eller annat metafysiskt nonsens.1643 Läsarten till-
hör därmed potentiellt sett och i relation till åtminstone vissa publiker de 
mer övertygande formerna av realismens misstankens hermeneutik.1644

Om ett påstående om att vad HD ”egentligen/i realiteten/etc” gjort, är 
att uppställa en sådan prejudicerande regel, med omständigheterna som 
rättsfakta och utgången som rättsföljd, samt att detta gäller oberoende av 
hur det hela legitimeras i domskälen, så kan detta kort sagt tänkas tilltala 
i vart fall vissa publiker. – ”Det är ju vad domstolen fakt i skt  gör  som 
är relevant – inte vad den säger  a t t  den gör!”, kan man nästan höra rea-
listen utbrista, och då synbarligen göra sig till talesman för en viss specifik 
prejudikatlära.1645 Utbrottet är nämligen som hämtat ur den rättsteore-
tiska debatt som föranledde den brittiske rättsvetaren Arthur L Goodhart 
att åren kring 1930 utveckla en ny prejudikatlära, skräddarsydd för att 
tillfredsställa den framryckande rättsrealismens teoretiska antaganden.

Det är en rätt kul tanke, att prejudikatet formuleras genom beaktande av 
endast ett avgörandes omständigheter och utgång. Tanken har diskuterats 

1643 Det vill säga utan några av den moderna rättsrealismens mest uppskattade slag påsar. 
Jfr vidare den packade texten nedan.
1644 I sammanhanget kan möjligen noteras att en sådan omständighetsfokuserad läsart 
kan vara den enda möjliga, när det kommer till äldre praxis, där resonemangen ofta inte 
innehåller något annat än en uppräkning av omständigheter som ansetts relevanta. Tänk 
domskäl av karaktären: ”Givet omständigheterna A och B, samt då emedan C, och förty 
att X gjort si, att Y gjort så, att Z gjort ditt och datt, finna domstolen att grosshandlaren i 
Gnohult må fullgöra i enlighet med kärandens framställan. Tack och hej.” I sådana fall är 
det ganska givet att i vart fall den rättsvetenskapliga uppgiften kommer att anta formen av 
ett sökande efter förklaring och utveckling, där fokus vid analys av prejudikatet får falla på 
att försöka finna de bakom formuleringarna liggande reglerna. I ett sådant fall är det alltså 
särskilt närliggande att ägna sig åt avtäckande läsarter, som strävar mot något bakom-
varande. Även detta kan dock betraktas som en instans av misstankens hermeneutik – att 
en misstanke (om existensen av något annat, bakomvarande) är befogad innebär ju inte 
att läsaren inte är misstänksam.
1645 Jfr Håstad, Om skenbara och verkliga rättsgrundsatser, Vb Olsen s 143 ff. Håstad 
skriver bl a om ett av de rättsfall vi intresserar oss för i Bd 2, NJA 2010 s 629. Bidraget 
inleds med ett ganska ingående referat av fallet, varpå följer ett avsnitt skrivet under 
rubriken: ”Framgår prejudikatet av vad HD uttalar eller av vad HD faktiskt gör?” Denna 
väl egentligen inte allvarligt menade fråga besvaras efter en knapp sida, med konstate-
randet att: ”Den faktiska innebörden av HD:s rättstillämpning framgår av hur bevisade 
omständigheter förhåller sig till domslutet, oavsett vad HD i övrigt anför i domskälen.” 
– ett påstående som underbyggs med en hänvisning till hans egen skiljaktiga motivering 
i NJA 2009 s 500 (som berörs närmare nedan) och därmed en indirekt hänvisning till 
Goodhart, varom i den packade texten direkt nedan.
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en del i svensk litteratur,1646 och vunnit visst gillande från Bondeska palat-
sets håll, om än inte i någon majoritetsmening.1647 Tanken härrör dock 
(åtminstone i den form den uppmärksammats) från amerikanen Arthur 
L(ehman) Goodhart (1891–1978) som var professor i Jurisprudence vid 
brittiska Oxforduniversitetet 1931–1951.1648 Goodhart presenterade sin 
lära redan innan han tillträdde denna prestigefyllda tjänst,1649 och lärans 
utveckling och idéhistoriska kontext är i vårt sammanhang inte ointres-
sant.1650 Tvärtom är den så intressant (läs: relevant), att en liten utvikning 
därom får anses vara befogad.

Ursprungligen lade Goodhart fram sin prejudikatlära i artikeln Determi-
ning the Ratio Decidendi of a Case, som publicerades i Yale Law Journal 
1930.1651 Vid det laget hade han dock redan filat på läran i åtminstone ett 
par år (1928–1929) under vilka han var gästprofessor i USA.1652 Artikeln 
bör ses i sitt sammanhang: en större debatt om Common Laws princip om 

1646 Se Strömholm, Behövs en prejudikatlära? – Vittnesbörd från common law, Fs Hell-
ner s 645 ff; Strömholm, En svensk prejudikatlära: behov och möjligheter, SvJT 1984 
s 923 ff, där Strömholm bygger vidare på sin festskriftsartikel, inordnar frågan i en bre-
dare kontext och lägger ut texten mer ingående om prejudikatbundenhetens möjligheter 
och problem. Se även Spaak, Relativism i juridiken, TfR 2007 s 372 f; Sunnqvist, Mord, 
prejudikattolkning och lagtolkning, SvJT 2016 s 541 ff, på s 545 ff samt inte minst C 
Ramberg, Prejudikat som rättskälla i förmögenhetsrätten s 175 ff.
1647 Se JustR Håstads skiljaktiga motivering i NJA 2009 s 500 och i anslutning därtill 
JustR Lindskogs tillägg i NJA 2012 s 535. Jfr även den senares tillägg i NJA 2011 s 524, 
p 18.
1648 Även om Goodhart alltså ursprungligen var amerikan (född i New York City 1891) 
var han från första världskrigets slut verksam som rättsvetare vid först Cambridge och 
sedan Oxford, och kan således i rättsvetenskapligt hänseende räknas som britt (om man 
nu alls ska hålla på med sådant) – därav brödtextens ”den brittiska rättsvetaren”.
1649 Goodharts efterträdare var H L A Hart, vars efterträdare var Ronald Dworkin, och 
tidigare har professuren innehafts av bl a Henry Maine, Frederick Pollock och Paul Vino-
gradoff.
1650 Goodharts lära är internationellt omdiskuterad, jfr noterna i det följande. Se till det-
samma dock särskilt Scofield, Goodhart’s Concession: Defending Ratio Decidendi from 
Logical Positivism and Legal Realism in the First Half of the Twentieth Century, The 
King’s College Law Journal 2005 (vol 16) s 311 ff, som jag haft stor nytta av. Se dock även 
Duxbury, The Nature and Authority of Precedent s 80 ff; Schauer, Thinking like a lawyer 
s 44 ff; MacCormick & Summers, Interpreting Precedents s 336 ff, 511 ff, alla m hänv.
1651 Goodhart, Determining the Ratio Decidendi of a Case, Yale Law Review 1930 
(vol 40) s 161 ff. Se även Scofield, Goodhart’s Concession s 311, Schauer, Thinking like 
lawyer s 50 och Duxbury, The Nature and Authority of Precedent s 80 ff, som hänvisar till 
såväl Goodharts ytterligare inlägg som andras artiklar där hans lära diskuteras.
1652 Scofield, Goodhart’s Concession s 313 (ff), bl a: ”Goodhart was an American who 
spent most of his career in England. Between 1928 and 1929, however, he was a visiting 
professor at Yale Law School. During this time he began to cross swords with the Ame-
rican Legal Realists.”
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prejudikatbundenhet, stare decisis (ungefär: ”stå (fast) vid beslut”).1653 Vid 
tiden diskuterades principen ganska ingående på båda sidorna av Atlanten 
och kom då att, särskilt i USA, bli hårt ansatt.1654 Goodhart blev under 
tiden i USA indragen i debatten,1655 och hans lära har setts som ett för -
svar  mot en serie i grunden vetenskapsteoretiskt och filosofiskt betingade 
at tacker  mot doktrinen om stare decisis och dess vidhängande lära om 
ratio decidendi, som är den gängse beteckningen på den del av en dom som 
enligt stare decisis är bindande.1656 Annorlunda uttryckt är ett prejudikat 
enligt stare decisis bindande för alla senare avgöranden, inom ramen för 
ratio decidendi och alltså i den mån fallen är i relevanta avseenden lika.1657

Det problem Goodhart gjorde sig var som titeln på hans artikel anty-
der vad läran om ratio decidendi egentligen innebar, såvitt gäller hur man 
ur ett avgörande utläser ratio. Enligt den klassiska teori som föregick 
Goodharts prejudikatlära, och som nog alltjämt är förhärskande också i 
Storbritannien,1658 är ratio den regel eller princip som den dömande instan-
sen anser nödvändig för utgången i målet.1659 Enligt den klassiska teorin 
kan denna regel eller princip utläsas ur domskälens resonemang, där den 
ibland formuleras uttryckligen.1660 Det var denna klassiska teori som var 

1653 Se härtill t ex Scofield, a a s 311 f; Duxbury, The Nature and Authority of Precedent 
s 76 ff, ssk 80 ff.
1654 Kritiken är en del av orsaken till att man i amerikansk rätt har en mer avslappnad 
attityd till prejudikatbundenhet än i England, där prejudikatbundenheten, enligt Ström-
holm, Behövs en prejudikatlära?, Fs Hellner s 648: ”[f ]ör samtliga instanser i hierarkien 
under lordernas hus är […] total.”, jfr a a s 647 ff, 652 ff m hänv. Se även t ex Zweigert & 
Kötz, An Introduction to Comparative Law 3 uppl s 259 ff, MacCormick & Summers, 
Interpreting Precedents s 368 ff, 463 f.
1655 Goodhart närmade sig frågorna om ratio decendi redan i artikeln Three Cases on 
Possession, The Cambridge Law Journal 1928 (vol 3) s 195 ff. Rättsrealisten Joseph Fran-
cis reagerade, i Three Cases on Possession – Some Further Observations, St Louis Law 
Review 1928 (vol 14) s 11 ff, kritiskt och slog ett slag för den rättsrealistiska teoribild-
ning Goodhart därmed ofrånkomligen konfronterades med, och sedan kom att lägga viss 
möda på att förhålla sig till.
1656 Scofield, Goodhart’s Concession s 312, jfr s 313 och 315.
1657 Se t ex Schauer, Thinking like a lawyer s 50; Goodhart, Determining the Ratio Deci-
dendi of a Case s 161 f m hänv; Duxbury, The Nature and Authority of Precedent s 67 ff; 
C Ramberg, Prejudikat som rättskälla i förmögenhetsrätten s 171 ff m hänv.
1658 Se Goodhart, Determining the Ratio Decidendi of a Case s 161 f, där artikeln inleds 
med illustrativa citat. Jfr Scofield, Goodhart’s Concession s 327 f: ”the courts themselves 
have not explicitly adopted Goodhart’s method […] Legal theorists have shown more 
interest in Goodhart’s view than the courts have.” Jfr dock Duxbury, The Nature and 
Authority of Precedent s 83 f m hänv.
1659 Se härtill t ex Goodharts a a, med de inledande citaten, samt Scofield, Goodhart’s 
Concession s 312. Jfr dock Goodhart, The Ratio Decidendi of a Case, The Modern Law 
Review 1959 (vol 22) s 117 ff, på s 123.
1660 Jfr Schauer, Thinking like a lawyer s 44 ff ssk s 52: ”[I]n the overwhelming majority 
of cases the precedent court not only gives us facts and the outcome, or conclusion, but 
also tells us why it reached the conclusion it did. In other words, the question is not so 
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under attack, från i huvudsak tre olika håll, och Goodharts lära kan ses som 
ett försök att fylla begreppet ratio decidendi med ett nytt innehåll som kunde 
trygga stare decisis-doktrinens överlevnad. Läran kan alltså (för att hålla oss 
till en konsekvent militant metaforik) ses som ett försvar,  förlagt till tre olika 
teoretiska fronter, vilka dock var delvis förbundna genom att de på fiendesi-
dan besattes av samma soldater – amerikanska rättsrealister.

På den första fronten mötte Goodhart tänkesätt från den logiska positivis-
men. De logiska positivisterna kan grupperas till den empiristiska anti-meta-
fysiska filosofiska tradition som går tillbaka på Hume,1661 och aspirerade, lik-
som Uppsalaskolan,1662 på att ge vetenskapen ett stabilt fundament.1663 De 
strävade därför efter att befria kunskapen från alla metafysiska element,1664 
och tog sig an denna strävan genom att försöka grunda kunskapen i empi-
riska observationer och logisk härledning från dessa.1665 Verkliga fenomen 
skulle beskrivas i observationstermer. Vetenskapen skulle vara förutsägande. 
(Läsarens eventuella associationer till Alf Ross är välfunna, då han inspi-
rerades av och utnyttjade styrkan i den logiska positivismens program för 

much one of extracting the ratio decidendi from a case as of simply reading what the 
court said the ratio decidendi was. […] the court’s words remain the lodestar”.
1661 Se härtill t ex Scofield, Goodhart’s Concession s 316 samt i noterna 1664 och 1665 
nedan.
1662 Jfr t ex J Samuelsson, Tolkning och utfyllning s 167 ff och s 310 ff, m hänv.
1663 Se kärnfullt om det sätt på vilket det kan vara en rättsvetenskaplig angelägenhet, 
Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004 s 5 f (varifrån citeras i noten nedan) 
samt Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen s 31 och 117. Se även Holtermans intro-
duktion till Ross, Om ret og retfærdighed s 21 ff och 34, samt J Samuelsson, Rätts-
vetenskapens vetenskaplighet, Vb Olsen s 189 ff, som undersöker förhållandet mellan sitt 
titelobjekt och olika tiders filosofi.
1664 Jfr vid och i not 1385 ovan och t ex Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 
2004 s 5: ”En allmän filosofisk väckelserörelse [den logiska positivismen] växte fram 
under mottot ’Avskaffa metafysiken!’ Dess centrum var den s.k. Wienkretsen med Car-
nap som det viktigaste namnet. I många länder fanns lokala rörelser. Ett exempel är den 
s.k. Uppsalaskolan med Hägerström som portalfigur. Vad det hela handlade om var inte 
så mycket att avskaffa metafysiken som att tämja den. Man behöll Platons, Descartes’, 
Humes och Kants dikotomier, men placerade dem direkt i den vardagliga verkligheten. 
Meningsfullt och vetenskapligt är endast det som kan verifieras eller falsifieras; vetenskap 
gäller fakta; vetenskap är värderingsfri; vetenskap måste bedrivas med naturvetenskaper-
nas metod (som identifieras med den hypotetiskt-deduktiva metoden); värden är inte 
fakta; värdeutsagor är känslouttryck och kan därför inte vara sanna eller osanna.”
1665 Jfr Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature s 259: ”Russell, Carnap and Quine 
mingled pure theory of meaning with impure epistemological considerations – those 
which led them, at various times and in various ways, to various forms of operationalism, 
verificationism, behaviorism, conventionalism, and reductionism. Each of these was an 
expression of an underlying ’philosophical puritanism’ which held that everything inca-
pable of being ’logically constructed’ out of certainties (the data of sense, or the rules of 
language) was suspicious.”
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att framställa sin egen prognosteori så kraftfullt som möjligt.)1666 De för-
utsägelser som gjordes skulle kunna verifieras, med metoder inspirerade av 
naturvetenskapen (eller möjligen en naiv föreställning om naturvetenskap-
lig metod) som upphöjdes till universellt paradigm för vetenskapen.1667

Tankegångarna får tydligt uttryck i Wienkretsens ver i f ikat ionspr in-
c ip,  som ansetts vara kärnan i den logiska positivismens program.1668 Prin-
cipens innebörd var, med viss förenkling, att det som inte kunde verifieras 
genom beaktande av ett ändligt antal sinnesförnimmelser och strikt logisk 
härledning utifrån dessa saknade mening.1669 Utsagor som inte kunde veri-
fieras på detta sätt var alltså inte falska – de saknade mening, var empi-

1666 Jfr Holtermans introduktion till Ross, Om ret og retfærdighed s 34: ”Der kan ikke 
være megen tvivl om, at associeringen med den logiske positivisme har en betragtelig 
andel av æren for den enorme gennemslagskraft, der faktiskt blev Alf Ross’ retslære til 
del efter udgivelsen av Om ret og retfærdighed. Med den logiske positivisme og ’al anden 
modern videnskab’ (s. 44) i ryggen har Ross været en frygtindgydende modstander for 
den, der ’kun’ var skolet i retsvidenskab.” Jfr även i not 1678 nedan.
1667 Det kan nog återföras på Comtes vetenskapspositivism från mitten av 1800-talet. 
En av dennas bärande tankar var att sprida de naturvetenskapliga metoder som visat sig så 
framgångsrika. Jfr även Hacker, Wittgenstein’s Place in Twentieth-Century Analytic Phi-
losophy s 59: ”A major plank in the logical positivists’ platform was the programme of the 
’unity of science’. This phrase was originally introduced by Neurath to mark opposition 
to the view that there are different kinds of science with radically different methodologies 
and logical structures. […] a particular form of radical empiricism”. Liknande tanke-
gångar fick stor spridning. Så förfäktade t ex Lundstedt, Grundlinjer i skadeståndsrätten: 
Senare delen, Bd II:2 s 68, att: ”Juridiken som vetenskap måste vara empirisk, grunda sig 
på erfarenhet och såtillvida vara naturvetenskap. Erfarenheten tillhör och faller fullstän-
digt inom verkligheten, inom naturen.” (notera den naturalistiska förståelsen av empiri 
i sista meningen (empeiria = erfarenhet).) För mer kritiska hållningar, se t ex Jareborg-
citatet i not 1664 ovan eller och J Samuelsson, Tolkning och utfyllning, här och där, t ex 
s 392 f, 444 samt J Samuelsson, Rättsvetenskapens vetenskaplighet, Vb Olsen s 189 ff, 
ssk s 197 ff.
1668 Se därom t ex Hanfling, Logical Positivism, i Shanker (ed), Philosophy of Science, 
Logic and Mathematics in the Twentieth Century s 196 ff; Riis Flor, i Lübcke, Vår tids 
filosofi, del II s 502 ff, ssk 514. Möjliga ingångar skrivna av företrädarna själv finns i 
Rorty (red), The Linguistic Turn. Se där t ex Carnaps uppsatser på s 54 ff och 72 ff; Berg-
manns på s 63 ff samt Rortys introduction och två postscripts till boken. Se även Hacker, 
Wittgenstein’s Place in Twentieth-Century Analytic Philosophy, som genom att fokusera 
på Wittgenstein (vars Tractatus Logico-Philosophicus kallats den logiska positivismens 
bibel) ger en idéhistorisk teckning av den logisk positivistiska rörelsen, se där inte minst 
s 44 ff, 50 ff. Det är karaktäristiskt att den logiska positivismen fall (skolbildningens 
frånfälle, ”i filosofiska och vetenskapsteoretiska kretsar”) ofta knyts till att verifikations-
principen visade sig ohållbar, jfr i not 1700 nedan.
1669 Se i noten ovan a st:n hos ssk Hanfling, Riis Flor och Hacker. Jfr även 2.4.4 ovan 
kring not 489. Idealt sett skulle dessutom de logiska kedjorna vara så korta som möjligt, 
jfr Felix Cohens rättsrealistiskt paradigmatiska och obarmhärtigt antimetafysiska artikel 
Transcendental Nonsense and the Functional Approach, s 826, där också Carnaps i ned-
anstående not citerade arbete refereras till som ”[one of ] the most significant advances of 
modern philosophy”.
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riskt meningslösa, och borde därför utrensas som metafysiskt nonsens.1670 
Sådana utsagor skulle ersättas med vetenskapligt verifierbara observationsut-
sagor, vilka, för att säkra verifierbarhet, heller inte fick vara alltför vaga.1671

Goodharts prejudikatlära innebär ett försök till sådant ersättande. Dom-
skäl kommer typiskt sett att innehålla termer som på den logiska positivis-
mens premisser är metafysiska (såsom ”skälighet”, ”rätt”, ”rättighet”, kanske 
”avsikt”, och andra liknande termer).1672 Om sådana termer tillåts ingå i 
ett avgörandes ratio decidendi (som enligt den klassiska teorin) så kom-
mer denna att innehålla metafysiska och ovetenskapliga formuleringar – och 
därför vara nonsensartad.1673 (Möjligen borde förresten termen ratio deci-
dendi betraktas som metafysisk i sig, på grund av sin vaghet.) Goodharts 
lära löser detta problem på ett närmast elegant sätt: genom att man helt 
enkelt bortser från skälen kan alla potentiellt metafysiskt problematiska ter-
mer väsentligen ignoreras, och genom att ta fasta på endast i målet förelig-
gande fakta säkras verifierbarheten: omständigheterna måste ju – som rent 
faktiska fakta(!) – vara empiriskt verifierbara och därför acceptabla ur veten-
skaplig synpunkt.1674 (Denna tanke återkommer vi till nedan.)

1670 Jfr Ross, Om ret og retfærdighed s 86 f, och se Carnap, The Elimination of Meta-
physics Through Logical Analysis of Language s 60 ff (ursprunligen: Überwindung der 
Metaphysik durch Logische Analyse der Sprache, Erkenntnis 1932 (vol 2) s 219 ff).
1671 Carnap, The Elimination of Metaphysics Through Logical Analysis of Language s 65. 
Jfr Scofield, Goodhart’s Concession s 324 f och t ex Cohen, Transcendental Nonsense and 
the Functional Approach s 821, där flera av Goodharts amerikanska inspirationskällor 
nämns: ”That something is radically wrong with our traditional legal thought-ways has 
long been recognized. Holmes, Gray, Pound, Brooks Adams, M. R. Cohen, T. R. Powell, 
Cook, Oliphant, Moore, Radin, Llewellyn, Yntema, Frank, and other leaders of modern 
legal thought in America, are in fundamental agreement in their disrespect for ’mechani-
cal jurisprudence,’ for legal magic and word-jugglery.”
1672 Tanken att sådana termer kan omskrivas (parafraseras) på olika sätt (t ex ”det rör sig 
om kopplingsbegrepp”, ”det svarar emot komplexa samhälleliga faktorer”, ”den faktiskt 
upprätthållna rättsordning”) kan i och för sig utnyttjas för ”rädda” termerna. Sådana tan-
kar är dock i viss mån senare och separata i förhållande till den debatt Goodharts första 
inlägg om Ratio Decendi var en del av. Goodharts lära innebär heller inte något försök 
att rädda termerna, utan ett öppet övergivande av dem. Angående ”avsikt”, jfr Scofield, 
Goodhart’s Concession s 323 och jfr att Hägerströms invändning mot ”viljeteorin”, sådan 
han uppfattade den, var att teorin var ologisk, och metafysisk. Se Hägerström, Begreppet 
viljeförklaring på förmögenhetsrättens område s 99 ff, bl a s 101, och därom t ex O Svens-
son, Viljeförklaringen och dess innehåll s 67 ff.
1673 För ett exempel angående vikten av verifikation, se Stone, The Province and Func-
tion of Law s 145: ”Hypotheses are tested by deducing consequences from them and then 
observing whether these consequences in fact occur. And unless they are capable of such 
verification one way or the other they seem for our practical purposes in the law meaning-
less or strictly nonsensical.” Jfr Scofield, Goodhart’s Concession s 317 f. Stone var en 
konsekvent kritiker av Goodharts lära, se därom Duxbury, The Nature and Authority of 
Precedent s 86 m hänv (”a sustained – or rather, repeated – criticism”).
1674 Jfr Scofield, Goodhart’s Concession s 316 ff och 324 ff.
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På den andra fronten mötte Goodhart tankegods från scientisk behavio-
rism, sådant det tagits över av amerikanska rättsrealister och liknade den 
logiska positivismens tankegångar.1675 Scientism låg i tidsandan och den 
psykologiskt inspirerade behavioristiska skolan utgick, ungefär som den 
logiska positivismen, från ett naturvetenskapligt paradigm och från att all 
vetenskap hade att studera naturfenomen.1676 För de sociala vetenskaperna 
innebar detta att man skulle studera mänskligt beteende – vilket innebar 
att rättsvetenskapen hade att studera rättsliga aktörers beteende – och före-
trädesvis intressera sig för förutsäge l ser  om mänskligt agerande och för 
hur detta påverkades av s t imul i  och bet ingning.1677 (Här är eventuella 
associationer till Ross heller inte alldeles långsökta, men behaviorismen var 
mer psykologiskt präglad och externt orienterad än vad Ross rättsrealism 
var.)1678 Centralt för oss är, för det första, att behavioristerna var mer intres-

1675 Behaviorism kan som andra ord betyda olika saker. Här avses en historisk gren av 
psykologin i vid mening, som intresserade sig för att bekräfta hypoteser om psykologiska 
händelser/fenomen genom att studera beteenden. Denna gren ansåg att den psykologiska 
vetenskapen snarare borde vara en lära om beteenden, än om sinnet, och se förklaringen 
till beteenden i yttre faktorer som stimuli och betingning – inte i inre själsliga processer. 
(Behavior istället för psyche.) Parallellt med de logiska positivisterna ville behavioristerna 
rensa den psykologiska vetenskapen från ”mentala” termer, antingen genom att helt enkelt 
utmönstra dem, och de därtill knutna teoribildningarna, eller genom att ersätta termerna 
med behavioristiska omskrivningar (parafrasis). Behaviorismen var, rent faktiskt, ”en hel 
vetenskap” (med stora namn som John B Watson, B F Skinner och hundplågaren Ivan 
Pavlov) och att den var mer komplicerad än det som här beskrivs säger väl närmast sig 
självt. Med alla de reservationer som bör fogas till sådana svepande uttalanden kan dock 
sägas att behaviorismen var samma andas barn som den logiska positivismen. Jfr i noten 
nedan samt i not 1698 nedan.
1676 Jfr i noten ovan, samt i not 1667. Se om psykologins historia samt behaviorismens 
framväxt och påverkan på de amerikanska rättsrealisterna t ex Gräns, Decisio juris s 49 ff 
och 155 ff m hänv och mer allmänt t ex Hergenhahn & Henley, An Introduction to 
the History of Psychology s 368 ff. Jfr även Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature 
s 98 ff. Frågan om den logiska positivismens utveckling i senare logisk empirism, som inte 
nödvändigtvis var lika präglad av en naturalistisk materialism kan förbigås, som en här 
irrelevant komplikation.
1677 Se t ex Oliphant, A Return to Stare Decisis s 159 (”what courts have done in respon-
se to the stimuli of the facts of the concrete cases before them”), 160 (”our main business 
as legal scientists is to predict the behavior of courts in deciding future cases,”) och 161 
(den implicita önskan om experiment). Francis, varom mer nedan, tog i sin första attack 
mot Goodhart (se i not 1655 ovan) spjärn mot Oliphants uttalanden (se i a not a a s 23 f: 
”What I have tried, above all, to point out is the uncertain elements in a ratio deci-
dendi which is not so much a fact in the sense of a record of past events as an intelligent 
guess as to future events. To look for a ratio decidendi in the former sense is out-of-date, 
misleading, and fruitless.”) Mer abstract, jfr Toulmin, Return to reason s 90 ff, 149 f.
1678 Jfr Ross, Om ret og retfærdighed s 82 ff, där rättens giltighet (dess ”gælden”) hanteras 
som ett inte alldeles okomplicerat verifikationsproblem. Hänsyn skall tas ”de retlige fæno-
mener” som ”må være” ”normernes reale modstycke”, vilket vill säga ”rets anvendelsen ved 
domstolene” (s 82). Han anför att en ”forklaring af rettens gælden [i och för sig] hviler 
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serade av vad människor g jorde, än av vad de sade  att de gjorde, eller 
hur de rationaliserade sitt agerade, och, för det andra, att den amerikanske 
rättsrealisten och behavoristen Herman Oliphant hade tagit fasta på denna 
tanke och börjat föra in den i rättsvetenskapen.1679

Goodhart tog del och intryck av Oliphants tänkande under USA-tiden.1680 
Oliphant citeras uttryckligen i Goodharts nämnda artikel apropå vikten av 
att i rättsvetenskapen börja studera domares ”non-vocal behavior, i.e. what 
the judges actually do when stimulated by the facts of the case before them” 
istället för att, som hittills, ”focu[s] too largely on their vocal behavior”.1681 
Även om Goodharts hållning till Oliphant knappast var odelat entusiastisk, 
så verkar han alltså ha köpt denna del av det behavioristiska tankegodset.1682 
Goodharts sätt att möta den behavioristiska attacken kan därför i retoriskt 
hänseende beskrivas i termer av concessio: han gav helt enkelt efter, för beha-
viorismens bud om att förskjuta fokus till domares ”icke-verbala agerande” 
och fokusera mer på vad domare ”faktiskt gör” – hur de avgör fall – än på 
vad de säger att de gör.1683 Konsekvent med denna ambition har Goodharts 

på hypoteser om dommerens själeliv” (s 84), vilket innebär att Ross lära i den delen och 
i någon omfattning liknar psykologism. Han tar dock avstånd ifrån psykologins beha-
vioristiska gren, genom att trycka på att ”[h]vad der er gældende ret, kan ikke konstateres 
rent behavioristisk, dvs. ved ydre iagttagelse af regelmæssighed i dommernes reaktioner 
(sædvaner).” Man måste därtill ”operere med vanskeligt tilgængelige bevisthedsfænome-
ner”, inklusive den ”ideologi som besjæler dommeren og motiverar hans handlinger” 
(s 84), och Ross ville alltså beakta ’psykologiska’ tänkesätt av det slag behavioristerna 
ville utmönstra (jfr i not 1698). För att uppfylla kravet på vetenskaplighet måste dessa 
inre fenomen verifieras. I Ross tappning är verifikationen dock varken psykologisk eller 
behavioristisk – utan istället ”objektiv-pragmatisk: den ligger netop i den forståelse og 
forudsigelighed der muliggøres gennem hypotesen” (s 85). Jfr även Ross, a a s 116 ff; 
Holtermans introduktion till boken s 26 f och Strömholm, rätt, Rättskällor och rätts-
tillämpning s 107 ff.
1679 Se Oliphant, A Return to Stare Decisis, American Bar Association Journal 1928 
(vol 14) s 71 ff och s 107 f och 159 ff, där Oliphants tal som ordförande för the Associa-
tion of American Law Schools återges.
1680 Om inte annat så därför att Goodharts första kritiker bland realisterna, Joseph Fran-
cis, försökte köra ned det i halsen på honom. Jfr Duxbury, The Nature and Authority of 
Precedent s 81 som bl a noterar att Francis, Three Cases of Possession – Some Further 
Considerations är strösslad med Oliphant-referenser, och mot slutet (s 23) innehåller: ”I 
fail to discern more than the faintest shadows of signs that indicate that Mr. Goodhart is 
even remotely conscious of these theories as a realistic description of legal concepts and of 
what is taking place in our court rooms.” (Låter det inte lite som Lundstedt?)
1681 Goodhart, Determining the Ratio Decidendi of a Case s 168 f, med not 35 där han 
citerar från Oliphant, A Return to Stare Decisis s 161. Jfr även Scofield a a s 315 f och 
Duxbury, The Nature and Authority of Precedent s 81 f.
1682 Jfr Goodhart och Scofield a st:n.
1683 När Scofield kallar sin artikel för Goodhart’s Concession bär titeln alltså etymologiska 
spår som gör den särskild välvald. Se om den retoriska figuren concessio t ex Ad Heren-
nium 2:23, eller Hägg, Praktisk retorik s 117: ”concessio, det vill säga ett med givande av 
fakta som det inte kostar något att låtsas medge: ’Man säger att vårt parti vill höja skat-
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lära ansetts innebära ”a divorcing of ratio and reasons” –1684 och här finns 
alltså till synes ett ursprung till tanken att det är ”vad domaren gör, inte vad 
den säger”, som spelar roll.

Den tredje attacken var mer rent amerikanskt rättsrealistisk. De ameri-
kanska rättsrealisterna var ofta rege l skept iker ; i vart fall var Joseph Fran-
cis det, när han som den förste av rättsrealisterna konfronterade Goodhart 
angående prejudikatfrågorna i anledning av ett av dennes tidigare verk.1685 
Som regelskeptiker trodde Francis inte på att fall avgörs genom att domare 
tillämpar befintliga regler; istället avgörs de genom ”policy considerations” 
eller genom att domaren först bestämmer sig för vilken utgång det ska bli 
och sedan, i efterhand, konstruerar en motivering som leder till den öns-
kade utgången.1686 (Karl Llewellyn, som var lite skeptisk till regelskepsis, har 
beskrivit teorin i termer av: ”Conclusion first. Rationalisation to follow.”)1687 
Med den utgångspunkten måste uppenbarligen hela prejudikatläran vara 
förfelad: Om domare de facto inte följde regler, inklusive prejudikat, så 
kunde desamma knappast betraktas som i realiteten bindande.1688 Det var 

terna. Och det stämmer faktiskt.’ Fortsättningen innebär givetvis oftast ändå att man på 
något sätt tar tillbaka det man just erkänt”. Just så: Goodhart, Determining the Ratio 
Decidendi of a Case s 169 där eftergiften återtas genom betonandet av att det ska vara 
”material facts”; jfr även i noten nedan.
1684 Duxbury, The Nature and Authority of Precedent s 84 (kurs ändrad), som dock 
framhåller (s 82 f ) en inte sällan försummad del av Goodharts lära som innebär att skälen 
inte är helt irrelevanta – se därom i not 1721 nedan.
1685 Francis, Three Cases on Possession – Some Further Observations, St Louis Law 
Review 1928 (vol 14) s 22 f. Se även t ex Rumble, Rule-skepticism and the role of the 
judge: A study of american legal realism, Journal of Public Law 1966 (vol 15) s 251 ff, bl a 
s 284: ”The realists have demonstrated that the impact of pre-established legal norms is 
far less important than has traditionally been assumed.”; Schauer, Thinking like a lawyer 
s 124 ff, bl a s 130. Jfr även Lidén, Confirmation Bias in Criminal Cases s 24 ff m hänv. 
Det är omdiskuterat hur stor spridning regelskepticismen hade bland de amerikanska 
realisterna, se t ex Leiter, Legal Realism and Legal Positivism Reconsidered, Ethics 2001 
(vol 111) s 278 ff och Gräns, Decisio juris s 155 ff.
1686 Jfr Francis, Three Cases on Possession – Some Further Observations s 22 f, och 
därom Scofield, Goodhart’s Concession s 313. Jfr även Schauer, Thinking like a lawyer 
s 124 ff och Gräns, Decisio juris s 158 och 164 ff, ssk s 172 och 182 ff m hänv.
1687 Se Llewellyns recension av Jerome Franks bok, Law and the Modern Mind: A Sym-
posium, Columbia Law Review 1931 (vol 31) s 82 ff, på s 83, min kurs. Jfr Gräns, 
Decisio juris s 167 samt Lidén, Confirmation bias in criminal cases s 24 f och 20 ff. För 
relationen till Goodhart, se Scofield, Goodhart’s Concession s 313 och i noten ovan. Jfr 
även Schauer, Thinking like a lawyer s 128.
1688 Denna förståelse hänger ihop med realisternas ofta förekommande reformvilja och 
den antikonceptualistism som operationaliserades för att skapa utrymma för reformer, 
jfr t ex om Francis, Scofield, Goodhart’s Concession s 313 f. Det hela är till såväl form 
som syfte besläktat med de nordiska rättsrealisternas avoghet mot begreppsjurisprudens, 
jfr 4.3 ovan.
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ett av skälen till att den liksom Francis regelskeptiske Oliphant hade före-
språkat att överge stare decisis.1689

Goodhart var endast delvis beredd att acceptera regelskepticismen. Han 
accepterade, helt i konsekvens med vad som ovan sagts om hans hållning till 
behaviorismen, att domares sätt att reagera på de faktiska omständigheter 
som underställdes deras prövning (det vill säga avgöra fall) var mer rele-
vanta än de legitimerande skäl som anfördes för dessa reaktioner.1690 Han 
var dock inte beredd att helt kapitulera inför realisternas anstormning. Att 
motiveringar kunde vara problematiska (till exempel genom att bygga på 
tveksamma antaganden, dålig argumentation eller inkorrekta historieskriv-
ningar) innebar inte att man helt kunde bortse från tidigare avgöranden, 
eller att stare decisis borde avskaffas.1691 Det skulle leda till ohejdad judi-
ciell rättsutveckling och en rättsosäkerhet som vore omotiverad inte minst 
eftersom rätten i det stora flertalet fall i praktiken var så klar att domaren 
inte hade något fritt val, utan endast hade att tillämpa rätten sådan den 
förelåg, i enlighet med bland annat rationes decidendi från tidigare avgö-
randen.1692 Att det ibland fanns problem innebar inte att alla eller ens fler-
talet fall var problematiska. Därmed borde inte heller en huvudregel om 
prejdukat (o)bundenhet uppställas som om de vore det.

Utöver de berörda teoretiska problemen adresserar Goodharts lära ett 
antal påtagligt praktiska problem. Här ska nämnas två. För det första erbju-
der läran ett sätt att förhålla sig till att de principer som finns uttryckta i 
olika domskäl synes svår- eller oförenliga med varandra.1693 För det andra 
medger den att ett enhetligt prejudikat kan utläsas ur en dom där det finns 
flera separata, parallella och lika giltiga meningar – som enligt den för 

1689 Det är kanske inte helt klart att det var vad Oliphant faktiskt förespråkade, men det 
är så Goodhart uppfattade honom, se Scofield, Goodhart’s Concession s 314 f, som, m 
hänv, beskriver Goodharts reaktion. Jfr (dock) Duxbury, The Nature and Authority of 
Precedent s 81 f.
1690 Det blir Goodharts primära regel, se Determining the Ratio Decidendi of a Case 
s 164: ”the first rule for discovering the ratio decidendi of a case is that it must not be 
sought in the reasons on which the judge has based his decision.”; jfr s 168: ”the principle 
of the case is not necessarily found in either the reasoning of the court or in the proposi-
tion of law set forth, we must seek some other method of determining it.”
1691 Goodhart, Determining the Ratio Decidendi of a Case s 162, 163 (”A bad reason 
may often make good law.”), 164. Jfr Goodhart, The Ratio Decidendi of a Case s 118. 
Jfr även Scofield, Goodhart’s Concession s 321; Strömholm, En svensk prejudikatlära, 
SvJT 1984 s 936.
1692 Goodhart, Precedent in English and Continental Law, The Law Quarterly Review 
1934 (vol 50) s 40 ff, på s 58: ”The final, and, from the English standpoint, the most 
important reason for following precedent is that it gives us certainty in the law. As Lord 
Eldon has said: ’It is better that the law should be certain than that every judge should 
speculate upon improvements in it.’” Jfr Goodhart, The Ratio Decidendi of a Case s 124. 
Jfr även Duxbury, The Nature and Authority of Precedent s 80.
1693 Det var Goodharts utgångspunkt i den artikel från 1928 som drog i gång det hela, 
att de Three Cases of Possession (s 195 ff) han tittade på inte gick ihop.
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Goodhart centrala ”traditional British appellate practice” där det inte finns 
något krav på att domen avfattas i enlighet med en majoritetsmening.1694

Det sagda innebär att Goodharts lära, vad den än må vara i övrigt, i 
praktiken är skräddarsydd för att adressera ett antal teoretiska problem av sci-
entistisk och positivistisk-filosofisk karaktär. Den utvecklades som en reaktion 
på vissa idéer om vad som ”faktiskt” styr mänskligt beteende, den logiska 
positivismens antimetafysiska bud, och en mer eller mindre radikal rätts-
realistisk regelskepsis, på ett sätt som gör att den är väl förenlig med bland 
annat prognosteoretiska idéer och vissa äldre vetenskapsteoretiska ideal.1695 
Den går därmed att förena med flera topiker som kan operationaliseras även 
inom den skandinaviska rättsrealistiska traditionen, sådan den går tillbaka 
på Uppsalaskolan, som också beskrivits som ett slags provinsiell motsvarig-
het till den logiska positivismen.1696

Goodharts lära är dock ingalunda oproblematisk. Till att börja med är de 
teoretiska premisser den adresserar diskutabla.1697 Den tämligen rudimen-
tära idén om att mänskligt beteende styrs (endast) av stimuli och betingning 
är ryckt ur en för det första mer komplicerad och för det andra sedan länge 

1694 Se Goodhart, The Ratio Decidendi of a Case s 119 och jfr Schauer, Thinking like 
a lawyer s 53: ”under traditional British appellate practice, as well as that in some other 
British Commonwealth Countries […] [t]he three or five or more judges who hear a 
case typically will each give his own individual opinion. The outcome reached by the 
majority of those judges is the outcome of the case, but determining what the case stands 
for is inevitably a process of determining which propositions of law and which rationales 
attracted the agreement of the judges.” Jfr även Scofield, Goodhart’s Concession s 311.
1695 Jfr angående förutsägelser om judiciellt beteende även Schauer, Thinking like a 
lawyer s 126 ff.
1696 Jfr… Kanske Hellner, Några anteckningar om juridik och filosofi, SvJT 1956 s 3: ”I 
själva verket finnes det en påfallande likhet mellan Lundstedts och Olivecronas uppfatt-
ning och den logiska positivismen. Båda inriktar sig på att undersöka, om de satser som 
de undersöker är sanna eller falska, och om de begrepp som de analyserar motsvarar något 
som existerar i verkligheten.” och se J Samuelsson, Tolkning och utfyllning s 555 m hänv. 
Denna inriktning har ansetts begränsande – se därtill i noten nedan.
1697 Se, som avstamp, t ex Peczenik, Juridikens allmänna läror, SvJT 2005 s 254: ”Den 
moderna filosofin – mer eller mindre analytisk och lierad med den logiska positivismen 
– orsakade en erosion av den juridiska doktrinen. Juristerna själva har accepterat den 
moderna filosofins världsbild – fast ofta motvilligt och nästan alltid ytligt. Effekten för-
stärktes av politiska ideologier som ofta eftersträvade reformpolitikernas frihet från onö-
diga juridiska vidskepelser. Kort sagt har juridiken koloniserats av en väsensfrämmande 
världsbild.” Jfr även Andersson, Skyddsändamål och adekvans s 180: ”Det är möjligt att 
en orsak till den ringa förekomsten av stora principiella undersökningar står att finna i 
Uppsalaskolans kritik mot de juridiska grundbegreppen. Kanske kan också Ross domar-
inriktade prognosteori ha bidragit till att många rättsvetenskapsmän frivilligt inträtt i en 
tillämpningsmetodik med det snäva perspektivet att ’gällande rätt’ är vad en domstol kan 
förväntas fastslå vid prövning av en konkret tillämpningsfråga.” (not struken), se även a a 
s 182: ”varat och börat […] Skulle man inom juridiken blott hålla sig till Hägerström 
och Uppsalaskolans syn fick man inskränka sig till att behanda fakta som finns både i tid 
och rum.”
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utvecklad, eller som uppfattat ohållbar övergiven, behavioristisk kontext.1698 
Idén bygger på en ganska snäv bestämning av vad som är ”faktiskt” mänsk-
ligt beteende, som logofobiskt försöker sortera bort ”the vocal behavior”, 
eller sägandet, till förmån för görandet. Den begreppsliga strukturen byggs 
därmed på en dikotomi vars göra-sida tänks vara alltid faktisk och därför 
säker, medan säga-sidan kan vara falsk, och därför måste verifieras. Som 
Goodharts respons illustrerar kan detta i förlängning leda till ett ensidigt 
premierande av göra-sidan, vilken man lätt kan uppfatta är den som bör 
fokuseras på, för säkerhets skull. (Det gäller nog inte minst för jurister, som 
generellt sett torde vara illa rustade att ”verifiera” något, med en ”av natur-
vetenskapen inspirerad metod”.) Den därigenom inrättade begreppsliga 
strukturen är problematisk redan av det skälet att en domares uttalanden 
om föreliggande fakta uppenbarligen är just ut ta landen – vilka som såda-
na ofrånkomligen kommer att bestå av ord, som kan vara precis lika vaga 
och flexibla som andra sådana och för vilka också resten av den behavioris-
tiska kritiken mot domares ”vocal behavior” är träffande, eftersom det är 
just sådant beteende. Uttalandena har heller knappast nödvändigtvis (eller 
alls) någon direkt motsvarighet i verkligheten.1699 Den logiska positivismens 
program har också sedan länge uppgivits inom filosofin och vetenskapsteo-
rin, efter att verifikationsprincipen visat sig ohållbar, och ovetenskaplig på 
sina egna premisser (eftersom verifikationsprincipen inte själv kan verifieras 
empiriskt är den, enligt sig själv, metafysisk och alltså självdestruktiv).1700 

1698 Med alla de reservationer som bör fogas till sådana svepande uttalanden kan, som 
sagt, sägas att behaviorismen var samma andas barn som den logiska positivismen (jfr i 
och kring not 1675 ovan), och att även behaviorismen nu fallit ur modet. En del av skälen 
till det har antytts av Carl Hempel som tidigare var anhängare till båda riktningarna (även 
om han föredrog termen logisk empirism, framför logisk positivism) men som 1966 lite 
avfälligt konstaterade att: ”Thus, it appears that in order to characterize the behavio-
ral patterns, propensities, or capacities to which psychological terms refer, we need not 
only a suitable behavioristic vocabulary, but psychological terms as well”, då behavioris-
mens begreppsapparat var alltför reduktionistisk samt då alla parafraseringsförsök hade 
misslyckats, se Hempel, Philosophy of Natural Science s 110. Jfr om behaviorismens 
utveckling och ställning t ex Hergenhahn & Henley, An Introduction to the History of 
Psychology s 368 ff och 431 ff och på svenska om behaviorismen och dess inflytande på 
de amerikanska rättsrealisterna Gräns, Decisio juris s 51 f, 157, 181 f m hänv.
1699 Jfr Strömholm, Behövs en prejudikatlära?, Fs Hellner s 651 f. För filosofisk utlägg-
ning med meditation över olika korrespondensteoretiska föreställningar och kritiker mot 
desamma se Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature, passim, t ex s 165 ff, 295 ff, 
332 ff.
1700 Det är karaktäristiskt att den logiska positivismen fall (”i filosofiska och vetenskaps-
teoretiska kretsar”) ofta knyts till att verifikationsprincipen visade sig ohållbar, vilket, 
beroende på vem man frågar, ska ha skett någon gång mellan 1950- och 1970-talet. Jfr 
t ex Hanfling, Logical Positivism s 196 ff; Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 
2004 s 6; Samuelsson, Tolkning och utfyllning s 167, 393; Scofield, Goodhart’s Conces-
sion s 316 samt Alvesson & Sköldberg, Tolkning och reflektion 2 uppl s 197. Jfr även B 
Lehrberg, Avtalstolkning 7 uppl s 31 (med en formulering som är ny fr 6 uppl s 28). Se 
även Hacker, Wittgenstein’s Place in Twentieth-Century Analytic Philosophy s 58: ”The 



432

Därtill framstår det som tveksamt om regelskepsisen, åtminstone i dess mer 
radikala former, gör rättstillämpares verksamhet rättvisa. I den mån dess 
innebörd är att prejudikat inte spelar någon roll, någonsin, för rättsliga 
aktörers beslut, så framstår det som ganska osannolikt.1701

De teoribildningar som ursprungligen gav upphov till den Goodhartska 
lärans formulering framstår alltså som numer tveksamma och har i vart fall 
fallit ur modet, på ett sätt som innebär att de knappast längre besitter den 
kraf t  de en gång gjorde.1702 Med det sagt, kan hans lära härmed anses ved-
erbörligen idéhistoriskt situerad – och därmed har väl också antytts att den 
rättsrealistiska retoriken inte (längre) ensam är ägnad att övertyga, om den 
Goodhartska lärans generella företräde framför andra sätt att läsa rättsfall.

När den berörda läsarten förekommit eller förespråkats i svenskrättsliga 
sammanhang synes det (alltså) ha rört sig om en teoretisk import, av den 
brittiske professorn Arthur L Goodharts prejudikatlära.1703 En lära som 

principle of verification as the key to meaning proved incapable of unlocking all and only 
the doors the Vienna Circle wished it to. Equally, the criterion of verifiability as the litmus 
test for distinguishing sense from nonsense excluded either too much or too little.”, och 
t ex Putnam, Reason, Truth and History s 114, som gör gällande att ”the logical positivist 
thesis about meaning and verification, is a self-refuting thesis” och sedan utsträcker denna 
beskrivning till hela den logiska positivismens filosofi. Jfr även Perelman & Olbrechts-
Tyteca, The New Rhetoric s 204.
1701 Även om jag förvisso föreställer mig att mänskligt beslutsfattande är en tämligen 
komplex företeelse, med en hög grad av individuell variation, och att den iakttagna före-
komsten av ett relevant prejudikat knappast på något okomplicerat sätt kauserar ett visst 
avgörande, så framstår regelskepsisen som ett ideologiskt betingat och ärligt talat lite para-
noitt antagande; ett ingångsvärde vilket man i ett utslag av konfirmationsbias projicerar 
på och ser bekräftas i sina läsningar av praxis (jfr i not 2298 nedan) – snarare än något 
som det finns några belägg för att framhålla som en universellt, eller ens generellt, korrekt 
beskrivning av ”hur domare faktiskt gör” (jfr dock Goodhart, The Ratio Decidendi of a 
Case s 123 f ) – som om det gick att beskriva annat än med mycket begränsade anspråk, 
och som om det vore en sak! … men, det är klart: en skeptiker skulle förstås kunna säga 
något liknande, om att det just sagda också bygger på obelagda antaganden – och i den 
mån vi kräver verifikation kommer vi väl ingenstans, vi rättsdogmatiker.
1702 Jfr J Samuelsson, Rättsvetenskapens vetenskaplighet, Vb Olsen s 209 f, och se t ex 
Feyerabend, The Tyranny of Science, som har svårt att känna någon förståelse för den 
logiska positivismen, notera t ex tonen på s 64: ”For the logical positivists, for example, 
science was a system of statements and theories that tried to bring these statements into 
some kind of order – they were statements of a special kind. Can you imagine that? There 
are these philosophers, and they are intelligent people and all they see when looking at 
science is statements. They do not see laboratories; they do not see the fights scientists and 
politicians engage in to settle financial questions; they do not see the large telescopes, the 
observatories, the staff buildings, the staff conferences, the effects of an asshole in power 
on his underlings – they only see statements.” (och Feyerabend hade förresten säkert haft 
något liknande att säga om dem som vill reducera juridik till ett ”system av regler” .)
1703 Se hänv i noterna till den packade texten ovan. Det är svårt att få en bild av när 
Goodharts lära först började uppmärksammas i Sverige. Hans installationsföreläsning, 
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gick ut på att just ta hänsyn till ”the material facts” och domarens reak-
tion på dessa, för att därigenom fastställa ”the ratio decidendi of a case”.

Den läsart läran anvisar kan betraktas som en specialiserad form av rea-
lismens misstankens hermeneutik, om inte annat så därför att den bygger 
på en misstanke om att det egentliga prejudikatet står att finna någon 
annanstans än på det mest uppenbara stället, samt då läran är skräddar-
sydd för att adressera en rättsrealistisk teoribildning.1704

Betraktad som en form av misstankens hermeneutik har läsarten den 
retoriska förtjänsten att den inte innebär att prejudikatet misstänks. Det 
som misstänks är endast skä len för avgörandet, i bemärkelsen de reso-
nemang som legitimerar utfallet. Misstanken kanaliseras då på ett sätt 
som medför att prejudikatet inte formuleras i anslutning till dessa, inte 
till att det inte formuleras någon riktlinje med erkänt prejudiciell bety-
delse. Annorlunda uttryckt respekteras en form av prejudikatbundenhet, 
då den på detta sätt misstänksamma läsningens subversiva praktik tar 
sikte på domstolens argumentat ion – inte på själva avgörandet  som 
sådant.1705 Därmed undviker hermeneutikern i viss mån de legitimitets-
problem och retoriska utmaningar som är förenade med att förespråka 
explicita avsteg från prejudikatfall. (Exempelvis genom att anse dem ”fel-
dömda” och därför ”inte/mindre vägledande”.) Också avgöranden som 
uppfattas mindre välmotiverade kan därmed utan vidare respekteras, i 
form, eftersom deras potentiella skadeverkningar kan minimeras medelst 
en misstänksam (om)formulering av prejudikatet.

Ett gott exempel på vad man kan åstadkomma med läsarten står att finna 
i NJA 2009 s 500 – som innehåller det kanske främsta exemplet på miss-

där han diskuterar prejudikatbundenhetens problem (Precedent in English and Conti-
nental Law, Law Quarterly Review 1934 (vol 50) s 40 ff), finns omnämnd i Svenskan 
redan samma år den publicerades, i sedermera regeringsrådet K Holmgrens Engelsk Case 
Law, SvJT 1934 s 412 ff på s 413 f. Under hösten 1948 ska Goodhart ha turnerat Sverige, 
och då föreläst i Uppsala, Lund och Stockholm, se B Lassen, Engelsk gästföreläsare, SvJT 
1948 s 782. Jfr även O Bruun, Sommarkurs i Cambridge, SvJT 1951 s 703 ff, på s 704 f, 
där det framgår att Goodhart ska ha varit med och undervisat på en Summer School för 
praktiskt verksamma jurister. Goodhart finns alltså omnämnd i källorna redan tidigt, och 
blev läst i Sverige till synes från det att han blev professor. Det är dock oklart vilken fak-
tisk spridning hans teorier fått och i vilken omfattning hans lära kommit att inta någon 
egentlig plats i svenska juristers tänkande – annat än långt senare.
1704 I enlighet med vad som utvecklas i den packade texten strax ovan.
1705 Det kan sägas vara den bärande idén bakom Goodharts prejudikatlära, jfr Ström-
holm, En svensk prejudikatlära, SvJT 1984 s 937, vars ingång i Goodharts prejudikatlära 
är ’behovet av att finna konventioner för nyttjandet av prejudikat som rättskällor’, ”som 
gör det möjligt […] att i form respektera prejudikaten men i sak åtnjuta betydande fri-
het i användningen av dem. [Något som] är av särskild vikt i anglo-amerikansk common 
law.”



434

tankens hermeneutik i svensk praxis. Exemplet återfinns i JustR Håstads 
skiljaktiga motivering, i de passager där han hänför sig till det tidigare 
avgörandet i NJA 1998 s 275.

I 1998 års fall hade ett banktillgodohavande utmätts för att täcka en 
persons skulder. Dennes sambo klagade över utmätningen och gjorde 
gällande att hälften av medlen på kontot var hennes. HovR:n tog, i sin 
av HD fastställda dom, avstamp i reglerna om förhållandet till tredje-
man vid utmätning, i 4 kap UB. Där stadgas i 17 § att lös egendom får 
utmätas, om det framgår att egendomen tillhör gäldenären eller om han 
enligt 18 eller 19 §§ skall anses vara ägare. De senare reglerna innehåller 
presumtionsregler, enligt vilka gäldenären i vissa fall skall anses vara ägare 
till egendom han har i sin besittning, antingen ensamt eller gemensamt 
med make eller sambo. Domstolen fann, med hänvisning till NJA 1984 
s 656, att ett banktillgodohavande inte kunde vara föremål för besitt-
ning.1706 (Tanken är att ett banktillgodohavande normalt är att betrakta 
som en enkel fordran, som på grund av sin icke-fysiska karaktär inte 
kan besittas.)1707 Därmed var ingen av presumtionsreglerna, utan endast 
17 §, tillämplig. Det avgörande för utmätningen blev därmed om det 
”framg[ick] att egendomen tillhörde gäldenären” – vilket det ansågs göra, 
därför att kontot stod i hans namn och då sambon inte hade någon sak-
rättsligt skyddad rätt till pengarna på kontot.1708

I sin skiljaktiga motivering i 2009 års fall förhåller sig Håstad kritiskt 
till denna bedömning. Han anför till att börja med att ”sakliga skäl” talar 
för en annan tolkning av UB:s regler än den tidigare domstolen stannat 
för.1709 Besittningsbegreppet i 4 kap 18 § bör:

”tolkas ändamålsenligt, och i detta fall bildligt, och inte genom en mekanisk 
överföring av begreppets betydelse i andra sammanhang. Bestämmelsen i 
4 kap. 18 § bör därför – extensivt eller analogt – tillämpas även vid utmät-
ning av enkla fordringar.”1710

1706 Ingressen till 1984 års avgörande lyder: ”Banktillgodohavande på motbokskonto har 
ansetts inte kunna vara föremål för besittning i den mening som avses i 4 kap 18 och 
19 §§ UB.” I HD:s domskäl skrivs bl a: ”I målet uppkommer frågan huruvida banktill-
godohavande kan vara föremål för besittning i den mening som avses i 4 kap 18 och 
19 §§ UB. Att så inte kan vara fallet med tillgodohavande på ett motbokslöst konto torde 
vara klart.”
1707 För kritisk diskussion, se Lindskog, Betalning 2 uppl s 72 ff m omf hänv.
1708 Bedömningen bygger på att sambon inte hade någon sakrättsligt skyddad rätt till ens 
hälften av kontomedlen. Se mer ingående om 1998 års rättsfall Zackariasson, Borgenärs-
skydd och specialitet s 645 ff m hänv.
1709 Det rör sig närmast om statens i praktiken svåra bevisläge, se andra riktiga stycket i 
den skiljaktiga motiveringen sådan den refereras i NJA 2009 s 500, på s 514.
1710 NJA 2009 s 500, JustR Håstads skiljaktiga motivering, på s 514.
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Notera att Håstad, med gott språköra, varnar om farorna med oreflekte-
rad metaforisk kontamination, för att istället förespråka en mer medvetet 
metaforisk förståelse av ordet besittning,1711 vilket alltså öppnar för att 
låta UB:s presumtionsregler omfatta också enkla fordringar.

Därpå följer Håstads analys av 1998 års fall. Efter att kärnfullt ha refe-
rerat fallet konstaterar han att: ”man frågar sig hur det i målet kunde 
’framgå’ att medlen var utmätningsgäldenärens”, och låter veta att denna 
slutsats var inkonsekvent med domstolens bedömning i övrigt.1712 Detta 
förhållandevis milda ifrågasättande av bevisvärderingen antyder en kon-
tradiktion – en logisk motsägelse – i domstolens resonemang, och tjänar 
därmed till att börja väcka tvivel om detsammas faktiska rimlighet.1713 
Han följer upp detta ifrågasättande med att, lite mindre försynt, notera 
domstolens vokala beteende – med konstaterandet att domstolen ”vis-
serligen [anförde] att regeln följer av 4 kap. 17 §” – men underlåter 
att stanna vid detta, eftersom det givet hans syn på vad som egentligen 
’framgick’ i målet helt enkelt inte går ihop. Istället söker han en alternativ 
konstruktion, som gör att domen givet hans premisser blir internt kon-
sekvent, och det är detta sökande som leder till att han, med den miss-
tänksamma impulsens röntgenblick, kan konstatera att vad domstolen, 

1711 Jfr vid not 1504 ovan.
1712 Med Håstads ord (NJA 2009 s 500, på s 514): ”man frågar sig hur det i målet 
kunde ’framgå’ att medlen var utmätningsgäldenärens, när sambon ansågs ha stöd för sitt 
påstående att utmätningsgäldenären mottagit hennes medel med redovisningsskyldighet 
och det ansågs vara oklart huruvida uttagen från kontot gjorts till uppfyllelse av redovis-
ningsändamålet (varvid kontot trots sammanblandningen kunde ha behållit sin ’särskilda 
karaktär’).”
1713 Den form Håstad ger sin framställning kan analyseras i ljuset av den klassiska reto-
rikens läror, och då tyckas välvald. Håstad rör sig mot sin egen propositio genom att 
refutera motståndarsidans argumentation (dvs resonemanget i 1998 års dom), och gör 
det helt i linje med traditionella rekommendationer med en viss mildhet (se t ex Quinti-
lianus, Institutio oratoria 5.13.1). Den ifrågasättande formen är inte interrogatio i teknisk 
mening, eftersom det inte är formulerat som en fråga, utan som ett påstående, men fyller 
ändå delvis samma funktioner som den retoriska frågans mer indirekta ifrågasättande 
(se därom i not 1586). Formen ger, förutsatt att man läser den som ärligt menad, sken 
av uppvisa en uppriktig, om än möjligen redan överspelad undran hos talaren (som vid 
dubitatio) – och när denna sedan leder över i att motstridigheter i resonemanget påpekas 
liknar det mest en form av refutatio, som, i status coniecturalis, genom contrarium som 
argument, tar sikte på att så tvivel om domstolens faktuella premissers sanningshalt och 
om de är rimliga och trovärdiga. Denna kontradiktionspåpekade argumentationsform, 
contrarium, finns beskriven redan i de antika källorna, se t ex hos Quintilianus, Institutio 
oratoria 5.13.17 f och 5.10.69, där Quintilianus anför flera mästerliga exempel från Cice-
ros försvarstal. För en intressant översikt över de klassiska teoretikernas syn på contrarium 
se Kraus, From Figure to Argument: Contrarium in Roman Rhetoric s 117 ff.
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”i själva verket”, ”gjort”, ”i rättsfallet NJA 1998 s. 275”, är att tillämpa 
”presumtionen i 4 kap 18 §” – ”men under falsk flagg”.1714

Håstad presterar i den delen alltså ett resonemang som verkar vara så 
nära ett skolboksexempel på misstankens hermeneutik, i den form som här 
berörs, som rimligen kan begäras. Efter de här citerade passagerna knyter 
Håstad också ihop sitt resonemang genom att citera några väl valda pas-
sager från Goodhart prejudikatlära:

”Med den engelske professorn Arthur Goodharts ord: ’Ratio decidendi … 
is the most misleading expression in English law, for the reason which the 
judge gives for his decision is never the binding part of the precedent. … 
It is by his choice of the material facts that the judge creates law’ (se hos 
Stig Strömholm, Behövs en prejudikatlära, Festskrift till Jan Hellner, 1984, 
s. 645 ff. på s. 648 och 652).”1715

Utan att alls gå in på den för våra syften ointressanta materiella frågan 
om hur UB:s regler bör tolkas och tillämpas,1716 kan konstateras att vad 
Håstad i argumentationstekniskt hänseende gör, genom sin skiljaktiga 
motivering i NJA 2009 s 500, är att åstadkomma ett ersättande av domskä-

1714 Håstads skiljaktiga motivering i NJA 2009 s 500, på s 514, mina kurs. Håstad synes 
här gå lite för fort fram, genom att inte förbereda publiken tillräckligt på den kom-
mande tesen (om vilken regel som i själva verket tillämpades). Istället framkastas den på 
ett ganska brutalt sätt, vilket gör att det inte blir alldeles enkelt att se hur resonemanget 
egentligen leder fram till den förfäktade slutsatsen. Det skulle kunna vara en del av förkla-
ringen till att han inte fick med sig majoriteten på sitt resonemang. En sådan förklaring 
överbetonar förmodligen framställningens retoriska aspekter, på bekostnad av de övriga 
justitierådens uppfattning om det materiella rättslägets beskaffenhet, men det är ändå 
tänkbart att framställningsformen haft någon betydelse. (Det är t ex inte omedelbart 
uppenbart varför det måste röra sig om just 4 kap 18 § UB – och inte någon annan regel 
eller (okodifierad) princip – även om det går  att prestera skäl för det.)
1715 NJA 2009 s 500, på s 514.
1716 I den frågan, som inte oväntat är omdiskuterad, har åtminstone jag ingen bestämd 
uppfattning. Vad vi här intresserar oss för är istället vad som kan kallas för resonemangets 
logik, eller mekanik – alltså hur resonemanget fungerar och vad det åstadkommer. Se 
dock, för en bestämd uppfattning, t ex Gregow, Separationsrätt efter tillgrepp av pengar 
på bankkonto – sakrätt på hög nivå, JT 2009 s 643 ff, som på s 650 inte synes alldeles 
övertygad av Håstads analys: ”Håstads uppfattning strider mot bestämmelserna, mot lag-
förarbetena, mot hittillsvarande rättsfall och praxis och mot doktrinen; det saknas enligt 
min mening också sakligt stöd för den. Det är grundläggande att det praktiska rättslivet 
ska kunna lita, förutom på lagbestämmelser och viktigare förarbetsuttalanden, på HD:s 
prejudikat. Det kan visserligen sägas att i en skiljaktig mening kan tillåtas viss frihet, men 
den kan också skapa osäkerhet om vad som gäller.”. Notera att Gregow alltså underför-
stått utgår från en annan bestämning av vad som är ”prejudikatet” än Håstad (och därmed 
implicit avvisar Goodharts lära), och att detta får till följd att den ene irriterat noterar en 
avvikelse från tidigare prejudikat, medan den andra anser sig följa desamma. Mer nyan-
serat än Gregow, se Zackariasson, Borgenärsskydd och specialitet s 645 ff samt Lindskog, 
Betalning 2 uppl s 72 ff, båda m hänv.
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len i NJA 1998 s 275. Istället för dessa, som uttryckligen knyter avgöran-
det till 4 kap 17 § UB, sätter han uppfattningen att det ”i själva verket” 
var 4 kap 18 § som tillämpades.

Håstads utläggning underbyggs med tre huvudsakliga argument. För 
det första med hänvisning till hur han menade att saken låg till i 1998 års 
mål (HD:s bevisvärdering, eller åtminstone dess tillämpning av rekvisitet 
”framgår” i 4 kap 17 §, var sannolikt felaktig). För det andra med hän-
visning till hur rätten borde vara beskaffad (presumtionsregeln i 4 kap 
18 § UB bör tillämpas även på enkla fordringar), med hänsyn till vad 
”sakliga skäl” gav vid handen och vad som var ”ändamålsenligt”. Och 
för det tredje genom ett åberopande av Goodharts lära, närmast som 
slutkläm av klart peroratoriskt slag. (Med en källhänvisning som råkar 
innehålla både Stig Strömholms och Jan Hellners namn, men utelämnar 
Strömholms kritik mot den Goodhartska prejudikatläran och uttryckta 
skepsis till dess lämplighet för svenska förhållanden.)1717

Genom att kanalisera sin hermeneutiska misstanke på detta sätt ersät-
ter alltså Håstad det uttryckliga resonemanget i 1998 års fall med sin 
egen tolkning. Detta ersättande – och inte endast någon identifiering 
av vilka fakta domstolen ansett vara av betydelse – kan ses som reso-
nemangets mål, då det är dess slutliga funktion.1718 Genom sin läsning 
åstadkommer Håstad givet sina premisser befogade begränsningar av 

1717 Se mer om dessa nedan. Alternativet att hänvisa direkt till Goodhart var dock för-
modligen mindre lockande. (Även om Goodhart själv inte utan viss syrlighet förespråkat 
detta, till undvikande av missförstånd, se Goodhart, The Ratio Decidendi of a Case s 120.) 
Också bortsett från att festskriften till Hellner gissningsvis var mer närliggande, också i 
rent fysisk mening samt att Strömholms bidrag bär den meningstunga titeln ”Behövs en 
prejudikatlära?” (i domskälen tycks det avslutande frågetecknet av någon anledning ha 
fallit bort) och innehåller en bekvämt bearbetad och för svenska förhållanden anpassad 
tolkning av Goodharts lära, så hade nog en hänvisning till en utländsk artikel om anglo-
amerikansk allmän rättslära från 1930 (eller som senast från 1959) stuckit ut, i förhål-
lande till HD:s vanliga hänvisningskutymer.
1718 Att detta är ändamålet med den läsart Håstad utnyttjar framgår också i hans ana-
lyser av andra rättsfall. I Håstad, Om skenbara och verkliga rättsgrundsatser, Vb Olsen 
s 143 ff, finner han, i strid med HD:s domskäl, att vad HD i NJA 2010 s 629 ”faktiskt 
gjort” är att uppställa en in dubio-regel för tolkning av avtal om viten, enligt vilken en 
vitesklausul in dubio utgör en ansvarsbegränsning (s 146 f ). Han påminner också om 
den hållning han, trots den majoritetsmening i vilken han instämde och var referent, har 
intagit i sitt tillägg till domen i NJA 2010 s 467, enligt vilket, trots domens formulering, 
”HD […] i praktiken jämkat 15 § skuldebrevslagen” (s 150). Därtill ger han en rekom-
mendation om hur NJA 2015 s 1097 bör hanteras: ”Den verkliga rättsprincipen framgår 
först av en sådan genomgång” som jämför omständigheterna i olika fall, utan att hänga 
upp sig på vilka verbala kriterier HD får för sig att ställa upp. ”Här får det inte finnas 
några motsägelser i fråga om domsluten, även om sådana motsägelser döljs av att HD 
säger sig ha tillämpat samma princip.” (s 148, min kurs).
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avgörandets potentiella skadeverkningar.1719 Det kan dock ske utan att 
behöva förespråka avsteg från prejudikatet, som istället kan åberopas 
positivt och då utnyttjas på ett givet samma premisser konstruktivt sätt. 
Hans omständighetsfokuserade tolkning innebär att domstolens resone-
mang rensas ut, från prejudikatet, men inte bara det: de ersätts, med ett 
annat resonemang – och därigenom förvandlas fallet. Från att prima facie 
tala emot hans mening, genom att tala för den alternativa sådana vilken 
han tar avstånd ifrån, övergår avgörandet till att istället – ”i själva verket” 
– utgöra ett positivt stöd för hans egen tolkning av reglerna,1720 och det är 
alltså uppenbart att Håstad har en konstruktiv ambition, med sin, i och 
för sig domskälsdestruktiva, läsning av 1998 års fall. (Det är heller inte 

1719 Domstolens resonemang i 1998 års fall innebär ju till synes att fallet kan åberopas 
till stöd för tillämpningar, av rekvisitet ”framgår” i 4 kap 17 § och besittningsrekvisitet i 
4 kap 18 § UB, som enligt Håstads mening vore sakligt sett omotiverade och dessutom 
förfelade med hänsyn till reglernas ändamål.
1720 Resonemangets logik påminner vagt om ett resonemang i Freuds Drömtydning, som 
är hans huvudverk om det Ricouer senare kallat misstankens hermeneutik (jfr vid och i 
noterna ovan 1613 ff ovan) En av bokens övergripande teser är att drömmars dolda mening 
alltid är önskeuppfyllelse (se t ex s 25, 28 ff). Drömmen utgör alltså det undermedvetnas 
sätt att ge drömmaren något den eftertraktar. Denna tes var inte alltid lättsmält för Freuds 
patienter och andra samtalspartners. (Se härtill a a s 37 ff.) De hade ofta reservationer 
mot hans tes och kom inte sällan att återge egna oangenäma eller ångestfyllda drömmar 
för att argumentera emot hans tes, varvid den underförstådda premissen förstås är att 
ingen önskar sig ångest. Freud tog dock dessa invändningar med jämnmod. Han vidgick 
att sådana ”antiönskedrömmar” förekommer, och säger sig rent av ofta kunna framkalla 
dem hos sina patienter (s 52 f ). Lite kontraintutivt tas de dock som en bekräf te l se  på 
hans tes om att drömmarnas hemliga mening alltid är önskeuppfyllelse. Antiönskedröm-
marna drivs nämligen av två motiv, som innebär att även dessa tillfredsställer (eventu-
ellt omedvetna) önskningar. Det första motivet driver de patienter hos vilka Freud kan 
framkalla antiönskedrömmar. Patienterna har nämligen i regel nyss fått kännedom om 
Freuds tes och då protesterat mot densamma (s 44: ”Fullt regelmässigt motsäger mina 
patienter satsen att alla drömmar är önskeuppfyllelser.”) I nära anslutning till detta gå 
de hem, sover, och drömmer antiönskedrömmar. Dessa drömmar är dock, enligt Freud, 
egentligen inte oönskade. Tvärtom tjänar de till att tillfredsställa patienternas djupt kända 
önskan om att bevisa felaktigheten i Freuds lära – varigenom de dock, paradoxalt nog, 
kommer att bekräfta densamma (se s 48, 50 ff, ssk s 52 f ). Det andra motivet (se 53 ff) är 
att de som drömmer är ”andliga masochister”, vars antiönskedrömmar ”inte är annat än 
önskeuppfyllelser, tillfredsställelse av deras masochistiska böjelser.” (s 54; parentetiskt kan 
noteras att Freuds lära i hög grad bortser från mardrömmar och att detta ansetts utgöra 
en av de stora svagheterna med hans drömlära). Liksom Håstad ägnar sig alltså Freud åt 
en misstankens hermeneutik, ett slags omtolkande tydningsarbete med siktet ställt på 
tolkningsobjektets (ratio, drömmen) egentliga mening, och tar då spjärn mot något som 
i förhållande till detsamma är externt (Goodrichs prejudikatlära, det undermedvetna) för 
avslöja den betydelse som döljer sig, i det som visas.
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utan att hans argumentativa drag, och sätt att liksom dansa runt i den 
föreliggande prejudikatmassan, är lite imponerande.)

Slut, exempel.

Den aktuella läsarten innebär alltså en avsiktlig (om än inte nödvändigt-
vis total)1721 underlåtenhet att ta fasta på domskäls legitimerande reso-
nemang – såväl vad gäller argumentation kring rättsfrågor som när det 
kommer till de skäl som anförs för domstolens bevisvärdering, alltså det 
som ibland kallas för de ”egentliga domskälen”.1722 (Begreppslig preci-
sering: Till ’domskälen’ räknas ju annars även resultatet av bevisvärde-
ringen, i termer av rättsfakta, eller med rättegångsbalkens ord: ”uppgift 
om vad som är bevisat i målet”. Givet att det är denna del av domskälen 
den misstänksamma tolkaren eftersträvar att identifiera är det förstås lite 
udda att säga att densamma bortser från ”domskälen”. Om dock beto-
ningen läggs på det senare ledet, ”-skälen”, så synes vi kunna tillåta oss 
detta utslag av bristande begreppslig precision, särskilt som risken för 
missförstånd givet sammanhanget borde vara rätt begränsad.)1723

Med skepsis som credo och misstanke som metod kan man alltså se 
igenom alla de rationaliseringar en domstol vokaliserar till rättfärdigande 
av sitt omdöme. I realistiskt-teoretiska termer kan detta möjligen betrak-

1721 Åtminstone inte enligt Goodhart själv, då de kan ha indirekt betydelse, genom att: 
”furnish us with a guide to for determning which facts [the judge] considered material 
and which immaterial”, Goodhart, Determining the Ratio Decidendi of a Case s 175. 
Ang att de relevanta fakta är de som är ”material”, se vidare nedan.
1722 Terminologin varierar möjligen något, vad gäller om ”de egentliga domskälen” endast 
används angående skälen för bedömningen i sakfrågor eller också avseende resonemang i 
rättsfrågor. Jfr Ekelöf, Edelstam & Pauli, Rättegång V 8 uppl s 273 f (möjl oklar syftning, 
men i vart fall primärt bevisskälen), jfr 275 f; Bergholtz, Ratio et Auctoritas s 108 m hänv 
(tydligt båda); Wikstrand, Slutanföranden inför allmän domstol, SvJT 1978 s 150 (inte 
helt tydligt, men möjl båda). Jfr även t ex Laurin, Slutpläderingar inför domstol, SvJT 
1978 s 470; Hellners, Bör förhörsutsaga återges i dom, SvJT 1980 s 552 ff på s 556, 557 
och 560, samt S Heuman, Hur kan förtroendet för domstolarna stärkas?, SvJT 2009 
s 48 ff, på s 58 och 60. De möjligen växlande denotationerna synes dock huvudsakligen 
betingade av i vilket sammanhang termen råkat förekomma, det vill säga vad författarna 
skrivit om i just de stycken där den används, samt möjligen vilken typ av rättsfrågor för-
fattarna haft i åtanke. Rör det sig om enkla frågor kan skälen vara mer rudimentära och 
okontroversiella, och därmed kanske anses mindre ”egentliga” därför att egentligheten 
bestäms relativt vilka skäl parter och överinstanser tänks vara reellt intresserade av. Poäng-
en med att tala om ”de egentliga domskälen” är väl också att avgränsa bort annat än det 
som avses i 17 kap 7 § 5 p RB – och då det synes allt annat än tilltalande att avgränsa bort 
huvudnumret, den rättsliga argumentationen, från ”de egentliga domskälen”, avses med 
termen här skäl som avser såväl sak- som rättsfrågor, men inte resultaten i sakfrågorna.
1723 Se 17 kap 7 § 1 st 5 p RB, och därtill t ex Ekelöf, Edelstam & Pauli, Rättegång V 
8 uppl s 273 f. Bergholtz, a a s 107 f.
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tas som ett försök att röra sig från ett rättsligt böra, mot ett renare vara;1724 
det vill säga från en osäker normativ dimension mot en, på grund av sin 
fakticitet, föreställt mer säker sådan.1725 Genom att åtminstone ge sken 
av att ta fasta på det faktiska i fallet har den Goodhartska prejudikatläran 
(särskilt givet vissa utgångspunkter, såsom oreflekterat realistiska, empi-
ristiska eller naturalistiska sådana)1726 en viss intuitivt tilltalande kvali-
tet som förlänar den ett inte obetydligt mått retorisk styrka, som teori 
betraktad: ”’Fakta’ är handfasta och omöjliga att överskyla”; fakta låter sig 
”inte lätteligen tolkas undan eller tolkas över till något annat”.1727

Så enkelt är det dock naturligtvis inte, och det var heller inte Good-
harts avsikt. I den mån en underlåtenhet att ta fasta på domskälens mer 
resonerande passager följs av att prejudikaten, förstått som för framtiden 
vägledande rättsliga beslut, omformuleras, i förhållande till resonemang-
en, är det uppenbart att också en misstänksam tolkning har normativa 
implikationer. Redan av det skälet kan domstolkningen knappast betrak-
tas som ”rent faktiskt” orienterad (mot varat).

För Goodhart handlade det heller aldrig om att blott försöka beskriva 
alla föreliggande fakta, eller att identifiera den uppsättning fakta som 
låg till grund för ett avgörande. Istället handlade det om att, liksom en 
mottagare av ett av domstolen formulerat meddelande,1728 utläsa vilka 
omständigheter domstolen funnit vara av rättslig betydelse. Med Goodharts 

1724 Angående önskvärdheten av en sådan rörelse, för realister i den Hägerströmska 
traditionen, jfr t ex Peterson, Uppsalaskolan och politiseringen av rättsvetenskapen, JT 
2003–04 s 571 ff, ssk s 580 f.
1725 Jfr Strömholm, Behövs en prejudikatlära?, Fs Hellner s 650 f samt allmänt om varat 
och börat, och deras plats i juridisk argumentation t ex H Andersson, Skyddsändamål och 
adekvans s 176 ff, ssk s 183 ff m hänv, samt i kap 2 ovan.
1726 Det vill säga utgångspunkter av det slag läran utformats för att adressera, enligt ovan. 
Jfr även H Andersson, Skyddsändamål och adekvans s 182: ”En sådan realism bygger, 
som Peczenik [Rätten och förnuftet s 202 f; Peczenik m fl, Juridisk argumentation s 76] 
påpekat, på ett ännu abstraktare begrepp, nämligen det verklighetsbegrepp som innebär 
att det verkliga bara finns i tid och rum.”, vilket följs av en not, som bl a innehåller: 
”Andersen, Rettsvitenskap og metode s 437 ff, särskilt s 440, […] sammanfattar Häger-
ströms kunskapsteoretiska filosofi med att den innehåller ’en på sitt vis skarpsindig, men 
ufruktbar lek med begreper; og att disse begreper tillegges absolut gyldighet med en hem-
ningsløshet som man på forhånd ville ha forsverget muligheten av innenfor ’en kritisk, 
relativistisk og empirisk orienterende filosofi’’.”
1727 Strömholm, Behövs en prejudikatlära?, Fs Hellner s 651; Strömholm, En svensk 
prejudikatlära, SvJT 1984 s 940.
1728 Jfr Strömholm, Behövs en prejudikatlära?, Fs Hellner s 649 (senare självciterat i En 
svensk prejudikatlära, SvJT 1984 s 939): ”Av de två rollinnehavarna i Goodhart’s kom-
munikationsspel – avsändare och mottagare, d.v.s. den eller de domare som skapat preju-
dikatet och den eller de domare som använder detta – är det knappast tvekan om att det 
är den senare som har den viktigare rollen. […] Det är, kan man säga, genom efterfölja-
rens, den prejudikattillämpande domarens, kompetenta nyttjande av precedent-reglerna 
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ord handlade det inte om att identifiera ”the facts” – utan, som Håstad 
noterar, ”the mater ia l  facts”,1729 vilket alltså är detsamma som de fakta 
som enligt domaren var av rättslig betydelse.1730

Dessa faktas ”materialitet” bestämdes relativt rättsordningen, sådan denna 
nödvändigtvis kanaliserades genom domarens disciplinerade, men ändå 
ofrånkomligen subjektiva, omdöme om deras betydelse för den rättsliga 
saken –1731 inte relativt deras direkta motsvarighet i en materiell verklig-
het, eller något sådant.1732 Goodharts prejudikatlära utvecklades som ett 
svar på ett antal teoretiska utmaningar hans kontakter med amerikanska 
rättsrealister hade ställt honom och den klassiska prejudikatläran inför. 
Hans lära innebar också ett antal eftergifter i förhållande till den, dåtida 
ledande, amerikanska teoribildningen.1733 Detta innebär dock inte att 
Goodhart själv led av någon vidare realistisk övertygelse, och hans lära 
var nog heller inte mer än nödvändigt realistisk.1734

– inte genom den prejudikatskapande domarens verksamhet – som man överhuvudtaget 
får ett användbart system.”
1729 Se Håstads citat av Strömholm som citeras vid not 1715 ovan.
1730 Detta kommer till särskilt tydligt uttryck när Goodhart, i artikeln The Ratio Deci-
dendi of a Case s 117 ff, går i svaromål mot en del kritik som riktats mot hans lära. Se 
särskilt s 118 f, där han först tar avstånd från ”an influential American school of thought”, 
på grund av dennas teori vore ”based on the fallacy that the facts of a case are a constant 
factor, and that the judge’s conclusion is based upon the fixed premise of a given set 
of facts”, sedan markerar mot felaktiga tolkningar av hans teori, enligt vilka densamma 
helt bortser från domskälen (jfr vid not 1721 ovan), med ett självcitat konstaterar att 
”our task in analysing a case is not to state the facts and the conclusion, but to state the 
material facts as seen by the judge and his conclusion based on them. It is by his choice of 
the material facts that the judge creates the law.” (vilket alltså är ett längre utdrag från den 
passage Håstad, efter Strömholm, citerat, som ursprungligen kommer från Goodhart, 
Determining the Ratio Decidendi of a Case s 169). ”I was careful to italicise the words I 
considered to be of particular importance. […] I placed all my emphasis on the material 
facts as seen by the judge, and not on the material facts as seen by anyone else.”
1731 Se Goodhart, The Ratio Decidendi of a Case s 124, där han skriver att ett mått av 
”indeterminacy” är ofrånkomligt samt antyder att domarens skön alltid kommer att ha 
betydelse eftersom det rör sig om tolkningsfrågor (även om det inte har den betydelse 
de amerikanska rättsrealisterna hade tyckt), och sedan konstaterar att: ”Guesswork must 
always play a part in legal interpretation: this is what makes the law so interesting.” Jfr 
Goodhart, Precedent in English and Continental Law s 59 f och därom Duxbury, The 
Nature and Authority of Precedent s 82. Jfr även Strömholm, Behövs en prejudikatlära?, 
Fs Hellner s s 649.
1732 Se ssk Goodhart, The Ratio Decidendi of a Case s 118 f, och jfr ovan.
1733 Se därom packade texten vid not 1646 ff ovan.
1734 Enligt ovan utvecklades läran genom en debatt, där Goodhart intog rollen av rätts-
realisternas meningsmotståndare. Jfr även Goodhart, The Ratio Decidendi of a Case 
s 118 f, och notera då avståndstagandet till ”[the] influential Amerian school of thought”. 
Jfr även Goodhart, Determining the Ratio Decidendi of a Case s 168 f.
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Det ligger i sakens natur att fallets ”fakta” kommer att, för det för-
sta, betraktas genom och bestämmas relativt domarens ”juridiska 
glasögon”,1735 och, för det andra, att beskrivas genom domarens verbala 
agerande, med uttryck som består av ord – vilka som sådana kan vara 
oklara, vaga och oprecisa: ”’fakta’ i mål nr 1 kan vara något radikalt annat 
i mål nr 2, trettio år senare, ehuru dessa fakta alltjämt beskrives med 
samma termer”.1736 Olika ”verkligheter” kan beskrivas med lika termer, 
lika väl som lika verkligheter kan beskrivas med olika termer, och det 
finns inga i prejudikat nedlagda icke-språkliga fakta, som kan utvinnas 
genom någon aldrig så avancerad och konsekvent faktafixerad analys. 
Det som finns att tillgå vid läsning av praxis är språkliga beskrivningar 
av en uppsättning omständigheter som rättstillämparen påstått föreligga,1737 
varken mer eller mindre.1738 Deskriptionsdiskrepanser kan därmed upp-
komma, och beskrivningar kan komma att växla med hänsyn till såväl 
språkliga som värderingsmässiga variationer.

Detta var nu inget den godhjärtade Goodhart inte hade räknat med. 
En del av poängen med hans prejudikatlära var att den medgav att man, 
för att tillfredsställa engelsk rätts stränga princip om prejudikatbunden-
het, i form kunde respektera tidigare prejudikat samtidigt som man i sak 
åtnjöt stor frihet i användningen av dem.1739 (Vilket väl också illustreras 
genom den användning JustR Håstad gjort av läran för att förhålla sig 

1735 Jfr inledningscitatet till avsnitt 4.4.3.4 nedan, Strömholm, Behövs en prejudikat-
lära?, Fs Hellner s 651 f, och jfr t ex Feyerabend, The Tyranny of Science s 65: ”facts by 
themselves don’t tell us anything. It needs thought to find out what they mean.” Se även 
vid och i not 199 ovan.
1736 Strömholm, Behövs en prejudikatlära?, Fs Hellner s 652.
1737 Givet möjligheten av fingeranden behöver ju domaren heller inte nödvändigtvis ha 
ansett att de uppgivna omständigheterna faktiskt uppfattades föreligga.
1738 Strömholm, Behövs en prejudikatlära?, Fs Hellner s 652. Jfr Schauer, On Treating 
Unlike Cases Alike, Constitutional Commentary 2018 (vol 33) s 437 ff, s 446.
1739 Jfr Strömholm, En svensk prejudikatlära, SvJT 1984 s 937. Goodhart skriver såvitt 
känt aldrig detta rakt ut, men det synes konsekvent med hans sätt att närma sig proble-
met. Jfr t ex Goodhart, The Ratio Decidendi of a Case s 122: ”The whole point of my 
article was based on the proposition that every case must contain a binding principle, 
but that this binding principle is not necessarily to be found in the statement of the law 
made by the judge.”, och s 123, där han säger sig vara tveksam om det fanns i någon san-
ning i påståendena om att det alls fanns en ”klassisk” teori, samt att ”I did not purport 
to establish any fixed rules which must be followed by the courts, for any such attempt 
would be as pointless as it would be egotistical. I was merely trying to give a guide to” 
prejudikattolkningens metodologi. Vad Goodhart försökte göra var alltså inte att utifrån 
teoretiskt-imperialistiska anspråk försöka bestämma ’hur man ska göra’ – utan endast 
att mer pragmatiskt, ödmjukt och hjälpsamt försöka ge vissa hållpunkter domare kunde 
använda sig av för se hur ”[o]ne case, so to speak, plots a course on the graph” på vilken 
”the curve of the law [is drawn]” (s 124).
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till NJA 1998 s 275 – och något liknande kan möjligen sägas om den 
användning som gjorts av fallen om tredjemansavtal, dvs NJA 1995 
s 197, NJA 1996 s 400 och NJA 2000 s 48, där HD aldrig skrivit något 
om ”fiktioner” eller ”direktkrav”.)1740

Det finns med andra ord inget som säger att läsningar efter mönster 
av den aktuella formen av misstankens hermeneutik leder till beskriv-
ningar som är mer ”realistiska” än sådana som i större omfattning tar 
hänsyn till den legitimerande argumentationen. Åtminstone inte i ordets 
allmänspråkliga betydelse, som ofta profiteras på när ordet används inom 
ramen för rättsrealistisk retorik – med ett ianspråktagande av ett slags 
verklighetstrogenhetens topik.

Det finns heller inget som talar för att de resultat en omständighets-
orienterad läsart ger skulle vara ”egentligare” eller ”säkrare”, och därför 
mer tryggt vägledande, än andra sådana. I den mån man inte slaviskt 
följer domstolarnas egna beskrivningar av omständigheterna – vilket ofta 
inte ens torde vara möjligt, eftersom domskäl långt ifrån alltid är for-
mulerade på ett som möjliggör det – så ställs tolkaren också inför utma-
ningen att artikulera egna beskrivningar av de relevanta omständigheterna.

Därvid har tolkaren, bland annat, att möta problemet att varje rele-
vant faktum kan formuleras på olika sätt, och artikuleras med olika gra-
der av generalitet – varvid olika generalitetsgrader kan föranleda olika 
ratio, samt alltså olika formuleringar av ”prejudikatet”, och därmed 
olika ut tolkningar av gällande rätt, vilket kan leda till olika utfall i senare 
fall.1741

Ett exempel skulle kunna vara NJA 2010 s 629, som rörde tolkningen av en 
vitesklausul i ett entreprenadsammanhang.1742 Den i målet aktuella klausu-
len kan beskrivas med olika grader av generalitet. Man kan ta fasta på att det 
var ”en vitesklausul som formulerats på visst sätt”,1743 eller en ”vitesklausul 
i ett entreprenadförhållande”, alternativt i ”ett tjänsteförhållande” eller ”ett 
ömsesidigt förpliktande avtal”. Eller på att det var ett ”beloppsbestämt vite” 
(i motsats till ett som bestäms relativt en tidsperiod, som förseningsvite, 

1740 Jfr i not 1614 och vid 1629 f, samt 4.1.3 och 4.4.1 ovan.
1741 Det var den logiskt orienterade rättsvetaren Julius Stones huvudinvändning mot 
Goodharts prejudikatlära, som alltså tar formen av ett logiskt argument som kunde 
bekräfta Stones egen regelskepsis. Jfr den packade texten om Goodharts läras idéhistoriska 
kontext och se t ex Stone, The Ratio of The Ratio Decidendi, Modern Law Review 1959 
(vol 22) s 597 ff, på s 603 f för konkreta exempel på olika formuleringar av prejudikatet 
från fallet Donaghue v Stevenson. Se om Stones invändning även Scofield, Goodhart’s 
Concession s 324 ff; Duxbury, The Nature and Authority of Precedent s 86 f båda m v 
hänv. Jfr även Spaak, Relativism i juridiken, TfR 2007 s 372 f.
1742 Se om fallet Bd 2, kap 10.
1743 Ordalydelsen tillmättes naturligt nog betydelse i samtliga instanser i målet, även om 
den inte var ensamt avgörande.
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eller på annat sätt).1744 Man skulle också kunna ta fasta bara på att det var 
”en vitesklausul” eller ”ett vitesavtal”, punkt.1745 Med varje sådan varia-
tion kommer prejudikatet att ges olika räckvidd. Det kan också varieras 
ytterligare. Man skulle kunna formulera prejudikatet i termer av ”en ersätt-
ningsklausul” som alltså kan omfatta mer än viten i strikt mening,1746 eller 
”en påföljdsklausul”, och därmed tentativt låta den omfatta också andra 
påföljder än (pekuniära) ersättningar.1747 Vilken av dessa formuleringar som 
har bäst skäl för sig är svårt att säga – särskilt utan att ingående studera 
HD:s domskäl och motivering för utfallet i målet. Som illustreras av samt-
liga exempel kommer det också att röra sig om rättsliga kvalificeringar av 
omständigheterna och inte om några rena fakta.1748 (Om man skulle stanna 
vid domstolarnas mer rent faktuellt, förstått som icke-rättsligt, orienterade 
beskrivningar så skulle väl ratio få lyda något i stil med: ”NN hade skrivit 
under ett papper…” – där för övrigt ordet ”vite” inte ens förekom.)

Kort sagt har de aktuella läsarterna olika styrkor och svagheter, och med 
det sagt kan det nog få räcka så, eftersom vi nu torde fått en fullgod grund 
för vår fortsatta färd. Poängen med avsnittet så här långt är alltså att det 
i den moderna rättsvetenskapen ofta funnits en tendens till misstanke. 
Man har misstänkt att finns bakomliggande, mer egentliga meningar, 
som förtjänar att prioriteras i förhållande till de mer uppenbart uttryckta 
sådana.1749

1744 Jfr särskilt HovR, som lyfter fram omständigheten att vitet var på förhand belopps-
bestämt som betydelsefull, då den innebar att vitet inte hade karaktären av påtryck-
ningsmedel, utan snarare tog sikte på att ersätta den skada den vitesgrundade händelsen 
innebar. (Här antyds förresten svårigheten att avgöra vilken domstols utläggning om 
omständigheterna man bör ta fasta på. Som utgångspunkt är det väl HD:s; men det lär 
kunna variera, och det är ingalunda otänkbart att det kan vara lämpligt att tolka HD:s 
beskrivningar i ljuset av hur saken beskrivits i någon av underinstanserna – om så bara för 
att HD:s beskrivning kan tänkas utgöra ett avståndstagande därifrån.)
1745 Jfr Håstad, Om skenbara och verkliga rättsgrundsatser, Vb Olsen s 146 f, där frågan 
aldrig ställs på sin spets men författaren möjligen lutar åt att den verkliga rättsgrundsatsen 
från 2010 års avgörande tar sikte på ”avtal om vite”.
1746 Jfr Olsen, Ersättningsklausuler, ssk om begreppet ersättningsklausul s 22 ff m hänv. 
Jfr därtill Håstad, Om skenbara och verkliga rättsgrundsatser, Vb Olsen s 143.
1747 Så C Ramberg, Prejudikat som rättskälla i förmögenhetsrätten s 233, som reagerar på 
att HD inte i NJA 2014 s 960 hänvisar till 2010 års fall: ”trots att fallen rörde samma sak, 
nämligen om en påföljdsklausul innebar att den part som begått avtalsbrott var skyldig att 
utge skadestånd i tillägg till de påföljder som framgick uttryckligen av avtalet.”
1748 Jfr Schauers kritik av protorättsrealisten, eller rättsrealismens fader, Oliver Wendell 
Holmes i Schauer, Thinking like a lawyer s 124 ff, ssk s 127.
1749 Jfr, igen, Perelman & Olbrechts-Tyteca, The New Rhetoric s 415 ff. Jfr även Felski, 
The limits of critique s 1 ff, och Sedgwick, Paranoid Reading and Reparative Reading; 
or, You’re so Paranoid, You Probably Think This Introduction Is About You s 1 ff, som på 
s 21 talar om farorna med de avslöjande läsarternas ibland triumferande karaktär.
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För att då återknyta till inledningen av detta avsnitt kan påminnas 
om att denna tendens kunnat skådas i den moderna direktkravsdiskur-
sen. Inte minst i reaktionerna på några av rättsfallen om tredjemansavtal, 
där den yttrat sig i läsarter som kan liknas vid det som allmänt kallats 
för misstankens hermeneutik. Givet den idéhistoriska utveckling som här 
antagits kunna betraktas som en del av förklaringen till valen av sålunda 
avslöjande läsarter,1750 har tendensen beskrivits i termer av en rättsrea-
lismens eller realismens misstankens hermeneutik. Detta begrepp samlar 
egentligen ett antal något olika läsarter, eller tolkningsmetodiker. Dessa 
är dock likartade och verkar vara doxiskt förbundna – inte minst såtill-
vida att de kan ses som samma andas barn och står för likartade attityder 
till texterna samt då den beskrivna rättsfallsläsarten kan betraktas som 
en specialiserad form av en mer generell misstänksam hermeneutisk till-
närmning.1751

Ett antal problem med dessa läsarter, i betydelsen tänkvärda utma-
ningar för den misstänksamma tolkaren, har påtalats. Till probleminven-
teringen kan en sammanfattande slutsats läggas. De problem som påtalats 
ger vid handen att misstänksamma läsningar bör explicit artikulera argu-
ment som adresserar det potentiella legitimitetsunderskott som riskerar 
uppkomma, när man förfäktar en mening som avviker från källornas 
uppenbara sådana – vilket är just vad den misstänksamma tolkaren gör.

För att argumentationen ska vara ägnad att övertyga bör man då inte 
stanna vid att blankt påstå att den uppenbara meningen är en ren fiktion, 
eller formalistisk, alternativt att förfäktade dolda meningar är mer egent-
liga eller realistiska i största allmänhet. En viss försiktighet med sådana 
argumentationsförkortande manövrar är påkallad, då det knappast kan 
förutsättas att varje publik är bekant, eller bekväm, med enthymem som 
gör att de framstår som övertygande. I regel bör nog skäl för dessa förvisso 
positivt värdeladdade men likafullt riskabelt innehållslösa beskrivningar 
artikuleras, för att hermeneutikerns misstanke ska verka välgrundad och 

1750 Härmed avses både den idéhistoriska bakgrund som tecknats i 4.3 ovan, och den 
idéhistoriska uveckling som tecknats i anslutning till Goodharts prejudikat i förevarande 
avsnitt.
1751 Till detta kan möjligen läggas, att, om någon konstruerar ett resonemang som efter-
söker en mer egentlig bakomliggande mening, och detta resonemang senare kommer 
att utmanas, så synes det ligga nära till hands att den kritiserade misstänkaren anknyter 
till eller replierar på den omständighetsfokuserade läsarten för rättsfall, som möjligen 
kan upplevas som starkare diskursivt befäst i, särskilt realistiskt influerade, civilrättsliga 
sammanhang än en mer allmän misstänksam tendens. Därvid kan anknytningen till de 
obestridliga omständigheterna tänkas bli ett sätt att retoriskt hantera utmaningen. Det 
kan i så fall betraktas som ett sätt att förskjuta frågan, som kan liknas vid att åvägabringa 
en statusförändring.
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utläggningen övertygande.1752 (Notera, förresten, att vi ännu inte tagit 
itu med de premisser som kan antas ligga till grund för fiktionskritiken – 
varför det här inte bör läsas som någon krypterad sågning av kritikerna; 
istället kan man lämpligen stävja eventuell misstanke, göra halt vid det 
diskursiva ytplanet och läsa förevarande textstycken som de står skrivna, 
det vill säga såsom erbjudande en generellt hållen tumregel för att den 
misstänksamma hermeneutiken ska bli så övertygande som möjligt.)

Rent konkret innebär den misstänksamma utläggningen att mer lång-
sökta tolkningsalternativ förespråkas framför andra, prima facie mer när-
liggande, sådana. Detta innebär att den misstänksamma tolkaren ofrån-
komligen ställs inför en retorisk och pedagogisk uppförsbacke. Som ovan 
antytts kan texten i det följande betraktas som ett försök att ta sig an 
denna backe, för att lägga ut den ibland förkortade argumentationen och 
uppvisa de enthymem som sannolikt adressas.

I princip finns det dock inget som hindrar att de läsarter som här beskri-
vits utnyttjas vid tolkning av (alla) andra rättsliga texter – inklusive andra 
rättsfall, varigenom diverse från majoritetsresonemangen avvikande tolk-
ningar och resonemang skulle kunna komma att förespråkas. Någon skulle 
exempelvis kunna få för sig att läsa NJA 2009 s 500 efter det här beskrivna 
Goodhartska mönstret (relevanta omständigheter + utgång = ratio deciden-
di; som sedan kan inordnas i den mer generella bild av rättssystemet som 
tilltalar tolkaren). Därigenom skulle en misstänksam tolkare kunna försöka 
åvägabringa ett ersättande av majoritetsresonemanget, med ett i förhållande 
därtill alternativt resonemang – till exempel det som förespråkats i Håstads 
minoritetsmening – och hävda att vad HD ”i själva verket gjort” ligger i 
linje med detta. För att en sådan tolkning, som framställer dissidensen som 
den egentliga meningen, ska kunna anses övertygande måste det nog rätt 
mycket till – den argumentativa uppförsbacken får beskrivas som tämligen 
tvärbrant, och sett till dess konsekvenser dessutom som något av en ”slip-
pery slope” – men rent principiellt, och vad gäller resonemangets mekanik, 
är det inte nödvändigtvis någon skillnad mellan en sådan tolkning och den 
Håstad förespråkat av NJA 1998 s 275. (Med reservationen för att Håstads 
tolkning av 1998 års avgörande nog är lättare att försvara.)

Den misstänksamma hermeneutikens utläggningar måste, precis som 
andra teser, underbyggas med övertygande argumentation. Hur stark argu-

1752 Jfr H Andersson, Skyddsändamål och adekvans s 189 f: ”Det föreligger en risk för 
att intuitiva praktiska motiv inte håller för en konsekvensorienterad analys där lösningen 
sätts in i ett större sammanhang. Åberopandet av praktiken kan då, istället för att vara 
sammanhangs- och debattrationellt, bli inkonsekvent och totalitärt, i synnerhet om mot-
argument och diskussion avvisas med hänvisning till att lösningen är praktisk och därför, 
implicit, oangripbar.” Jfr även H Andersson, Forskartyper – några typdrag i en rättsveten-
skaplig typologi, de lege 2013 s 16 f.
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mentation som fordras i varje enskilt fall kommer att variera, med situa-
tionen och publiken. Om tolkningsobjektet skulle utgöras av domskäl 
av det äldre slag som i princip saknar rättslig motivering ligger läsarten 
ganska nära till hands,1753 och det torde då sällan krävas mycket för att 
en tolkning som söker ”den bakomvarande motiveringen” ska framstå 
som legitim. I andra fall krävs det mer, och för att avsteg från domskäls 
explicit uttryckta, och kanske ganska otvetydiga, resonemang och slut-
satser kan tyckas att det, generellt sett, borde krävas att man kan anföra 
rätt goda skäl.

I något högre tonläge, kan sägas att, om, någon gör gällande att den 
egentliga meningen (de egentliga motiven, det egentliga prejudikatet) 
ligger liksom bakom texten, och är något annat än det uttryckta (något 
som inte återfinns i skälen), så borde densamma, om den vill övertyga, 
alltså anta utmaningen att artikulera inte bara vad denna mening är, utan 
också hur man kan veta det, och baserat på vad. I annat fall kan den 
realistiska retoriken bara alltför lätt komma att verka som en oförank-
rad idea l i sm,1754 vilken ofta torde kunna avfärdas som ett godtyckligt 
försök att parafrasera det objektiva underlaget, utan att alls ta hänsyn till 
detsamma – som ett försök att utan grund och vederhäftighet monopoli-
sera verklighetsbeskrivningen.1755

Det rör sig alltså om en ganska svag form av retorisk (rätts)ontografiskt 
manöver, som ofta torde kunna avvisas redan genom att peka på uttryck-
en.1756 Om det exempelvis rör sig om Högsta domstolens uttryck, kan 
man också anspela på densammas ethos – kanske genom att ironiskt 
kläcka ur sig något i stil med: ”Det är förstås spekulativt, men man kan 
ju tänka sig att Högsta domstolen ibland faktiskt menar vad den säger … 
och ibland rent av vet vad den talar om!”1757 – samt därigenom inta en 
metakritisk hållning, och försöka kasta tvivel över tvivlaren.

1753 Jfr i not 1644 ovan. För ett gott exempel se Nial, Ansvar för skulder vid affärsöver-
låtelse, Fs Würtemberg s 453 ff angående NJA 1924 A 277–280, varom Bd 2, kap 10.
1754 Invändningen är gammal, och torde kunna spåras till de gamla grekerna. Jfr även 
t ex Nietzsche, Den glada vetenskapen, aforism nr 57, och till argumentationsformen 
Perelman & Olbrechts-Tyteca, The New Rhetoric s 415 ff.
1755 Om vetenskapens försök att monopolisera verklighetsbeskrivningen, jfr M Hansson, 
Kollektivavtalsrätten s 421.
1756 Sådana imperialistiska framställningssätt synes bygga på föråldrade enthymem (jfr i 
och vid noterna 1697 ff ovan). Lärans plats i rättslig argumentation bör, tycks det, inte 
ses som en fråga om dess eventuella företräde på grund av några rent teoretiskt-filosofiska 
skäl. Istället bör dess plats vara avhängig dess pragmatiska tjänlighet, i vilken mån den kan 
fylla legitima syften och vara behjälplig i rättslig analys och argumentation – om den kan 
skrapa, där det kliar – och den frågan kan inte besvaras abstrakt.
1757 Jfr om ridicule och dess koppling till humor Perelman & Olbrechts-Tyteca, The 
New Rhetoric s 205 ff, bl a 206: ”Ridicule is a powerful weapon at the disposal of a 
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Misstankens hermeneutik erbjuder, vare sig det gäller den här beskriv-
na formen av rättsfallstolkning eller någon annan mer generell form, 
knappast någon universallösning. Det rör sig om läsarter bland andra 
möjliga sådana. Läsarter som lägger betoningen på vissa aspekter av 
texter och kontexter, på bekostnad av andra, och som på grund av den 
avtäckande ambitionen måste riskera att projicera saker på, eller i värsta 
fall sätta sig över, sina tolkningsobjekt. Det gör förvisso varje tolkning 
(varje inter-pretation kliver emellan),1758 men risken är särskilt beak-
tansvärd när det gäller den aktuella formen av hermeneutik, eftersom 
dess utgångspunkt är att inte fästa tilltro till tolkningsobjektet, på ett 
sätt som ofrånkomligen medför potentiella legitimitetsproblem. Misstan-
kens hermeneutik kan dock, som sagt, väl utövad och anpassad till den 
specifika situationens krav, otvivelaktigt ligga till grund för konstruktiva 
nyläsningar och omtolkningar. (Så har exempelvis fiktionstolkningarna 
av tredjemansavtalsfallen obestridligen lett till intressanta rättsveten-
skapliga utvecklingar.)1759 När det kommer till rättsfallstolkning kan en 
omständighetsfokuserad läsart erbjuda ett sätt att krama ut mesta, och 
kanske bästa, möjliga resultat, ur en föreliggande prejudikatmassa. Även 
om varken den Goodhartska läran eller någon mer allmänt misstänksam 
tillnärmning ger någon huvudnyckel till de rättsliga texternas förborgade 
hemligheter, så kan misstanken medge tillgång till potentiellt produktiva 
tolkningstopiker för, bland annat, det konkreta rättsdogmatiska rätts-
fallsarbetet.1760

När det gäller våra rättsfall – om de fingerade tredjemansavtalen – kan 
i vart fall de rättsvetenskapliga reaktionerna mot avgörandena beskrivas 
som misstänksamma, i den betydelsen ordet här givits. Som antytts ovan 
torde HD:s tolkningsoperationer i det första rättsfallet i serien – den ini-
tierande irritationsfaktorn NJA 1995 s 197 – kunna betraktas som något 
av en utlösande faktor till misstankarna; en faktor förutan vilken senare 

speaker against those who might undermine his argument by refusing, without cause, to 
accept some premise of his argument.” Genom den ironiska formen, som bara är halv-
humoristisk, avväpnar man också i viss mån motståndaren, genom att med halvhumor 
förekomma den, och försvåra för den att såväl bekämpa sin motståndares humor med 
allvar, som dennes allvar med humor. (Som Gorgias annars rekommenderat, se Aristote-
les, Retoriken 1419b.)
1758 Inklusive förstås utläggningarna i denna avhandling, som väl också ofta kan beskrivas 
som misstänksamma (jfr (dock) vid och i noterna 1621 ff, ssk 1623, ovan), även om jag 
själv föredrar att tematisera det hela som en, ibland kritisk, retorisk-hermeneutisk rättsdog-
matik.
1759 Tillräckligt intressanta för att lägga några hundra sidor på dem, uppenbarligen…
1760 Till saken hör att läran erbjuder en del hållpunkter för utläsandet av vilka omständig-
heter som är ”material”. Dessa berörs nedan, i den mån de är relevanta.
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responser mycket väl kunnat komma att yttra sig annorlunda. Även om 
det finns en mer allmän tendens till misstänksam hermeneutik i den 
moderna rättsvetenskapen så synes därför tolkningsresonemanget i detta 
rättsfall vara av särskild betydelse – som ett steg på vägen (eller kanske 
snedsteg, beroende på vem man frågar) till direktkravsdiskursens nuva-
rande belägenhet. Låt oss därför återbesöka rättsfallet och reflektera över 
HD:s avtalstolkningsretorik i detsamma, för att försöka närmare identi-
fiera irritationsmomenten.

4.4.2.2 Tolkningsretorik – generellt och speciellt
”En självklar utgångspunkt är att man bör sträva efter att 
realisera den gemensamma partsviljan, men när den inte 
låter sig bevisas ger den anvisningen ofta inte något entydigt 
besked.”

Bert Lehrberg1761

Föregående avsnitt inleddes med iakttagelsen att Högsta domstolens 
avtalstolkningsresonemang i NJA 1995 s 197 inte övertygar. I den mån 
detta är en korrekt iakttagelse kan den tas till intäkt för att resonemanget 
lider av retoriska brister. Det saknar vissa tilltalande kvaliteter, och från-
varon därav innebär att domen i (logosmässigt) persuasivitetshänseende 
blir svagare än vad som kanske vore önskvärt. (I relation till den aktu-
ella publiken räcker heller inte domstolens ethos till, för att kompensera 
bristerna.)1762

Nu plockar vi upp denna tråd igen. Flätas den samman med tråden 
från det tidigare avsnitt som ”dissekerade” tolkningsresonemanget i 1995 
års fall,1763 så verkar detta illustrera något om att skriva domskäl. Speci-
fikt om domskälsförfattandets retoriska dimensioner. Det är nämligen inte 
otänkbart att redan en annan utformning av domskälens resonemang 
hade kunnat föranleda mindre skeptiska reaktioner på domen – gjort den 
svårare att invända emot – och det även om slutsatsen varit densamma.

1761 B Lehrberg, Avtalstolkning 7 uppl s 29.
1762 Så har t ex Lindskog, som enligt ovan tillhör kritikernas krets, påtalat vikten av hålla 
sig saklig, genom att inte fästa sig för mycket vid vem som säger något, och istället lystra 
blott till vad som sägs, se Lindskog, Rättsvetenskapens betydelse för prejudikatbildningen 
på förmögenhetsrättens område s 171: ”[…] man [måste] skilja mellan auktoritetsvärde 
och övertygelsekraft […] jag har svårt att tro att auktoritetsvärde spelar någon roll när 
det gäller prejudikatbildningen.”, och s 173: ”Det är övertygelsekraft som gäller, inte 
auktoritetsvärde.” (Passagen har citerats, i 2.5.3 ovan, men jag tänkte att du skulle slippa 
bläddra.)
1763 Det vill säga avsnitt 4.2.3.2 ovan.
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Det är förstås knappast rimligt att förvänta sig att HD skulle utforma 
domskäl efter någon ”klassisk retorisk form”, för att försöka övertyga om 
en explicit angiven och konsekvent driven tes. Även om det vore lite kul 
att se,1764 så skulle det lämpa sig illa i genren och riskera att vara direkt 
opassande. Enligt nutida domsskrivningsideal bör domskäl till formen 
vara resonerande, snarare än argumenterande i här avsedd bemärkelse.1765 
Detta innebär, rimligen, och bland annat, att domskäl inte bör utformas 
som alltför ens idiga  (vilket domskälen i NJA 1995 s 197 möjligen var) 
– eftersom det då inte är något egentligt resonemang. Risken är då onö-
digt stor att läsare, inte utan fog, blir misstänksamma.

Att någon ”klassisk retorisk form” inte kan förväntas, implicerar väl dock i 
sig endast en grundläggande retorisk rekommendation. Nämligen att den 
som vill övertyga bör anpassa sig efter sin avsedda publik, samt språkspela 
med och mot dennas förmodade förväntningar och fördomar (doxa).1766 
Domskäl kan självfallet analyseras och konstrueras retoriskt.1767 Att ”klassis-
ka retoriska former” passar illa för domskäl beror bara på att det för sådana 

1764 Tänk att få se domskäl med ett inledande exordium, som bl a presenterar talaren och 
dennas relation till saken och publiken, i form av gängse inledande formalia, yrkanden 
och eventuella bedömningar i underinstanser; följt av narratio, med berättelsen om vad 
som hänt, förslagsvis i form av det nu vanliga avsnittet ”bakgrund”, samt argumentatio, 
inlett med probatio (som är det första mer uppenbart argumenterande avsnittet, där argu-
menten som talar för tesen presenteras), bestående av propositio, alltså själva tesen, och 
confirmatio, med argumenten för tesen. Därpå kunde följa ett skolboksmässigt refutatio-
avsnitt, där de synliggjorda motargumenten i viss ordning sablas ned och förkastas – 
och kanske rent av en känsloväckande peroratio som avslutning. Allt detta antingen för 
domskälen som helhet, eller för olika resonemangsled i domskälen – vilken grej! Kul att 
se, vore det … men om en domstol faktiskt formulerade sina domskäl efter det mönstret 
så skulle det förmodligen bara se konstigt ut. Åtminstone om det inte vore mycket skick-
ligt (läs: subtilt) genomfört, och väl avpassat efter genrens villkor (jfr 2.4.4 ovan samt 
t ex Rune, Domens retorik s 229 ff, och, mer vagt, Mellqvist, First Impression Last – om 
sakframställningen s 183 ff, ssk s 191 ff). Låt vara att det sistnämnda är ett kriterium som 
är tillämpligt på i stort sett allt gott praktiskt resonerande.
1765 Jfr t ex JustR Lindskogs tillägg i NJA 2012 s 535, inte minst p 3; Ekelöf, Edel-
stam och Pauli, Rättegång V 8 uppl s 272 ff, och flera inlägg ur debatten om ”Kvalitet i 
dömandet”, i JT 1998–99, t ex Danowsky, på s 746 f. Jfr även idén om önskvärdheten 
av judiciell öppenhet, i not 1527 ovan. Här bortses från sådana fall där en kort skrivning 
som t ex slår fast att något är förbjudet kan fungera som en rättssamhällets signal om ogil-
lade, jfr Bengtsson, Om Högsta domstolens nya skrivsätt s 744 f. För en ingående studie 
av domskäls funktioner, se Bergholtz, Ratio et auctoritas s 352 ff.
1766 Sokrates framhåller (Platon, Menexenos 236a), att också en som fått sämre skolning 
än han själv, som t ex lärt sig musik av Lampros och retorik av Antifon från Rhamnus, 
säkert skulle kunna lovprisa athenarna inför athenare och därigenom vinna deras gillande 
– och fångar därmed, på fler än ett sätt, något av den traditionella läran om doxa. Se om 
den 2.4.5 ovan.
1767 Angående att de kan analyseras som retoriska framställningar, se t ex denna avhand-
ling, passim.
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finns andra  ideal, konventioner och alltså genrevillkor att beakta, än dem 
som brukar anspelas på med uttryck som det nyss citerade.1768 (Så är vi ju 
varken gamla greker eller romare.) Svenska domstolars formuleringstradi-
tioner är i allmänhet ganska torrt byråkratiska – i allmänspråklig mening 
okonstlade, men i retoriskt hänseende allt annat än konstlösa (atechnoi). 
Formuleringstraditionen sätter i vissa avseenden rätt snäva gränser för vad 
som kan tillåtas.1769 Formerna är dock knappast huggna i sten, utan för-
ändras kontinuerligt, i takt med att talares ethos och uppdrag gör det. (Så 
utgör till exempel HD:s ”nya skrivsätt” en i stort sett logisk följd av den 
stora fullföljdsreformen 1971, vilken syftade till att renodla HD:s roll som 
prejudikatinstans.)1770

Angående motsättningen mellan en resonerande och argumenterande stil 
kan erinras om att domskälsutformning sagts kunna liknas vid en balans-
gång.1771 Balanserandet behöver för den sakens skull inte vara särskilt 
svårt. Det kan finnas gott om vingelutrymme. Det lär dock sällan skada 
att åtminstone vent i lera  möjliga motargument, om så bara för att refu-
tationsvis avfärda dem, eller att inte framställa frågan som omotiverat 
busenkel och svaret som bombsäkert (varför då alls ta upp saken?), på det 
sätt HD gav sken av i fallet från 1995, vilket ingående berörts ovan.1772 
För att framställa saken mer nyanserat skulle domstolen exempelvis kun-
nat vara mindre ensidig vad gäller valet av synliggjorda argument (om 
så bara för att refutera dem), eller presentera slutsatsen försiktigare (så 
att det inte riskerar att se ut som om argumenten tröt och domstolen 

1768 En god instruktion, och uppmaning till smakfull egensinnighet där sådan passar sig, 
finns i Rune, Domens retorik s 229 ff.
1769 Den främsta undersökningen av domskälens former är Bergholtz, Ratio et Auctori-
tas, se där passim, bl a s 105 ff, 150 ff och 352 ff. Jfr även, om den i svensk processrätts-
litteratur vanliga retorikkritiken, Bylander, Muntlighetsprincipen s 33 f m hänv. Denna 
innebär bl a att genren erbjuder begränsat utrymme för peroratio och patetiska (som i 
pathos) utsvävningar – som förmodligen bara skulle uppfattas som osakliga.
1770 Jfr om reformen och dess följder Welamsson, Några synpunkter på HD:s verksamhet 
efter 1971 års fullföljdsreform, Fs Eek, Ljungman & Schmidt s 615 ff (ssk s 618: ”I och 
för sig borde det också finnas visst utrymme för en utveckling av prejudikatbildningen 
även genom större utförlighet i motiveringarna, åtminstone i form av särskilda yttranden 
med utveckling av enskilda ledamöters mening.”); Höglund, Hur blev det se’n? Ett par 
anteckningar från HD:s verksamhet under senare år, Fs Welamsson s 337 ff. Jfr även 
Gregow, Några synpunkter på frågan om prejudikats bindande verkan, Fs Walin s 105 ff.
1771 Se t ex Strömholm, En svensk prejudikatlära: behov och möjligheter, SvJT 1984 
s 923 ff, på s 944. Jfr även J Rosengren, Engelsk avtalstolkning i ett svenskt perspektiv, 
SvJT 2010 s 1 ff, s 14 och 9. (Balansgångsmetafoten är dock, liksom avvägnings- och 
vågskålsmetaforerna och inte otippat, populär – här som i övrigt i rättsliga sammanhang, 
jfr 5.6 nedan.)
1772 Se 4.2.3, ssk vid not 1133 ff. Och, jo, visst, det kan finnas skäl att ta upp även enkla 
fall (jfr 4.4.4 nedan) – men 1995 års fall var knappast ett sådant.
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försökte kompensera detta genom att höja tonläget). Därtill hade det 
rimligen också funnits såväl utrymme som möjlighet.1773

Bortsett från i tolkningsresonemangets ensidighet, verkar svagheten ha 
sin grund i att domstolen primärt fäster avseende vid sådant som gäller 
generellt och är abstrakt i förhållande till den konkreta partsrelationen. 
Domstolens resonemang byggs på sådant som antas gälla för liknande 
parter och avtal i analoga situationer, snarare än det som bevisligen är spe-
cifikt för den konkreta avtalsrelationen eller -situationen. Domstolen låter 
ju inte exempelvis en kontraktslydelse, vad parterna diskuterat i samband 
med avtalets ingående, eller något liknande, bli avgörande.1774 Detta 
fokus lär till inte obetydlig del utgöra en effekt av parternas process-
föring – givet det sätt på vilket de begränsat materialet fanns inte annat 
än abstrakta generaliteter att gå på. (Det var ju också en av poängerna 
med att hissa prejudikatbeställningen i den form den gavs.)1775 Icke desto 
mindre är det ägnat att uppfattas som en brist, vad gäller resonemangets 
vederhäftighet.

Den uppfattade svagheten kan förklaras med att det sett ur en klas-
sisk avtalsrätts perspektiv går att rikta invändningar mot den formen av 
avtalstolkning – det vill säga mot den i fallet företagna avtalstolkningens 
form – då den kommer att framstå som ideologiskt tvivelaktig.1776 De som 
intar perspektivet förutsätter, och påminner gärna om, att varje avtal är 
unikt, samt att tolkarens uppgift är att utröna vad just de aktuella kontra-
henterna, i just den aktuella situationen, avsett, med just sina kommuni-
kationer.1777 Underlåtenhet att ta fasta på det för parterna och situationen 

1773 Jfr 4.2.3.2 ovan, ssk vid not 1139 ff. Därtill lämpade och dessutom genrespecifika 
argumentativa figurer råder det heller ingen brist på. Slutsatsen hade till exempel kun-
nat presenteras med orden ”det får  anses att”. Ett annat exempel finns i den generella 
och ofta intetsägande formuleringen ”en samlad bedömning ger vid handen att”. Sådana 
formuleringar medför dock en risk för att prejudikatet blir svårtolkat eller intetsägande 
och är därför ofta olyckliga, jfr t ex Heuman, Högsta domstolens prejudikatnedbrytande 
verksamhet, Fs Bolding s 201 ff, bl a s 203 f. Det kan dock tänkas att ett otydligt preju-
dikat är bättre än ett dåligt sådant. Formuleringen kan därmed ha sin plats, t ex om ett 
mål skulle utveckla sig på ett för prejudikatlidelsen ogynnsamt sätt. (Kanske i följd av 
parternas dispositioner. Det händer ju att enskilda parter har den dåliga smaken att lägga 
sig i prejudikatbildningen.) Jfr även Victor, Justitierådet Torgny Håstads verksamhet i 
Högsta domstolen, Fs Håstad s 730 f.
1774 Se 4.2.3 ovan. Jfr Zackariasson, Direktkrav s 247 f och Zackariasson, Svensk rätts-
praxis: sakrätt 1982–2001, SvJT 2004 s 904. Jfr även ovan vid not 1302 ff, ang Lund-
stedts kritik av Alméns tolkning i anslutning till 24 § i 1905 års köplag.
1775 Jfr vid not 1118 f ovan.
1776 Givet dess doxa, och de topiker som där premieras respektive undertryckas.
1777 Jfr t ex JustR Lindskogs tillägg för egen del i NJA 2014 s 760, där han i p 50 berör 
NJA 2007 s 758 och verkar ge uttryck för den tanken: ”Vidkommande förklaringsmo-
dellen skulle fallet kunna vara att förstå på det sättet att det handlade om ett konkret 
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specifika kan då ses som en form av paternalism (med ordets alla negativa 
konnotationer) som inte respekterar parternas viljeuttryck – och därmed 
sätter sig över avtalsfriheten som sådan.1778

Något sådant kunde man säga, för att därigenom försöka fånga ena 
sidan av saken och förmedla en del av en klassisk avtalsrätts ideologi, genom 
att operationalisera argument hämtade från dess premierade topiker. Det 
går dock att vända på det hela,1779 och rikta anklagelsen om paternalism 
åt andra hållet, för att illustrera en annan möjlig sida av saken.

En sådan vändning kan åstadkommas genom att man underförstår 
ett psykologistiskt partsviljebegrepp och påpekar att den som försöker 
krama ut för mycket innehåll ur viljeuttrycken ofta kommer att krama 
fram något som parternas alls inte tänkt  s ig  –1780 varvid den implicita 
anklagelsen blir att tolkaren sätter sig över vad parterna fakt i skt  v i l -
le .1781 Att i sådana fall klä tolkningsretoriken i termer av ”partsvilja” – att 
anamma en av de centrala former den avtalsrättsliga traditionen inbjuder 
till, med sina viljeförklaringar, och så vidare – kommer därmed att fram-

tredjemanslöfte (dvs. ett löfte som bygger på förhållandena i det enskilda fallet). Mot 
det talar emellertid bl.a. att domstolen på ett principiellt plan diskuterade fördelar och 
nackdelar med den ordning som domstolen stannade för (generella ändamålsskäl är inte 
relevanta argument vid prövningen av om i en konkret situation ett avtal har ingåtts) […]”, 
min kurs. Angående unikheten, jfr även J Samuelsson, Tolkningslärans gåta s 45, 82 f, 
98, 170, 176, 180 f.
1778 Att avtalet ska tolkas för att hålla parterna bundna till sina åtaganden och där-
igenom realisera avtals f r iheten tycks vara ett tidlöst argument. Det finns representerat 
så sentida som hos B Lehrberg, Avtalstolkning 7 uppl 2016 s 15, och redan Cicero ska ha 
något i stil med att ”Vi må vara bundna av lagen, på det att vi må vara fria.” (i försvars-
talet till Cluentius 66 f kr, se Cicero, Pro Cluentio 53.146). Det är också karaktäristiskt 
att Grönfors, som nog fortfarande är den som gått längst i förrättsligandet av tolknings-
frågorna, ansåg att avtalsfriheten, i hans moderna ”numer”, var ”bara rudimentär och 
övervakad”, och att ”parternas ömsevis avgivna förklaringar” därför, numer, skulle ”stu-
deras utifrån och alldeles oberoende av avgivarens och mottagarens resp. vilja”, liksom 
för övrigt ”av dogmatiska föreställningar”: ”Avtalstolkningens uppgift är inte längre att 
genom tolkning komma så nära den enes eller den andres individuella vilja som möjligt.”, 
Grönfors, Avtalsfrihet och dispositiva rättsregler, JFT 1988 s 318. I Grönfors, Avtalsgrun-
dande rättsfakta, bl a s 43 ff (2013: s 69 ff), upprepas tankegången och tjänar som ett led i 
Grönfors kritik av avtalslagens modell och hans lanserande av sin egen alternativa modell 
med avtalsgrundande rättsfakta. Jfr även, om Grönfors och hans lära, J Samuelsson, Tolk-
ning och utfyllning s 88 ff m hänv och Heidbrink, Avtals uppkomst – dags att se bortom 
avtalslagen, SvJT 2007 s 673 ff.
1779 Jfr J Samuelsson, Tolkning och utfyllning s 231 f.
1780 Se därom ovan, 4.3.2.2. Jfr även Lindskogs kritik mot lagpositivism, varom nedan 
6.5.
1781 Här har jag något slags Grönforsk ideologi i åtanke.
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stå som närmast ohederligt, och i vart fall just paternalistiskt, eftersom 
tolkaren ”rent faktiskt t i l l skr iver” parterna en viss avtalsvilja.1782

Som supplerande argument kan därvid alluderas på en ideologi man 
sett uttryck för i 36 § avtalslagen.1783 Enligt denna ideologi ska inte det 
generella ges genomslag under tolkningens täckmantel,1784 utan, om det nu 
är relevant, genom att redovisas öppet  – precis som alla andra övervä-
ganden.1785 Det är vad intellektuell hederlighet kräver,1786 och det rör sig 
om ett etiskt ansvar. Det öppna redovisandet kan (läs: ska) då ske genom 
att avtalsinnehållet, istället för genom ”utrerad avtalstolkning”,1787 ”till-
grepp av fiktioner” eller med anförande av några andra ”svepskäl”, fast-
ställs genom utfy l ln ing.1788 Vid behov med en för ändamålet och det 

1782 Se vidare 4.4.3.2 nedan.
1783 Jfr Grönfors, Tolkning av fraktavtal s 25 f (”Den stora generalklausulen och dess 
betydelse”). Jfr även Grönfors, Almén om handelsbruk, Ms Almén s 137 samt J Samuels-
son, Tolkning och utfyllning s 84 ff, och den betydelse som regeln tillskrivs hos Dotevall, 
främst i Fullmakt och immateriella tjänster s 30 f, men delvis även i Avtal s 40 f. Jfr även, 
ang NJA 2005 s 142, Lindskog, Betalning 2 uppl, t ex s 144 f och 565 samt Zackariasson, 
Överdebiterad leasingavgift – tolkningsfrågor och ansvarsfrågor, JT 2005–06 s 166 ff, på 
s 172, 173 f.
1784 Täckmantelsmetaforen är en favoritmetafor i den realistiska retoriken, även utanför 
avtalsrätten – och det av förklarliga skäl, då den väl förmedlar att eventuell misstanke har 
fog för sig (något är ju förtäckt, dolt under ett, måhända falskt, sken) och redan ordets 
konnotationer ger en antydan om det önskvärda i att avtäcka det dolda, det Egentliga, 
som döljer sig under manteln. Jfr t ex (mer eller mindre godtyckligt valt) Holmbäck, 
Förklaringsmisstag och oklara avtal: Några reflektioner med anledning av en uppsats av 
professor Folke Schmidt, SvJT 1960 s 321 ff, på s 333 (ett av inläggen i debatten om en 
culparegel för avtalstolkning); Waerme, Behörighetsproblematiken i tvister som endast 
delvis omfattas av skiljeavtal, SvJT 2010 s 714 ff, på s 717; Pfannenstill, Synpunkter på 
slutbetänkandet Kommission och dylikt, SvJT 1990 s 346 ff, på s 367 (om att genom-
skåda bulvaneri); von Arnold, Anm av Björkman, Diesen, Forssman & Jonsson, Bevis: 
Värdering av erkännande, konfrontationer, DNA och andra enstaka bevis, SvJT 1998 
s 814 (om att i domskäl dölja svagt underbyggda ställningstaganden bakom bevisvärde-
ringsuttryck; jfr Ekelöf, Edelstam & Pauli, Rättegång V 8 uppl s 274 för ytterligare skep-
sis däremot); och mindre godtyckligt valt, Zackariasson i noten 1594 ovan; Adlercreutz 
& Gorton, Avtalsrätt II 6 uppl s 27; J Ramberg, Avtalstolkningsmetoder, Fs Walin s 511 
(varifrån citeras i not 1527 ovan); samt J Samuelsson, Tolkningslärans gåta s 22, och J 
Samuelsson, Tolkning och utfyllning s 226 ff, med omf hänv och utläggning. Jfr även, 
låt vara mer vagt, Nietzsche, Den glada vetenskapen, företalet till andra upplagan, in fine 
samt Nietzsche, Om sanningens patos s 471 ff.
1785 Jfr om judiciell öppenhet och uppriktighet not 1527 ovan. Jfr även Rune, Domens 
retorik s 229 f.
1786 Se t ex Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen s 32; Schmidt, Typfall, parts avsikt 
och partsculpa, SvJT 1959 s 508 f, samt vidare nedan. Jfr även Fridström Montoya, Leva 
som andra genom ställföreträdare s 51.
1787 Jfr Lindskog, Högsta domstolen och den kommersiella rätten s 77 f.
1788 Jfr t ex citatet i not 1792 nedan.
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enskilda fallet tillskapad (konstruerad)1789 rä t t s l ig  norm.1790

Något åt det hållet kunde man alltså säga, för att försöka illustrera en 
annan sida av saken och förmedla något av den moderna avtalsrättens 
avtalstolkningsideologi. Där är tendensen, i traditionen efter bland annat 
Vahlén och Karlgren, att tänka sig att avtal får sitt innehåll ant ingen 
genom tolkning e l ler  genom utfyllning – tertium non datur, något tred-
je alternativ ges icke, och det rör sig om en äkta dikotomi.1791 Ideologins 
representanter har i och för sig ofta uttryckt skepsis mot partsviljeorien-
terad tolkning,1792 men har trots det regelmässigt kommit att definiera 
tolknings- och utfyllningsverksamheten i relation till partsviljan.1793 (Det 
tycks vara svårt att bryta med traditionen på denna punkt.)1794 Det har 
skett genom att tolkningen bestämts som den verksamhet varigenom 
man eftersträvar att fastställa en parts, eller båda parternas gemensam-
ma, vilja, genom att undersöka deras konkreta uttalanden och bestäm-
ma dessas innehåll.1795 Utfyllningen definieras (negativt) i relation till 

1789 Jfr HD:s formulering i NJA 2009 s 672, där domstolen efter att ha konstaterat att 
direkt tillämpliga lagregler för den aktuella avtalstypen saknades, konstaterade att: ”Den 
utfyllande rätten får därför konstrueras  med stöd av lagbestämmelser rörande jämför-
bara avtalsförhållanden och praxis.”, min spärr.
1790 Det är ju också den traditionellt lovliga argumentationslinjen, enligt vad som antyds 
av de ovan berörda svenska utläggningarna om avtalsfiktioner hos Lundstedt, Karlgren, 
JustR Vängby och Solerud, B Lehrberg, och Hellner, se 4.3 ovan.
1791 Så J Samuelsson, Tolkning och utfyllning s 251. Jfr även B Lehrberg, Avtalstolkning 
7 uppl s 21 som uttrycker sig skeptiskt till de som ibland ifrågasatt lämpligheten av att 
alls skilja mellan tolkning och utfyllning (”en praktiskt sett fullständigt meningslös efter-
handskonstruktion”).
1792 Grönfors är väl mest explicit i sin antisubjektivism, jfr not 1778 ovan. Jfr även J 
Samuelsson, Tolkningslärans gåta s 40 ff, och Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt 
9 uppl s 168 f: ”Ibland ser man att domstolar hänvisar till den gemensamma partsviljan. 
Det är ofta en fiktion, en slags teknisk nödlögn. Det är vanligtvis bättre att förklara vilka 
faktorer som i realiteten styrt fastställandet av avtalets innehåll än kryptera analysen under 
fiktionens täckmantel.” (Beskrivningen går tillbaka på J Ramberg, Avtalstolkningsmeto-
der, Fs Walin 100 år s 511, se i not 1527. I 10 uppl har formuleringen utgått, synbarligen 
därför att avsnittet formulerats om i anslutning till nytillkommen praxis.) Notera förres-
ten anspelningen på von Jhering, och därtill i not 1194 ovan.
1793 Jfr t ex Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta s 40 (2013: s 54): ”I rättssystem som 
bygger på partsviljan som ’grundbulten’ för hela avtalsläran (’viljedogmen’) kan just 
denna föreställning åberopas som ett sammanhållande element för vad som skall anses 
vara relevanta avtalsvillkor.”, och s 27 (2013: s 42), där ”partsviljans dominans”, ”ibland 
kallad viljedogmen”, sägs ”alltjämt” utgöra ett av avtalsrättens ”grundelement”. När 
Grönfors sedan driver sitt antisubjektivistiska projekt (jfr t ex a a s 43 ff (2013: s 69 ff) 
och not 1778 ovan) görs det genom att argumentera för att en begynnande tendens 
borde bejakas, snarare än genom att tala om hur det redan är. Jfr även Fohlin, Avtals-
tolkning s 16 ff.
1794 Jfr vidare nedan 4.4.3.2.
1795 Jfr 4.3 ovan, och angående tredjemansavtal vidare 4.4.3.2 nedan.
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tolkningen, som den ytterligare abstrakta verksamhet varigenom avtals 
innehåll fastställs genom hänsynstagande till faktorer som inte är hänför-
liga till parterna och därmed inte utgör uttryck för just deras konkreta 
vilja.1796 Idealexemplet är förstås utfyllning med dispositiv lag, men i det 
moderna realistiska paradigmet är också alla andra rättsliga normer att 
hänföra till utfyllningen.1797 (Att det finns gråzoner, exempelvis den som 
antyds av att parternas kommunikationer kan tolkas i ljuset av rättsliga 
normer,1798 tänks då vara ”en annan sak”, som, genom att på så vis utde-
finieras som irrelevant, sett till saken, inte nödvändigtvis destabiliserar 
dikotomin.)1799

Det här är förstås rena plattityder. Ingen som på allvar närmar sig 
materialet kan tro att det är så enkelt som det här framställts.1800 Den 
skisserade förståelsen av tolknings- och utfyllningsbegreppen torde dock 
ha viss betydelse, som ett slags bakgrundsförståelse i kritiken. (Tendensen 
att så fort man lämnar materialet glömma bort att det inte är så enkelt 
som den skisserade bestämningen av tolkningsdualismen ger vid handen 
tycks vara stark. Viljan till glömska därvidlag kan möjligen förklaras med 
att den enkla dikotomin är lätt att komma ihåg och att den, på grund av 
sina reducerande och tillrättaläggande egenskaper, erbjuder ett behän-
digt analytiskt raster, för arbete med annat än det konkreta material som 
skulle kunna synas destabilisera dikotomin.)1801

Den nyss nämnda typen av norm, en för ändamålet och det enskilda 
fallet tillskapad rättslig norm, var ju också vad parterna (eller åtminstone 
deras ombud) var ute och for efter, med sin prejudikatbeställning NJA 
1995 s 197. Talan hade som nämnts utformats i enlighet med en öns-

1796 Jfr om Lennarts Vahléns paradigm, i och kring not 1865 nedan.
1797 För ett rent exempel, se t ex Ekelöf & Boman, Rättegång IV 6 uppl s 212 f.
1798 Ett närliggande exempel är NJA 2012 s 597, se där p 13 in fine: ”Det är i ett sådant 
fall naturligt att vid bestämningen av avtalsinnehållet utgå från vad som gäller enligt dis-
positiv rätt.”, och uppföljarna till detta fall (bland vilka i vart fall NJA 2013 s 271, NJA 
2014 s 960 och NJA 2015 s 862 kan nämnas.)
1799 Vi återkommer till denna tematik, i Bd 2, kap 9.
1800 Det är karaktäristiskt för problemet att olika författare tenderat att framställa sina 
olika egna lösningsförslag – utkast till hur det hela skulle kunna fås att gå ihop, om bara 
vissa ändringar accepterades. Det är även kutym att säga att gränsen är oklar (jfr strax 
a a, passim), och det är karaktäristiskt att den som längst uppehållit sig vid frågan, J 
Samuelsson, i avhandlingen Tolkning och utfyllning, ägnat drygt 600 sidor åt problemet, 
och sedan inlett sin nästa bok med att konstatera att ”undersökningarna i min doktors-
avhandling […] i sig inte bjöd på något konkret resultat.”, se Tolkningslärans gåta s 5. 
(Själva frågan och de premisser den vilar på menas vara sådana att det inte är möjligt att 
prestera den typ av resultat som citatet antyder, och det är en del av gåtans svar.)
1801 Denna vilja till glömska finns representerad även i denna avhandling, då jag ibland 
skamlöst skiljer mellan tolkning och utfyllning inom ramen för något resonemang. Se om 
distinktionen även Bd 2, kap 9.
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kan om att aktivt begränsa det konkreta avtalstolkningsunderlaget, för 
att därigenom tv inga f ram ”ett verkligt vägledande avgörande om gäl-
lande rätts innehåll på den aktuella punkten”.1802 I sammanhanget bör 
det förstås som en önskan om ett performativt prejudikat.1803 Det vill säga 
ett avgörande som simultant deklarerar och skapar innehållet i den utfyl-
lande kontraktsrätten på den omtvistade punkten. Det var vad som öns-
kades, och denna önskan kan förstås som driven av en bakgrundsförstå-
else om avtalstolkningsverksamhetens former som överensstämmer med 
den här skisserade moderna sådana.

Man kan försöka medla mellan de två sidorna av saken, alltså mellan 
det som kallats för en klassisk respektive en modern (realistisk) avtalstolk-
ningsideologi. Ett sätt att göra detta tar utgångspunkt i konstaterandet 
att när det kommer till rättshandlingstolkning så kommer ofrånkomligen 
en viss spänning att göra sig gällande.1804 En spänning mellan å ena sidan 
det för fallet specifika, de konkreta omständigheterna inklusive parternas 
olika yttranden, och å andra sidan de generella normer och konventioner i 
ljuset av vilka fallets unika omständigheter kan förstås.1805 Till de senare 
räknas alla i förhållande till fallet abstrakta normer, språkliga och andra 
sådana. Dit räknas även antaganden om vad som är i vid mening ratio-
nellt (i till exempel ekonomiskt hänseende), eller vad som i övrigt verkar 
förnuftigt, naturligt, troligt eller önskvärt. Så är det alltid – det ligger i 
sakens natur – och det är i sig, som en truism, ganska ointressant.

1802 Se vid not 1119 ovan.
1803 Performativa prejudikat, i den mening som här avses, skulle kunna skiljas från 
demonstrativa prejudikat, vilka, snarare än att ”skapa rätt”, demonstrerar hur befintliga 
regler (t ex en lagbestämmelse) ska tillämpas. Distinktionen är formell snarare än mate-
riell, och tar sikte på en skillnad i prejudikatavgörandets form (närmast på dess retoriska 
framställning). Anspelningen på Austin och tankar om performativt ansvar är avsiktlig, jfr 
Austin, How To Do Things With Words och därom H Gustafsson, Dissens s 59 ff samt 
s 87 ff och om performativt ansvar s 79 ff. Jfr även J Samuelssons anmälan, JT 2012–13 
s 726 f.
1804 Jfr till det följande 2.2 ovan. Intressant nog hade Vahlén ganska god känsla för denna 
spänning, jfr Avtal och tolkning s 215, där svårigheterna att utforma en ”modern tolk-
ningsmetod” tillskrivs ”den dualism som består däri att man måste beakta dels sådana 
individuella faktorer såsom mottagarens tillit respektive avgivarens vilja och dels mer all-
männa objektiva överväganden. Tolkningen måste på något sätt vara en kombination av 
ensidiga och allsidiga bedömningar.” (jfr även s 201, 194). Att just Vahléns inställning är 
intressant har delvis att göra med hans verks paradigmatiska betydelse för den moderna 
avtalsrätten, jfr i och kring not 1865 nedan. I sin anmälan av boken är Karlgren (som är 
den som först, och främst, förfäktat spjälkningen mellan tolkning och utfyllning i svensk 
rätt) delvis kritisk, se SvJT 1961 s 217 f.
1805 Jfr om Vahlén i ovanstående not, samt t ex Stang, Handelskoutumer, TfR 1908 
s 249 ff, på s 289 ff ssk s 295. Jfr även, om Kant och omdömet, J Samuelsson, Tolknings-
lärans gåta s 121 ff.
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De intressanta frågorna är istället, för det första, vilka generella normer 
som påverkar en enskild tolkning, vilket är i hög grad detsamma som 
vilka premisser som impliceras av tolkningen,1806 och för det andra, hur 
långt materialet räcker – alltså det ”i fallet objektivt sett föreliggande” 
sådana – i den meningen att ett påstående om att detsamma innebär 
något visst är ägnat att övertyga (ett på relevant sätt fastställt auditorium).

Kritiken mot rättsfallen handlar snarast om den andra frågan, och 
alltså om hur långt materialet räckte. Kritikernas påpekanden om att 
tredjemansavtalen är fiktiva bör därvid förstås som konstateranden om 
att materialet inte kan ha räckt hela vägen fram till den förmenta tolk-
ningens resultat – varför domstolarna hade bort fylla ut avtalen.

Givet det avsiktligt begränsade materialet hade det möjligen varit svårt att 
alls formulera ett övertygande avtalstolkningsresonemang. Egentligen är det 
kanske inte att undra på att konkursboets ombud, vars prejudikatlidelse väl 
blev allt annat än tillfredsställd, i olika sammanhang blivit lite misslynt i 
anslutning till domen, samt argumenterat för att HD hellre ska konstruera 
utfyllande regler än avgöra fall genom ”mer eller mindre utrerad” avtals-
tolkning.1807 Ombuden, och möjligen även de som känner till deras försök 
– vilket nog är de flesta som är bekanta med fallet –1808 lär därför vara extra 
svåra att övertyga.

Kritiken betingas dock av hur den första frågan besvaras, då kritikernas 
inställning till vad de konkreta omständigheterna innebär eller kan inne-
bära bestäms av deras, ibland outtalade, premisser angående vad – vilka 
generella språkliga normer och så vidare – som är relevant att beakta vid 
den värdering av omständigheterna varigenom dessas konkreta innebörd 
bestäms.1809 Det vill säga vid avtalstolkningen.

1806 Vilket innebär att det är en fråga man kan närma sig genom enthymemanalys, jfr om 
sådan 2.5.2 ovan – och notera att det här avsnittet innebär en form av enthymemanalys.
1807 Jfr Lindskog, Högsta domstolen och den kommersiella rätten, JT 2002–03 s 77 f.
1808 Kanske därför att de läst referatet och analyserat vad som var åberopat, eller för att 
de läst NJA 2000 s 48, som genom JustR Håstads tillägg för egen del står i ett explicit 
intertextuellt samband med 1995 års fall, och då uppmärksammat att tillägget innehål-
ler bl a: ”I inget avseende hade någon bevisning förts om en avsikt hos de avtalande att 
gynna konkursborgenären/tredje man.” (vilket senare bekräftats av Lindskog, HD och 
den kommersiella rätten, JT 2002–03 s 77 vid not 33), eller för att de läst något av de 
andra källställen som nämner samma sak.
1809 Låt vara att det kan ifrågasättas om det rör sig om något egentligt va l .  Jfr t ex Fish, 
Is there a text in this class, som på s 284 sammanfattar sin enda och evigt återkommande 
poäng (också enligt honom själv) så: ”A sentence is never not in context. We are never not 
in a situation. A statute is never not read in the light of some purpose. A set of interpretive 
assumptions is always in force. A sentence that seems to need no interpretation is already 
the product of one.” Jfr även t ex Berglund, Avräkningsmetoden s 41 (efter Heidegger, 
Sein und Zeit s 150 (i Jakobssons översättning Vara och tid s 175)).
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Det sagda får tjäna som en inledning om avtalstolkningsideologier och de 
argumentativa möjligheter, utmaningar och kollisioner dessa kan orsaka. 
En central poäng är att olika ideologier (som i läror om tolkningens idé) 
tenderar att premiera olika tolkningstopiker. Tendenserna är inte absolu-
ta (då vore det inte ”tendenser”). De yttrar sig i en benägenhet  att före-
dra att tolkningsresonemang konstrueras på vissa sätt, framför andra.1810

Nog om det. Nu fortsätter vi, och vi gör det med realismens miss-
tankens hermeneutik och idén om tolkningsideologiernas pluralitet som 
fond. Vi vänder oss nu till avtalsfiktionskritiken, och dennas premisser 
särskilt vad gäller tolkningen av presumtiva tredjemansavtal.

4.4.3 Mer om kritiken och dess premisser

4.4.3.1 Avtalstolkning I: Tredjemansavtal – något om rättsfigurens 
”rekvisit”

För att försöka konkretisera en del av det ovan sagda, om något så abstrakt 
som ”avtalstolkningsideologier” och deras roll i den aktuella diskursen, 
kan vi till att börja med erinra oss att kritiken mot de fingerade tredje-
mansavtalen fotas i vissa, mer konkreta, uppfattningar om tolkningsverk-
samheten. Dessa har sällan gjorts explicita inom ramen för kritiken, men 
angår särskilt tredjemansavtalstolkning. Närmare bestämt rör det sig om: 
hur sådan tolkning går till och om vad som krävs för att ett visst avtal ska 
anses gälla till förmån för tredjeman; vilket material som ligger till grund 
för tolkningen; vilka slutsatser ett tillgängligt material tillåter, i den mån 
det går att säga något generellt därom; samt, inte minst, hur en avtals-
tolkning där tolkaren går längre än vad materialet tillåter bör betraktas.

Tredjemansavtalstolkning är ett centralt tema i undersökningens andra 
band, där en mer fullödig topiklära för argumentation i frågor med 
anknytning till rättsfiguren tredjemansavtal presenteras. Här begränsar vi 
oss till det som är mest omedelbart relevant för de hithörande frågorna.

Angående vad som krävs för att ett visst avtal ska anses gälla till förmån 
för tredjeman, eller annorlunda uttryckt när ett tredjemansavtal ska anses 
föreligga, har HD yttrat sig i det ännu hyfsat färska avgörandet NJA 

1810 Det finns samband mellan valet av topiker och narrativets utformning. I tillägg till 
att vissa topiker premieras kan man nog därmed påstå att olika avtalstolkningsideologier 
föredrar vissa narrativa skript eller vissa ”tolkningsstilar” (t ex skulle den som delar Grön-
fors tolkningsparadigm tendera att föredra en ”harmoniserande” stil framför en ”intentio-
nell” sådan, se om tolkningsstilar Høgberg, Kontraktstolkning: Særlig om tolkningsstiler 
ved fortolkning av skriftlige avtaler, samt därom Hov & Høgberg, Alminnelig avtalerett 
s 261 f och Wilhelmsson, Anm av Høgberg, Kontraktstolkning, Lov og rett 2007 (vol 46) 
s 253 ff).
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2013 s 491. I domskälen sammanfattade HD rättsläget angående tredje-
mansavtal, såvitt detta var av relevans för målet, och skrev då bland annat 
följande (med av mig tillagda kursiveringar):

”13. Tredjemansavtal har sedan länge godtagits i svensk rätt. Ett sådant avtal 
föreligger när två parter träffar ett avtal genom vilket de tillägger en tredje 
person en rättighet enligt avtalet. För att avtalet ska ge tredje man denna rätt 
krävs att båda avtalsparterna har avsett detta. Ett tredjemansavtal behöver 
inte utpeka något särskilt subjekt utan kan vända sig till ett kollektiv av 
personer (jfr artikel II.-9:301 Draft Common Frame of Reference).

14. Ett annat krav för att det ska vara fråga om ett tredjemansavtal är att 
tredje man kan göra gällande rätten självständigt, dvs. utan att vara bero-
ende av någon avtalspart (se bl.a. rättsfallet NJA 1956 s. 209). Frågan om 
tredje man har en sådan självständig rätt avgörs genom tolkning av avtalet 
enligt allmänna principer för avtalstolkning.”

Passagen kan läsas som en liten utläggning av svensk rätts tredjemans-
avtalsbegrepp, vilken också ansluter till befintliga traditioner.1811 Särskilt 
de kursiverade meningarna är av intresse för det som här behandlas. Som 
synes anger domstolen i den första av dem ett kriterium för vad som krävs 
för att tredjemannen ska ha en sådan självständig kravrätt som utmär-

1811 Se t ex i NJA 2005 s 142: ”[…] reglerna om tredjemansavtal. Dessa innebär att ett 
avtal mellan två parter kan omedelbart berättiga en tredje man, om detta framgår av 
avtalet eller enligt vanliga tolkningsregler kan anses vara vad parterna åsyftat. Enligt praxis 
krävs bevis om att parterna avsett att tredjemannen skall erhålla en sådan rätt och således, 
utan att vara part i avtalet, kunna åberopa det mot den förpliktade.” (mer om fallet Bd 2, 
kap 10). Jfr även NJA 1956 s 209 (varom i not 1817), NJA 1994 s 359 (näst sista st på 
s 363) och NJA 2014 s 760 (HD:s domskäl p 10). Se även t ex Adlercreutz, Gorton & 
Lindell–Frantz, Avtalsrätt I s 167 f (den källa som åtminstone i sina tidigare upplagor 
brukat vara den som åberopas först i samband med tredjemansavtal); Eklund, Anställ-
ningsförhållandet vid företagsöverlåtelser s 198 ff; Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt II 
s 35 f; Nial, Ansvar för skulder vid affärsöverlåtelse, Fs Würtemberg s 444 ff, på s 448 (f ), 
och densammes utlåtande i NJA 1941 s 317 (”Förutsättningen för att tredje man skulle 
kunna anses erhålla en självständig rätt genom avtalet vore, att en dylik rätt av parterna 
åsyftats. Där icke avtalet eller andra omständigheter utvisade parternas syfte finge frågan 
bedömas efter vanliga tolkningsregler.”); Zackariasson, Direktkrav s 184 f m hänv samt 
Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 185 f (jfr s 133). Jfr även 
Hessler, Om stiftelser s 322 f; Rodhe, Handbok i obligationsrätt s 610; Lindskog, Kvitt-
ning s 533 ff (dvs avsnitt 17.6, som är Lindskogs eget ”Se allmänt om tredjemansavtal”-
ställe); Lindskog, Skiljeförfarande s 181 f och s 564; C Ramberg, Prejudikat: som rätts-
källa i förmögenhetsrätten s 236, och Arvidsson, Aktieägaravtal s 171 f. Se f ö redan 
Lundstedt, Aftal angående prestation till tredje man s 219 ff varom i not 1321 ovan. Från 
dansk rätt, se t ex Ulfbeck, Kontrakters relativitet s 61; Iversen, Trediemansaftaler, TfR 
1994 s 14 ff, bl a s 16 och 85 ff; och från norsk t ex Arnholm, Sammensatte aftaler s 127 ff 
(med bibliografi på s 130); Woxholt, Avtalerett 9 uppl s 175 f. Jfr även Høgberg, Kon-
traktstolkning s 125, 127. För ytterligare hänvisningar till nordisk rätt, se i not 139 ovan.
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ker rättsfiguren (äkta) tredjemansavtal, nämligen att ”båda avtalsparterna 
avsett detta”.1812

Isolerat och ytligt betraktad kan meningen möjligen ge intrycket att 
det som krävs är att en tredjemansberättigande avsikt bevisligen utgör 
den gemensamma partsviljan, i den mening denna avtalstolkningsmäs-
siga storhet förekommer i till exempel NJA 1999 s 35.1813 Det vill säga 
som ett slags hierarkiskt överordnat avtalstolkningstema svarande mot 
principen falsa demonstratia non nocet (på vilket följer först bedömning 
av om dolusregeln är aktuell, och sedan objektiv tydning av parternas 
kommunikationer i deras kontext).1814 Givet det sätt på vilket HD i 2013 
års fall, i den andra kursiverade meningen ovan, klargör hur man avgör 
om tredjemansavtalskriteriet är uppfyllt (det vill säga ”genom tolkning 
av avtalet enligt allmänna principer för avtalstolkning”) synes dock ett 
sådant intryck förhastat.

Domstolens metodologiska anvisning, för tolkningen av (påståd-
da) tredjemansavtal, ger snarare vid handen att det är sedvanlig avtals-
tolkning som gäller – tolkningsbusiness as usual.1815 Det innebär att 
tolkningen inte begränsas till att eftersöka den gemensamma parts-
viljan i anförd mening. Avtalet ska istället tolkas efter konstens alla 
vanliga regler (och alltså utan regler).1816 Annan praxis ger samma  

1812 Vilket alltså utgör det traditionella kriterium som med varierande formuleringar 
(bland annat med eller utan ”anses” avseende parternas avsikt) återkommer i de rättsfall 
som nämns i noten ovan, och i åtskilliga av de där anförda litteraturställena. Se t ex 
a st hos Nial, Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz, Adlercreutz & Gorton, Arvidsson, 
Zackariasson och Lindskog, Handelsbolag och enkla bolag (vid not 41), samtliga m v 
hänv.
1813 Kraftigt parafraserat. De passager i 1999 års fall jag har i åtanke är de två stycken 
som lyder: ”I HD har inte påståtts att parterna vid juniavtalets ingående hade en gemen-
sam uppfattning om innebörden av avtalet i de frågor som tvisten gäller. Utredningen i 
målet ger inte heller stöd för att någon av parterna vid avtalsslutet utgick från att avtalet 
hade en viss innebörd i dessa frågor och att motparten insåg eller måste ha insett detta. 
[styckebrytning] Avgörande för hur juniavtalet skall tolkas blir därmed främst avtalets 
ordalydelse, men hänsyn bör också tas till andra omständigheter, som det affärssamman-
hang i vilket det tillkom.”
1814 Jfr om den gemensamma partsviljans betydelse för avtalstolkning t ex Adlercreutz 
& Gorton, Avtalsrätt II s 57 f; B Lehrberg, Avtalstolkning 7 uppl s 29, 51 ff; Bernitz, 
Standardavtalsrätt 8 uppl s 83 ff; Arvidsson, Aktieägaravtal s 191 f m hänv, eller Høgberg, 
Kontraktstolkning s 96 ff.
1815 Jfr även noterna 1811 och 1817.
1816 Jfr Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt 10 uppl s 160 som menar att ”[a]lla som 
har analyserat hur det går till att fastställa avtalsinnehåll är mer eller mindre överens om 
att det inte går att förklara med en logisk eller hierarkisk metod och samtidigt ge en rättvi-
sande bild av hur det går till i verkligheten.”, och underbygger påståendet med klatschiga 
citat hämtade från Vahlén (Avtal och Tolkning s 249), Grönfors (Anm av K Huser, Avta-
letolkning, TfR 1984 s 467), Taxell (Avtalsrättens normer s 75) och Huser (Avtaletolking 
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intryck,1817 och detsamma hade nog kunnat påstås gälla, även om HD 
skulle få för sig att säga något annat,1818 varför ’den gemensamma parts-
viljan’ i förevarande fall torde kunna utläsas som väsentligen synonymt 
med ”tolkningsresultatet”.

Det tolkningsresultat som krävs är alltså att båda parterna avsett att ge 
tredjeman en rätt vilken denna ska kunna göra gällande självständigt.1819 
Detta tolkningsresultat ska nås genom sedvanlig avtalstolkning – varvid 
får förutsättas att hänsyn ska tas till de tolkningsdata som är sedvanligt 
relevanta (vilket, i princip, vill säga allt som i det enskilda fallet är relevant, 
vid bedömningen av vad partskommunikationerna innebär samt av vad 
parterna haft för avsikter och intryck).1820 Om avtalets innehåll innebär 

s 37). Ett sätt att förstå avtalstolkning är att se det, liksom annan tolkning, som en konst, 
vilken inte låter sig beskrivas i termer av regler (jfr Vahlén, a a s 213: ”tolkning i sista hand 
blir vad den i alla tider varit: ars aequi et boni.”), bland annat då regler, även om de ges 
som allmänna tumregler, ofrånkomligen och förmodligen rätt omedelbart måste förses 
med sådana undantag att de blir mer eller mindre meningslösa. (Därtill finns det logiska 
problemet att reglerna för tolkningen i sig måste tolkas, och därför inte kan vara abstrakt 
normerande – ”Ja, men då får man väl helt enkelt ha en regel för tolkningen av tolknings-
regeln!?” – Absolut, och så vidare, in absurdum.) Jfr J Samuelsson, Tolkningslärans gåta 
(konsttemat är centralt och genomgående för boken, som ansluter till den kontinentala 
hermeneutiska traditionen). Jfr även, för polemik mot Radetzkis (Tolkning av försäk-
ringsavtal) motsatta ståndpunkt, J Samuelsson, Något om tolkning av försäkringsvillkor, 
SvJT 2014 s 695 ff, där budskapet möjligen blir tydligare p g a den polemiska formen.
1817 Se praxisgenomgången hos Eklund, Anställningsförhållandet vid företagsöver låtelser 
s 198 ff, ssk om tolkning i praxis s 208 ff med sammanfattande synpunkter på s 212. Jfr 
ur NJA-praxis inte minst NJA 1956 s 209, där ett avtal ansågs gälla till förmån för tredje-
man, då en viss avtalsbestämmelse (om att en hyresgäst som bedrev miljö farlig verksam-
het åtog sig att betala ”eventuell förhöjning av brandförsäkringspremier, som på grund 
av den i lägenheten bedrivna verksamheten kan komma att påföras övriga hyresgäster i 
fastigheten”) genom sin avfattning närmast gav vid handen att det var vad parterna avsett, 
samt då bestämmelsen för sin tillämpning inte förutsatte att tredjemans anspråk skulle 
kanaliseras via hyresvärden (vilket vann stöd av hyresvärdens vittnesmål). HD anmärkte 
särskilt att bestämmelsen med hänsyn till det anförda fick anses kunna åberopas av utpe-
kade tredjemän (de övriga hyresgästerna, varav en som var part i målet framställt krav mot 
den verksamhetsbedrivande hyresgäst som var avtalsgäldenär). Detta skulle gälla oaktat 
att den närmare innebörden av denna bestämmelse icke torde ha avhandlats mellan hyresvär-
den och hyresgästen. Givet det sista bör det i praktiken ha saknats stöd för att anse att en 
gemensam partsvilja, i den mening som omnämnts i brödtexten, förelåg i fallet. Jfr om 
fallet även Eklund, a a s 208 f, Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt II s 35 f.
1818 Jfr tanken att HD:s prejudikat endast är goda exempel, som inte är normerande för 
avtalstolkningen – vilket förresten anknyter till ett av argumenten mot ”modellen med 
fingerade (tredjemans)avtal”, jfr vidare nedan 4.4.3.5. Jfr även J Samuelsson, Något om 
tolkning av försäkringsvillkor, SvJT 2014 s 710 ff.
1819 Jfr i not 1812 ovan.
1820 Vad gäller avgränsningen av relevanta tolkningsdata går det nog inte att uppställa 
någon annan abstrakt princip, som är korrekt. Principen är dock föga vägledande. Frågan 
om topiker för tredjemansavtalstolkning återbesöks i Bd 2, kap 9–11.
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att parterna haft en sådan tredjemansberättigade avsikt, så är det enligt 
gällande rätt tillämpliga ”rekvisitet” för tredjemansavtal uppfyllt.1821

Elementärt, så långt.

4.4.3.2 Avtalstolkning II: Om tredjemansavtalstolkning och en 
realistisk förståelse av partsviljebegreppet

Kritiken mot de ovan nämnda rättsfallen om fingerade tredjemansavtal 
(det vill säga NJA 1995 s 197, NJA 1996 s 400 och NJA 2000 s 48) kan 
förstås mot bakgrund av det följande, som anknyter till det aktuella kri-
teriet för tredjemansavtal.

Det finns en i grunden processrättsdogmatisk tradition av att betrakta 
förekomsten av ett avtal som resultatet av besvarandet av en sakfråga , 
eller annorlunda uttryckt att hantera avtal som rättsfaktum – som en i 
princip bevisbar omständighet.1822 För att en sådan ska kunna ligga till 
grund för ett avgörande i en konkret rättsprocess behöver den åberopas 
och bevisas, av den processpart som bär åberops- respektive bevisbördan 
för det aktuella rättsfaktumet (”jfr 17 kap 3 § RB”).1823 Ett skriftligt kon-
trakt tänks då som ett bevismedel och dess lydelse som ett bevisfaktum, 

1821 Jfr Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt II s 35.
1822 Jfr t ex Ekelöf & Boman, Rättegång IV 6 uppl s 100: ”Det råder allmän enighet om 
att den som åberopar ett avtal har bevisbördan för att ett sådant verkligen slutits.” (kurs 
här struken), jfr även s 212 f; Ekelöf, Edelstam & Heuman, Rättegång IV 7 uppl s 110 
(jfr 107, 112, 136) samt Heuman, Bevisbörda och beviskrav i tvistemål s 224 ff och 489; 
Westberg, Processtaktik och bevisbörda i dispositiva tvistemål s 742 f; Nordh, Praktisk 
process VII: Bevisrätt B s 86 (ff, jfr även s 81 ff). Allmänt om distinktionen mellan sak-
frågor och rättsfrågor, se kanske främst Lindell, Sakfrågor och rättsfrågor, passim, samt 
Bolding, Bevisbördan och den juridiska tekniken s 33 ff. Se vidare nedan, inte minst i 
nedanstående not.
1823 Det är den traditionella enkla grundprincipen, jfr i ovanstående not och se t ex 
Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt II s 33: ”Liksom andra rättsfakta måste påstådda avtal 
vid bestridande av motparten bevisas (styrkas). […] det [är] den som påstår att avtal – av 
visst innehåll – slutits, som måste bevisa detta.”; Almén & Eklund, Om köp och byte 
av lös egendom 4 uppl s 127 f, 651; B Lehrberg, Avtalstolkning 7 uppl s 21 f; Ekelöf, 
Edelstam & Heuman, Rättegång IV 7 uppl s 109; NJA 1998 s 99, NJA 1998 s 252, NJA 
1999 s 73, NJA 2000 s 557 och NJA 2002 s 629 samt om fallen Heuman, Bevisbörda 
och beviskrav i tvistemål s 225 och Nordh, Praktisk process VII: Bevisrätt B s 86. Se även 
B Lehrberg, Praktisk juridisk metod 10 uppl s 110, som motiverar en bevisbörderegel 
för 3 § köplagen med: ”Avtal och partsbruk är knappast rättstillämpningsfakta [som inte 
behöver åberopas], eftersom de grundar sig på parternas förhållanden, vilka det inte vore 
lämpligt och rimligt att låta domstolen bära utredningsbördan för.”, jfr även B Lehrberg, 
Köprätt: enligt 1990 års köplag s 93; och angående betydelse av partsbruk Bd 2, kap 12. 
(Om den processrättsliga terminologin och dess roll, se t ex Lindblom, Processens arkitek-
tur, Vb Bylund s 172 ff m hänv.) Grundprincipen har dock kommit att problematiseras 
i allt större utsträckning, se t ex Heuman, a a s 225 ff; Heuman, Är avtalstolkning endast 
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som tjänar till att styrka rättsfaktumet avtals existens,1824 där partsviljan 
utgör bevistema.1825 Det är konsekvent att hantera tredjemansavtal på 
samma sätt, vilket innebär att förekomsten av och innehållet i ett sådant i 
processuellt hänseende är något som behöver åberopas och bevisas – som 
utgångspunkt av den tredjeman som vill grunda sin rätt därpå.1826

För att plocka upp tråden från föregående avsnitt kan sägas att det 
också finns en förmögenhetsrättsdogmatisk uppfattning om avtalstolkning, 
som hänger ihop med tanken om avtal som rättsfaktum. Avtalstolkning 
har, i enlighet med denna uppfattning, ofta kommit att gestaltas som en 
verksamhet vars mål är att utröna en faktisk partsvilja, uppfattad som 
en i princip bevisbar omständighet.1827 Denna uppfattning om tolk-
ningsverksamhetens mål är konsekvent med det som ovan benämnts ”en 

en rättslig verksamhet eller kräver den också bevisbedömningar?, SvJT 2015 s 793 ff samt 
J Samuelsson, Tolkning och utfyllning s 542 ff och 572 ff m omf hänv.
1824 Så Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt II s 57, 59, jfr s 33 ff; jfr Heuman, Bevisbörda 
och beviskrav i tvistemål s 224.
1825 Jfr Ekelöf, En essay om tolkning och mening s 5 ff och därom J Samuelsson, Tolk-
ningslärans gåta s 43, jfr s 66.
1826 Jfr NJA 2005 s 142: ”Enligt praxis krävs bevis om att parterna avsett att tredjeman-
nen skall erhålla en sådan rätt och således, utan att vara part i avtalet, kunna åberopa 
det mot den förpliktade”, min kurs. I målet ålades bevisbördan också tredjemannen. Jfr 
även NJA 2002 s 41, samt Herre, Svensk rättspraxis: Förmögenhetsrätt 1978–2004, SvJT 
2005 s 574, och Nordh, Bevisbörda och beviskrav i tvistemål, SvJT 2012 s 794 ff, ssk 
s 795. Det kan anmärkas att denna placering av bevisbördan är något anmärkningsvärd, 
då avtalsparterna typiskt sett lär ha överlägset bättre bevissäkringsmöjligheter än tredje-
mannen, jfr Nordh a st. Ibland har även NJA 1956 s 209 och NJA 1994 s 359 anförts till 
stöd för den nämnda bevisbördeplaceringen. Som utgångspunkt lär principen att tredje-
man bär bevisbördan stämma. (En sådan bevisprincip understödjer också den materiella 
principen om att ett tredjemansavtal in dubio är osjälvständigt, se Nordh, a st och jfr 
t ex Lindskog, Betalning 2 uppl s 159 f.) Jfr även SvJT 1956 rf s 9 (nr 5). Till listan kan 
läggas NJA 1935 s 258 där HovR:s av HD fastställda dom är tvetydig, men hovrättsrådet 
Petréns yttrande talar för att det betraktats som en bevisfråga (”av utredningen i målet får 
anses framgå, att med [gäldenärens] ifrågavarande utfästelse i köpekontraktet icke åsyftats 
[…]”); och NJA 1924 A 277–280, där hovrättens av HD fastställda domar bygger på att 
omständigheter innebärande tredjemansavtal hade bevisats (vissa av omständigheterna 
var ostridiga, men inte alla), och att det inte hade visats några omständigheter eller för-
hållanden (formuleringarna varierar) som innebar att tredjemansavtalsgäldenären skulle 
undgå betalningsansvar för de aktuella tredjemännens fordringar. Som antytts återbesö-
ker vi bevisbördefrågan i Bd 2, kap 10 och 11.
1827 Se t ex B Lehrberg, Avtalstolkning 7 uppl s 22 och Heuman, Är avtalstolkning endast 
en rättslig verksamhet eller kräver den också bevisbedömningar?, SvJT 2015 s 813 f(f ). 
Jfr allmänt Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt II s 15, 33 ff, och specifikt s 57 ff, bl a s 59: 
”den gemensamma partsavsikten blir avgörande om den kan bevisas”. Se även J Samuels-
son, Tolkning och utfyllning s 538 ff m omf hänv. Denna tradition är under uppluckring 
– den noterade förändringen hos Lehrberg är givet hans traditionalism och uttalat forma-
listiska hållning inte utan symbolvärde. Jfr även i not 1843 samt i det följande.
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modern avtalstolkningsideologi”. Uppfattningen kan, har det påståtts, 
betraktas som ett resultat av en under nittonhundratalet fortgående ten-
dens till objektivisering av avtalstolkningsfrågorna. En tendens som utgör 
en logisk följd av de dithörande juridiska begreppens (vilja, avsikt, etc) 
historia och idéhistoria, eller deras genealogi.1828

Det genealogibegrepp som avses anknyter till, eller kan sägas vara ett 
slag av, (foucauldiansk) diskursanalys. Förenklat kan det sägas röra sig 
om ett slags kartläggande kombinerad historie- och idéhistorieskriv-
ning om något eller några fenomen (här: de endast ungefärligt utpekade 
aktuella juridiska begreppen), som uppmärksammar deras härkomst och 
omvandlingar över tid och rum. I idéhistoriskt hänseende kan den ovan-
nämnda uppfattningen också gestaltas som ett slags nutida följd av den 
skandinaviska rättsrealistiska traditionen, genom att vara konsekvent med 
dennas kunskapssyn och retoriska preferenser.1829

Denna rättsrealistiska tradition (av vilken delar åskådliggjorts ovan, 
i anslutning till garantifiktionsdebatten samt utvikningarna om ”miss-
tankens hermeneutik” och ”tolkningsideologier”) har haft stor påverkan 
på den svenska civilrätten – och har det väl egentligen fortfarande.1830 
Svenska civilrättare har ofta vinnlagt sig om att (uttrycka sig i termer 
av att) eftersträva det som är rationellt.1831 I sammanhanget kan detta 
betraktas som en strävan mot förnufts- och stilenlighet.1832 Denna strä-
van har ofta lett till ett premierande av vissa resonemangsformer. Närmare 
bestämt sådana former som respekterar traditionens särskilda ontologi, 
vilken bland annat, och förenklat, erkänner det faktiska, men inte det 
fiktiva, som existerande och där för  legitimt, samt utgår ifrån att det 

1828 Se till följande J Samuelsson, Tolkning och utfyllning, passim, bl a s 594 ff. Jfr även 
Adlercreutz, Avtalsrättens framväxt i Högsta domstolens praxis, i Högsta domsmakten 
1789–1989 s 63 ff, en del av vars slutsatser Adlercreutz, Om avtalstolkning, SvJT 1990 
s 578, sammanfattat så: ”Viljedo[g]men var inte allenarådande […] Efter hand gjorde sig 
en allt starkare strävan mot mera objektiverande principer gällande, på avtalstolkningens 
såväl som t ex på förutsättningslärans område. Detta har varit en stark tendens under 
nästan hela 1900-talet.”
1829 Jfr 4.3.1–4.3.3 ovan, och se J Samuelsson, Tolkning och utfyllning passim, inte 
minst kap 7. Mer allmänt om potentialen av foucauldianska analyser i rättsvetenskaplig 
forskning, se t ex Fridström Montoya, Leva som andra genom ställföreträdare s 47 ff och 
Gustafsson, Dissens s 11 ff, båda m omf hänv.
1830 Jfr 4.3.1–4.3.3 ovan. Kanske kan det utöver det räcka med att namnge (name-drop-
ping) några bekännande realister och därmed anspela på deras omfattande och/eller infly-
telserika produktioner. Ta, till exempel, de nämnda Lundstedt, Karlgren, Hellner, och lägg 
till dem Hult, Vahlén, Grönfors, Håstad och Lindskog.
1831 Jfr ang Hellners uppfattning om de viktigaste metodologiska kraven för rättsveten-
skapen, vid not 1391 ff ovan. Jfr även t ex H Andersson, Skyddsändamål och adekvans 
s 176 ff, bl a s 188 f m hänv.
1832 Jfr 2.4.5 ovan samt bl a 6.5 nedan, angående Hult, Lindskog och Hellner.
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som finns är materiella ting och processer, och inget annat.1833 Resone-
mangsformerna bör, för att premieras, även vara förenliga med traditio-
nens särskilda logik, som tillåter slutsatser utifrån det sålunda existerande 
och tenderar att utpeka slutsatser grundade på annat som ohållbara.1834

Detta får återverkningar för vad som inom ramen för samma tradition 
är ägnat att övertyga. Det påverkar vad som där kan sägas, respektive 
är tabu.1835 Det yttrar sig i att den rättsrealistiska traditionen och dess 
nuvarande tillstånd – mot bakgrund av vilken kritiken mot de nämnda 
fallen bör förstås – tenderar att premiera det som kan kläs i termer av att 
vara logiskt och bygga på sådant som är faktiskt, utifrån nämnda onto-
logiska premisser. Premierandet yttrar sig i att detsamma kan uppfattas 
som övertygande, medan dess motsats inte (gärna) kan göra det – vilket 
bland annat innebär att det har ett persuasivt värde att utpeka något man 
inte håller med om som att det byggts på en grund vars fakticitet kan 
ledas i tvivel.1836

Avsikten är nu (hör och häpna) inte  att slå ett slag för att det ologiska, 
ogrundade eller fantasmatiska borde tillåtas påverka bedömningar i avtals-
tolkningsfrågor i större utsträckning, utan, återigen, endast att den rättsrea-
listiska traditionens företrädare tenderar att operationeralisera vissa grund-
läggande dikotomier i sina resonemang, och att det kan vara mödan värt att 
försöka artikulera de premisser som ligger bakom detta dikotoma tänkande. 
Det kan också noteras att den idéhistoriska teckningen här är fantastiskt 
(fanatiskt?) svepande. Detta motiveras främst av utrymmesskäl, att andra 
redan sagt det,1837 och att narrativet bidrar till den poäng jag vill göra, om 

1833 Denna ontologi kan betraktas som orsak till mycket av debatten kring de ovan-
nämnda diskussionstemana, jfr 4.3 ovan. Jfr även J Samuelsson, Åter till huset vid göta 
älv, de lege 2013 s 159: ”Mönstret är tydligt åtminstone på avtals- och kontraktsrättens 
område. Det grundläggande realistiska budskapet var där, att man vid fastställandet av 
avtalets innehåll måste skilja det som parterna faktiskt kommit överens om från det inne-
håll som rättstillämparen lägger i avtalet – dolt eller öppet, med tillämpning av rättsliga 
normer eller efter fritt skön.[*] I princip tillämpas tanken endast i ena riktningen, mot 
dittillsvarande civilrättsvetenskap, som nu uppfattas som ’viljeteoretisk’. Man får inte åbe-
ropa partsviljan när detta saknar täckning i realiteterna.” Jfr även a a s 166, ang ”realitets-
principen”; samt, till *, om Almén vid not 1275 ovan.
1834 Jfr om fiktioner ovan 4.3.
1835 Jfr ovan 4.3.2.1, kring not 1236, samt vid not 1397 ff. Jfr även 2.4.5 ovan, bl a om 
hur tankestilen utövar ett tanketvång.
1836 För ett exempel, se om contrarium ovan vid not 1712 f.
1837 Se främst J Samuelsson, Tolkning och utfyllning, som är den mest ingående studien 
och kritiken av den samtida rättsrealismen och dess retoriska former. Se även J Samuels-
son, Avtalsrätt efter historiens slut, JT 2016–17 s 643 ff, som till följd av utrymmesbe-
gränsningar och andra ärenden är mer rakt på sak. Jfr även Gustafsson, Dissens, som 
undersöker förutsättningarna för rättsligt motvetande, och jfr J Samuelssons anmälan av 
boken i JT 2012–13 s 716 ff.
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tolkningen av tredjemansavtal och om förhållandet mellan tredjemansavtal 
och direktkrav – vilket alltjämt är vad som avhandlas i denna del av avhand-
lingen.

Det låter sig påstås att det är den nämnda objektiviseringstendensen som 
resulterat i den nu starkt befästa spjälkningen mellan en faktisk och en 
rättslig del av avtalstolkningen. Den analytiska spjälkning som refereras 
till genom att nämna ”den klassiska distinktionen mellan tolkning och 
utfyllning”,1838 där tolkningen förläggs till faktumsidan och utfyllningen 
till den rättsliga.1839

Det innebär att objektiviseringstendensen skulle kunna betraktas som 
en orsak till reaktionen på de berörda rättsfallen om fingerade tredje-
mansavtal.1840 Kritikens centrala budskap är nämligen att den ”förmenta 
tolkningen” vilar på så tunt underlag att HD istället för att tolka hade bort 
fylla ut avtalen, eller på annat sätt falla tillbaka på rättsregler.1841

Som redan nämnts anses tolkningen, förstått som motsatsen till utfyll-
ning, enligt grundläggande avtalsrättsliga axiom som traditionen oftast 
inte ifrågasatt,1842 gå ut på att fastställa en viljeförklarings innehåll, och 

1838 Låt vara att befästningen varit utsatt för angrepp, jfr t ex Ramberg & Ramberg-
citaten i not 1842 nedan. Jfr även Arvidsson, Aktieägaravtal s 192, som antyder att det 
kunde vara ”en nära till hands liggande praktisk slutsats […] att avskaffa distinktionen 
[mellan tolkning och utfyllning] samt att öppet erkänna att det avtalsrättsliga tolknings-
begreppet inte är knutet till parter och deras avsikter som tema, utan istället är oupplösligt 
förbundet med rättspolitiska utvärderingar, exempelvis i ljuset av de värden som återspeg-
las i eventuellt befintlig dispositiv rätt.” Arvidsson kommer dock i slutändan att avvisa 
denna slutsats (a a s 192 ff), och B Lehrberg synes irriteras av blotta tanken på att ge upp 
gränsdragningen, se Avtalstolkning 7 uppl s 21.
1839 För mer eller mindre klassiska uttryck, se t ex Vahlén, Avtal och tolkning s 187 ff; 
Karlgren, Kutym och rättsregel s 29 ff; Rodhe, Handbok i obligationsrätt s 7; Adlercreutz 
& Gorton, Avtalsrätt II, kap I, ssk s 15 ff, eller B Lehrberg, Avtalstolkning 7 uppl s 20 ff, 
där beskrivningen går tillbaka på hans Förutsättningsläran s 120 ff, och där båda a a 
har omfattande hänv. För en, med Lehrbergs ord, ”rent teoretisk analys” (först a a s 21 
not 12), se J Samuelsson, Tolkning och utfyllning. Se även Elvevold, Om avtaletolkning-
ens vesen: teoretiske refleksjoner rundt et praktisk fenomen, bl a s 135 ff. Jfr även t ex 
Hov, Avtalerett 3 uppl s 69 ff; Huser, Avtaletolking s 127 f; Hov & Høgberg, Allminnelig 
avtale rett s 249 (ff, 274 ff); Woxholth, Avtalerett 9 uppl s 380; Arnholm, Privatrett II: 
Avtaler s 37, samt Bryde Andersen, Grundlæggende aftaleret s 309 f, jfr s 342.
1840 Orsak bör då förstås mer som ett svar på frågan ”Hur kommer det sig att?”, än på 
”Varför?”.
1841 Jfr om det vidare nedan 4.4.4.
1842 Som antyds genom användning av ordet ”oftast” finns det undantag, och skolbild-
ningen kring Grönfors är väl de som gått längst, se om Grönfors själv, J Samuelsson, Tolk-
ning och utfyllning s 88 ff, där man via noterna kan finna de viktigare primärställena hos 
Grönfors; jfr även t ex Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt 9 uppl s 143, som i kapit-
let ”Fastställande av avtalets innehåll (avtalstolkning)”, (vilket i några tidigare upplagor 
hetat ”Avtalstolkning”), under underrubriken ”En samlad bedömning” inleder med ”Förr 
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målet för denna verksamhet tänks vara att komma så nära avgivarens 
v i l ja , eller, för avtal, parternas vilja, som möjligt – det är ju denna vilja 
som ska ha förklarats.1843

Om tolkningsverksamheten ska harmoniera med den realistiska tra-
ditionens utgångspunkter måste denna avsikt (och vilja) bestämmas som 
något faktiskt, utifrån traditionens särskilda ontologi. Som redan noterats 
(om än primärt endast som historiskt fenomen) så tänks avsikten ofta 
som ett, i princip (om än inte i praktiken, ”åtminstone inte ännu”) med 
vetenskapliga metoder bevisbart existerande, psykologiskt faktum, och 
alltså som vad avgivaren eller parterna tänkte sig, vid den aktuella rätts-
handlingstidpunkten.1844

Det sagda gäller mutatis mutandis även inom ramen för ”tillitsteorin”, 
varvid det dock är vad mottagaren, istället för vad avgivaren, tänkte sig 
som spelar roll, då denna teori utpekar det som en mottagare fäster tillit 
till som det relevanta temat för tolkningen. (Nej, det här ska inte för-
stås som ett ställningstagande till frågan om ”vilken av dessa teorier som 

i tiden gjorde man en åtskillnad mellan egentlig tolkning (tydning av text) och utfyllning 
(hur luckor i avtalet ska fyllas). Den moderna metoden för att fastställa avtals innehåll 
innebär istället att man gör en samlad bedömning och tar hänsyn till många olika fakto-
rer[…]”. I 10 uppl har inledningsmeningen ändrats till att ”Det är inte meningsfullt att 
göra en strikt skillnad mellan egentlig tolkning […] och utfyllning”.
1843 Jfr i 4.4.2.2 ovan. Det kan illustreras av vad Ramberg & Hultmark, Allmän avtalsrätt 
5 uppl s 108, anför som argument för förklaringsprincipen (som innebär att tolkningen ska 
utgå från förklaringar ”såsom de framstår för en utomstående betraktare […] och med fog 
kan förstås av adressaten”). Förklaringsprincipens berättigande menas ”sammanhäng[a] 
med att det i praktiken är omöjligt att fastställa avtalsviljan vid tiden då avtalet slöts. Det 
går inte att genom t.ex. en analys av hjärnverksamheten få ett svar på hur partsavsikten 
gestaltade sig.” Underförstått: Hade det gått, så hade det varit bättre för tolkningen att 
utgå ifrån hjärnverksamheten, som synes förutsättas bättre motsvara den egentliga viljan. 
(Den först citerade skrivningen ströks till 6 uppl, där förf i mer allmänna ordalag talar 
om bevissvårigheter, men skrivningen är för bra för att låta bli.) Jfr även t ex B Lehrberg, 
Avtalstolkning 7 uppl s 29; J Ramberg, Avtalstolkningsmetoder, Fs Walin 100 år s 499: 
”Avtalstolkningsläran har i svensk och övrig nordisk rätt traditionellt varit inriktad på att 
försöka fastställa den gemensamma partsavsikten genom att utröna vad avtalsparterna 
subjektivt kan ha haft för uppfattningar om avtalets innebörd.”; Lindskog, Om tolk-
ning av balansräkningsgaranti vid aktiebolagsöverlåtelse, Fs Grönfors s 311 som i vissa 
situationer förespråkar en ganska bokstavstrogen tolkning, och motiverar detta med att 
får anses motsvara den gemensamma partsviljan.
1844 Jfr t ex Schmidt, Typfall, partsavsikt och partsculpa, SvJT 1959 s 508: ”En vanlig 
uppfattning är ju, att tolkning i första hand avser att domaren skall forska efter den verk-
liga viljan. Problemet ter sig från denna utgångspunkt enbart som uppgiften att utreda 
en bakomvarande psykologisk verklighet och icke som en tillämpning av vissa rättsliga 
normer.”. Jfr även vid noterna 1281 f och 1544, i not 1843, eller hur Karlgren, Kutym 
och rättsregel s 37, talar om vilka rättsverkningar som ”varit uppe i kontrahentens med-
vetande och utgjort föremål för hans beslut.” (min kurs), och därom Adlercreutz & Gor-
ton, Avtalsrätt II s 52 f. Jfr även det packade avsnittet strax nedan.
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ska vara vägledande vid avtalstolkningen”. Det är inte poängen, och för 
övrigt uppfattar jag frågan som felställd då den underförstår en akontex-
tell – en u-topisk – förståelse av tolkningsproblemen.1845 En förståelse 
som underförstår en normativ metafysisk essentialism, vilken alltså skulle 
normera tolkningen i allmänhet, genom att ange dess enda grundval och 
ge denna grundval universell räckvidd. Det innebär förstås ett drag all-
deles på tvärs med förevarande författares relativistiska böjelser,1846 vilket 
dessutom är reduktionistiskt, och bör avstås. Poängen är istället att:)

De olika ”tolkningsteorierna” bör i och för sig endast anses tjäna till att 
ge tumregler för tolkningsretoriken, såvitt gäller valet av topiker i enskil-
da konkreta situationer. Oberoende av vilken av teorierna som väljs,1847 
så har dock den moderna förmögenhetsrättsvetenskapen tenderat att 
tematisera viljan som en vilja bakom förklaringen och, därför, som ett 
psykologiskt faktum. (Ett faktum som åtminstone kan misstänkas finnas 
där, bakom, och som tolkaren bör försöka avtäcka.)

Det i svensk rättsvetenskap mest utvecklade, och i den meningen starkaste, 
förslaget till en psykologistiskt grundad förmögenhetsrättslig viljeförkla-
ringslära finns i Ola Svenssons Viljeförklaringen och dess innehåll (1996). 
Lundensaren Svensson arbetar inom ett analytiskt språkfilosofiskt paradigm, 
och ägnar sig väsentligen åt att försvara och bestämma viljeförklaringsbegrep-
pet.1848 Försvaret går primärt ut på att visa att, den av inte minst Hägerström 
och Olivecrona framställda och av den övriga Uppsalaskolan ofta förutsatta 

1845 (U-topisk = utan/ingen egentlig plats.) Jfr B Lehrberg, Avtalstolkning 7 uppl s 30 f, 
som menar att varje teori har ett pedagogiskt värde genom att de visar på grundläggande 
moment i avtalstolkningen men att ingen av dem erbjuder några slutgiltiga lösningar.
1846 Jfr kap 2 ovan.
1847 Om man ska vara noga vore det rätta dock möjligen att inte alls tematisera avtals-
tolkningen som att den innebär att ett val mellan teorierna ska till för att besvara frågan 
om vilken metod som ska vara bestämmande för tolkningen. Teorierna är, i sina klassiska 
tappningar, begränsade till situationer med förklaringsmisstag, det vill säga de undantags-
fall då det bevisligen finns en diskrepans mellan avsikt och uttryck (jfr 32 § 1 st AvtL). 
I sådana fall anvisar teorierna alternativa lösningsmodeller, med regler för vad av avsikt, 
uttryck och befogat intryck som ska prioriteras. I de klassiska tappningarna rör alltså inte 
teorierna avtalstolkning i egentlig mening. De rör ett undantagsfall, där den aktualiserade 
frågan inte är att betrakta som någon ren avtalstolkningsfråga. Men så noga är väl nästan 
aldrig någon, och det är klart att de topiker vilka teorierna anvisar kan anföras även inom 
ramen för avtalstolkningsargumentation som inte rör förklaringsmisstag. Se t ex, för att 
bara ett sådant, NJA 2010 s 629 p 13, där domstolen knäcker avtalstolkningsfrågan i 
målet med topiker inspirerade av tillitsteori.
1848 Konkret är det två begrepp som bestäms, dels ”viljeförklaring” dels ”viljeförklarings 
innehåll”, se O Svensson, Viljeförklaringen s 12. (På s 13 sammanfattas: ”Det hävdas att 
en person förklarat sin vilja om han sett till att en motpart har fog att sluta sig till att han 
har denna vilja.”)
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kritiken mot viljeförklaringsbegreppet ”i allt väsentligt är förfelad”.1849 Tex-
ten förmedlar intrycket att Svensson vill rädda viljeförklaringsläran och 
visa att den, trots den realistiska kritiken, legitimt kan tillåtas vara en del 
av förmögenhetsrätten även i framtiden.1850 Begrepps bestämningen sker 
genom en ”förnyad analys” (”den klassiska analysen är från 1800-talet”) 
som ”beaktar senare forskningsrön, särskilt inom språkfilosofi, kommuni-
kationsteori och”, här centralt, ”psykologi”.1851 Analysen syftar till att ”klar-
göra vilken roll den förklarade viljan – vid sidan av andra hänsyn – bör spela 
vid fastställandet av en rättshandlings rättsverkningar”.1852

Svenssons projekt är därmed väsentligen analytiskt (som i analytisk filo-
sofi) och begreppsligt orienterat. Liksom en hel del annat modernt arbete av 
samma slag kan Svenssons sägas syfta till att lägga grund för ett bättre språk-
bruk, inom förmögenhetsrätten. Ett sådant tänks kunna utvecklas genom 
att beakta inte minst ”de senaste årtiondenas psykologiska” forskning, och 
bli nyttigt, genom att vara mer träffande, bättre återspegla realiteterna, sen-
tida vetenskapliga landvinningar, och kanske något ytterligare.1853

Svenssons analysmodus inbegriper alltså att söka sig till de så kallade 
hjälpvetenskaperna, de icke-juridiska vetenskaperna, för att där finna stöd för 
vad som fakt i skt  sker, när vi ”vill” något. (Observera att det hela är konse-
kvent med den tanke som uppbär dikotomin med fakta/rätt.)

Stöd för sin ansats finner han framför allt hos Ernst Zitelmann, vars stu-
die om villfarelse från 1879, Irrtum und Rechtsgeschäft. Eine psychologisch-
juristische Untersuchung, blir Svenssons centrala inspirationskälla och grun-
den för såväl hans bestämning av viljebegreppet som hans vederläggning av 
Hägerströms och delar av Olivecronas kritik.1854 Det är inte ointressant att 

1849 O Svensson, Viljeförklaringen s 12, 67 ff, 78 ff.
1850 Inledningsvis upplyses om att ’begreppet i modern svensk teori och praxis intar en 
mer undanskymd plats än tidigare’ och att ’domstolarna undviker viljeförklaringstermi-
nologin’ samt att en anledning till denna försiktighet nog är kritiken mot teorin. Jfr även 
O Svensson, Bör begreppet viljeförklaring överges som grundval för avtalsrätten?, TfR 
2003 s 555 ff.
1851 O Svensson, Viljeförklaringen s 12.
1852 O Svensson, Viljeförklaringen s 12.
1853 O Svensson, Viljeförklaringen s 12 f. En liknande ansats finns hos Eng, Hva er en 
viljeserklaring?, TfR 1993 s 1 ff, som i stora delar utgör en explicit uppgörelse med Upp-
salaskolan. Jfr även Arnholm, Omkring rettshandelsteorien, TfR 1948 s 408, som menar 
att: ”juristene her tatt et uttrykk fra en annen vitenskapsgren og gjort en helt vilkårlig 
bruk av det, og de har uten selv å gå inn på de psykologiske forhold brukt ordet som om 
det var det fineste presisjonsinstrument.” och att det är: ”klart at man ikke kan bruke 
ordet vilje utan å søke kontakt med psykologiens språkbruk.”
1854 En redogörelse för Zitelmanns begreppsprecisering får (efter ett förberedande inled-
ningskapitel) inleda Svenssons egentliga undersökningar, se Svensson, Viljeförklaringen 
s 17 ff. För bemötandet av Hägerströms kritik och Zitelmanns roll där, se a a s 70 ff; 
Olivecronas tidiga kritik, a a s 76, och för Svenssons egen explikation av begreppet och 
Zitelmanns roll där, a a s 97 ff.
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Svensson hämtar inspiration från just Zitelmann,1855 vars arbete på sin tid 
blev nyskapande,1856 genom att fånga något i den vetenskapspositivistiska 
tidsandan,1857 och sedan dess har bidragit till de rådande psykologiserande 
retoriska tendenserna.1858 Zitelmanns bidrag kan här sammanfattas med att 
det drevs av insikten om att villfarelsen och det därav orsakade misstaget, 
varpå det centrala exemplet är ett från den ”inre viljan” avvikande ut-tryck, 
måste förstås som ett psykologiskt sakförhållande.1859 Detta baserades i vilje-
förklaringsläran. Den därav implicerade viljan förstods som ett faktiskt psy-
kologiskt fenomen (ironiskt nog dock utan att anknytas till den psykolo-
giska vetenskapen, vilken Zitelmann fann i ett förvirrat tillstånd – och ”den 
psykologiska vetenskapen” fyllde alltså främst en retoriskt legitimerande 
funktion, i Zitelmanns framställning).1860

Zitelmanns undersökningar och deras tankemönster har påverkat andra 
i nordisk rätt, som Fredrik Stang,1861 Carl Jacob Arnholm,1862 Erik af 
Hällström,1863 och inte minst Lennart Vahlén, och därigenom fått spridning 

1855 Den drygt 600 sidor långa boken är den mest ingående och kända källan till Zitel-
manns psykologiserande teoribildning. Den föregicks dock, året innan, av en lång artikel 
med titeln Die juristische Willenserklärung, i Jherings Jahrbücher für die Dogmatik des 
heutigen römischen und deutschen Privatrechts, 1878 (s 357–439). Redan där presente-
ras idén om de psykologiska grundvalarna för viljeförklaringsläran och centrala delar av 
Zitelmanns senare utveckling presenteras (se bl a s 362 ff). Jfr även Vogenauers kommen-
tar till § 133, i Schmoeckel, Rückert & Zimmerman (red), Historisch-kritischer kom-
mentar zum BGB, Bd 1 s 584.
1856 Jfr Arnholm, Omkring rettshandelsteorien, TfR 1948 s 408: ”Det virket direkt over-
raskende da Zite lmann fremhevet at en teori som bygde på psykologiske kriterier, selv 
måtte være psykologisk underbygd (i skriftet Irrtum und Rechtsgeschäft, 1879).” Jfr även 
J Samuelsson, Tolkning och utfyllning s 238 not 630.
1857 Jfr J Samuelsson, Tolkning och utfyllning s 433 not 1239 m hänv. Jfr även J Samu-
elsson, Tolkningslärans gåta s 42. Om tidsandan, jfr Wieacker, A History of Private Law 
in Europe s 341 ff, och därom Strahls anmälan i TfR 1953 s 559 ff, inte minst s 560. Se 
även angående vetenskapspositivismen 4.4.2.1, vid not 1641 ff, ovan.
1858 Jfr strax nedan.
1859 Zitelmann, Irrtum und Rechtsgeschäft, bl a s 34 ff, 88 ff, 238 ff.
1860 Jfr Zitelmann, Irrtum und Rechtsgeschäft s 25 och därom J Samuelsson, Tolkning 
och utfyllning s 238 f m noterna 630 f.
1861 Stang, Om vildfarelse (1897) s 21 ff, 38 ff. Det är inte utan intresse att boken skrevs 
på kort tid och framlades enligt anvisning, ”opgivet af en Censurkomite”, som arbetsprov 
vid ansökan i konkurrens om ett ledigt professorsämbete. I förordet anges boken vara ”en 
Besvarelse av følgende Opgave: […] «Hvilken Indflydelse har efter norsk Privatret Vild-
farelse på en Retshandels Gyldighed?»”. En fråga Stang tog sig an genom att söka inspira-
tion i tysk rätt, varvid han fann att Zitelmann var den som ”først forsøgt” en ”dybere Ind-
trængen i Forholdet” (s 21, jfr även s 40). Zitelmanns sätt att konceptualisera partsviljan 
i psykologiska termer blev sedan centralt för Stangs framställning av läran om villfarelse.
1862 Arnholm, Omkring retshandelsteorin, TfR 1948 s 408.
1863 Se af Hällström, Om villfarelse såsom divergens mellan vilja och förklaring, 1931, 
där Zitelmanns idéer presenteras på s 96 ff, men förekommer redan i första noten och 
impliceras i titeln.
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i Norden.1864 Vahléns uppfattning är värd att notera särskilt, då den fått 
stor spridning och vittgående förmögenhetsrättslig förankring inte minst på 
grund av hans paradigmatiska framställning om skillnaden mellan tolkning 
och utfyllning.1865 Vahlén redogör i densamma för den tyska diskussionen 
om motsvarande frågor och särskilt om förhållandet mellan vilja och för-
klaring.1866 Vahlén ger sitt narrativ kronologins form. Dess början förläggs 
hos Savigny och hans viljeteori (det är traditionsenligt att se Savigny som 
viljeteorins främsta förespråkare),1867 vilken anses ha lidit av den bristen att 
viljan inte särskildes ordentligt från uttrycket.1868 Viljeteorin framställs (på ett 
sätt som nu är lätt känna igen)1869 som överspelad, och läsaren stäms genom 
Vahléns formuleringar negativt till den.1870 Därpå nämns Windscheid, 
som i stora delar sägs dessvärre ha följt Savigny genom att konceptualisera 

1864 Därtill verkar både Lundstedt och Hägerström ha varit bekanta med Zitelmanns 
bok. Jfr Lundstedt, Legal thinking revised s 42 och Hägerström, Naturrätt i straffrätts-
vetenskapen?, SvJT 1920 s 323 där den dock bara nämns i förbifarten och inte i anslut-
ning till viljeförklaringsfrågorna.
1865 ”Vahlén, Avtal och tolkning s 193 ff” har (möjligen jämte ”Vahlén, Formkravet 
vid fastighetsköp s 79 ff”) i svenska sammanhang länge varit den givna referensen vid 
omnämnanden av ”distinktionen mellan tolkning och utfyllning”. (Vahlén själv byggde 
på Ussing – som i sin tur byggde på Lassen, men gick längre än vad han gjort.) Se t ex J 
Ramberg, Avtalstolkningsmetoder, Fs Walin 100 år s 502 m not 6; Adlercreutz & Gorton, 
Avtalsrätt II s 15; B Lehrberg, Avtalstolkning 7 uppl s 22 m not 15; Grönfors, Tolkning 
av fraktavtal s 41 f, och jfr J Samuelsson, Tolkning och utfyllning s 164 ff, samt s 216 och 
ang Ussing och Lassen s 212 m hänv. Jfr även J Samuelsson, Tolkningslärans gåta s 60 ff.
1866 Vahlén, Avtal och tolkning s 204 ff.
1867 Se hänv i not 1904 nedan.
1868 Vahlén, Avtal och tolkning s 205, noterar att Savigny ”förkasta[r] uppfattningen 
att viljan och förklaringen skulle vara oavhängiga av varandra”. Jfr Savigny, System des 
heutigen Römischen Rechts, Bd III s 285, bl a: ”die Übereinſtimmung des Willens mit 
der Erklärung nicht etwas Zufälliges, ſondern ihr naturgemäßes Verhältniß iſt.” (ungefär: 
”viljans överensstämmelse med förklaringen inte är någon tillfällighet, utan dess naturliga 
förhållande.”)
1869 Avtalstolkningens historia framställs ju ofta ungefär så: ”Först var det ren formalism 
och bokstavstolkning som gällde [jfr dock vid not 1903 nedan], men det ansågs snart inte 
längre motiverat att så att säga straffa avgivare som råkat uttrycka sig klumpigt, varför 
man övergick till en viljeteori, vilkens främsta företrädare var Savigny. Viljeteorin tog 
hänsyn till den egentliga viljan, men visade sig snart förfelad, och med hänsyn till intresset 
av trygghet i omsättningen övergick man istället, mot 1800-talets slut, till en tillitsteori 
enligt vilken avgivarens bundenhet skulle bestämmas m h t mottagarens befogade tillit 
om vad avgivaren menat. Jfr förresten 32 § 1 st AvtL. Även tillitsteorin hade dock sina 
problem. Den ledde inte alltid till en god balans mellan parternas olika intressen, varför 
man övergick till en förklaringsteori, enligt vilken förklaringen skulle beaktas sådan den 
tedde sig för en utomstående betraktare.” Ibland slutar det där, och ibland följs det av ett 
uttryckligt eller underförstått: ”Numer har vi lämnat även denna teori bakom oss.”
1870 Se Vahlén, Avtal och tolkning s 205 f: ”Savignys rent viljeteoretiska uppfattning 
modifierades senare av andra författare.”, och med formuleringar som: ”den grundläg-
gande svårigheten [med teorin]”, ”en »subjektiv» tolkning” (Vahléns citattecken markerar 
distansiering), ”genomgående är vanskligt”, ”En annan komplikation”, ”Det är ofta oklart 
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viljan som ”icke något förflutet utan tillstädesvarande i förklaringen”.1871 
Windscheid vacklade dock i sin lojalitet till Savignys teori, och bör jade 
faktiskt rätta till det hela, som Vahlén såg på saken. Windschied gjorde detta 
genom att ”också” betrakta förklaringen ”såsom »mittheilung von einem 
vorhandenen Willen»”, varvid viljan (”den förklarandes »inre» vilja”) tänk-
tes nödvändigtvis föregå , och därmed vara skild från, förklaringen samt 
kausera densamma och dess verkningar.1872 Denna Windscheids mening, 
skriver Vahlén, upptogs senare av just Zitelmann, till vilken läsaren stäms 
positivt genom att han sägs ha ”utveckla[t Windscheids mening] med den 
ensidiga skarpsinnighet som ofta varit kännetecknande för de olika avtals-
teoriernas stora banérförare.”1873

Zitelmann ställde sig alltså i opposition mot Savignys föråldrade tänkan-
de, och utvecklade viljeförklaringsläran i psykologistisk riktning.1874 Därvid 
befäste han idén om att vilja och förklaring bör spjälkas från varandra och att 
förklaringen endast var relevant som, och därför att den var, ett tecken på en 
bakom förklaringen liggande psykologisk vilja. Denna vilja var det centrala, 
då det var den som (medelbart) kauserade rättsverkan, genom att (omedel-
bart) kausera den förklaring i form av kroppsrörelser som förmedlade viljan. 
Denna Zitelmanns teori kan betraktas som en viktig del av vårt avtalsrätts-
teoretiska arv, vilket alltjämt avsätter spår i de sätt på vilka vi talar om vilje-
förklaringar och därmed om avtals innehåll.

Givet den rättsrealistiska ontologin – och möjligen en implicit referen-
tiell meningsteori och korrespondensteoretisk sanningssyn, som innebär 
att en utsagas ord ska utpeka något, vilket för att utsagan ska kunna vara 
sann måste existera i en extern verklighet som det utsagda svarar  mot 
– så saknas nog också enkelt urskiljbara alternativa sätt att bestämma 
viljebegreppet. Man gör vad man kan, utifrån sina förutsättningar, och 
efter de tidiga rättsrealisternas filosofiska härjningar blev det mest när-
liggande att betrakta viljan psykologistiskt. Uttrycket ”partsvilja” kom 
därmed att utpeka och svara mot ungefär ”tanken – i medvetandet”.1875 
Till följd därav kunde partsviljan uppfattas som något reellt, på realis-
mens premisser – det vill säga som något vilket an tänkas som faktiskt, 

om de menat”, ”Det synes svårt att ange”, ”viljeteorin i varje fall icke utan viktiga modi-
fikationer kunde överföras till tolkningsläran”.
1871 Vahlén, Avtal och tolkning s 206.
1872 Vahlén, Avtal och tolkning s 206 f.
1873 Vahlén, Avtal och tolkning s 207.
1874 Det syns tydligt i inledningen till Irrtum, se s 6 ff, där Zitelmann inledningsvis 
redogör för forskningsläget (Stand der Frage) och hur den då alltjämt härskande läran gick 
tillbaka på Savigny. Denna lära var inte tillfredsställande (s 14) och Zitelmann gjorde sig 
uppgiften att omformulera den.
1875 Jfr ovan vid not 1281 f.
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objektivt, a priori givet, icke-rättsligt, icke-metafysiskt och åtminstone i 
princip empiriskt fixerbart.

Det sagda verkar innebära att skrivningar av det slag som återfinns i 
NJA 2013 s 491, om att det avgörande är ”vad parterna avsett”, gärna 
förstås som hänvisningar till sådana psykologiska fakta, vilka är ägnade 
att leda de realistiskt skolade till en retorik som formuleras i termer av att 
det rör sig om en jakt på sådana fakta.1876 Dessa ska dessutom, idealt sett, 
för att uppnå harmoni med processrättsdogmatikens bud och åtminstone 
i princip, kunna bevi sas , av den som har bevisbördan därför – och om 
en sådan jakt inte kan leda fram till något, om där inte f inns  något, så 
måste det röra sig om en fiktion!

… I självkritisk anda kan dock framhållas att det där med att den rättsrea-
listiska traditionens företrädare förutsätter en viss ontologi utan tvekan kan 
problematiseras. Det är nog på sätt och vis lite orättvist sagt. Företrädarna 
är jurister, inte filosofer, och att döma av deras publikationer har de sällan 
varit intresserade av ontologiska frågor. (När Jan Hellner i sin sista bok, hans 
bokslut och efterlämnade vetenskapsideologiska manifest, Metodproblem i 
rättsvetenskapen, spjälkar rätts teor in från rättsvetenskapen, samt klan-
drar det förra som filosofiskt flummeri från elfenbenstornet och upphöjer 
det senare som praktiskt, relevant och nyttigt – låt vara under förutsättning 
att vetenskapandet är tillräckligt väl utfört – så är det ett talande exempel för 
en spridd attityd, vilken Hellner förvisso också varit med om att sprida.)1877 
Betoningen i påståendet bör också läggas på ”förutsätter”, som i utgår ifrån 
och tar  för  g ivet , utan att problematisera eller ens reflektera över saken, 
som en ontologi sk  fråga.1878 Det kan man i och för sig tycka är helt okej, 
då ontologiska frågor (som ”Vad är?”, ”Vad f inns?” eller rent av den fun-

1876 Jfr Høgberg, Avtaletolkning, Fs AvtL 100 år del I s 155, där ett avsnitt med rubrik 
”Jakten på partenes egentlige intensjon” inleds: ”Det å finne frem til hva partene egentlig 
mente på avtaleinngåelsetidspunktet, fremstilles ofte som tolkningens primæropgave eller 
ultimate fordring.”
1877 Jfr Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen s 17 ff. Att boken kallas för ett ”veten-
skapsideologiskt manifest” är förresten inte avsett att vara pejorativt; den är ett tydligt 
uttryck för vad Hellner tyckte i olika frågor, och innehåller åtskilliga rekommendationer 
för hur han ansåg att rättsvetenskap borde bedrivas, varför beteckningen är rättvisande. 
Ang spjälkningen: jfr Ross, Samfundsnytteprincippet, SvJT 1933 s 120, som tillskriver 
Lundstedt en betydelsefull roll i upprättanden av en klyfta mellan ämnena, och ang rela-
tionen till Lundstedt, se ovan 4.3.3.3.
1878 Jfr J Samuelsson, Tolkning och utfyllning s 444 f: ”Vad man gör, när man mot en 
saga invänder att den är påhittad, eller när man i ett civilmål börjar diskutera rättigheternas 
ontologiska status, är att bryta mot spelets regler. När man hör på en saga lyssnar man och 
när man argumenterar inför domstol håller man sig till bevisfrågorna och den rättsliga 
argumentationen. I sagan finns det drakar, i domstol finns det rättigheter och i den teo-
retiska fysiken finns det (kanske) supersträngar. I avtalsrätten finns det avtal.”, min kurs, 
noter och styckebrytning uteslutna.
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damentalontologiska frågan ”Vad är ’är’/’finns’?”), snarare än som rättsliga, 
är att betrakta som just f i losof i ska  sådana. (Blotta ordet ontologi, eller för 
den delen epistemologi, kan nog uppfattas som främmande och tenderar 
säkert att göra många jurister obekväma –1879 eller ointresserade.)

Påståenden om att något är fiktivt impl icerar  i och för sig en ontologi, 
men om det är så att påståendena utgår ifrån mer eller mindre oreflekterade 
förgivettaganden,1880 kan man fråga sig om det är alldeles rättvist att tillskri-
va företrädarna ontologiska övertygelser. Kanske borde vi istället betrakta det 
som en retorisk ontografi – en doxiskt betingad varandeskrivning att begagna i 
persuasiva syften – vilken kan utnyttjas i rätts(vetenskap)lig argumentation.

Ontografin vore i så fall att se som en doxiskt förankrad diskursiv tillgång, 
vilken, i avsaknad av andra hållpunkter, utgår ifrån de välbekanta nedärvda 
språkliga mönstren – den rättsrealistiska förmögenhetsrättens grammatik – 
sådana de formats genom bland annat Uppsalaskolans insatser. Givet tema-
tiken om vad som är reellt och fiktivt är associationer till Hägerström, med 
hans realitetsprincip, och till Lundstedts Hägerströmianska läsning av juri-
diken inte långsökta.1881 I den mån grammatiken inbjuder till att upprätta 
och utnyttja en ontografi av det slag som nämnts, så ligger det också nära till 
hands att se detta som ett åtminstone delvis ett resultat av Uppsalaskolans 
opinionsbildande verksamhet. Realitetsfrågan var nämligen, enligt ovan, 
central för skolan, som gärna spred sin syn på densamma – ofta högljutt och 
med fördömande av det som inte uppfyllda det uppställda verklighetskra-
vet.1882 Utöver skolans anhängare torde det inte finnas någon svensk jurist 
som tagit (i) frågan på allvar, eller haft något intressant att säga om den, och 

1879 Jfr Lindskog, Oskälighetsbegreppet i 36 avtalslagen – synpunkter på en doktors-
avhandling, JT 2005–06 s 275 ff, som på s 288 förespråkat användning av ”normaljuri-
diskt språk” så långt möjligt, hellre än en onödigt tillkrånglad ”vetenskapsrättfärdigande” 
terminologi. Jfr däremot Arvidsson, Aktieägaravtal s 22 not 17 som tagit rygg på J Samu-
elsson, Tolkning och utfyllning s 145, vilken försvarat rätten att vara krånglig: ”För egen 
del tar jag mig rätten att använda ord som ’epistemologi’, och ger därmed uttryck för 
min uppfattning att ett vetenskapligt juridiskt arbete inte nödvändigtvis måste vara lätt 
tillgängligt för juristen i gemen”. Se även senast a a s 145 f m hänv, och därtill Lindskogs 
svar, Aktieägaravtal – kommentarer med anledning av en avhandling [nämligen Arvids-
sons a a], SvJT 2011 s 265 ff, s 266 not 7: ”Det finns här anledning att skilja mellan ett 
och annat. Min poäng med den kritiserade (och kritiserande) anmärkningen var att rätts-
vetare inte bör umgås med varandra i lingvistiska finrum där vardagsjuridikens hantverka-
re känner sig obekväma. Att beskriva en svår fråga med enkla ord är däremot en konstart 
som bör eftersträvas.” Med det sist sagda kan väl instämmas, och det finns förstås ingen 
anledning att krångla till det i onödan, men ibland behöver man faktiskt vara krånglig sett 
till språket, då vardagsspråkliga uttryck och liknande bär andra innebörder än fack uttryck 
och därför inte duger i alla sammanhang. (Vilket väl i och för sig ingen säger emot.)
1880 Jfr Peczenik, Juridikens allmänna läror, SvJT 2005 s 257: ”Vissa rättsdogmatiska 
forskare hyllar minimalism i ontologi, särskilt materialism, men i sin verkliga forskning 
misslyckas de med att reducera rätten till materiella ting.”
1881 Vilket försökt illustreras ovan, 4.3.2.
1882 Se härtill 4.3 ovan.
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den rättsrealistiska retoriken i avtalstolkningsfrågorna tycks passa lite för väl 
med skolans retoriska prefenser, för att det skulle vara en slump. Kort sagt 
har Uppsalaskolan påverkat hur vi, nu, språkar om avtal. (Det borde för-
resten inte ens vara ett kontroversiellt påstående.)

Om en ontografi av det nämnda slaget upprättas, så kan det alltså ses 
som att de nedärvda språkliga mönstren operationaliseras, i ett försök att 
förhål la  s ig  till det faktum att någon viss avtalstolkning verkar bygga på 
tunt underlag – utan att för den sakens skull nödvändigtvis t ro  eller tycka 
något visst, om vad som f inns , eller fanns, i det verkliga fall som föranlett 
avtalstolkningen. Att ett avtal i processuellt hänseende kan hanteras som en 
bevisbar omständighet innebär ju inte att avtalet ex i s terar, i den naturalis-
tiska mening som borde krävas  om den rättsrealistiska retorikens premisser 
ska accepteras och konsekvent upprätthållas.1883 Det finns rent av utrymme 
att ifrågasätta om inte åtminstone några av ”den rättsrealistiska traditionens 
nutida företrädare” inte är  rättsrealister i egentlig mening. Att fråga om de 
verkligen delar den nedärvda traditionens filosofiska övertygelser – vilket 
borde vara ett krav, om man nu ska vara rättsrealist på riktigt – eller om de, 
utan att egentligen tro  på desamma (eller bry  sig om dem), bara förhåller sig 
lojala mot sitt (retoriska) arv, och språkar sitt språk (det språk de in socialiserats 
i) för att hantera problem på sätt som är konsekventa med dem de lärt sig.1884

Om det sagda stämmer, så bör det innebära en logik där ett tredjemans-
avtal inte kan föreligga, för det fall ingen (psyko-logisk) vilja kan anses 
bevisad. Om en domstol, trots det, konstaterar att ett sådant föreligger, 
så kan det enligt samma logik inte röra sig om något annat än en fik-
tion, eftersom tredjemansavtalet ju inte finns ”på riktigt” – som en tanke 
i ett medvetande. Tillämpning av den regel som innebär att en tredjeman 
får kräva enligt ett tredjemansavtal sker då på felaktig grund. Den givna 
motiveringen håller inte. Utgör ett svepskäl. Det egentliga skälet måste 
vara något annat – frågan blir vad, och realistens uppgift att avs lö ja 

1883 För ett uttryck för sådan naturalism, se Lindskog, Betalning 2 uppl s 30: ”Att en 
bildsättning (liksom en systemsättning) i fysisk mening rör sig om en fiktion – man kan 
ju inte ta på den”, min kurs. (Notera dock Lindskog trots det är positiv till goda bild- och 
systemsättningar.) När det kommer till Hägerström själv kan man i och för sig diskutera 
om han var naturalist, eller något annat. Lundstedt, som enligt ovan var Hägerströms 
epigon och självutnämnda apostel, verkar dock ha förstått honom på det viset (jfr 4.3 
ovan och t ex i not 1667).
1884 – ”Ja, eller så tänker man att ’rättsrealist’ inte betyder det du verkar mena, eftersom 
det inte är så ordet används, av självbekännande rättsrealister; jämför vad du själv ovan 
sagt om din ’språksyn’, och att man bör ’undvika att isolera’ utsagor från deras ’menings-
sammanhang’!”
– Touché! Och jo, visst, det kan man ju tänka sig … men varför då alls kalla det för rätts-
realism? För att vara en i gänget!?
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detta.1885 (Varvid avslöjandet kan tänkas komma att ange skäl motsva-
rande dem i kap 6 nedan.)

Förmodligen är det dock få som skulle vara villiga att skriva under på 
en så konsekvent psykologism som den beskrivna, om de konfrontera-
des med den i en fullt ut explicerad form och ställdes inför dess konse-
kvenser.1886 (Inte minst den uppenbart snäva avgränsningen av de fall då 
tredjemansavtal kan förekomma borde avskräcka.)1887

Det är något som skaver med beskrivningen. Något som gör att de 
med en uppövad känsla för avtalstolkningens praktik (uppkommen till 
exempel genom att ha tagit del av åtskilliga domskäl innehållande spår 
av denna praktik) lär komma att uppleva den som inadekvat. En psyko-
logistisk bestämning av partsviljebegreppet kommer sannolikt att passa 
illa och vara svår att jämka samman med annat än ett mindre antal av de 
konkreta avtalstolkningstvister som avgjorts, då domstolarna långt ifrån 
alltid klär sina tolkningsresonemang i termer som går att förena med en 
sådan psykologism. Det illustreras väl redan genom domskälen i, ”till 
exempel”, NJA 1995 s 197 som sådana – och här om någonsin kan man 
väl tala om att ”the theory” inte ”fits the facts”.1888 Annat än i de gan-
ska fåtaliga fall där det på grund av den individuella situationen funnits 
utrymme att hämta argument och resonemangsmönster från topiker med 
anknytning till någons ”inre” vilja eller vad hon tänkt sig.

Typfall kan vara att det finns skäl att prioritera den ena partens uppfattning 
om avtalsvillkorens innebörd – exempelvis på grund av att det rör sig om 
en ensidig rättshandling, att motparten insett partens uppfattning, alter-
nativt att det finns skillnader i parternas styrkeförhållanden, att motparten 
ensidigt utformat villkoren eller att den av någon anledning framstår som 
relativt klandervärd. Av exemplen illustreras att det här finns en närhet till 

1885 En misstänksam hermeneutik, som sagt. Jfr 4.4.2.1 ovan.
1886 Det är nästan trendigt att ifrågasätta psykologismen (t ex gör författare som Joel 
Samuelsson, Niklas Arvidsson, och Johan Adestam, och fler med dem, det, nu), och har 
väl egentligen varit det ett tag (t ex gjorde Folke Schmidt det, i sin Typfall, partsavsikt och 
partsculpa, SvJT 1959 s 508 f ), om än av olika skäl. ”De stora debatterna under 1800-
talet” – de som rörde frågan om vilje- eller tillitsprincipen skulle vara bestämmande för 
tolkningen – skulle kunna ses som ett uttryck för en problematisering av viljan och dess 
betydelse (jfr t ex Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta s 17 ff, 27 ff (2013: s 26 ff, 42 ff); 
Heidbrink, Avtals uppkomst – dags att se bortom avtalslagen, SvJT 2007 s 673 ff, eller 
Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt 10 uppl s 41 f ). De debatterna har dock egentli-
gen rätt lite att göra med psykologismen, förstådd som ett modernt scientistiskt fenomen 
som ”föddes” vid 1800-talets slut (Zitelmann).
1887 Så var ju också Lundstedt, delvis p g a sitt snäva partsviljebegrepp, benägen att omde-
finiera kriteriet för tredjemansavtal, se vid och i not 1321 ovan.
1888 Jfr vid not 1189 ovan.
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oklarhetsresonemang1889 liknande det som fångas i sentensen in dubio contra 
stipulatorem och den oklarhetsregel som därmed brukar anses uttryckt.

Så fort man rör sig från sådana fall, mot fall då flera personers gemen-
samma vilja ska beaktas så tenderar tolkningsretoriken att objektiveras, i 
den bemärkelsen att ”subjektiva faktorer” då tonas ned, till förmån för ”mer 
objektiva” sådana.1890 När bedömningen avser två avtalsparters gemensamma 
vilja stöds normalt resonemangen i faktorer som lätt kan betraktas och omta-
las som uttryckliga – ”uttrycklighet”, i bemärkelsen synbarhet för parterna, 
kan rent av påstås vara ett krav för att faktorer ska kunna beaktas, som 
avtalstolkningsdata.1891 Är parterna fler än de idealtypiska två, och rör det 
sig alltså om flerpartsavtal, så objektiveras retoriken gärna ytterligare (vilket 
illustreras i exempelvis NJA 2015 s 741, där det rörde sig om ett 140-tal 
avtalsparter)1892, 1893 och om det rör sig om tolkning av en bolagsordning, 
som kan anses ”adresserad” till ett (inte sällan stort) kollektiv, i form av aktie-
ägarna (även framtida, och potentiella framtida, sådana), så har det hävdats 
att tolkningen bör vara utpräglat objektiv.1894

1889 Uttrycket: Att hantera sentensen som en regel som, givet vissa omständigheter, mot-
svarande formella rekvist, är att tillämpa synes lite hårdhänt – ofta är det nog mer träf-
fande att se det som en tumregel, som kommer till uttryck i oklarhetsresonemang, vilket 
vill säga resonemang där argument hämtas från vad som kan kallas oklarhetstopiker, sna-
rare än i den binära tillämpningen eller icke-tillämpningen av en sådan regel. (Poängen 
är att mjuka upp binärismen.)
1890 Jfr t ex Dotevall, Avtal s 173 f, och återkommande formuleringar som: ”Finns det en 
objektiv lydelse presumeras denna ge uttryck för den gemensamma partsviljan.”
1891 Jfr uttrycket ”Den intersubjektiva horisonten”, och t ex Fohlin, Avtalstolkning s 106.
1892 Fallet i NJA 2015 s 741 rörde ett ”partneravtal”, i form av ett aktieägaravtal mellan 
delägarna i en större revisionsbyrå. Jfr angående objektiviseringen ur HD:s domskäl de 
allmänna uttalandena i p 9: ”[…] Vidare kan avtalet och avtalssituationen vara av sådant 
slag att det knappast är relevant att försöka fastställa en gemensam partsavsikt. Det kan 
t.ex. gälla vid avtal med ett stort antal parter. […]” och p 10: ”[…] När individuella förhål-
landen inte kan fastställas eller ge ledning får tolkningen eller preciseringen av avtalsvillkor 
bygga på objektiva grunder. Utgångspunkten är då avtalets ordalydelse. […]”. (Notera 
dock den finkänslighet med vilken partsviljefrågan hanteras i den konkreta bedömningen, 
p 11.) Jfr även ur föredragandens domskäl, p 11: ”Tolkningen av avtal av dessa slag får 
därför normalt ske utifrån objektiva kriterier snarare än den subjektiva uppfattningen. 
Vid den objektiva tolkningen måste också särskild hänsyn tas till avtalets särart i och med 
att det rör sig om ett avtal med många parter och att tolkningen ska utfalla så att det för 
samtliga parter leder till ett rimligt resultat”. Se om fallet Blomkvist & Gorton, Gäller avtal 
trots att de upphört?, JT 2015–16 s 893 ff; Ingvarsson, Aktieägaravtal och möjlighet att 
åsidosätta långvariga avtal, i Stattin & Strandberg (red), Aktieägaravtal: Ett symposium 
164 ff, på s 167 ff, samt Arvidsson, Avtals efterverkan vid utträden ur varaktiga flerparts-
avtal, JT 2016–17 s 19 ff, ssk om HD:s tolkningsmetodik s 23 ff.
1893 Jfr Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta 61 ff (2103: 96 ff), 81 ff (2013: s 129 ff); B 
Lehrberg, Aktieägaravtal och bolagsordning s 37 ff.
1894 Se B Lehrberg, Aktieägaravtal och bolagsordning s 37 ff, 40 (”Bolagsordningstolk-
ningen är […] som huvudregel renodlat uttrycksorienterad, i det att den fokuserar på 
lydelsen frigjord från det sammanhang i vilket den tillkommit.”), 42 (”Om vi ser till den 
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Den psykologistiska förståelsen av tolkningsverksamheten verkar base-
ras i en beskrivning av tolkning av viljeförklaringar – vilken, som av en 
händelse, råkar vara konsekvent med den som finns uttryckt § 133 BGB 
–1895 enligt vilken tolkaren inte bör fästa sig vid förklaringens bokstav-
liga mening, utan istället efterforska den egentliga partsviljan.1896 Denna 
beskrivning uppfattas först som generellt normerande (som en regel vars 
tillämpningsområde förutsätts vara ”i allmänhet”) och förstås då psyko-
logistiskt (”den ’egentliga partsviljan’ måste vara ’tanken i medvetandet’, 
för vad skulle det annars vara?”).1897 Det är i sig inte oproblematiskt.1898 
Därefter kommer den av beskrivningen anvisade principen att utsträckas 
till att omfatta tolkning av rättshandlingar, i allmänhet – inbegripet avtal. 

traditionella utgångspunkten för avtalstolkningen, att den skall sträva efter att komma 
parternas gemensamma avsikt vid avtalsslutet så nära som möjligt, är det tydligt att inte 
heller den är användbar vid tolkning av bolagsordningar.”), och 45 samt Åhman, Behö-
righet och befogenhet i aktiebolagsrätten s 664 ff. Jfr även Stattin, Företagsstyrning: Styr-
instrument och ansvarsföljder i ett aktiebolagsrättsligt perspektiv s 114 (som uttrycker sig 
aningen försiktigare).
1895 § 133 har rubriken ”Auslegung einer Willenserklärung” och lyder ”Bei der Aus-
legung einer Willenserklärung ist der wirkliche Wille zu erforschen und nicht an dem 
buchstäblichen Sinne des Ausdrucks zu haften.” Det är i sammanhanget värt att notera 
att tolkning av viljeförklaringar inom ramen för BGB:s systematik skiljs från tolkning av 
avtal. De senare ska, enligt § 157, ”så tolkas, som tro och heder [jfr § 242] med hänsyn till 
allmän sed fordrar.” (”Verträge sind so auszulegen, wie Treu und Glauben mit Rücksicht 
auf die Verkehrssitte es erfordern.”) – varvid dock tolkningen av de viljeförklaringar 
som föranleder avtalet spelar in. Jfr, på svenska, om reglerna Vahlén, Avtal och tolkning 
s 208 ff – och notera hans tendens att läsa dem psykologistiskt, bl a genom att tala om en 
”inre vilja” (s 210). Se mer ingående om reglerna t ex Säcker & Rixecker (utg), Münche-
ner Kommentar BGB, Allgemeiner Teil, Bd 1 5 uppl s 1541 ff, ssk s 1544 ff och 1896 ff 
och för deras historiska bakgrund t ex Vogenauers kommentar till § 133, i Shmoeckel, 
Rückert & Zimmermann, Historisch-kritischer Kommentar zum BGB, Bd I s 563 ff.
1896 Instruktioner som baseras i motsättningen mellan bokstavstolkning och den egent-
liga viljan, eller motsvarande delningar på temat form och materia, tillhör avtalsrättens 
glossarium. Se t ex Vahlén, Avtal och tolkning s 29: ”[…] löftesgivarens vilja. En bok-
stavstolkning eller något slags filologisk tolkning av förklaringen är givetvis icke tillräck-
ligt.”, jfr även a a s 208, 251; Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt II s 56 ff; Bernitz, Stan-
dardavtalsrätt 8 uppl s 89; Samuelsson, Åter till huset vid Göta älv s 141 ff; Høgberg, 
Avtaletolkning, Fs AvtL 100 år del I s 155, Dotevall, Avtal s 173; samt Lindskog, Skilje-
förfarande s 115 och Lindskog, Om tolkning av balansräkningsgaranti vid aktiebolags-
överlåtelse, Fs Grönfors s 311 f–som talar om den ”semantiska trohetens princip”, vilken 
dock endast gör sig gällande för vissa avtalstyper (i princip professionellt och ingående 
förhandlade skriftliga avtal om större värden – där man kan utgå ifrån att parterna, genom 
sina ombud, penetrerat lydelsen grundligt, varför denna ska anses motsvara viljan). Jfr 
även t ex NJA 1999 s 35, NJA 2007 s 35 och NJA 2013 s 271 där ordalydelsen (”enligt 
allmänt språkbruk”, cit från 2007) framställs som subsidiär i förhållande till andra fakto-
rer som kan visa avsikten.
1897 Jfr J Samuelsson, Tolkning och utfyllning s 50.
1898 Jfr den packade texten strax nedan.
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(Varigenom bland annat förbigås att avtal enligt klassisk analys inte består 
av en viljeförklaring, utan två, och de problem detta ansetts innebära;1899 
alternativt, givet möjligheten av flerpartsavtal: minst två.1900)

Utöver att beskrivningen leder till problem, i form av svårförenlighet 
med de spår avtalstolkningens praktik efterlämnat i publicerad praxis, 
så synes själva utsträckningen, av mönstret för viljeförklaringstolkning, 
obefogad. Den bygger rimligen underförstått på att rättshandlingstermen 
enligt klassiskt avtalsrättsvetande bestäms med hänvisning till viljeför-
klaringsbegreppet. (”Med rättshandling avses varje viljeförklaring med 
syfte att grundlägga, förändra eller upphäva ett rättsförhållande.”, som 
det ungefär står i avtalslagens förarbeten.)1901 Denna bestämning innebär 
dock inte att dessa begrepp är ident i ska  – eller att vad som gäller för 
tolkning av viljeförklaringar oavkortat och direkt överfört ska gälla även 
för rättshandlingar – särskilt inte när den (eller de) rättshandling(ar) som 
ska tolkas är avtal.

Utsträckningen leder därtill, och det är väl egentligen värre, till en 
obefogad utarmning av analys- och argumentationsmöjligheterna, då de dif-
ferentieringsmöjligheter det avtalsrättsliga språket erbjuder osynliggörs 
– vilket knappast är ägnat att borga för att de framstår som användbara. 
Detta gäller inte minst möjligheterna att differentiera mellan olika möj-
liga tolkningstopiker.1902

Grunden för utsträckningen bygger i sin tur, i den mån den bygger 
på en princip för tolkning av viljeförklaringar motsvarande den ovan, på 
en dålig tolkning av den principen. En tolkning som projicerar en psyko-
logistisk förförståelse och fastställer orden ”den egentliga viljans” betydelse 
i enlighet med denna. Detta till förfång för en läsning av principen som 
en helhet, där det tas fasta på att ”den egentliga partsviljan” figurerar som 

1899 Se redan Nordling, Anteckning efter Prof. Nordlings föreläsningar i svensk civilrätt 
(1891) s 175 ff (samma i 1913 års uppl); på vilken Trygger, Om fullmakt såsom civil-
rättsligt institut s 123 (hänv till Nordling a a i 1882 års uppl s 140 f ) och Almén byggt, 
och andra efter dem.
1900 Jfr i noterna 1892 och 1893 ovan.
1901 I avtalslagens förarbeten (Förslag 1914 s 116; NJA II 1915 s 232) sägs: ”Att i lag söka 
definiera begreppet rättshandling kan naturligtvis icke ifrågakomma. I förslaget användes 
uttrycket i så vidsträckt bemärkelse, att därunder innefattas alla viljeförklaringar, vilka 
hava till syfte att grundlägga, förändra eller upphäva ett rättsförhållande, som faller inom 
förmögenhetsrättens område.”
1902 Detta illustreras och konkretiseras i Bd 2. Här kan, som ett första exempel, påmin-
nas om den tyska ordningen enligt § 157 BGB, enligt vilken det som gäller för vilje-
förklaringstolkning enligt § 133, kompletteras med andra tolkningstopiker när det kom-
mer till tolkning av rättshandlingar. Detta har ansetts kunna legitimera avsteg, justeringar 
och kompletteringar av rättshandlings- och avtalsinnehåll, i förhållande till den i en vilj-
förklaring uttryckta ”egentliga viljan”. Se vidare not 1895 ovan.
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motsats till en ”bokstavlig tolkning” – varför principen snarare kan för-
stås som en påminnelse om att inte bortse från kontexten och därigenom 
riskera att tolka viljeförklaringen alltför formalistiskt och bokstavligt. 
(Vilket är den kanske äldsta tolkningsinstruktion som finns – och den 
som § 133 BGB avsetts innehålla.)1903

Så, att psykologismen är obefogad och dessutom har problematiska kon-
sekvenser, är väl egentligen budskapet här. Detta gör sig gällande inte 
minst för tredjemansavtalsfallen. Det budskapet borde inte vara svår-
smält.

En alternativ förståelse av viljeförklaringsläran kan underlåta att utgå 
ifrån den spjälkning av termen viljeförklaring som psykologismen lätt 
leder till, då den medför att termen delas upp i de ord den är sammansatt 
av – det vill säga ”vilja” och ”förklaring”. Genom att underlåta spjälk-
ningen kan man, kanske, undvika att fastna i idén om att det är en vilja 
bakom förklaringen, eller en mentalakt som föregår denna, vars innehåll 
ska utrönas. Istället (och det här är förstås bara språkliga figurer avsedda 
att underlätta den egentligen enkla poängens görande) kan termen hållas 
ihop, och läsas med betoning på det senare ledet: vilje förklar ing. Med 
en sådan betoning avses att just betona, att det är den förklarade viljan, 
eller den i förklaringen nedlagda viljan,1904 som är det relevanta tolknings-

1903 Jfr, i anslutning till tolkningsinstruktionens hävd, om Platons dialog Protagoras, på 
svenska, J Samuelsson, Tolkningslärans gåta s 47 m hänv. Jfr även hans utläggning av 
Sokrates försvarstal, i Åter till huset vid Göta älv s 141 ff. Se angående BGB:s regel i 
noten ovan.
1904 Vilket alltså var precis den Savignys och Windscheids poäng som Vahlén hade så 
svårt för, synbarligen på grund av hans läsning av Zitelmann, som brukar anses som den 
sista stora av viljeteoretikerna (den som definierade om fältet), jfr Säcker & Rixecker, 
Münchener Kommentar zum BGB, Allgemeiner Teil, Bd 1 5 uppl s 1290 (genealogin: 
Savigny–Windschied–Eneccerus–Zitelmann). För kontext till samt en bild av Savignys 
och Windscheids tolkningsteori, se J Samuelsson, Tolkningslärans gåta s 68 ff och s 86 ff, 
ssk s 108 ff. Givet Savignys och Windscheids meningar framstår idén om att ”förklarings-
teorin” utvecklats i motsättning till ”den äldre viljeteorin” som lite underlig. Så brukar 
dock berättelsen dras (se t ex Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta s 43 f (2013: s 69 f ); 
Dotevall, Avtal s 173 f och jfr Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen s 147 ff), också 
på tyska (se t ex Säcker & Rixecker, a a s 1290, 1544 f: ”Die Redaktoren des 1. Entwurfs 
[till BGB] dürften an den wirklichen Willen als eine psychologische Tatsache gedacht 
haben (Willenstheorie). [Men någon sådan regel infördes aldrig i BGB.] In der späteren 
Rechtsprechung und Lehre ist jedoch – ungeachtet aller Variationen zu Details – die 
ansicht herrschend geworden, dass nicht der innere, sondern der bekundete Wille das 
Thema der § 133 geregelten Auslegung bilde (Erklärungsteorie).” noter och fetstil ute-
slutna). För kontext se Vogenauers kommentar till § 133, i Schmoeckel, Rückert & Zim-
merman (red), Historisch-kritischer kommentar zum BGB, Bd 1 s 584 ff.). Det finns 
utrymme att ifrågasätta om inte det faktum att berättelsen dras på detta sätt beror på 
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temat.1905 (Detta innebär nu dock inte  att förklaringen inte ska tolkas 
kontextuellt, och inte heller att topiker med anslutning till vad avgivaren 
kan, borde eller verkar ha velat vore otillgängliga.)1906

Poängen med en sådan romantisk förståelse av viljeförklaringsläran är, såvitt 
förevarande författare anbelangar, emancipatorisk, snarare än konstruktiv, 
och däri ligger dess värde.1907 Den syftar till att undvika sådana teoretiska 
låsningar som spjälkningen i en psykologisk vilje- och tillitsteori, men också 
förklaringsteorin, leder till – om de förstås som normativa teorier vilka 
reglerar tolkningsverksamheten.1908 Med en annan förståelse av Savignys 
tolkningslära än den gängse (Zitelmanninfluerade), framstår också de olika 
teoriernas projekt som missriktade, då de av tradition drivits genom att ta 
spjärn mot  Savigny och ”hans viljeteori” – förstådd som en mer eller min-
dre vrickad subjektivism. Detta dock emedan vad Savigny, egentligen,1909 
ville mena var att tolkaren hade att fästa avseende vid ”viljan sådan den var 
uttryckt” – vilket innebär att det inte behöver finnas någon motsät tning 
mellan hans viljeteori och förklaringsteorin.1910

att de äldre författarna, och särskilt Savigny, läses ”via” Zitelmann, eller hans efterföljare 
(som är de flesta), och därför tillskrivs psykologism, jfr ovan vid not 1848 ff.
1905 Att så är fallet följer väl redan av att principen i 32 § 1 st avtalslagen tas på allvar, 
kunde man säga – eftersom denna princips följd är att en från uttrycket avvikande vilja, i 
det avsedda huvudfallet där motparten varken insett eller bort inse förklaringsmisstaget, 
är irrelevant. Att det finns utrymme att avvika från den i förklaringen nedlagda viljan 
följer bl a av samma lagrum.
1906 Om att topiker kan ha hermeneutisk betydelse, jfr kap 2 ovan, bl a 2.5.1. Jfr angå-
ende betydelsen av ’vilja’, Adestam, Den dokumentvillkorade garantin s 53: ”Tolknings-
verksamhetens övergripande tema kan […] sägas vara att identifiera den gemensamma 
partsviljan. I detta sammanhang utgör emellertid gemensam partsvilja, eller avtalsinnehållet, 
ett särskilt rättsligt begrepp, vars innehåll inte nödvändigtvis motsvarar de föreställningar 
som enligt allmänt språkbruk är förenade med en sådan formulering.”, min kurs.
1907 J Samuelsson, Tolkningslärans gåta, kan – bjuder in till att – läsas som marknads-
föring för en sådan lära. Jfr även Adestam, Den dokumentvillkorade garantin s 53 samt 
möjligen Arvidsson, Aktieägaravtal s 192 ff.
1908 Bland i litteraturen förekommande sådana låsningar märks tanken om att tolkaren 
först har att välja teori, genom något slags teoretisk episod, och sedan konsekvent följa 
densammas bud; frågan om vem den objektiva utomstående betraktare förklaringsteorin 
anvisar egentligen är, och om det är en fiktiv och därför tvivelaktig figur; samt därtill 
med vilket mått tolkaren bör sätta sig in i de olika personernas perspektiv, och, om deras 
uppfattningar framstår som tveksamma, hur dum man egentligen får bli (eller omvänt var 
gränsen går för vad man bort inse).
1909 Denna not kom till enkom för att en annan fotnot (2039) ska kunna hänvisa hit. En 
tveksam teknik? Äsch, man kan förstås tveka inför vad t ex Sandgren skulle tycka om det 
(jfr Hänvisningar i rättsvetenskapen, JT 2005–06 s 82) men själv vill jag tro att han skulle 
uppfatta, och kanske rent av uppskatta, ironin.
1910 Jfr Savigny, System des heutigen Römischen Rechts, Bd III, där Savigny förvisso 
betraktar viljeförklaringen i dess båda beståndsdelar (”die Willenserklärung nach ihren 
beiden Beſtandtheilen betrachtet”), genom att först granska viljan (§ 114–129) och 
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För egen del uppfattar förevarande författare en sådan romantisk förstå-
else som tilltalande, av huvudsakligen två skäl. Dels bygger den på en mer 
kontextualiserande hermeneutisk läsning av Savigny, istället för på en till 
synes uppfunnen tradition.1911 Dels undviker den en teleologiskt bestämd 
historieskrivning, där förlöpt tid innebär gjorda framsteg och rörelse mot 
ett förgivettaget, om än regelmässigt oformulerat, mål. Genom att undvika 
det kan historieskrivningen bli mindre normativ och mindre samtidsglo-
rifierande. (Mindre dryg.) Det praktiska värdet – nyttan, för i praktiken 
bedriven avtalstolkningsverksamhet – av en sådan förståelse torde dock vara 
tämligen ringa. Det enda den, liksom för övrigt de andra nämnda teorierna, 
kan bidra med är tumregler och topiker för tolkningsretoriken, inklusive 
den retoriska hermeneutiken – och eftersom den enda norm som kan impli-
ceras av en sådan romantisk viljeförklaringslära är att tolkaren har att se till 
uttrycket i dess kontext och fundera på vad uttryckaren ville, så bidrar den 
inte med något positivt konstruktivt nytt.1912

Kanske är det alltför långtgående att tillskriva de som kritiserat tredje-
mansavtalsfiktionerna sådana psykologistiska uppfattningar som de här 
uppmålade sådana. Kritiken bygger  inte nödvändigtvis på dessa psy-
kologistiska premisser – såtillvida att de i psykologistisk mening skulle 
ha funnits i kritikernas huvuden i samband med kritikens framställande. 
Kritiken synes dock ofta ha varit konsekvent  med sådan psykologism 
som det här menats finnas skäl att förhålla sig mer avvaktande till, i den 
meningen att kritiken utan vidare mankemang går att förena därmed. 
Exempelvis så: ”Eftersom avtalsparterna i NJA 1995 s 197 inte tänkt 
s ig  att självständigt berättiga banken som tredjeman, så kan kriteriet för 
tredjemansavtal omöjligen vara uppfyllt och alltså måste det påstådda 
’tredjemansavtal’ som HD menade sig finna vara en ren fiktion.”1913

Sådan psykologism har också varit ett centralt, om än ofta underför-
stått, tema i den moderna svenska avtalsrättsvetenskapen, som inte sällan 

sedan förklaringen (§ 130–133), men efter dessa anmärkningar, i § 134, uttalar att dessa 
beståndsdelar till själva sin natur äro förbundna (ssk s 284 f, jfr citatet i not 1868 ovan) – 
vilket ju också var vad Vahlén, efter Zitelmann, reagerade mot, enligt ovan.
1911 Begreppet uppfunnen tradition (invented tradition) används om företeelser som ser 
ut att vara faktiska traditioner, på så vis att de för vidare, verkliga eller ihopfantiserade, 
bilder av forna tider, samt äldre seder, bruk, föreställningar eller idéer. Dessa bilder är 
dock av relativt sentida ursprung och artificiellt framställda. Temat har undersökts ganska 
länge, särskilt på andra fält. Jfr t ex Kaius Tuori, Ancient Lawyers and Modern Legal 
Ideals, där temat är centralt för framställningen och löper genom hela boken, det läggs ut 
något på s 49 f m hänv. Se även, Buchanan, A Dictionary of Critical Theory, uppslagsor-
det Invented tradition, eller Hobsbawm & Ranger (ed), The invention of tradition, bl a 
Hobsbawms introduction på s 1 ff.
1912 Så är också J Samuelssons budskap, ”att teorin inte har någonting att lära praktiken 
på denna specifika punkt.”, Något om tolkning av försäkringsvillkor, SvJT 2014 s 699.
1913 Vilket alltså motsvarar vad som sades ovan vid not 1544. (Reagerade du på det, då?)
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kommit att formulera sina idéer om tolkningsretorikens legitima möjlig-
heter i konsekvens med temat.1914 Därmed framstår associationen mellan 
kritiken och den psykologistiska retoriken inte som särskilt långsökt.

Det är lätt att instämma med kritiken mot 1995 års rättsfall, i det 
att utgången förmodligen hade rätt litet att göra med vad de konkreta 
parterna bevisligen hade tänkt sig, i termer av positivt formulerade tan-
kar i deras respektive medvetanden i samband med avtalens ingående. 
Till problematisering av kritiken kan dock framhållas att HD heller inte 
skr iver  att utgången haft det. Att förstå domskälens skrivningar om vad 
som ”förutsatts” eller ”måste anses ha förutsatts” på det sättet är i sam-
manhanget rätt långsökt.1915 I den mån kritiken implicerar att det finns 
något k landervär t  över domstolens resonemang (en förståelse som lig-
ger nära till hands, givet den traditionella oviljan mot fiktioner) är det 
dock inte lika lätt att hålla med.

Motståndet mot medhåll har förstås att göra med avtalstolkning, och 
med den gamla goda distinktionen mellan tolkning och utfyllning, som 
är avtalsrättens svar på och konkretisering av den för det moderna rea-
listiska rättsvetandet grundläggande distinktionen mellan fakta och rätt 
– mellan den reglerande rättsordningen och den verklighet som ska regle-
ras.1916 Hur det har att göra med dessa distinktioner har egentligen redan 

1914 Se i 4.4.2 ovan.
1915 Ett argument mot en sådan läsning (”att de ’förutsatt’ något innebär att de ’tänkt sig’ 
det”) kunde byggas på den gränsdragning mellan regeln om förklaringsmisstag och för-
utsättningsläran som illustreras genom HD:s berömda avgörande i NJA 1949 s 134. Där 
hade ett avtal ingåtts mellan en förening och en handlare, enligt vilket den senare mot 
ersättning åtog sig att inte bedriva ”öppen affär” inom visst geografiskt område. Hand-
laren öppnade något senare affärsverksamhet strax utanför  detta område, och erbjöd 
varuleveranser in i detsamma. HD fann inledningsvis, med en ganska bokstavstrogen 
tolkning, att någon avtalsstridig konkurrens inte utövats, då agerandet inte stod i strid 
med förbudet enligt avtalets lydelse. Fråga uppkom då om avtalets giltighet och verkan, 
varvid HD fann att 32 § 1 st avtalslagen inte var tillämplig, därför att den potentiella 
misstagskontrahenten, dvs föreningen (som tillräknades sin mellanmans uppfattning), 
enligt vad utredningen gav vid handen ”icke föreställt sig” och ”icke tänkt på” den typ av 
konkurrerande verksamhet som motparten bedrivit, varför avtalet fått den utformning 
som avsetts och inget förklaringsmisstag förelåg. HD fann istället en väsentlig, synbar 
och relevant förutsättning föreligga, vilken motiverade överenskommelsens ogiltighet. 
Rättsfallet skulle därmed kunna åberopas till stöd för påståendet att en ”förutsättning”, 
och något som ”förutsatts”, är något som kontrahenten inte tänkt på – och omvänt att om 
densamma har tänkt på något, så är det inte en förutsättning. ”Alltså kan, i ljuset av tidi-
gare praxis, HD:s skrivningar i 1995 års fall om vad parterna ’förutsatt’ inte förstås som 
att HD menar att de ’tänkt sig’ detta.”, kunde man då säga. Argumentet är dock svagt, 
då HD knappast varit konsekvent med sin användning av förutsättningsterminologin. 
Jfr B Lehrberg, Förutsättningsläran s 107 ff, t ex s 139, och, om rättsfallet, s 88 f, 115 f.
1916 J Samuelsson, Tolkningslärans gåta s 171, har exempelvis sett distinktionen mellan 
tolkning och utfyllning och de svårigheter denna distinktion leder till som ett uttryck för 
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antytts ovan, då denna distinktion underförstått löpt genom samtliga 
avsnitt här i 4.4.3 (och egentligen i hela kapitel 4). ”Hur”-et ska dock 
snart expliceras, genom en problematisering av denna distinktion, upp-
fattad som en äkta dikotomi.

Först ska dock viss ytterligare kontext ges, genom att vi närmar oss ett 
annat av de teman som indikerats i fiktionskritiken – nämligen det kvasi-
kontraktuella tema som antyddes i och med omnämnandet av NJA 1980 
s 383. Detta tema kan nämligen betraktas som en konkret instansiering 
med materiell betydelse, av den normalt ganska abstrakta distinktionen 
mellan fakta och rätt, såsom denna distinktions olika sidor svarar mot de 
olika sidorna i distinktionen mellan fiktioner och analogier.

4.4.3.3 Kontext: Avtalsfiktioner och analogier – kvasikontrakt 
och exemplet NJA 1980 s 383

”Även i juristrätten användes ofta FIKTIONER som inte 
nödvändigtvis betraktades som skilda från analogi-slutet. 
I grunden har analogier och fiktioner samma ändamål: att 
praktiskt tillämpa redan väl förankrade juridiska lösningar 
på nya, liknande fall.”

Max Kaser1917

Det förmodligen främsta exemplet på kvasikontrakt i svensk praxis står 
alltså att finna i det ovan nämnda,1918 och ökänt svårlästa,1919 rättsfallet 
NJA 1980 s 383,1920 som vi uppehåller oss vid i detta avsnitt. Genom en 
utläggning av detta rättsfall erbjuds här kontext till fiktionsdiskussionen. 
Därtill ges vissa hållpunkter för förhållandet mellan fakta och rätt, sådan 
denna övergripande distinktion svarar mot en distinktion mellan avtals-
fiktioner och kvasikontrakt.

”det realistiska juridiska tänkandets tvångsmässiga spjälkande av alla fenomen i en faktisk 
och en rättslig komponent” – ett förhållandevis högstämt uttalande som han tillåter sig 
först mot en framställnings slut. Det, försiktigare, narrativ som uttalandet återknyter till 
finns på s 40 ff.
1917 Kaser & Knütel, Romersk privaträtt s 74.
1918 Se 4.4.1 ovan.
1919 Dels erbjuder HD:s domskäl utrymme för divergerande tolkningar, jfr nedan, dels 
inleds referatet av en ganska kompakt, men ändå lång, redogörelse för de inte så lite kom-
plicerade omständigheterna.
1920 Se om fallet Kleineman, Ren förmögenhetsskada s 239 ff; Björkdahl, Lojalitet och 
kontraktsliknande förhållanden s 453 ff och Hellner, Hager & Persson, Speciell avtalsrätt 
II Kontraktsrätt: 1 häftet 6 uppl s 273. Jfr Hellner, Hager & Persson, Speciell avtalsrätt II 
Kontraktsrätt: 2 häftet 6 uppl s 207; H Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten 
s 264, jfr s 263 ff, jfr allmänt även s 221 ff m hänv; Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt 
10 uppl s 74 och 90; Arnesdotter, Om betalningsinställelse och offentligt ackord s 378 ff.
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Målet rörde en, i slutändan framgångsrik, skadeståndstalan avseende 
en skada som föranletts av en felaktighet i ett aktiebolags bouppteck-
ning. Bolaget hade ställt in betalningarna och fått god man utsedd i 
enlighet med den då gällande ackordslagen.1921 Till god man utsågs 
en direktör vid Ackordscentralen, som fick i uppdrag att försöka få ett 
ackord till stånd. Som ett led i arbetet upprättades bouppteckning.1922 
I denna upptogs bland tillgångarna egendom som åsattes ett felaktigt 
värde, efter värdering av en konsult anlitad av den gode mannen. Den 
felaktiga värderingen var ytterst den biträdande konsultens fel, men den 
gode mannen hade enligt HD en kontrollplikt, av innebörd att det ålåg 
honom att ”inom ramen för sin egen sakkunskap kontrollera uppgifter 
av väsentlig betydelse vilka av biträdet lämna[t]s för att ligga till grund 
för bouppteckningen”. Värderingsuppgiften kontrollerades dock aldrig, 
varför bouppteckningen kom att bli felaktig.1923 Eftersom felaktigheten 
gällde ”ett förhållande av mycket stor ekonomisk betydelse, både abso-
lut sett och i relation till bolagets verksamhet”, samt då en ”kontroll av 
förhållandet [inte hade] förutsatt någon särskild sakkunskap” och ”hade 
kunnat ske på ett enkelt sätt” befanns den gode mannen ha ”gjort sig 
skyldig till oaktsamhet”.

Det första ledet i den ansvarsgrund som illustreras genom avgörandet 
var alltså culpa, i form av underlåtenhet att uppfylla en kontrollplikt som 
ålåg skadevållaren.

Skadelidanden i målet var dock tredjeman, eller närmare bestämt ”en 
utanför ackordsförfarandet stående person”, vilken förvärvat egendom 
från det bolag som var ackordsgäldenär. HD ansåg inte, att en god mans 
vårdslöshet vid upprättande av bouppteckning som leder till att denna 
blir missvisande, i och för sig kunde medföra skadeståndsskyldighet mot 
en sådan tredjeman, då denna ”företar en disposition – exempelvis för-
värv av viss tillgång från gäldenären – i förlitan på bouppteckningens 
riktighet”.

Med andra ord räckte inte culpa som ansvarsgrund i det aktuella fallet, 
eftersom den skadelidande var tredjeman i förhållande till ackordsförfaran-

1921 Jfr 2 § ff ackordslagen (1970:847). Lagen är numer väsentligen ersatt genom lagen 
(1976:764) om företagsrekonstruktion.
1922 Jfr 23 § ackordslagen.
1923 Den biträdande konsulten hade granskat ett antal icke färdigställda entreprenader, 
vilka ackordsgäldenären utförde som entreprenör. På grund av ett förbiseende angavs 
att ett av entreprenadavtalen innebar att entreprenören skulle ha rätt till ett på visst sätt 
beräknat index, vilket i pengar motsvarade 1 100 000 kr. Rätt till sådant index saknades 
dock, vilket i förlängningen innebar att bouppteckningen upptog en tillgång som inte 
fanns.
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det. (Jfr regeln om att ren förmögenhetsskada i utomobligatoriska förhål-
landen ersätts vid brott.)1924

Domstolen fann dock att det mellan den gode mannen och skade-
lidanden fanns en ”överenskommelse”, enligt vilken skadelidanden åta-
git sig att garantera ett visst ackord. Denna ”överenskommelse” hade 
”träffa[t]s mellan” skadelidanden och ”Ackordscentralen, representerad 
av” den gode mannen. Efter det konstaterandet, följer domskälens avgö-
rande formulering, som (med av mig tillagda kursiveringar) lyder:

”Oavsett att uppfyllandet av villkoren till avsevärd del var beroende av annan 
än Ackordscentralen måste överenskommelsen anses ha sådan karaktär av avtal 
mellan [skadelidanden] och Ackordscentralen att frågan om skadeståndsskyl-
dighet för Ackordscentralen är att bedöma på kontraktsrättslig grund.”

Till grund för HD:s bedömning av överenskommelsens avtalskaraktär 
lades att den tillkommit efter att den gode mannen överlämnat ”vissa 
handlingar, däribland bouppteckningen” till skadelidanden, och utbett 
sig att få besked, om denne ville förvärva den aktuella egendomen och 
i så fall garantera ackordet, senast tre dagar efter överlämnandet. Under 
den därmed korta svarsfristen hade skadelidanden ”rimligen inte kunnat 
företa några åtgärder för nämnvärd kontroll av innehållet i handlingar-
na.” Domstolen ansåg därtill att den gode mannen ”måste […] haft fullt 
klart för sig att [skadelidandens] utfästelse var i väsentlig grad baserad på 
den tilltro [densamme] ansåg sig kunna sätta till den i Ackordscentralens 
regi upprättade bouppteckningen.”1925 Detta föranledde ”bedömandet, 
att [den gode mannen] gjort sig skyldig till oaktsamhet också såsom före-
trädare för Ackordscentralen vid ingående av överenskommelsen” samt 
att Ackordscentralen ”härigenom ådragit sig skadeståndsskyldighet gent-
emot” den skadelidande tredjemannen.1926

Det hela kan möj l igen parafraseras som att skadevållaren var i kvalificerad 
ond tro om den skadelidande medkontrahentens väsentliga förutsättning, i 
form av tillit.1927 Möjligen kan man då även sluta sig till att tilliten var befo-
gad, eftersom skadelidanden inte hade bort inse något från dennes uppfatt-
ning avvikande, i och med att det inte funnits tid att undersöka saken när-
mare. Notera dock att det knappast rör sig om en ren tillämpning av någon 

1924 Jfr Kleineman, Ren förmögenhetsskada s 440 ff, som vill se förklaringen till domen i 
en (lag)positivistisk tendens (då lagstöd för den gode mannens ansvar mot skadelidanden 
i det aktuella saknades kunde skadestånd ej utgå) och menar att domstolen påverkats av 
”spärregeln” i 2 kap 2 § SkL (dåvarande 2 kap 4 §).
1925 NJA 1980 s 383, på s 396, min kurs.
1926 A st.
1927 Jfr i nedanstående fotnot.
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tidigare känd princip (som dolusregeln eller förutsättningsläran),1928 utan 
om att domstolen genom valen av uttryckssätt alluderar på olika befintliga 
avtalsrättsliga principer, och att den alltså utnyttjade de resonemangsmäs-
siga byggstenar (topiker) som fanns tillgängliga på ett kreativt sätt.

Majoritetens bedömning klingar därmed klart kontraktsrättsligt, såvitt 
gäller den aktualiserade ansvarsgrundens formulering.

Det fanns en skiljaktig minoritet, bestående av två justitieråd, vilka ville 
ogilla skadelidandens talan. De ansåg att Ackordscentralen endast agerat 
som ”företrädare  för intressenterna i ackordsförfarandet”, och att det 
inte  kunde ”anses att Ackordscentralen s jä lv  kommit i sådant avtals-
förhållande till” den skadelidande att ansvar av denna kunde utkrävas på 
kontraktuell grund. Med andra ord ansåg dissidenterna att omständig-
heterna inte var tillräckliga för att avtal skulle kunna anses slutet, varför 
skadestånd i det aktuella fallet heller inte skulle utgå.

Även på annat håll än minoritetsvotumet har man ansett att majorite-
tens kontraktsmässiga bedömning vilar på tunt underlag.1929 Exempelvis 
upplyser Hellner, Hager och Persson att det: ”[u]nder ganska lång tid 
förekom att domstolarna på relativt lösa grunder fann ett kontraktsför-
hållande mellan skadevållare och skadelidande föreligga, för att rättfär-
diga att ersättning skulle utgå för ren förmögenhetsskada då intet brott 
förekommit”.1930 Påståendet följs av en not som inleds med: ”Se särskilt 
NJA 1980 s 383”,1931 och som nämnts ovan har avgörandet på annat håll 

1928 Även om man kanske kan läsa det som att domen bygger på dubbla subjektiva rekvi-
sit, så synes godtrosobjektet avvika från dolusregelns vanliga sådana (typfallet är god tro 
om att motparten gått med på visst avtalsinnehåll), genom att den goda tron anges vara 
att skadelidanden ’ansåg sig kunna sätta tillit till bouppteckningen’ – vilket väl innebär, 
som domen är skriven, att godtrosobjektet är möjligheten att fästa tilltro till uppteck-
ningen. En mer ren dolusregelsbedömning hade förelegat om domstolen konstaterat att 
Ackordscentralen måste ha insett att den skadelidande utgick ifrån att Ackordscentralen 
garanterade bouppteckningens riktighet i förhållande till skadelidanden. För en sådan 
slutsats saknades dock stöd i omständigheterna. Att godtrosobjektet formuleras på det 
viset är skälet till att se det som en förutsättning, i form av tillit (till möjligheten att sätta 
tilltro), då godtrosobjektet inte tar direkt sikte på avtalsinnehållet som sådant.
1929 Jfr Kleineman, Ren förmögenhetsskada s s 440 ff, ssk s 443 f, där det anses accepta-
belt att se ansvaret som kontraktuellt, under förutsättning att man inte drar några slut-
satser därav och det endast rör sig om etikett: ”Väljer man däremot att analysera ansvaret 
som byggande på tanken att det föreligger ett ’äkta’ kontraktuellt vilseledande, framstår 
HD:s resonemang som rena fiktioner.”). Jfr även Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt 
10 uppl s 74.
1930 Hellner, Hager & Persson, Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt: 2 häftet 6 uppl s 207 
med not 7.
1931 Hellner, Hager & Persson, Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt: 2 häftet 6 uppl s 207 
med not 7.
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menats bygga på en fiktion.1932

Intrycket av avtalsunderlagets tunnhet har sannolikt föranletts av att 
Ackordscentralen intog en primärt förmedlande roll. Den skadelidandes åta-
gande att garantera ett visst ackord riktade sig inte mot Ackordscentralen, 
utan mot ackordsgäldenärens oprioriterade borgenärer, och skadelidan-
dens förvärv gjordes från ackordsintressenterna och -gäldenären, inte från 
Ackordscentralen.1933 Den senare ålades i och för sig vissa förpliktelser 
genom överenskommelsen. Dessa synes dock snarast ha varit logiska för-
längningar och konkretiseringar av godmansuppdraget som sådant, syf-
tande till att få ackordet till stånd.1934 Det låg därför nära till hands att 
uppfatta Ackordscentralen som en mellanman, närmast motsvarande en 
fullmäktig, vilken på grund av sin ställning inte skulle ansvara på inom-
kontraktuell grund gentemot skadelidanden (jämför 10 § 1 st och 25 § 
AvtL motsatsvis)1935 – vilket verkar överensstämma med minoritetens 
mening.

Att kritisera HD för att ha tillgripit en avtalsfiktion – i den meningen 
att domstolen skulle ha fingerat ett avtal, såsom en omständighet vilken 
bevisligen inte förelåg i målet – framstår dock som förhastat. Domstolen 
väljer som synes ovan, och av allt att döma väl medvetet, att omtala rätts-
förhållandet mellan Ackordscentralen och skadelidanden med det relativt 
neutrala ordet ”överenskommelse”.1936 Även om denna term i allmänspråk-
lig mening är synonym med termen avtal behöver den knappast vara det 
i juridisk-teknisk mening, eller inom ramen för domstolens resonemang 
– och att läsa termen som om den vore det framstår som lite ogint mot 
HD, då det innebär ett bor tseende från domstolens ordval, genom att 
det valda ordet (eventuellt oreflekterat) jämställs med ett annat ord.1937

1932 Se 4.4.1, där hänvisning görs till Lindskog, HD och den kommersiella rätten s 77 f 
med not 35. Jämför även t ex Kleineman, Ren förmögenhetsskada s 443 f.
1933 Se NJA 1980 s 383, där överenskommelsen av den 15 mars 1971 beskrivs på s 385 f, 
se ssk punkterna 2 och 7. Jfr Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden 
s 454 f.
1934 Se beskrivningen som hänvisas till i ovanstående not, specifikt punkterna 1 och 6.
1935 Jfr Grönfors & Dotevall, Avtalslagen 4 uppl s 114, 105 f; Almén & Eklund, Avtals-
lagen 5 uppl s 44, 38; NJA 1899 s 125.
1936 Denna sägs i och för sig ha ”träffats mellan” parterna i målet, varvid den gode man-
nen agerat som ”företrädare för ackordscentralen vid ingående av” densamma. Genom 
dessa termer får motiveringen en klang av avtalsslutsbedömning, men det som sägs ha 
träffats och ingåtts är likväl en ”överenskommelse”, och inte något ”avtal”.
1937 ”Sofisteri i Prodikos anda!” kanske du tänker nu, med vetskap om att Prodikos, 
som jämte Gorgias och Protagoras tillhörde sofisternas främsta, var berömd för sina fina 
distiktioner mellan likabetydande ord (jfr Platons Menon 75 f; Protagoras 340 a, 341 a, 
och Lakes 197). Och, ja, det må väl i så fall vara på det viset – med den reservationen att 
sådant ”sofisteri” inte är något fördömligt. Jfr t ex hur dialogernas eviga hjälte Sokrates 
i dialektiskt sanningssökande, om än möjligen sedvanligt ironiskt, syfte utnyttjar sig av 
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Därtill utnyttjas som synes den i viss mån omgestaltande markören 
”anses”. Denna kan bland annat användas för att utsträcka en regels räck-
vidd. Det sker genom att markören först implicerar att regeln i och för 
sig, enligt en rent formell, lexikalisk eller i övrigt restriktiv tolkning inte 
är direkt tillämplig. Markörens därpå följande implikation är dock att 
en sådan regelhantering är olämplig i det aktuella enskilda fallet och att 
regeln bör få genomslag i detsamma, ändå.1938 Om ordet används i den 
betydelsen ligger ansesresonemanget mycket nära analogin (varför Hell-
ner, enligt ovan, varit benägen att jämställa dem); ett förhållande till vil-
ket vi återkommer i nästa avsnitt.1939

I domskälen sägs heller aldrig att det rör sig om ett (äkta) avtal. Istället 
sägs endast att överenskommelsen skulle anses ha sådan karaktär av avtal 
(vilket kan läsas som att den bar sådana relevanta likheter med sådana) 
att frågan om skadeståndsskyldighet – men inte nödvändigtvis andra frågor 
– kunde bedömas på kontraktuell grund. Det synes innebära att frågan 
om skadestånd skulle bedömas som om det fanns ett avtal, vilket, givet 
domstolens bedömning i culpafrågan, innebar att skadestånd skulle utgå.

En sådan tolkning av vad HD skriver i domskälen innebär att det 
är närliggande att läsa domen som byggd på en analog tillämpning av 
reglerna om inomkontraktuellt skadestånd. Annorlunda uttryckt, som 
att domstolen lånat över rättsföljderna (skadeståndsskyldighet redan vid 
culpa, viss ersättningsberäkning) från de reglerna, trots att rekvisiten i 
strikt mening inte var uppfyllda.1940 (Enligt allmänna principer om culpa 
in contractu krävs ju culpa, inom ramen för ett avtalsförhållande.) En 
sådan läsning synes vara minst lika närliggande som att det skulle röra sig 
om en avtalsfiktion, i betydelsen fingerad omständighet. Om det kan anses 
röra sig om en analogi, så kan den, jämte andra dylika avtalsanalogier, 
sorteras under den traditionsenliga rubriken kvasikontrakt.1941 Fallet kan 
då, istället för som ett fall med ett fingerat avtal, kunna betraktas som ett 

Prodikos grepp i Protagoras, a st, och hur dialogerna ger vid handen att ett uppmärksam-
mande av ordens olika betydelser kan föranleda en bättre, mer insiktsfull (Lakes a st), 
tolkning (Protagoras a st).
1938 Jfr Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen s 65, 4.3.3 ovan och vidare 4.4.3.4 
nedan.
1939 Jfr 4.3.3.3 ovan och 4.4.3.4 nedan, samt angående motsvarande skrivingar (deemed, 
o dyl) i angloamerikansk rätt, Fuller, Legal Fictions t ex på s 363, 385 f och 398 f. Jfr även 
J Samuelsson, Åter till huset vid göta älv s 155 ff, 165 ff.
1940 Jfr om argumentationsformen H Andersson, Likhetsargumentation – analogi och 
metamorfos, Fs Frändberg s 21.
1941 En tradition som kan sträckas till Justinianus digester, av den som känner sig manad 
därtill. Se t ex Justinianus, Institutiones 3.27.
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fall av nästan-avtal, som i visst avseende skulle avgöras som om (qua si) 
det fanns ett avtal.1942

Låt vara att termen kvasikontrakt kan användas på lite olika sätt och, 
utöver att anföras som ersättningslegitimerande ansvarsgrund, bland annat 
kan markera att en ersättningsberäkning, enligt en culparegel, en regel om 
obehörig vinst,1943 eller något annat, ska ske som om det funnits ett avtal, 
trots att det inte finns det (varför ersättningen då kan överstiga det negativa 
kontraktsintresset).1944

Den aktuella ansvarsgrunden bör då strikt taget inte ses som en del av en 
inomkontraktuell regel. Tvärtom är ”regeln” per definition utomkontrak-
tuell, i den meningen att den inte är kontraktuell, och för sin tillämp-
lighet förutsätter att det inte finns något avtal.1945 Det innebär att den 
skiljer sig från en avtalsfiktion, då poängen med sådana är att det i kraft 
av ett positivt fingerande ”föreligger” ett avtal.1946

En sådan läsning av rättsfallet upprätthåller alltså en skillnad mellan 
avtalsfiktioner och kvasikontrakt. Detta på ett sätt som är konsekvent dels 
med ett antagande om förefintligheten och lämpligheten av en dikotomi 
med motpolerna fakta och rätt, dels med de av rättsvetenskapens analy-
tiska kategorier som korresponderar mot dikotomins respektive pol.

Den resonemangsmässiga skillnaden kan sammanfattas i att en avtals-
fiktion, å ena sidan, innebär en faktuell förändring, då fingeraren låtsas 
som om det finns en omständighet , ett avtal, som rent fakt i skt  inte 
finns (inom ramen för den retoriska ontografi som operationaliseras i det 
aktuella resonemanget). Kvasikontrakt, å andra sidan, innebär en rätts-
lig justering, då rättstillämparen utsträcker de inomkontraktuella skade-
ståndsreglernas tillämpningsområde, så att de omfattar även fall som är 
(tillräckligt) kontraktsliknande, utan att för den sakens skull vara kon-
traktuella, i strikt mening.

Ett argument för en sådan läsning av rättsfallet, är att det då låter sig 
förenas med rättsrealismens premisser på ett sätt som innebär att det 

1942 Jfr H Andersson, Ersättningsproblem i skadeståndsrätten s 216 f, som lattjar med 
att den bokstavliga innebörden av kvasi kan sägas vara ”som om”, då kvasi kommer från 
latinets ’quasi’, som består av ’qua’ eller ’quam’ (som), och ’si’ (om).
1943 Jfr NJA 1993 s 13 och NJA 2007 s 519 där obehörigt nyttjande av lokaler medförde 
att nyttjaren ålades att betala ersättning motsvarande avtalshyra, samt därom H Anders-
son, Ersättningsproblem i skadeståndsrätten s 171 ff m hänv.
1944 Jfr på det kvasikontraktuella temat H Andersson, Ersättningsproblem i skadestånds-
rätten s 173 f, 216 f, 232 och 248 m hänv.
1945 Den som tycker att det är klargörande kan tänka sig att de egentliga kontraktsrätts-
liga principerna är lex specialis ifall det finns avtal.
1946 Jfr ang positiva fiktioner vid not 1451 ovan.
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inte, ens givet dessa, behöver upplevas som problemat i skt . Realister 
lär nämligen annars tendera att uppleva det som just problematiskt, om 
det läses som grundat på en fiktion. (En stor del av skälet till att vi kunnat 
vara så skeptiska till fiktioner, som vi varit, är just att vi haft tillgång till 
analogiresonemang – topisk tillgång, i den meningen att de är comme il 
faut. Vore de inte det, och vore alltså analogisk tillämpning tabu, så vore 
vi, allt annat lika, förmodligen betydligt oftare hänvisade till fiktioner, 
eller något annat sätt att elasticera reglernas tillämpning.)1947

Det går att säga mycket mer om rättsfallet – som är en riktig klassiker. 
Dess betydelse för kvasikontraktuell argumentation och i läran om till-
litsgrundat skadeståndsansvar finns dock utlagt på annat håll (även om 
termen kvasikontrakt inte alltid använts) och det får i ljuset av det anses 
saknas skäl att här uppehålla oss ytterligare vid fallet.1948 Vi går vidare.

Först kan vi dock, med ironi efter tycke och smak, identifiera att det här, 
naturligtvis, i viss mån är en lek med ord – ett spel med språk – den här före-
slagna distinktionen mellan avtalsfiktioner och kvasikontrakt är ju en rent 
juridisk-teknisk konstruktion (och i den meningen en fiktion). Den sant 
Lundstedtska realisten kan dra sig till minnes och påminna om att sådana 
ordlekar och språkspel inte får  påverka rättsliga bedömningar – det kunde 
uppfattas som rent exemplarisk begreppsjurisprudens(!) – samt därigenom 
såväl förmedla som genom sitt sålunda förkastande omdöme bekräfta sina 
egna grundantaganden.1949 Varvid de mer ironiskt lagda dock kan notera att 
det, trots varje sådan realistisk reflexion, och eventuellt åtföljande impera-
tiv, är svårt att komma ifrån en känsla av att begreppsbildningen, och dess 
påverkan på hur problem betraktas och systematiseras, faktiskt – ”i realite-

1947 Jfr citatet i not 1175 ovan.
1948 Se hänv i not 1920 ovan.
1949 Jfr Kleineman, Ren förmögenhetsskada s 439, som i anslutning till 1980 års fall och 
kontrakt–delikt-problematiken klart mer lågtmält (sansat) skriver att: ”Så länge begrepps-
bildningen inte tillerkänns en självständig betydelse vid den skadeståndsrättsliga analysen, 
utan blott tjänar till att inordna en rättslig fråga i systematiskt hänseende, kan knappast 
kritik riktas mot denna begreppsbildning. Det viktiga är att klargöra begreppsbildningen 
inte tillför något när man står inför uppgiften att kvalificera rättsförhållandet.” och visar 
sig, förvisso ofrånkomligen, som ett barn av sin tid, då uttalandet var helt korrekt i den 
tid då boken skrevs och närmast ett med fingerstoppskänsla levererat förhållningssätt 
till samtalets dåvarande topiska decorum. Trots det kan dock skeptiker, som, t ex, skulle 
kunna vara födda samma år som boken kom, vilja drista sig till att i ungdomlig upp-
studsighet fråga saker som: För systematiken spelar ingen roll, heller? Kan systematiken 
ens finnas, utan begreppsbildningen? Varför är det viktigt (eller ”det viktiga”, i bestämd 
form singularis) att klargöra det? Som ett slags trosbekännelse? Om det nu är så, att det 
är så, så ger det sig väl av sig självt? En sådan skeptiker skulle dock kunna (andas lite i en 
påse, och sedan) jämföra a a s 443, för ett konkretiserande exempel, och se Kleineman, 
Begreppsbildningen och den skadeståndsrättsliga analysen – en renässans för begrepps-
jurisprudensen?, JT 1993–94 s 718 ff för kontext.
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ten” – påverkar bedömningar, vilket får betydelse för, i vart fall, vilka argu-
mentations- och analysmöjligheter som kan anses föreligga i olika fall.1950

4.4.3.4 Det dikotoma förhållandet mellan fakta och rätt, samt anses-
lokutionens utmaning däremot

”Att skarpt skilja faktiskt och rättsligt åt är erfarenhetsmäs-
sigt något av det svåraste man kan ta sig för – juristen måste 
nämligen alltid betrakta verklighetens kalla fakta genom sina 
rättsliga glasögon.”

Kurt Grönfors1951

Distinktionen mellan tolkning och utfyllning kan alltså ses som en (annan, 
med avtalsfiktioner och kvasikontrakt sidoordnad) konkret instansiering 
av den mer allmänna distinktionen mellan fakta och rätt. Därmed ligger 
den nära Varat och Börat, respektive fakta och värde. Dessa kategorier 
tillhör såväl de realistiska som de rättspositivistiska tankestilarnas funda-
mentala tankekategorier.

Såväl realism, och rättsrealism, som rättspositivism kan förstås beteck-
na olika saker, och olika läror.1952 Termen ”realism” avser dock traditio-
nellt uppfattningen att verkligheten – den faktiska sådana – existerar 
oberoende av om den blir erfaren eller kan erfaras.1953 En därmed kon-

1950 Jfr Strömholm, En svensk prejudikatlära: behov och möjligheter, SvJT 1984 s 940. 
Jfr om begreppsbildningens betydelse t ex Sandgren, Om teoribildning och rättsveten-
skap, JT 2004–05 s 301 f, 325 m hänv; Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 
2004 s 7, 9 samt H Andersson (passim), som brukat presentera ”[s]in generella [rättsve-
tenskapliga] ambition” som något i stil med ”Projektet om de rättsliga argumentations-
formernas särdrag och eventuella förändring i vår tids rättsliv”, varvidlag ”inryms juridisk 
språkhantering, argumentation, betecknandeteknik, begreppsbildning och över huvud taget 
metodik”, min kurs; just den citerade varianten återfinns i Rättens narratologiska dimen-
sioner s 11). Detta projekt innebär uppenbarligen ett erkännande av begreppsbildningens 
(med meras) betydelse för juridisk argumentation, och projektet realiseras regelmässigt 
genom problematiserande närläsningar där han strävar efter att uppmärksamma de diffe-
rentieringar och distinktioner, mellan exempelvis olika begrepp, som gestaltas i diskursen 
och som kan användas i rättslig argumentation för att legitimera olika utfall i konkreta 
rättsliga frågor.
1951 Grönfors, Almén om handelsbruk, Ms Almén s 132.
1952 Jfr ovan vid not 1383 ff.
1953 Det är den traditionella filosofiska förståelsen av realismbegreppet (som motsats till 
idealism), vars två centrala delar alltså är tankarna om existens och oberoende (av erfaren-
het). Givet att det är en av de äldsta filosofiska idéerna, och dess populära ställning under 
moderniteten, är det inte otippat att det finns en myriad olika mer utvecklade varianter 
av realistiska tankegångar (t ex semantisk realism, kritisk realism, moralisk realism, empi-
risk realism, rättsrealism, etc, som alla bestämmer realiteten för sina egna syften och på 
olika sätt, vanligen dock genom olika referenser och föreställningar om sanningsvärde. En 
semantiskt realistisk tanke är t ex att ”månen är rund” är sant, om månen faktiskt är rund, 
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sekvent rättsrealistisk uppfattning är att rätten inte på något menings-
fullt sätt kan sägas existera på det viset, då den rea l i seras  först genom 
sin tillämpning, eller verkställighet.1954 Rättspositivismens definierande 
handling är att särskilja rätten, sådan den kommer till uttryck genom de 
positivt givna källorna, från det icke-rättsliga, och att ständigt reprodu-
cera gränsen mellan å ena sidan Rätt och å andra sidan sådan Icke-rätt, 
vars mest centrala kategori är Fakta.1955 (Reproducerandet sker genom 
evigt upprepande av rättspositivismens mantran: Rätt är gällande rätt; 
rättsvetenskap är inte rättspolitik; rätt är inte moral; domaren ska döma 
i enlighet med gällande rätt, inte utöva sitt eget subjektiva tyckande eller 
sätta sig över rätten genom att dra in moraliska, etiska, ekonomiska eller 
andra icke-rättsliga värderingar – och så vidare.)1956

Den kanske främsta förkämpen för idén om rättens politiska, moraliska, 
etc, neutralitet har varit Hans Kelsen – det kan sägas vara den fundamen-

medan empirisk realism hävdar att erfarenhetsvärlden existerar oberoende av ett erfaren-
hetssubjekt, men inte oberoende av möjligheten av existensen av ett sådant). Litteraturen 
är enorm, se, t ex: valfritt filosofiskt uppslagsverk; Putnam, The Many Faces of Realism; 
Putnam, Why There Isn’t A Ready-Made World, Synthese 1982 (vol 51) s 141 ff (t ex 
s 141: ”What the metaphysical realist holds is that we can think and talk about things as 
they are, independently of our minds, and that we can do this by virtue of a ’correspon-
dence’ relation between the terms in our language and some sorts of mind-independent 
entities.”; Feyerabend, Farewell to Reason s 169 ff; Sayer, Realism and Social Science 
(som framställer sin Critical Realism); Høgberg, Kontraktstolkning s 46 f, eller varför inte 
Strahl, Realism och idealism i rättsvetenskapen, SvJT 1941 s 302 ff.
1954 Denna tanke kan sägas vara gemensam för de amerikanska och nordiska rättsrealis-
terna, se t ex Ross-citatet i not 1678 ovan; Strahl, Realism och idealism i rättsvetenskapen, 
SvJT 1941 s 305: ”Uppfattningen, att rätten utgöres av faktiskt följda regler, övertygar 
nog många genom sin enkla och påtagliga realism.”; Graver, Keiserens garderobe: Eck-
hoffs rettskildelære of udfordringer framover, TFR 2000 s 430 f; J Samuelsson, Tolk-
ning och utfyllning s 561 f m hänv. För de amerikanska rättsrealisterna hänger tanken 
ihop med den ovan omtalade regelskepsisen och idéerna om betydelsen av domarskön (se 
4.4.2.1 ovan), jfr Schauer, Thinking like a lawyer s 124 ff; J W Singer, Legal Realism Now, 
California Law Review 1988 (vol 76) s 465 ff, bl a s 470; Strömholm, Rätt, rättskällor och 
rättstillämpning s 96 ff; Holtermanns introduktion till Ross, Ret og retfærdighed s 26 f. 
För jämförelser mellan nordisk och amerikansk realism, se t ex Alexander, Comparing the 
Two Legal Realisms – American and Scandinavian, The American Journal of Compara-
tive Law 2002 (vol 50) s 131 ff och Spaak, Naturalism in Scandinavian and American 
Realism: Similarities and Differences, de lege 2009 s 33 ff m omf hänv.
1955 Jfr t ex Hart, Positivism and the Separation of Law and Morals, Harvard Law Review 
1958 (vol 71) s 593 ff; Spaak, Rättspositivism och juridisk metod, Nääv & Zamboni 
(red), Juridisk metodlära s 47 ff m hänv; Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämp-
ning s 85 ff; i not 1971 och vidare om Kelsen strax nedan.
1956 Det innebär dock inte att sådana värden alltid uppfattas irrelevanta; rättspositivister 
menar bara att det behövs inomrättsliga referenter till nämnda värden, för att de ska kunna 
legitimt beaktas. (Jfr tanken om rättsdogmatiken som en irrelevanslära.)
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tala poängen med hans Rena rättslära – som (jämte Herbert L A Harts The 
Concept of Law) lär vara den internationellt sett mest inflytelserika rätts-
positivistiska grundtexten. Att Kelsen utvecklade den rena rättsläran i den 
tid och kontext han gjorde det är förvisso förståeligt. Han föddes 1881 i en 
judisk familj och var under hela sin karriär politiskt intresserad. Utöver att 
skriva i vad som i Sverige skulle klassificeras som allmän rättslära skrev han 
väsentligen i stats- eller konstitutionell rätt, och han hade en central roll i 
utarbetandet av Österrikes konstitution av 1920.1957 Sin rättslära utvecklade 
han under många år, delvis i polemik med nazisten Carl Schmitt,1958 och 
den första upplagan av boken kom 1934 – strax efter det att Kelsen blivit 
avsatt från sin professur i Köln och tillsammans med sin familj tvingats 
fly Tyskland.1959 Det synes sannolikt att Kelsen, som flera gånger utsatts 
för fascistiska övergrepp också i samband med sin undervisning,1960 såg ett 
behov av att isolera rätten från den pågående politiska utvecklingen. Inte 
minst som en sådan isolering kunde legitimera ett slags judiciellt motstånd 
i vid mening,1961 vilket kunde inbegripa att delegitimera de nazistiska till-
lämpningarna av BGB:s regler (exempelvis den stora generalklausulen i 
§ 242 BGB och dess omtalade antijudiska tillämpning).1962 I ljuset av det 

1957 Kelsens egen produktion är enorm, med omkring 300 titlar på olika språk, och 
sekundärlitteraturen är närmast oöverskådlig. Se dock allmänt om Kelsens production 
och teori t ex Stewart, The Critical Legal Science of Hans Kelsen s 273 ff; Cohen, Kelsen’s 
Pure Theory of Law, The Catholic Lawyer 1981 (vol 26) s 147 ff; Paulson, Metamor-
phosis in Hans Kelsen’s Legal Philosophy, Modern Law Review 2017 (vol 80) s 860 ff. 
Jfr även Somek, Kelsen Lives, The European Journal of International Law 2007 (vol 18) 
s 409 ff, och H Gustafsson, Fiction of Law s 319 ff, alla m omf hänv.
1958 Se ang deras konstitutionellrättsliga debatter Vinx, The Guardian of the Constitu-
tion: Hans Kelsen and Carl Schmitt on the Limits of Constitutional Law, som innehåller 
introduktioner, kontext och översättning av flera debattinlagor. Jfr även Koskenniemi, 
The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International Law 1870–1960 
s 238 ff och 455 ff.
1959 Den ledande biografin synes vara Métall, Hans Kelsen: Leben und Werk (1969). 
Nyare och på engelska se t ex Bersier-Ladavac, Hans Kelsen (1881–1973): Biographical 
Note and Bibliography, European Journal of International Law 1998 (vol 9) s 391 ff. Jfr 
även Stewart, The Critical Legal Science of Hans Kelsen s 273 ff.
1960 Jfr bland öppningsmeningarna i Stewart, The Critical Legal Science of Hans Kelsen 
s 273: ”[…] He escaped with his family to Prague, where, at his first lecture, fascists pack-
ed the hall and shouted: ’Everybody except Jews and communists, out!’ Those students 
who remained were beaten up. He continued to teach, under police protection. Plans of 
a plot to assassinate him were discovered by a university cleaner. He brought his family 
out, to the United States of America […]”.
1961 Jfr Graver, Judges Against Justice: On Judges When the Rule of Law is Under Attack 
s 215 ff, som, i anslutning till tanken om att positivismen (bara) legitimerar den rådande 
ordningen, noterar att den nationalsocialistiska rättsordningen grundades genom ett 
revolutionärt skifte, där den i Weimarrepubliken gällande grundnormen blev utbytt, var-
för: ”the ’positivism’ of Nazi law could not have been the positivism of Kelsen”.
1962 Standardkällan om det nazistiska rättsordnandet är väl forfarande Rüthers, Die 
unbegrenzte Auslegung: Zum Wandel der Privatrechtsordnung im Nationalsocialismus 
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är Kelsens projekt föga förvånande eller svårt att försvara. Därtill tjänade 
läran till att i den tidens kraftiga positivistiska strömningar legitimera rätts-
vetenskapen som vetenskap,1963 samt att i samband därmed isolera den från 
andra vetenskaper på ett sätt som kunde rädda dess egenart – så att man 
inte skulle tvingas ge upp rättsdogmatiken, och, traditionsdestruktivt, gå 
och bli sociolog, humanist, eller något annat otäckt.1964 Det är svårt att se 
annat än att den rena rättsläran därmed är en i viss mening politiskt och 
vetenskapspolitiskt orienterad produkt, som i sig legitimeras politiskt (rätts-
externt), och inte gärna kan göra annat.1965 Därmed kommer tanken om att 
rättspositivism skulle vara något politiskt, moraliskt och etiskt neutralt och 
där för  ”objektivt vetenskapligt” (såsom motsatsen till politik och så vidare) 
att framstå som ohistorisk och kontextisolerad, av lite elfenbentornsartat 
slag – en del av den rättspositivistiska retoriken till trots.1966 (Denna under-
uppmärksammade aspekt av den Kelsenska rättspositivismens legitimering 
innebär dock knappast att rättspositivism skulle sakna värde, eller något att 

(7 uppl 2012; 1 uppl 1968). Jfr om hanteringen av dessa regler efter andra världskriget 
även Haldemann, Gustav Radbruch vs. Hans Kelsen: A Debate on Nazi Law, Ratio Juris 
2005 (vol 18) s 162 ff, som utforskar en imaginär postkrigsdebatt mellan de nämnda 
författarna. Om den framställningsformen, jfr Hampe, Deciding Staged Battles of the 
Past: On the Rhetorics of Olaf Müller’s Historical Philosophy of Science, Journal for the 
General Philosophy of Science 2018 s 1 ff.
1963 Jfr, för kontext till Kelsens vetenskapspositivism, 4.4.2.1 ovan samt J Samuelsson, 
Rättsvetenskapens vetenskaplighet, Vb Olsen s 189 ff och J Samuelsson, Tolkning och 
utfyllning s 310 ff, båda m omf hänv. Jfr även Janik & Toulmin, Wittgenstein’s Vienna 
s 15, 133.
1964 Det har väl dock aldrig varit ett reellt hot, utan endast något man föreställt sig (och 
åberopat som legitimerande relevanskontext för olika metodmässiga innovationer; jfr de, 
förvisso långt senare, ”Law and …”-riktningarna). Det kan sägas vara det projektet bl a 
Ross sedan fortsatte, jfr Holtermanns inledning till Ross, Om ret og retfærdighed s 9 ff, 
bl a s 11 f, men jfr då även s 17 ff (där budskapet är att Ross bär ett rättspositivistiskt arv 
från Kelsen, men till skillnad från denne bör betraktas som rättsrealist). Jfr även Ström-
holm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning s 119.
1965 Jfr 2.4.4 ovan.
1966 Jfr van Gestel & Micklitz, Why Methods Matter in European Legal Scholarship, 
European Law Journal 2014 (vol 20) s 292 ff, på s 295: ”there is clearly a clash going on 
between doctrinalists [dvs typiskt sett positivistiska rättsdogmatiker] and legal scholars 
belonging to the law and camp. Leaving most nuances aside one could say that the latter 
group is often accusing doctrinalists of keeping too close to legal practice; whereas doctri-
nal lawyers often seem to suggest that much of the multi- and interdisciplinary work has 
little to do with legal scholarship, which is supposed to be a normative ’science.’”, jfr även 
a a s 296. Det är i sammanhanget heller inte ointressant att notera att Kelsens grundnorm, 
det fundament på vilket hans Stufenbau byggts, av honom själv, i lärans tidiga och slutliga 
form, betraktades som en Vaihingersk fiktion. Se därom H Gustafsson, Fiction of Law 
s 319 ff m hänv.
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bidra med; det är en he l t  annat fråga, och den frågans besvarande kan inte 
gärna inskränkas till Kelsens lära.)1967

Distinktionen mellan varat och börat, som teoretiska storheter, tillhör 
sedan i vart fall upplysningstiden våra centrala kategorier.1968 Även dis-
tinktionerna mellan fakta och rätt respektive sakfrågor och rättsfrågor är 
sedan långt tillbaka väl inarbetade. Distinktionerna är dock kontingenta, 
och bör knappast ses som några universellt giltiga indelningar, eller som 
ett evigt välavpassat analytiskt raster med allomfattande utsträckning.

För det första är indelningarna mellan fakta och rätt, samt i sakfrågor 
och rättsfrågor, per definition rättsliga indelningar, som utanför sina rätts-
liga sammanhang lär vara föga meningsfulla.1969 För det andra antyder 
de (precis som de flesta andra av juridikens och rättsvetenskapens taxo-
nomier och kategorier) retoriskt operationaliserbara dikotomier, tanke-
strukturer och, alltså, topiker. Dessa kan ha legitimitet och vara tillgäng-
liga i specifika situerade sammanhang, därför att de där fyller någon till-
talande analytisk eller argumentativ funktion. Utanför dessa är det dock 
allt annat än givet att de har det, eller alls har någon praktisk betydelse 
– ibland kan det tvärtom framstå som närmast en överträdelse att över-
föra topikens innehåll dit.1970

1967 Se dock, för en intressant revitaliserande läsning av Kelsen, Somek, Kelsen Lives 
s 409 ff, samt Somek, The Legal Relation: Legal Theory After Legal Positivism, och 
därom Pattersons positiva recension After Legal Positivism, The Journal of Things We 
Like (Lots), 24 juli 2018.
1968 Man brukar ju tala om Humes lag (efter samma Hume som fick vara med och inleda 
det historiserande avsnittet om fiktioner ovan) enligt vilken ett böra aldrig kan härledas 
från ett vara. (Egentligen är det en härledning från Humes ord: ”In every system of mora-
lity, which I have hitherto met with, I have always remark’d, that the author proceeds for 
some time in the ordinary way of reasoning, and establishes the being of a God, or makes 
observations concerning human affairs; when of a sudden I am surpriz’d to find, that 
instead of the usual copulations of propositions is, and is not, I meet with no proposition 
that is not connected with an ought, or an ought not.”, från A Treatise of Human Nature, 
bok III, del I, kap I, s 469.)
1969 De är en del av en viss tankestil, ett visst paradigm – jfr 2.4.5 ovan. Jfr även M Hans-
son, Kollektivavtalsrätten s 136 ff m hänv.
1970 Inarbetade taxonomier kan förstås upplevas som intuitivt tilltalande, och om man 
glömmer bort att de ursprungligen utarbetats i ett visst syfte kan de komma att få en bety-
dande tyngd och räckvidd. Deras eventuella sanningsvärde och pragmatiska lämplighet är 
dock alltid kontingenta, varför de utanför sina sammanhang kan komma att framstå som 
nonsensartade. Jfr t ex följande fantastiska taxonomi, ur vilken Foucault, The Order of 
Things (Les mots et les choses) ska ha fötts (se a a s xvi): ”This passage [in Borges] quotes 
a ’certain chinese encyclopaedia’ in which it is written that ’animals are divided into: (a) 
belonging to the emperor, (b) embalmed, (c) tame, (d) sucking pigs, (e) sirens, (f ) fabou-
lous, (g) stray dogs, (h) included in the present classification, (i) frenzied, (j) innumerable, 
(k) drawn with a very fine camelhair brush, (l) et cetera, (m) having just broken the water 
pitcher, (n) that from a long way of looks like flies’. In the wonderment of this taxonomy, 
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Det givna exemplet i sammanhanget är skillnaden mellan sådana rätts-
tillämpningsfakta (rätt) som domstolarna ska beakta självmant, och sådana 
rättsfakta (fakta) som måste åberopas och bevisas av parterna.1971 Denna 
distinktion har, åtminstone för den som kan sin Ekelöfska Rättegång,1972 
mer eller mindre uppenbar betydelse i civilprocessuella sammanhang. 
Särskilt i konkreta rättstvister, där klassificeringen av något som varande 
av endera slaget fungerar normerande för rättstillämparens verksamhet 
och sätter dess ramar (eller, annorlunda uttryckt, kan operationaliseras 
argumentativt i legitimerande respektive delegitimerande syften).1973 
Utanför sådana sammanhang är det dock inte givet att distinktionen har 
något analytiskt, pragmatiskt eller ens estetiskt värde.1974

Distinktionen har dock (och alltså) inte så lite fäste i avtalsrätten, 
genom den där inarbetade dikotomin med tolkning (fakta) och utfyll-
ning (rätt). Sådant som utmanar denna dikotomi har där orsakat en del 
irritation,1975 eller, med ett mindre laddat uttryck, teoretiska utmaningar.

Vi erinrar oss Lindskogs ord:
”Vissa likheter med skenargumentet har fiktionen. Således förekommer inte 
sällan att HD för att nå ett visst önskat slut ’anser’ att något förhåller sig på 
visst sätt, t.ex. att ett avtal har ingåtts.”1976

the thing we apprehend in one great leap, the thing that, by means of the fable, is demon-
strated as the exotic charm of another system of thought is the limitation of our own, the 
stark impossibility of thinking that.”
1971 Det är i sammanhanget inte ointressant att notera att även en ganska hardcore rätts-
positivist som Lundensaren Sevelin (Facts in the Law: A Legal Positivistic Conception 
of the Law/Fact Distinction, 2017) med dikotomierna Law/Fact och Law/Non-law för 
ögonen närmat sig frågan om hur en domares uttalanden om vad som faktiskt förevarit 
ska betraktas, och då funnit att domarens uttalanden om vad som förevarit, i termer av 
dikotomin, bör inordnas under Law-sidan. Det leder till att begreppet ”extended law” 
introduceras, och får inbegipa ”adjudicated facts”, som är ett slags ”Legal representation 
of Non-law” och omfattar fakta som enligt domarens omdöme finns. Rimligen är det 
också svårt att komma till någon annan slutsats, givet den begreppsliga logik som inrättas 
av premisserna, och att domarens uttalanden om fakticiteter innebär ett ianspråktagande 
av ett nödvändigtvis rättsligt mandat att fälla, rättsligt relevanta, omdömen därom.
1972 Den framställning som enligt Zahle, Om fodnoter s 50, länge varit svensk process-
rätts standardverk. ”Enhver procesretlig drøftelse i videnskabelig sammenheng måtte rela-
tere sig til Ekelöf. En fodnote med henvisning till Ekelöf var det mindste, man kunne 
yde, og det var som regel for lidt. Situationer av denne karakter [kan] drøfte[s] som en 
for institutionel policy, et intellektuelt forankringspunkt, som det ikke står deltagarne frit 
for, om de benytte eller ej.”
1973 Jfr i närliggande sammanhang Ekelöf, Edelstam & Pauli, Rättegång V 8 uppl s 274.
1974 Så är det, till exempel, lite konstigt att gå runt och sortera alla människor man möter 
som att de är antingen rävar, eller igelkottar.
1975 Som i ”Legal Irritants”. Jfr även t ex i not 1791 ovan.
1976 Lindskog, Högsta domstolen och den kommersiella rätten, JT 2002–03 s 77.
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och noterar den kritiska tonen. Vi påminner oss även om att Hellner 
betraktade de så kallade ”anses-utfästelserna” (de fall där garantier ansetts 
föreligga, och fått legitimera skadeståndspåföljder motsvarande inom-
kontraktuellt skadestånd, trots att avtalstolkningsunderlaget varit väl 
tunt) som ett slags analogier.1977

Det är kanske inte otvetydigt, men Lindskog kan läsas som att han 
betraktat ”anseendena” som fiktioner och därmed som fingeranden av 
något faktiskt (dvs icke-rättsligt) i form av visst avtalsinnehåll – det vill 
säga som omständigheter.1978 Med en sådan läsning är han, givet det 
rättsrealistiska arv som präglar den civilrätt han så väl behärskar,1979 pre-
disponerad att vara skeptiskt inställd till anseendena.1980 Hellner var, å 
andra sidan, benägen att se anses-lokutionerna som att de var betecknan-
de för analogioperationer, eller inbjudningar till sådana operationer, vilka 
innebär ändringar på det rättsliga planet, och kunde därför vara mindre 
kritiskt inställd till dem.1981

De olika författarna kan alltså läsas som att de haft olika uppfattningar 
om hur ett ”anseende” ska betraktas, i termer av skillnaden mellan fakta 

1977 Jfr 4.3.3.3 ovan.
1978 Jfr Lindskog, Högsta domstolen och den kommersiella rätten s 78: ”fiktionen som 
medel till att nå ett önskat slut kan ses som en utrerad form av individualisering i det att 
HD ’uppfinner’ sakförhållanden”. Jfr även B Lehrberg, Praktisk juridisk metod 10 uppl 
s 138: ”Juridiken arbetar i stor utsträckning med fiktioner, dvs antaganden om händelser 
som aldrig inträffat. […] En åtgärd, en händelse, en omständighet etc […]”.
1979 Jfr Lindskog, Rättsvetenskapens betydelse för prejudikatbildningen på förmögen-
hetsrättens område s 174: ”Den som är fostrad i den skandinaviska rättsrealismen bär 
säkerligen långt på väg med sig ett sätt att tillnärma sig juridiska frågor. Att idag det 
ideologiska arvet från den skandinaviska rättsrealismen av yngre forskare – långt yngre än 
jag – och kanske även andra yngre jurister betraktas som en belastning är en annan sak.” 
Jfr även vid och i not 1550 ovan och 6.5 nedan.
1980 Jfr, utöver referenserna som getts ovan, en intervju i tidskriften Advokaten (Hellberg 
& Knutsson, Hur sköter HD sin uppgift som prejudikatbildande instans?, 2003, nr 4), 
där dåvarande advokaten Lindskog besvarade frågan: ”Vad utmärker ett bra prejudikat?” 
med: ”Ett HD-avgörande kan vara ett bra prejudikat på olika sätt. Det klassiska fallet 
är naturligtvis att HD antar en rättssats och därmed tydliggör rättsläget på samma sätt 
som lagstiftaren gör genom en lagregel. De flesta HD-avgöranden har dock inte en sådan 
pregnant karaktär. Det hindrar inte att ett HD-avgörande ändå kan vara ett bra prejudi-
kat, nämligen om avgörandet genom en rättsmetodologisk medvetenhet från HD:s sida 
utformas så att det ger anvisning om en relevant rättslig argumenteringsmodell. Tyvärr 
möter man dock alltför ofta HD-avgöranden med rent prejudikatförstörande motivering-
ar, såsom att hänvisa till vad parterna ’får anses ha avtalat’ (det vill säga en avtalsfiktion). 
Sådana motiveringar förklarar ingenting, de innebär endast att förklaringen döljs och 
skapar i förlängningen, inte rättsvisshet utan rättsovisshet.” På intervjuarens följdfråga: 
”Skriver HD bra domar utifrån detta intresse?” svarade han sedan: ”Som redan har fram-
hållits skiftar kvaliteten på HD:s avgöranden.”
1981 Se 4.3.3.3 ovan.
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och rätt. En sådan läsning genererar en motsättning mellan två läger och 
bjuder därmed in till att ställa frågan om vems uppfattning som har mest 
skäl för sig.1982 Frågan blir då hur ett ”anseende” egentligen ska betraktas: 
är det en justering på faktumsidan eller på rättsidan? – och är ”anseen-
den” alltså förkastliga eller försvarliga?

Det är tydligt att ställandet av sådana frågor baseras i ett accepterande 
av distinktionen mellan fakta och rätt som sådan. Som sådan, och som 
en äkta dikotomi – där inget tredje alternativ ges, och där anseendena, 
liksom allt annat, på grund av den tvingande begreppsliga logik som 
inrättas genom accepterandet, rent logiskt måste hänföras till dikotomins 
endera pol. Tvånget att på så vis hänföra ”anseendena” synes i sin tur 
innebära att dessa i förlängningen, givet realistiska och positivistiska pre-
misser, antingen borde förkastas, som fiktioner (som inte uppfyller rea-
listiska krav på rationell argumentation),1983 eller kunna försvaras – men 
då endast som provisorier, i avvaktan på någon form av parafrasering 
(”egentligen, rör det sig om en analogi”).1984

En sådan i dikotomin baserad förståelse av att något ”anses” vara på ett 
visst sätt, synes dock missa något väsentligt i anses-lokutionens funktion 
i rättsdogmatisk argumentation, samt vad det, vanligen,1985 innebär att 
något ”anses”. Att ”anse” något fungerar ofta som en argumentationsför-
kortande omgestaltning, som första det första implicerar att det som aktua-
liserar anseendeoperationen måhända är  på ett visst sätt, men ändå ska 
anses  vara  på ett annat sätt.1986 För det andra implicerar anseendet då 
regelmässigt även något slags likhetsargumentation, som kan legitimera 
omgestaltandet.1987 Det rör sig då om ett slags ”adjustor-word”,1988 som, 
i rättsliga sammanhang typiskt sett genom att implicera relevanta likhe-
ter, alltså jus terar  något – till exempel en regels tillämpningsområde, 
antingen i utsträckande eller i inskränkande riktning, eller vissa omstän-
digheters rättsliga betydelse. (Varvid ”omständigheter” bör förstås som 

1982 Jfr, ang den framställningsformens effekter, Hampe, Deciding Staged Battles of the 
Past s 1 ff, bl a s 7.
1983 Jfr om Hellner ovan vid noterna 1383–1393.
1984 Jfr om Benthamsk parafrasis och Ross-Kelsensk omklassificering vid not 1511 ff 
ovan. Jfr även ang Ekelöfsk realism H Andersson, Skyddsändamål och adekvans s 194 f.
1985 Om att anses-lokutionen är mångtydig, jfr strax nedan.
1986 Jfr ovan vid not 1938.
1987 Jfr H Andersson, Likhetsargumentation – analogi och metamorfos, Fs Frändberg 
s 13 ff, ssk s 33 ff.
1988 Detta slag av omgestaltande markörer är en allmän vetenskaplig företeelse, menar 
Feyerabend, Against method s 59: ”Extraordinary cases which might create difficulties are 
defused with the help of ’adjustor words’, such as ’like’ or ’analogous’, which divert them 
so that the basic ontology [här: regeln, sådan den tänks vara] remains unchallenged.”
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ungefär: ”de fakta vilka i kraft av en rättstillämpares omdöme befinns 
vara existenta i den meningen att de tillmäts relevans i det fall tillämparen 
har framför sig”.)1989

Att ”anse” något vara på ett visst sätt, innebär ett utnyttjande av en 
etablerad juridisk-retorisk språklig figur, eller en retorisk figur vilken ingår 
i den juridiska tekniken.1990 Det kan, försåvitt man insisterar på att ana-
lysera ett ”anseende” i termer av den nämnda dikotomin, ha återverk-
ningar på både rättsidan och faktumsidan – och ofta går det inte att 
utläsa på vilken sida av dikotomin justeringen skett. Detta då anseendet, 
som figur, inte är konstruerat på ett sätt som nödvändigtvis respekterar 
den dikotoma spjälkningen. I princip finns det inget hinder mot att anse 
något faktiskt vara på ett visst sätt, genom att beskriva det i vissa termer, 
som då anförs som välfunnet representativa (oberoende av om en utom-
stående vill betrakta det som falskt eller fiktivt);1991 alternativt att anse 
något föreligga till dess att det motbevisas (presumtion), eller att anse en 
viss regel tillämplig på visst sätt, oberoende av hur den ”bokstavligen” bör 
förstås (analogi).

Anses-lokutionen är flertydig och det går inte alltid att utläsa i vilken 
betydelse den används av de sammanhang i vilka lokutionen förekom-
mit.1992 Givet ett rättsrealistiskt analytiskt raster bör det dock vara de tre 
nämnda alternativen – omständighet, presumtion och analogi – som är 
de enda möjliga. Flertydigheten är en del av anses-lokutionens poäng och 
en central del av dess retoriska funktion. Däri ligger också en betydande 
del av dess flexibilitet och styrka.1993

(Det gör såvitt känt varken Lindskog eller Hellner, som båda tenderat 
att vara ganska sunt pragmatiska, men:) På grund av denna deras form 
kan ”anseendena” upplevas som teoretiskt besvärliga – alldeles särskilt av 
dem som när en längtan efter begreppslig stadga, vilken föreställs kunna 

1989 Jfr vid not 1737 f ovan.
1990 Trots försök att utmönstra den; jfr om Karlgren och Hellners arbete med nya köp-
lagen 4.3.3.3 ovan.
1991 Jfr Strömholm, Behövs en prejudikatlära?, Fs Hellner s 651 f; självciterat i Ström-
holm, En svensk prejudikatlära SvJT 1984 s 940. Jfr även H Andersson, Likhetsargumen-
tations s 33 ff, som noterar möjligheten, men finner det mer välbefogat att försöka for-
mulera klara besked på rättsidan, då ”[r]isken för fiktioner är […] ganska överhängande 
om man istället för att utföra den motiverande likhetsargumentationen endast nyttjar ett 
redan befintligt begrepp men istället gör det elastiskt och anpassligt till ’praktikens’ krav”.
1992 Se om amfibolier Bruhn, Delade meningar s 42 ff.
1993 Jfr hur ”anses” används i NJA 2005 s 142: ”Dessa innebär att ett avtal mellan två 
parter kan omedelbart berättiga en tredje man, om detta framgår av avtalet eller enligt 
vanliga tolkningsregler kan anses vara vad parterna åsyftat.”
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tjäna som fundament för allehanda framryckningar i positivistisk anda 
och vetenskapens namn.1994

I praktiken torde dock sällan anses-lokutionerna utgöra något problem. 
Snarare är de tvärtom på grund av sin elasticitet ett mycket användbart 
resonemangsmässigt verktyg, inte minst i sådana relativt trängda lägen 
då de övriga topikerna i den önskade riktningen synes otillgängliga. Det 
framstår inte som givet varför teorin här skulle ges prioritet framför prak-
tiken, på ett sätt som legitimerar att rättsteorins (sken)problem exporte-
ras dit – exempelvis genom försök att utmönstra anses-lokutionen ur det 
tillåtna förmögenhetsrättsliga vokabuläret.

För att alludera på en klassisk retorikpoäng (vilken redan figurerat flera 
gånger), kan sägas att anses-lokutionen, förstådd som en juridisk-retorisk 
figur, i sig varken är bra eller dålig, god eller ond. Dess konkreta använd-
ning i specifika situationer kan uppfattas vara det, genom att den innebär 
konsekvenser som från ett eller annat perspektiv framstår som oönsk-
värda, men om så är fallet eller inte kan rimligen inte bedömas utifrån 
anses-lokutionen som sådan. (Så betingas ju exempelvis även varje kritisk 
hållning mot anses-lokutionen, av premisser som är externa i förhållande 
till densamma.)

1994 Jfr hur kretsen kring den vetenskapligt renhetssträvande Hägerström ska ha haft 
uppmaningen ”Låt oss fixera begreppen!” som ett slags motto och utgångspunkt vid varje 
diskussion, t ex vid seminarium (så Marc-Wogau, Studier till Axel Hägerströms filosofi 
s 7; B Petersson, Värde, känsla och fiktion s 15 och 59 m hänv t Hägerström, I moral-
psykologiska frågor, Psyke 1908 s 85 ff, på s 98 (f )). Som sådan inledning kan det förstås 
funka – inte minst som en uppmaning om, det i och för sig vällovliga, att eftersträva 
begreppslig precision, som en form av eloquentia. Jfr därtill Ingvarsson, Pengar luktar 
inte – eller gör de det?, SvJT 2011 s 1021 ff. Det framstår däremot som väl självsäkert att 
förvänta sig att begreppsbestämningarna skulle ha preskriptiv verkan utanför seminarie-
rummets väggar, då ett seminarium knappast (inte ens ett Uppsalafilosofiskt sådant) utan 
vidare har makt att självständigt åstadkomma sådana (språk)konventionella förändringar 
som fordras. I den mån sådana är möjliga kan de knappast dikteras. (”Härmed bestäm-
mer vi att termen ’brandbil’ skall definieras som ’kattunge’, vilket skall analyseras så: 
’k-a-tt-ung-e’ – varsågod vetenskapen!”) Istället krävs att ett visst bruk utbildas och accep-
teras, och sedan krävs alltjämt (något mått av) legitimerande argumentation för att en 
begreppsanvändning (vare sig den är ny eller gammal) ska accepteras, av det auditorium 
man nu vänder sig till – något som illustreras av en gammal debatt mellan å ena sidan 
Sandström och Peterson (som är vän av den Hägerströmska traditionen, jfr, inte bara 
titeln i, Peterson, Låt oss fixera begreppen! Ett genmäle, JT 2004–05 s 977 ff) och å andra 
sidan Peczenik, om bl a begrepp och värderingars roll i rättsdogmatiken. Se Peczenik, 
Värdenihilismen och den konstruktiva juridiken, JT 1998–99 s 462 ff; Peterson & Sand-
ström, Till frågan om rättsvetenskapsmannens bevisbörda. I väntan på historiens dom, 
JT 1999–00 s 751 ff; Peczenik, Den normativa rättsvetenskapens rättsbildande roll. En 
replik, JT 2000–01 s 228 ff; Peterson & Sandström, Vett och etikett i rättsvetenskapen. 
Slutreplik, JT 2000–01 s 234 ff.
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Det sagda kan illustreras med avgörandet i NJA 2010 s 559, där HD fann en 
tredjemanseftergift föreligga.1995 Denna gestaltades som en del av en skade-
ståndsborgenärs avtal med skadevållarens avtalsmotpart (det rörde sig alltså 
om en A–B–C-relation, där A eftergav ett krav mot C genom avtal med B). 
Bedömningen byggdes på ett tolkningsunderlag som nog får beskrivas som 
tunt, vilket illustreras redan av HD:s formuleringar som sådana. Det aktu-
ella avtalsvillkoret inflöt nämligen i avtalet genom ett resonemang i termer 
av vad som fick ”anses” vara ”underförstått”. HD:s dom är i flera avseenden 
uppseendeväckande och intressant, inte minst som ytterligare ett exempel 
på temat tredjemansavtal på tunt underlag. Den har dock hittills fått gan-
ska begränsad uppmärksamhet i den avtalsrättsliga litteraturen, där de kri-
tiska reaktioner som kunnat förväntas uteblivit. Domen kan dock noteras 
som ett exempel på att såväl ”anseenden” som, också relativt långtgående, 
beaktanden av det som ”anses underförstått” kan accepteras som legitima, i 
åtminstone vissa fall och kontexter.1996

4.4.3.5 Interimistisk och förtydligande sammanfattning
Även om det ingalunda alltid gjorts explicit i kritiken av de fiktiva tred-
jemansavtalen, så kan mycket av kritiken läsas som att den grundar sig i 
ett antal olika begreppsliga spjälkningar som under det senaste seklet varit 
skapligt prominenta i civilrättsvetenskapen. Det är åtminstone intrycket, 
här. En sådan läsning kan motiveras med att kritiken är konsekvent med 
dessa spjälkningar, samt med att det inte är ett särdeles långsökt antagande 
att några av civilrättsvetenskapens centrala tankestrukturer kommit att 
påverka konkret civilrättsvetenskapande i olika fall och frågor.

Dessa tankestrukturer fotas i ett antal motsatspar, vilka det är frestande 
att se som äkta dikotomier, och som instansieringar av en överordnad 
spjälkning mellan Varat och Börat. De centrala distinktionerna är för 
det första den rättsteoretiska distinktionen mellan fakta och rätt; för det 
andra den ontografiska distinktionen mellan fakta och fiktion;1997 och för 
det tredje de juridisk-tekniska distinktionerna mellan fiktion och analogi 
respektive mellan presumtion och analogi, eller analogisk argumentation 
i vid mening. Där tillhör de förstnämnda leden (fiktion, presumtion) den 
ontografiska faktasidan och de senare leden (vari ordet analogi är homo-
nymt) rättsidan. Den fjärde och sista distinktionen är den förmögenhets-
rättsliga sådana mellan tolkning och utfyllning, där termerna sorterar på 
samma sätt.

1995 Jfr vidare om fallet 4.5.2.2 nedan.
1996 Vi återkommer till domen och lägger ut den ordentligt nedan, varigenom de här lite 
svepande påståendena kan komma att framstå som mer underbyggda.
1997 Angående ”ontografi”, jfr kring not 1880 ovan.
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Det bör noteras att samtliga dessa motsatspar, på de vis de förekommit 
i det civilrättsliga samtal som här berörs, är att betrakta som inomrätts-
liga kategorier, i den meningen att de tillhör den juridiska tekniken och 
retoriken. Utanför sina respektive rättsliga sammanhang bör de sannolikt 
anses sakna mening och/eller validitet (alternativt bära andra meningar, 
som delar av andra sammanhang). Därtill, och därför, har det ovan låtit 
förstås att de dikotomiska förståelser vilka motsatsparen ligger till grund 
för bör begränsas, så att deras betydelse inte kommer att oreflekterat eller 
illegitimt utsträckas utanför sina respektive sammanhang.

Därutöver har i texten pretenderats på att problematisera en sådan 
spridd psykologiserande förståelse av avtalstolkningens partsviljebegrepp, 
som tjänar till att inskränka det sistnämnda motsatsparets tolkningssida 
på ett omotiverat begränsande sätt. Denna problematisering har avsetts 
tjäna till att lägga grunden för en alternativ icke-dikotomisk förståelse av 
den klassiska distinktionen mellan tolkning och utfyllning, vilken vi ska 
gå närmare in på i band 2.1998

Först skall dock något sägas om fiktionskritikens budskap, såvitt gäller 
Högsta domstolens funktion som prejudikatinstans.

4.4.4 Budskapet: Ändamålsenlig rättsutveckling

4.4.4.1 Prejudikatutveckling – allmängodset
Till de förmögenhetsrättsteoretiska premisserna som berörts ovan, kan 
läggas att den berörda fiktionskritiken bör förstås mot bakgrund av vad 
som utgör Högsta domstolens uppgift. Denna uppgift framgår indirekt 
genom rättegångsbalkens regler om prövningstillstånd. I 54 kap 10 § 
finns de centrala dispensgrunderna. Där anges, parafraserat, att HD kan 
lämna prövningstillstånd antingen då det finns synnerliga skäl därtill, 
såsom att det förekommit grova fel, eller därför att ett överklagat mål 
aktualiserar frågor av prejudikatintresse.

Den första dispensgrunden är ointressant för våra syften. Den senare 
är det inte. I lagen uttrycks denna senare dispensgrund i termer av att det 
är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att ett överklagande prövas 
av HD,1999 och kritiken bygger i anslutning till detta på vad som tänks 
utgöra en lämplig prejudikatutveckling – då kritiken innebär att den preju-
dikatutveckling som här berörs varit mindre lämplig.

1998 I Bd 2, kap 9.
1999 Jfr om terminologin t ex Bylander, Ej bygga upp men riva neder?, de lege 2013 
s 33 ff, s 36 ff m hänv.
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Ett prejudikat ska alltså i princip definitionsmässigt vara till ledning 
för rättstillämpningen,2000 och många skulle säkert vara beredda att skriva 
under på att prejudikat bör utformas så att de är till så mycket  led-
ning som möjligt – eftersom domstolens begränsade resurser då utnyttjas 
mest effektivt.2001 Det finns dock, naturligt nog, olika uppfattningar om 
vad som är prejudikatnyttigt, och därmed även om hur prejudikatnytta 
uppnås. Därtill kan man ha olika uppfattningar om hur intresset av att 
varje enskilt avgörande utnyttjas för att ge maximal prejudikatnytta bör 
balanseras mot andra hänsyn vid dömandet – varvid förmodligen tradi-
tionella rättsstatliga hänsyn väger tyngst.2002 Det vill säga hänsyn som 
rättssäkerhet samt formell och materiell förutsebarhet, och därmed för-
bundna principer.2003

Därvid kan såväl process- och materiellrättsliga principer som mer profes-
sionsetiska sådana aktualiseras, och som exempel på potentiellt kontrover-
siella teman kan framhållas: hur stor respekt som bör ges tidigare praxis 

2000 Det är därför vissa av HD:s avgöranden, nämligen de prejudikatmässigt ointres-
santa, göms undan i NJA:s notisavdelning. Jfr Knutsson, Om rättsfallsreferat, Fs Gregow 
s 169 ff, på s 171 f. (NJA följer i övrigt dess förste utgivare G(ustav) B(irger) A(nders) 
Holms urvalsprincip, enligt vilken alla HD:s avgöranden refereras, ”försåvitt icke dessa 
äro av den beskaffenhet att något tvivel om deras fullständiga intresselöshet ej rimligen 
bör uppstå”, a st.)
2001 Jfr prop 1971:45 s 93, där DepC, som en följd av fullföljdsreformen, prognosti-
cerade en minskad arbetsbelastning avseende överklaganden utan egentligt prejudikat-
intresse, vilken kunde medföra större prejudikatfokus och därmed -nytta, i HD:s verk-
samhet. Statistiken avseende måltillströmning, avverkandegrad och målbalanser är ett 
återkommande tema i olika utvärderande anteckningar om HD:s verksamhet, jfr t ex 
Welamansson, Några synpunkter på HD:s verksamhet efter 1971 års fullföljdsreform, Fs 
Eek, Ljungman & Schmidt s 615 ff; Höglund, Hur blev det se’n? Ett par anteckningar 
från HD:s verksamhet, Fs Welamsson s 337 ff; Lindskog, Att vara advokat i Högsta 
domstolen, Insolvensrättslig tidskrift 2018 s 24 ff. Jfr även Heuman, Högsta domstolens 
prejudikatnedbrytande verksamhet, Fs Bolding s 201 ff. För ett perspektiv på den vik-
tiga frågan om HD:s organisation, se Lindblom, Smygreform i Högsta domstolen?, SvJT 
2004 s 11 ff, och för viss HD-intern kontext till den lagändring Lindblom där kritiserar, 
se Svensson, Högsta domstolen tvingas spara, SvJT 2004 s 91 f.
2002 Även annat kan dock förstås väga in. t ex känsla för stilistisk rättvisa, språkvård och 
domarens rättmätiga egensinnighet, jfr Rune, Domens retorik s 229 ff.
2003 Jfr t ex C Ramberg, Prejudikat som rättskälla i förmögenhetensrätten s 61 ff m v 
hänv. Jfr även JustR Lindskogs tillägg i NJA 2012 s 535; J Lind, Högsta domstolen och 
frågan om doktrin och motiv som rättskälla, JT 1996–97 s 357; Grönfors, Ändamålsför-
skjutning och rättssäkerhet, SvJT 1960 s 12 ff, bl a s 21; Peczenik, Juridikens allmänna 
läror, SvJT 2005 s 254 samt Heuman, Högsta domstolens prejudikatnedbrytande verk-
samhet, Fs Bolding s 201 ff, som inom ramen för sin undersökning av olika prejudi-
katnedbrytande manövrar antyder flera beaktansvärda mothänsyn (ofta kopplade till en 
förutsebarhetstematik i anslutning till prejudikats klarhet).
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(är prejudikat bindande?),2004 och hur denna respekt bör yttra sig (ska 
tidigare praxis redovisas?);2005 i hur stor utsträckning domstolen bör hålla 
sig till saken (och vad är i så fall den?),2006 genom att inte gå utöver vad 
parterna yrkat, åberopat eller bevisat (kontroversiella exempel: NJA 1998 
s 792, NJA 2016 s 107, NJA 1996 s 400),2007 och undvika uttalanden 

2004 En klassisk fråga – vilken bör besvaras såväl jakande som nekande – då frågan är 
felställd. ”På vilket sätt är prejudikat bindande?”, eller ”Hur sätter prejudikat ramar för 
senare tillämpare?” vore bättre frågor, jfr Schmidt, Domaren som lagtolkare, Fs Herlitz 
s 264: ”Domaren ställer icke frågan, vad är gällande rätt.” utan ”Vad har jag att rätta mig 
efter?”. Angående frågan om prejudikats bindande verkan, se även t ex Strömholm, En 
svensk prejudikatlära, SvJT 1984 s 934 ff; C Ramberg, Prejudikat som rättskälla i förmö-
genhetensrätten s 53 ff, ssk s 58, m hänv och 2.5.3 ovan.
2005 Jfr C Ramberg, Prejudikat som rättskälla i förmögenhetensrätten s 232 ff, som anför 
att det är ”oklart varför [HD i NJA 2013 s 491] inte hänvisade till de många prejudikaten 
om tredjemansavtal” och ”[m]öjligen innebär avsaknaden av referenser att prejudikaten 
är överspelade.” Såtillvida att det, i helt neutral bemärkelse, är oklart varför HD inte 
hänvisade till de tidigare fallen är det lätt att instämma i hennes omdöme. Icke-referen-
sen kan dock möjligen ses som endast en effekt av att det inte finns någon konvention 
av att hänvisa till (all) tidigare praxis av relevans – vilket också illustreras av Rambergs 
egen framställning (se a st). Tystnaden behöver därmed knappast nödvändingtvis tolkas 
som en signal om att äldre praxis är överspelad, det vore snarare en ganska överraskande 
ståndpunkt. Jfr även J Lind, Högsta domstolen och frågan om doktrin och motiv som 
rättskälla, JT 1996–97 s 363 f. Se om HD:s hänvisningskutymer även Bd 2, kap 10, i 
anslutning till NJA 2010 s 629.
2006 Jfr Westberg, Överraskande rättsbildning på grundval av handelsbruk eller allmänt 
tillämpade standardvillkor, JT 2000–01 s 348 ff, samt för processuell kontext t ex Nordh, 
Är endast olika rättsföljder som är likvärdiga samma sak?, SvJT 2001 s 655 ff, och Nordh, 
Är det sak samma om saken är densamma eller inte?, SvJT 2002 s 12 ff. Se även, och 
inte minst, debatten kring HD:s avgörande i NJA 2016 s 107, varom i noten nedan, 
ur den debatten märks bl a Lindskogs (som var med och dömde) aningen överraskande 
uttalanden i Betalning 2 uppl s 341 not 1187: ”det som HD av prejudikatskäl betraktade 
som huvudfrågan i målet (se särskilt rubriken) inte sammanfaller med det yrkande som 
HD hade att ta ställning till. […] den från aktiemarknadssynpunkt primära frågan.”, och 
s 342 not 1190: ”de i prejudikathänseende ointressanta frågorna om processens ram och 
om kommunikation”.
2007 I 1998 års fall fanns det utrymme att anse talan felaktigt utformad, och därför ogilla 
densamma, då käranden, som köpt en bostadsrätt där det vid tillträdet fanns ohyra (en 
veritabel invasion av kackerlackor), hade yrkat på prisavdrag, trots att lägenheten fram-
gångsrikt hade sanerats och felet därmed var avhjälpt, om än inte inom skälig tid. I ett 
sådant fall finns det ingen kvarstående värdeminskning vilken hade bort ersättas genom 
prisavdrag. Käranden borde inte ha tagit in ”prisavdrag” i yrkandet, utan blankt yrkat på 
fullgörelse intill visst belopp. I den mån käranden prompt ville anföra en ”rättslig grund” 
(vilket dock i kraft av principen om jura novit curia inte behövs), kunde den åberopats i 
samband med just grunderna, eller än hellre pläderingen. Då borde käranden också ha 
gjort gällande rätt till antingen skadestånd eller, hellre, ersättning för egna avhjälpande-
kostnader. HD fann dock, trots talans tveksamma utformning, att köparen ”[v]id ett 
beaktande av samtliga omständigheter […] bör tillerkännas ett prisavdrag på den grun-
den att felet i lägenheten inte har avhjälpts inom skälig tid.” Jfr 34–37 §§ köplagen och 



507

obiter dicta;2008 hur försiktig domstolen bör vara,2009 genom att inte gå 
för fort fram eller lansera prejudikat med svåröverskådliga konsekven-
ser (prejudikatdomstolarna arbetar ganska snabbt,2010 och saknar såväl 
utredningsarbete som remissförfarande); samt hur ”marknadsorienterad” 
domstolen bör vara, i framför allt kommersiella tvister, och vad det kan 
innebära.2011 (Att de gamla goda omsättnings- och trygghetsintressena 
bör bejakas? När gör de det då?)2012

Därutöver kan det förstås diskuteras vad som egentligen är till ledning 
för rättstillämpningen, vilket i praktiken kanske främst avser den som sker 
i underinstanserna. I förarbetena till de nuvarande reglerna om preju-
dikatdispens framhålls särskilt intresset av enhetlighet i rättstillämpning-

se om fallet Herre, Relationen mellan prisavdrag, avhjälpandekostnadsersättning och ska-
destånd – några systematiska reflexioner mot bakgrund av NJA 1998 s. 792, Ms Rodhe 
s 147 ff. Avgörandet från 2016 tillhör 2010-talets mest kritiserade tvistemålsavgöranden 
och har ansetts problematiskt på såväl processuell som materiell grund. Se rättsfallskom-
mentarer av Unnersjö, Emissionsgarantiers bindande verkan och interventionsbetalarens 
ställning JT 2016–17 s 409 ff och Håstad, Emissionsgarantimålet NJA 2016 s. 107; nu 
fråga om domvilla och resning samt lämplig domstol för vissa extraordinära ärenden, JT 
2016–17 s 605 ff, med följande debattinlägg av Schöldström, Helgar ändamålet medlen?, 
SvJT 2017 s 142 ff; Schöldström, Tvistemålsanalys s 54 ff; Lambertz, Processrätten i 
emissionsgarantidomen, SvJT 2017 s 334 ff; Lindskog, Betalning 2 uppl s 341 ff och 
Håstad, Ingen resning i emissionsgarantiärendet, JT 2017–18 s 137 ff.
2008 Jfr dock Welamsson, Några synpunkter på HD:s verksamhet efter 1971 års full-
följdsreform, Fs Eek, Ljungman & Schmidt s 618, som menade att det efter reformen 
(vars syfte var att renodla HD:s funktion som prejudikatinstans) ”[i] och för sig borde 
[…] finnas utrymme för en utveckling av prejudikatbildningen även genom större utför-
lighet i motiveringarna, åtminstone i form av särskilda yttranden med utveckling av 
enskilda ledamöters mening.” Jfr även Calissendorf, Lambertz & Lindskog, Tillägg till 
Högsta domstolens avgöranden, samt något om skiljaktigheter, SvJT 2012 s 313 ff, Lind-
skog, Betalning 2 uppl s 343 not 1192, samt Lambertz, Varför är man skiljaktiga i Högsta 
domstolen, Fs Lindskog s 401 ff och Håstad, Om skiljaktiga meningar, Fs Lindblom 
s 303 ff, ssk s 314. De båda senare källorna rör som synes av titlarna skiljaktigheter, men 
har trots det viss bäring på diskussionen om tilläggs lämplighet, då argumenten för och 
emot tillägg och skiljaktigheter i någon mån överlappar varandra.
2009 Jfr Del Mar, Legal Fictions and Legal Change in the Common Law Tradition s 225 ff, 
ssk s 235 ff, som, låt vara för Common Law, förespråkar en pragmatisk inkrementalism. 
Jfr även t ex Bengtsson, Domare och lagstiftare i samverkan och konflikt, Fs Strömholm 
s 109 ff, bl a s 110, 113, 129 f och J Lind, Rättsfallsanalyser – recension eller analys?, JT 
1995–96 s 232 ff, samt NJA 1997 s 660 och JustR Håstads tillägg i NJA 2008 s 684.
2010 Jfr Welamsson, Några synpunkter på HD:s verksamhet efter 1971 års fullföljdsre-
form, Fs Eek, Ljungman & Schmidt s 618 f; samt för detaljer Håstad, Om skiljaktiga 
meningar, Fs Lindblom s 315 f och Victor, Justitierådet Torgny Håstads verksamhet i 
HD, Fs Håstad s 728 f. Ibland tar, eller tog, domsförfattandet inte mer än en kvart, se 
Munck, Från Welamsson till Håstad, Fs Håstad s 595.
2011 Jfr t ex Lindskog, Högsta domstolen och den kommersiella rätten, JT 2002–03 
s 68 ff, varom i not 246 ovan och vid not 1294 ff. Jfr även 5.3, 6.4 nedan.
2012 Se vidare 6.4 nedan.
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en.2013 Givna och tydliga regler tänks borga för sådan enhetlighet, varför 
prejudikatintresse finns särskilt då prejudikat saknas i en viss fråga; då 
tidigare praxis är otydlig, exempelvis därför att den är gammal eller på 
grund av samhälleliga eller i övrigt kontextuella förändringar; i övrigt är 
”i behov av förstärkning”, eller då underrättspraxis spretar.2014 Därtill, 
sägs det ibland, bör naturligtvis HD övervaka praxis, och tillse att rätts-
tillämpningen är tillfredsställande – vilket är den främsta öppningen för 
att gå till plenum och frångå tidigare prejudikat.2015 (Även otillfredsstäl-
lande prejudikat kan ju vara väl så tydliga.)2016

Frågan om prövningstillstånd bör meddelas är dock i viss mening inte 
en fråga för reglerna om prövningstillstånds meddelande, då dessa regler 
inte ger någon egentlig ledning för bedömningar av om prejudikatläget 
är tillfredsställande. Bedömaren får istället vända sin uppmärksamhet 
mot regelsystemet i övrigt, då det är dettas innehåll och tillämpning som 
bör beaktas, för att frågan om prejudikatlägets (o)tillfredsställande karak-
tär ska kunna besvaras.2017

För att största möjliga prejudikatnytta ska uppnås, och man ska kunna 
tala om goda prejudikat, bör i varje fall, i linje med förarbetena och den 
processrättsliga litteratur som närmast berör frågan, prejudikat alltså 
framför allt verka enhetlighetsdrivande och vara ”tillfredsställande”.

2013 Prop 1971:45 s 87. Jfr SOU 1969:41 s 162.
2014 Prop 1971:45 s 88; SOU 1969:41 s 162 f. Welamsson, Rättegång VI 3 uppl s 164 ff; 
Ekelöf & Edelstam, Rättsmedlen 12 uppl s 158 ff. Jfr även Höglund, Hur blev det se’n?, 
Fs Welamsson s 344 f.
2015 Ekelöf & Edelstam, Rättsmedlen 12 uppl s 158. Jfr även Calissendorff, Plenum och 
skiljaktigheter – vad ska det vara bra för?, SvJT 2017 s 795 ff, s 801 f, 803 f.
2016 Ett sentida exempel är avgörandena om skattetillägg, där HD gått på en viss (tyd-
lig) linje, som föranlett debatt, och som underinstanser i några fall avvikit ifrån. Se ur 
debatten t ex Gulliksson, Regeringsrätten, skattetilläggen och Zolotukhin-avgörandet, JT 
2009–10 s 653 ff; Bylander, Högsta domstolens dubbelbestraffningsbeslut som bidrag till 
ledning av rättstillämpningen, JT 2010–11 s 111 ff; Stenhammar, Internationell anarki i 
svenska domstolar? Ett folkrättsligt perspektiv på ”HD-upproret” om skattetilläggen, JT 
2011–12 s 477 ff; Gulliksson, Klart till halvklart – om ne bis in idem och skattetilläggen, 
SvJT 2013 s 645 ff och Lambertz, Varför är man skiljaktig i Högsta domstolen, Fs Lind-
skog s 401, 406 f. För en översikt över avgörandena sedda ur en HD-domares perspektiv, 
se Toijer, Högsta domstolen och ne bis in idem – ett kapitel i rättsutvecklingen, Fs Lind-
skog s 719 ff.
2017 Jfr Bengtsson, Domare och lagstiftare i samverkan och konflikt, Fs Strömholm 
s 119: ”Den prejudikatbildande verksamheten kräver […] överblick av rättssystemet och 
lagstiftningsaktiviteten i stort och […] förmåga att utforma allmänna regler […]”
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4.4.4.2 Prejudikats räckvidd som kritiskt tema
Den kritik som här berörs tar snarast sikte på det senare, då kritikerna inte 
uppfattat prejudikaten som tillfredsställande. Detta omdöme bygger dels 
på att avgörandena baserats på ett otillfredsställande underlag (enligt ovan: 
”tunt tolkningsunderlag = fiktioner”), dels på att HD:s val av lösningar 
har en mer begränsad prejudikaträckvidd än vad som vore önskvärt. Tolk-
ningens normativitet begränsar sig till det enskilda (unika) fallet, medan 
en av HD anvisad (eller konstruerad) utfyllande rättsregel skulle ha fått 
verkan även utanför fallet, i enlighet med regelns tillämpningsområde.

Den senare typen av regel, en för ändamålet och det enskilda fal-
let tillskapad rättslig norm, var som nämnts också vad parterna (eller 
åtminstone deras ombud) var ute och for efter, med sin prejudikatbeställ-
ning i 1995 års fall. Talan hade ju där utformats för att framtvinga ”ett 
verkligt vägledande avgörande om gällande rätts innehåll på den aktuella 
punkten”.2018 I sammanhanget bör alltså detta förstås som en önskan 
om ett per format ivt  pre judikat  – ett avgörande vilket såväl skapar 
som deklarerar innehållet i den utfyllande kontraktsrätten på den aktuella 
punkten.2019 Det var vad som önskades, och denna önskan kan betraktas 
som driven av en bakgrundsförståelse om avtalstolkningsverksamhetens 
former som överensstämmer med den ovan skisserade moderna sådana. 
Nämligen på så vis att de generella faktorer som HD tillmätte betydelse, 
för att nå den på tredjemansavtal baserade utgången, tänks borde ha till-
mätts betydelse inom ramen för en progressivt rättsskapande operation, 
inte inom ramen en mer konservativ rättsskipande avtalstolkningsopera-
tion av det slag som utfördes.2020

Man ville, alltså och helt enkelt, ha en rege l  – inte bara ett uttalande 
om hur det aktuella avtalet skulle tolkas – eftersom en regel, till skillnad 
från ett avtal, har räckvidd även utanför det enskilda partsförhållandet 
och fallet.

4.4.4.3 NJA 2013 s 1190 – instansiering av en modern ideologi
Läser man tredjemansavtalsfallen, och särskilt NJA 1995 s 197, på det 
viset – som att talan drevs av en rege l suktande  prejudikatlystnad – så 
kan avgörandet i NJA 2013 s 1190 betraktas som en uppföljare till den 
serie rättsfall som här berörs.

2018 Se vid not 1119 ovan.
2019 Jfr i och vid not 1803 ovan.
2020 Jfr 4.4.2.2 ovan.
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Avgörandet från 2013 är illustrativt för den prejudikatbildningsideologi 
som här berörs.2021 Fallet har också viss betydelse – och stort symbolvärde 
– för frågan om förhållandet mellan tolkning och utfyllning. Specifikt 
vad gäller vilken av dessa ”tekniker” för att fastställa rättsförhållandens 
innehåll som bör prioriteras, när det är oklart om en viss rättshandling 
har förekommit eller inte.

Bakgrunden till målet var att en bostadshyresgäst som var i dröjsmål 
med flera månaders hyresbetalningar till sin hyresvärd betalade in ett 
belopp motsvarande en månadshyra. Skulderna konceptualiserades i fal-
let som skilda från varandra, varvid frågan i målet kom att bli mot vilken 
av de flertaliga hyresfordringarna betalningen skulle avräknas. Svaret på 
den frågan skulle komma att bli avgörande för om hyresgästen skulle få 
bo kvar eller inte, då hyresrätten vore förverkad på grund av betalnings-
dröjsmål om betalningen inte avräknades mot den äldsta skulden.

Givet vad som stod på spel vore det rimligt att anta att hyresgästen 
– försåvitt den kunde antas vara normalt rationell (vilket domstolarna 
tenderar att anse sig oförhindrade att anta) – åtminstone borde v i l ja 
att betalningen avräknades mot den äldre skulden, så att inte bostaden 
gick förlorad.2022 Det hade inte heller varit alldeles orimligt att förvänta 
sig att hyresvärden – försåvitt även denna antogs vara normalt rationell – 
kunde räkna ut att bostadshyresgästen ville betala på ett sätt som innebar 
att denna hade rätt att bo kvar, och att hyresgästen alltså hade bor t  v i l ja 
att betalningen avräknades mot den äldre skulden.

Hyresgästen hade dock inte destinerat sin betalning uttr yckl igen, 
och hyresvärden tog tillfället i akt att försöka bli av med en besvärlig 
hyresgäst. Detta gjorde hyresvärden genom att åberopa sig på den så 
kallade avräkningsordningen, i anslutning 9 kap 5 § i 1734 års HB, där 
det sedan gammalt antagits finnas en allmän princip enligt vilken en bor-
genär, som har flera fordringar mot en och samma gäldenär, har rätt att 
avräkna en odestinerad betalning mot den skuld borgenären själv väl-

2021 Se om fallet Unnersjö, Borgenärens sekundära destinationsrätt för betalningar – en 
regel inte utan undantag, JT 2014–15 s 172 ff; Lindskog, Betalning 2 uppl s 619 ff (jfr 
även Lindskog, Kvittning 3 uppl s 637 f m not 1957); Mellqvist, Anm av Lindskog, 
Betalning, JT 2015–16 s 976 ff, på s 981 f; J Samuelsson, DCFR som svensk rätts-
källa, de lege 2015 s 197 ff, på s 222 (jfr s 208); Mellqvist & Persson, Fordran & skuld 
10 uppl s 86 (bl a: ”HD bryter i rättsfallet i viss mån ny mark när det gäller destinering av 
betalning eftersom man tidigare gärna löste ’destineringsproblem’ i fall som det aktuella 
genom att närmast fingera att destinering skett (’anses-destinering’).”); Björkdahl, Hyra 
av bostad och lokal 2 uppl s 303 f.
2022 Att hyresgästen också faktiskt ville bo kvar kunde gott anses styrkt redan genom 
processen, då målsättningen med denna för hyresgästen var att hyresrätten skulle förklaras 
inte vara förverkad och att hyresgästen därför skulle vara bevarad sin nyttjanderätt.
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jer.2023 Hyresvärden gjorde därmed gällande att betalningen, i enlighet 
med hyresvärdens val, skulle avräknas mot den senare skulden, varför 
hyresrätten vore förverkad.2024

Hyresgästen protesterade mot denna avräkning; det blev rättssak och 
målet gick hela vägen till Högsta domstolen. I sitt betänkande fann där 
justitiesekreteraren att principen om borgenärens valrätt inte var tillämp-
lig, då hyresgästen fick anses  ha under förs tåt t  destinerat betalningen 
till att avse den äldre skulden.2025 Motiveringen till det var väsentligen 
att det fanns allvarliga och för båda parter synbara dröjsmålspåföljder 
knutna till den äldre skulden, men inte till den senare, och att det i ljuset 
därav ”strängt taget inte funnits något skäl” för hyresgästen att betala den 
senare hyran före den äldre, samt att hyresvärden ”måste ha förstått” att 
en sådan avräkningsordning ”låg i hyresgästens intresse”, varför omstän-
digheterna sammantaget var sådana att en underförstådd destinering av 
betalningen måste anses vara för handen.

HD ansåg tvärtom att betalningen inte hade destinerats, och moti-
verade detta kortast möjligt med att: ”Omständigheterna i målet ger 
v i s s t  men inte t i l l räckl igt  stöd för slutsatsen att [hyresgästen] enligt 
allmänna avtalsrättsliga principer ska anses ha konkludent  destinerat 
betalningen.”2026 Domstolen gick sedan vidare och tillskapade en utfyl-
lande regel för avräkningsordningen avseende odestinerade betalningar, 
vilken begränsar principen om borgenärens valrätt.2027 (Regeln angavs 

2023 9 kap 5 § HB ger dock endast uttryck för gäldenärens primära valrätt.
2024 Se hänv i HD:s domskäl p 12, och jfr Lindskog, Betalning 2 uppl s 614 ff m omf 
hänv.
2025 Vilket alltså ligger mycket nära majoritetens resonemang i NJA 2010 s 559, såsom 
antytts ovan vid not 1995 och utvecklas 4.5.2.2 nedan. Jfr även citatet från Mellqvist & 
Persson i not 2021 ovan.
2026 NJA 2013 s 1190, HD:s domskäl p 8, min kurs.
2027 I NJA 2013 s 1190 är HD:s domskäl i p 9–14 formulerade på ett sätt som ger vid 
handen att det rör sig om ett öppet formulerande av en ny regel – ett kreativt rättsska-
pande. (Resonemanget inleds med ”Avräkningsordningen har varit föremål för d i skus-
s ion […]” och att det ”i den nordiska rättslitteraturen föres lag i t s  […]” vilket följs av 
resonemang kring en eventuel l  regels, vars existens hela tiden villkoras, fördelar och 
nackdelar: ”En regel med ett sådant innehåll framstår […] som långtgående. Den före-
faller inte heller vara helt praktisk […] låter sig inte alltid säkert avgöras; skillnaderna i 
påföljd vid underlåten betalning kan vara marginella och värderas olika av borgenären 
och gäldenären. Det kan vålla osäkerhet om vilken skuld som ska anses vara reglerad och 
kan leda till tvister. […] hindrar inte att en regel av det diskuterade slaget har goda skäl för 
sig, om den begränsas till mer uppenbara fall […] En sådan regel skul le  […] Närmare 
bestämt skul le  den innebära […]” varpå slutsatsen följer: ”Mot bakgrund av det anförda 
bör gälla, att […]” – och sammantaget ger det hela intrycket att HD öppet formulerade 
en ny regel). Jfr allmänt om fallet Unnersjö, Borgenärens sekundära destinationsrätt för 
betalningar – en regel inte utan undantag, JT 2014–15 s 172 ff, som på s 178 ff betraktat 
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vara att ”om gäldenären har flera skulder och en viss skuld tydligt skil-
jer ut sig från de övriga genom att en underlåten betalning är förenad 
med särskilt betungande rättsföljder för gäldenären, så ska en odestinerad 
betalning räknas av mot den skulden. En förutsättning bör dock vara 
att de förhållanden som föranleder den betungande rättsföljden har varit 
uppfattbara för borgenären.”)2028

Omständigheterna innebar som synes att frågan om vad som i termer 
av positiva tecken krävs för att en rättshandling ska anses företagen ställdes 
på sin spets. Där föredraganden ansåg något vara underförstått, det vill 
säga outtalat men ändå implicit före l iggande, valde HD att istället 
tematisera situationen som att den innebar en avsaknad av en konklu-
dent rättshandling (det vill säga en icke-verbal men ändå i någon mening 
”uttrycklig” sådan, i form av ett agerande som ger motparten skäl att 
konkludera att parten vill något visst), varvid HD fann att ingen destine-
ring var för handen.

HD:s dom kan därmed betraktas som aningen formalistisk, då den 
får anses tala för ett krav på någon form av positivt, och möjligen aktivt, 
uttryck för en specifik vilja att destinera betalningen till viss fordran. Som 
illustreras av föredragandens förslag till dom går  det ju annars att tänka 
sig själva betalandet som uttryck för två rättshandlingar: dels en betal-
ning, dels en (underförstådd) destinering. I ljuset av omständigheterna, 
samt vad parterna hade åtminstone bort vilja och bort inse, kunde det 
möjligen finnas utrymme att ifrågasätta om inte HD här utnyttjat sig 
av en negligerande fiktion.2029 En sådan skulle innebära att domstolen 
bor tsåg  från omständigheter, i syfte att skapa utrymme för ett uppfattat 
bättre – mer vidsträckt – prejudikat.2030

den av HD fastslagna principen som just ett undantag från huvudregeln om borgenärens 
valrätt. Jfr däremot Lindskog, Betalning 2 uppl s 621 med not 2237, som är kritisk till 
Unnersjös tolkning, och menar att fallet, särskilt i ljuset av Johanssons tillägg bör anses 
innebära ”en öppning till fortsatt rättsutveckling bort från föreställningen om en meka-
nisk sekundär valrätt för borgenären”. Många uppfattar det säkert som en mer eller min-
dre rent semantisk (och därför föga praktiskt intressant) fråga, om fallets princip ska anses 
innebära ett undantag från en i och för sig tillämplig huvudregel, eller om principen ska 
anses innebära att huvudregeln inte alls är tillämplig. Lindskogs påpekande torde dock 
vara att förstå som ett uttryck för en kritisk inställning till den förmenta huvudregeln som 
sådan, då han uppfattat denna som alltför onyanserad.
2028 NJA 2013 s 1190, HD:s domskäl p 14, jfr ingressen. Kravet på att omständigheterna 
ska ha varit uppfattbara för borgenären ansågs uppfyllt i målet då hyresvärden hade måst 
inse  det relevanta förhållandet (se p 15), men HD:s skrivning i den generella delen talar 
för att kravet kan vara uppfyllt även vid en lägre grad av insikt, eventuellt redan vid mot-
svarande bor t  inse .
2029 Jfr 4.3.4 ovan vid not 1451.
2030 Det synes hade varit fullt möjligt att genom ett avtalstolkningsresonemang som 
byggts på topiker i anslutning till vad hyresvärden hade bort inse om hyresgästens avsik-
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I fallet rörde det sig specifikt om en rättshandling av typen destinering, 
men som symbol och monument över den moderna avtalsrättens ideo-
logi, när det kommer till förhållandet mellan tolkning och utfyllning, 
kan det för fallet specifika betraktas som ett uttryck för en generell atti-
tyd. Denna innebär att det, särskilt för en prejudikatinstans, är bättre att 
fylla ut och därigenom visa på tillämpliga rättsnormer, än att i inskränkt 
mening tolka enskilda rättshandlingar. Om inte annat så därför att preju-
dikatet därigenom ges mer allmän räckvidd.2031

Att betrakta 2013 års fall som en uppföljare till och reaktion på (bland 
annat) 1995 års fall (det finns fler – inte minst 1996 och 2000 års fall 
kan nämnas, enligt ovan),2032 har därmed ett visst förklaringsvärde, vad 
gäller HD:s något formalistiska tolkning i det kronologiskt senare fallet.

4.4.4.4 Prejudikatbildningens teleologi
”The word ’fiction’ indicates that the judge has hidden ’real’ 
reasons the ’fiction’ is supposed to conceal.”

Alexander Peczenik2033

När det då gäller tredjemansavtalen på tunt underlag har en motsvarande 
resonemangsmässig logik gjort sig gällande. I de aktuella prejudikaten 
– NJA 1995 s 197, 1996 s 400 och NJA 2000 s 48 – har dock den brist-
fälliga ledning HD:s domar innebär menats komma till uttryck på ett 
särskilt, och särskilt ineffektivt, sätt. Det följer av att HD valt att bygga 
på ”tekniken med fiktiva tredjemansavtal”. För att, återigen, kanalisera 

ter eller förutsättningar (låt vara möjligen hypotetiska sådana) komma till samma slutsats 
som föredraganden, att en underförstådd destinering fick anses ha förelegat.
2031 Det kan noteras att HD:s båda dåvarande tredjemansavtalsfiktionskritiska direkt-
kravsnördar, JustR:en Stefan Lindskog och Svante O Johansson, var med och dömde i 
målet. (”Nörd” är en komplimang.) Referent var dock JustR Ingemar Persson. Johans-
son presterade ett intressant tillägg för egen del, där han bl a berör frågan om tolkning 
kontra utfyllning, samt för- och nackdelar med den lösning HD valde (bl a: ”En lösning 
enligt dessa linjer medför en utfyllande regel som är mer objektiv än vad som följer av en 
bedömning av när ett konkludent handlande föreligger.”). För Lindskogs inställning, se 
Betalning 2 uppl s 619 ff (bl a: ”Det låter sig diskuteras om det här handlar om en subjek-
tiv förklaringsmodell, närmast att gäldenärens för borgenär synliga tydliga intresse av en 
viss avräkning ger anledning att mer eller mindre fingera att valrätten utövas, eller om en 
mer objektiverad modell, närmast att rekvisiten tydligt intresse som borgenären har insett 
vid betaltningstillfället leder till en viss avräkning. Det senare synes vara fallet. Den linjen 
valde också HD i ’Fjällsidan’ NJA 2013 s 1190.”).
2032 Till listan kan läggas NJA 1989 s 117, varom ovan 4.3.3.1. NJA 2010 s 559, varom 
4.5.2.2 nedan, kan dock nämnas som en möjlig motinstans.
2033 Peczenik, On Law and Reason s 323.
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Lindskog (som även här visat sin förmåga att sätta fingret på saken), så 
innebär denna domsteknik en särskild vådlighet, då:

”Risken blir att domstolarna försöker finna principer för när fiktionen skall 
tillämpas. Detta blir en helt meningslös juridisk teknisk övning som kom-
mer att skymma relevanta ändamålsöverväganden och i värsta fall skapa en 
motiverad tveksamhet inför den juridiska tekniken. – Det skall tilläggas att 
fiktionen som medel till att nå ett önskat slut kan ses som en utrerad form av 
individualisering i det att HD ’uppfinner’ sakförhållanden för att uppfylla 
rekvisitet i en regel som HD menar finns (i stället för att skapa en regel som 
tillgodoser de reella ändamålsskälen). Detta ligger i linje med en viss tendens 
att eftersträva en begränsning av ett prejudikats räckvidd genom att fram-
hålla mer eller mindre särartade omständigheter såsom varande av betydelse 
för utgången. Även om det i det enskilda fallet säkerligen kan vara motiverat 
att eftersträva en begränsning av ett avgörandes prejudikatsverkan synes det 
mig som om HD i angivet hänseende ofta agerar överdrivet försiktigt.”2034

Även här torde Lindskog kunna göras till representant för en i praktiken 
härskande lära, som anbefaller en skeptisk hållning till de aktuella fallen 
och motiverar detta med en hållning som grundas på generella antagan-
den om vad som utgör en lämplig prejudikatbildning. Denna lära torde 
fångas ganska väl av Lindskogs ord.

Läsare som i enlighet med denna lära är realistiskt misstänksamma 
kommer alltså att uppfatta fiktionerna som ofördelaktiga och se som sin 
roll att avslöja vad som egentligen ligger bakom ett uttalande.2035 Den 
misstänksamma hermeneutiken blir då subversiv och utläggningen tjänar 
som ett slags anklagelse, eller ett avslöjande av en teknisk nödlögn, som 
implicerar ett anrop om att avslöja de verkliga skälen.2036 Dessvärre är det 
dock fullt möjligt att avslöjandet av dessa skäl genom fingerandet omöj-
l igg jor t s  –2037 varigenom framstegsartad utveckling samt uppställandet 
av tydligare regler och bättre modeller effektivt förhindrats.2038

Om det låter sig uppställas en sådan härskande lära, och om denna tas 
på orden, så hade det bästa därmed varit att synliggöra den ”egentliga 
motiveringen”.2039 Vilket är detsamma som att artikulera vad som ”reellt” 

2034 Lindskog, Högsta domstolen och den kommersiella rätten s 78. Jfr på temat även 
Heuman, Högsta domstolens prejudikatnedbrytande verksamhet, Fs Bolding s 203 ff.
2035 Se närmare om misstankens hermeneutik 4.4.2.1 ovan.
2036 Helt i linje med vad som sagts om misstankens hermeneutik ovan, men här drivs, 
eller åtminstone förstärks, den avtäckande ambitionen av prejudikatbildningsideologin 
och aversionen mot fiktioner – som också är ömsesidigt understödjande och förstärkande.
2037 Jfr, om svårigheterna att se igenom HD:s skäl, i not 1594 ovan.
2038 Jfr vid not 1530 ff ovan.
2039 I svaga stunder är jag ibland nära att falla till föga för mina passioner och i ett regel-
rätt psykbryt utbrista något i stil med: ”’Egentligen’ – det där förbannade ordet hemsöker 
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sett var bestämmande för domstolens ställningstagande, istället för att 
döl ja  detta bakom en fiktion – och att i samband därmed helst formule-
ra en på ”relevanta ändamålsskäl grundad rättsregel”, eller motsvarande, 
istället för att fingera sådana omständigheter som krävdes för att nå det 
önskade slutet. En sådan (utfyllande) rättsregel hade fått större räckvidd. 
Om den byggts på relevanta ändamålsskäl,2040 så hade den tveklöst också 
måst bli ändamålsenlig. (Ett ord som i den samtida rättsrealistiskt teleo-
logiska nomenklaturen, inte minst på grund av arvet från Uppsalasko-
lan, är starkt positivt värdeladdat och ofta signalerar ungefär att något är 
bra .)2041

Kritikens ibland implicita men kanske huvudsakliga budskap blir där-
med närmast en sammanfattande form av den samtida teleologiskt oriente-
rade rättsrealismens utvecklingsimperativ: överinstanserna och särskilt HD 
har att leda rättsutvecklingen genom att kontinuerligt ta hänsyn till de 
relevanta ändamålsskäl som gör sig gällande i olika fall.2042 Dessa tänks 
vara föränderliga över tid, varför något mått av kontinuerlig omförhand-
ling och anpassning är påbjuden.2043 Därvid tänks rättsutvecklingen 

mig! Mest, av förklarliga skäl, när det uttalas ’ijännkligen’ … men nästan lika mycket 
när det inleder meningar av typen: ’Ja [eller, än värre: ’Jo’], men egentligen…’ – där det 
första ordet signalerar medhåll, det andra att fara för faktisk konsensus är å färde, och det 
tredje innebär att det signalerade medhållet i själva verket var missvisande eller alldeles 
falskt, för att sedan leda över i en utläggning om hur det minsann ligger till, egentligen. 
Det är ett ord som kan brukas och missbrukas, för att försöka monopolisera rätten att 
beskriva såväl varat som börat, så som de då menas verkligen vara, samt irrelevansgöra 
alternativa beskrivningar, och för att, just, underkänna något såsom blott ett yttre sken, 
ett bländverk, ett missförstånd, en villfarelse, önskedröm eller fantasi. ”Egentligen” kan 
då användas för att liksom starta om resonemang, från början, utifrån egentligensägarens 
egna premisser och preferenser, vilka signaleras vara de som är de – egentligt – riktiga 
sådana. Man kunde kanske säga att ordet egentligens egentliga funktion, åtminstone ofta, 
är att uttrycka ett önskemål om att något ses som det skulle vara, eller borde ha varit, om 
bara inte det varande vore som det nu menats vara (på den ogentliga ’ytan’).” Men bara i 
mina svagare stunder. Sedan sansar jag mig innan det hinner slippa ut – för så kan man 
ju inte hålla på! Och ordet är ju egentligen helt okej. Inte sällan är det dessutom svårt att 
undvika, jfr t ex vid not 1909 ovan.
2040 Vilka kunna likna dem som inventeras i kap 5 nedan.
2041 Jfr H Andersson, Skyddsändamål och adekvans s 192 ff, bl a 198: ”Det skulle snarast 
till en idiot för att vilja […] nå en lösning som måste motiveras i strid med vad som kan 
uttryckas som ändamålet.”
2042 Jfr t ex Grönfors, Ändamål och funktion, JT 1999–2000 s 523 ff; Hellner, Metod-
problem i rättsvetenskapen s 207 ff; Lindskog, Handelsbolag och enkla bolag 2 uppl 
s 18 f; vidare nedan 6.5, och Lindskog, Betalning 2 uppl s 225 not 743: ”Vad som nu 
behövs är en teorimedveten rättsbildning och inte fortsatta fiktioner.”
2043 Ett paradigmatiskt exempel finns i Grönfors installationsföreläsning, som finns åter-
given i Ändamålsförskjutning och rättssäkerhet, SvJT 1960 s 12 ff. Jfr även i noten ovan 
a st:n, och t ex H Andersson, Skyddsändamål och adekvans s 179.
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ledas bäst genom att rätten medvetet och, i linje med en önskan om 
judiciell uppriktighet, expl ic i t  utvecklas.2044 (Vilket förresten är kon-
sekvent med idéer om det ideala samtalets villkor och en viss form av 
kommunikativ rationalitet.)2045

Till sådan teleologiskt orienterad rättsbildning och dess påverkan 
på direktkravsdiskursen och dess topiker återkommer vi i nästa kapitel 
(5). Närmast ska dock ett antal möjliga argument för en mer apologe-
tisk inställning till tredjemansavtalsfiktionerna beröras, jämte några antyd-
ningar om hur dessa rättsfall kan tjäna till ledning för rättstillämpningen, 
trots att de menats vara byggda på fiktioner.

4.5 Apologi för tredjemansavtalsfiktionerna
4.5.1 Fiktionens försiktighet

Oh, vad det är skönt / Att inte veta sitt eget bästa / Att gå på 
en smäll / Och sen rusa som en tjur / Rakt in i nästa [---] Nu 
är det väl revolution på gång? / Jag tycker att väntan börjar 
bli lå-ång

Bob hund, Nu är det väl revolution på gång?2046

Om nu tredjemansavtalen i NJA 1995 s 197, NJA 1996 s 400 och NJA 
2000 s 48, samt rimligen även NJA 2001 s 750, ska anses vara base-
rade på fiktioner – vilket förevarande författare är obenägen att acceptera 
annat än vad gäller det första fallet – så måste inte det vara något att för-
hålla sig så negativt värderande till. I konsekvens med den mer allmänna 
diskussion om fiktioner som förts ovan, skulle man, i anslutning till den 
internationella fiktionsdiskursen, kunna framställa ett antal apologetiska 
synpunkter för fiktionerna. Vi ska här (i avsnitt 4.5) ta konsekvenserna av 
en del av det som redan anförts och göra dessa konsekvenser explicita, 
såsom möjliga argument för en mindre tveksam inställning till avtals-
fiktioner, och särskilt tredjemansavtalsfiktioner. Enligt följande.

2044 Jfr Schmidt, Typfall, partsavsikt och partsculpa, SvJT 1959 s 509: ”Det torde inte 
vara ovanligt, att domaren träffar ett avgörande som om en gemensam partsvilja varit för 
handen även när han måste säga sig att parterna haft olika meningar vid avtalets ingå-
ende eller att de icke alls föreställt sig hur de skulle förfara. En sådan fiktion kan tänkas 
dölja, att avgörandet grundats på fritt skön. Men det kan också bygga på vissa rättsregler. 
Metoden är i bägge fallen förkastlig. En domare bör öppet redovisa på vilka grunder han 
bygger sitt avgörande.”
2045 Jfr 2.4.4. Jfr även i anknytning till fiktionstematiken, Maclean, Interpretation and 
Meaning in the Renaissance s 139 f.
2046 Från albumet Jag rear ut min själ, 1998.
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För det första synes det tänkbart att eventuella fingeranden är att för-
stå mot bakgrund av att HD inte såg någon annan rimlig utväg, till de 
slut domstolen ansåg materiellt befogade – att banken fick tillgodogöra 
sig säkerheterna framför konkursboet, respektive att ombuden fick kräva 
klienternas försäkringsgivare direkt.2047

Fiktionerna kan i analytiskt hänseende då betraktas som positiva, rekon-
cilierande och samtidigt kreativa, samt möjligen explorativa, i de mening-
ar dessa bestämningar getts ovan.2048 Enligt kritikerna innebär nämligen 
fiktionerna att något fingeras f innas , som egentligen inte finns, för att 
få de självständiga kravrätterna att gå  ihop med den befintliga läran 
om avtals subjektiva begränsning. Samtidigt innebär fingerandena en 
potentiell förändr ing av rätten. Denna är dock så förs ikt ig  att den 
får betraktas som just potentiell, då dess räckvidd tack vare fingerandena 
begränsas till de aktuella fallen, genom att HD fingerar omständighe-
ter, istället för att mer vågat fastslå en ny utfyllande rättsregel. Samtidigt 
lämnas en öppning att frångå den inslagna vägen, genom att helt enkelt 
underlåta motsvarande fingeranden i senare fall, om sådana skulle visa 
sig vara obefogade, eller om den valda lösningsmodellen skulle visa sig 
medföra alltför problematiska konsekvenser. Den anträdda fiktionsvägen 
kan med andra ord enkelt överges – till skillnad från om HD antagit en 
ny rättsregel, då domstolen i så fall i princip hade behövt gå till plenum 
för att ändra denna, om den skulle visa sig mindre lämpad.2049 (Det kan 
åtminstone hävdas, i ljuset av hur fiktionerna behandlats i den interna-
tionella litteraturen.)2050

Vid den tid då de första fallen avgjordes var direktkrav, som självstän-
dig rättsfigur, inte särskilt omdiskuterad. Det fanns några undersökning-
ar som berörde direktkravstematiker i olika sammanhang,2051 men de 

2047 Jfr ang tolkningarna av HD:s avgöranden 4.4.1 ovan, t ex citatet i not 1559.
2048 Se 4.3.4 ovan.
2049 En sådan materiellt flexibel bedömningsmöjlighet verkar vara i linje med HD:s nyli-
gen (i NJA 2017 s 113) uttryckta hållning till friskrivningsklausuler som omfattar grov 
culpa. Enligt HD ska dessa inte, som många tidigare trott, anses vara utan verkan på 
formell grund. Istället ska de underställas en materiell prövning enligt 36 § avtalslagen 
– och HD synes alltså ha föredragit en differentieringsmöjliggörande skälighetsprövning, 
framför en formalistisk men förutsebar regel. Det är förstås en annan fråga, men den reso-
nemangsmässiga logiken (med materia före form, i viss tappning) tycks likartad.
2050 Jfr 4.3.4 och 4.3.5 ovan.
2051 Jfr Zackariasson, Direktkrav s 120 m hänv. När Lindskog (Betalning 2 uppl s 237 
not 788, m hänv till Lassen, Haandbog i obligationsretten: almindelig del 3 uppl s 204) 
skriver att ”tvistefrågan är av gammalt datum” så rör det sig om en specifik fråga, om 
tredjemannens eventuella rätt p g a kommissionärens täckningskrav mot kommittenten 
(Lassen, a st: ’Ingen rätt, se 56 § GKommL’). Detta har, senare, genom Lindskogs egen 
gärning, kommit att bli ett centralt exempel i direktkravsdiskursen, se vidare 6.5 nedan.
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använde egentligen inte den etiketten.2052 Direktkravstematiken seglade 
upp som ett populärt forskningsfält först mot andra hälften av 1990-talet 
–2053 då delvis som en reaktion på de aktuella fallen.2054 Det hade därför 
varit tämligen vågat av HD att, när målen avgjordes vid 1990-talets mitt, 
legitimera anspråken genom att hänvisa till ”en regel om direktkravs-
rätt”. Det är en sak att HD i praktiken kan agera avantgarde och införa 
principiella nyheter som rättsvetenskapen knappt uppmärksammat, och 
ibland också har gjort det.2055 En helt annan sak är att kräva att domsto-
len (alltid) ska göra det.

HD:s här aktuella domar kan också beskrivas som konservativa, i den i 
fiktionssammanhangen vanliga meningen. Skälet till det är att en eventu-
ell materiell ändring av rätten sker genom ianspråktagande av dess befint-

2052 Lindskogs artikel Något om täckningsfordringar, JFT 1985 s 229 ff, förtjänar 
nämnas i sammanhanget, men på grund av sitt något speciella anslag synes den ha fått 
begränsat genomslag (jfr Lindskog, Betalning 2 uppl s 225 not 743 mot slutet). Artikeln 
behandlar problemen runt täckningsfordringar på ett ganska abstrakt och grundforskan-
de sätt, i syfte att utmejsla de relevanta frågeställningarna, snarare än att nödvändigtvis 
besvara dem de lege lata.
2053 Jfr Lindskog, Betalning 2 uppl s 225 not 743, som nämner att direktkravsproblemen 
i mitten av 1980-talet hävdades inte vara särskilt praktiska.
2054 Utanför Sveriges gränser har direktkravstematiken dock fått mer ingående behand-
ling, och då särskilt i Frankrike i anslutning till rättsfiguren action directe (jfr t ex Zack-
ariasson, Direktkrav s 111 ff m hänv). I Norden var norrmannen Bull först, med sin 
Tredjemansdekninger i forsikringsforhold: En studie av dekningsmodeller, med basis i 
sjøforsikringsretten og i petroleumkontraktenes ansvars- og forsikringsregulering, 1988, 
och han har sedan följts av svenska Johansson, Direktkrav, sjöförsäkring och en ny för-
säkringsavtalslag, SvJT 1996 s 725 (med efterföljande debatt, jfr i not 1048 ovan). Bulls 
och Johanssons studier begränsas dock till vissa specifika fall. Först med bredare under-
sökningar var (bortsett från Lindskog enl not 2052 ovan, jfr även not 2053) svenska 
Zackariasson, a a 1999 och danska Ulfbeck, Kontrakters relativitet: det direkte ansvar 
i formueretten, 2000. Därefter finns ytterligare undersökningar, i svenska van der Slu-
ijs, Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring, 2006; norska Tørum, Direktekrav: Særlig om 
direktkrav ved kjøp, tilvirkning og enterprise. Formuerettslige analyser i komparativ 
belysning, 2007; samt åtskilliga mindre studier och utläggningar i lärobokslitteraturen. 
Även Lindskogs framställning i Betalning 2 uppl s 223 ff, kan nämnas, där författaren ger 
sin syn på utvecklingen i not 743.
2055 Dold samäganderätt är kanske det främsta exemplet. Där bör det dock uppmärk-
sammas att HD tenderat att resonera genom analogier (reasoning by analogy, i Fullersk 
mening), samt utvecklat rättsfiguren med en långsam försiktighet, i samspråk med rätts-
vetenskapen och stegvis, en uppdykande rättsfråga i taget. Se om rättsfiguren t ex Bratt-
ström, Dold samäganderätt – en sammanfattning av rättsläget, JT 2011–12 s 313 ff m 
omf hänv och redogörelse för praxisutvecklingen fram till den punkten; Sandstedt, Evig 
dold äganderätt?, JT 2014–15 s 429 ff; Ryrstedt, Dold samäganderätt – ett familjerättsligt 
institut i utveckling, JT 2015–16 s 602 ff; Ryrstedt, Anspråk på dold samäganderätt till 
den gemensamma bostaden – preskription och några sakrättsliga aspekter, JT 2017–18 
s 52 ff.
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liga former och normer, samt att det alltså synes sannolikt att domstolen 
inte såg någon annan väg till det uppfattat önskvärda målet, i form av 
en tredjemans självständiga rätt att kräva avtalsgäldenären. (I samman-
hanget kan förresten erinras om att alla som yttrat sig om ombudens rätt 
att direkt kräva försäkringsbolagen varit positiva till den principiella före-
komsten av en sådan rätt – kritiken har endast rört hur den i och för sig 
välbetänkta kravrätten ska förklaras, och vilken rättslig grund som borde 
anföras för densamma.)2056

En sådan försiktigt konservativ hållning kunde synas fullt förståelig, 
i ljuset av att alternativet kan medföra svåröverblickbara konsekvenser. 
(Pandoras ask-argumentet.) En inkrementell rörelse behöver inte vara 
något dåligt, och vad gäller praxisutveckling kan resultatet i det långa 
loppet rent av tänkas bli bättre så – än med en orädd rusning in i det 
okända. (Låt vara att en sådan kan kännas befriande.)

Apropå rättsutvecklingens konsekvenser och deras överblickbarhet kan 
dock, som kuriosa, noteras att emeriterade justitierådet Anders Knutsson 
i anslutning till NJA 1995 s 197 och målets handläggning berättat att: 
”Parternas argumentering rörde sig i huvudsak på ett principiellt plan och 
de diskuterade ganska öppet skälen för och emot olika tänkbara lösning-
ar – belysande för attityden är att konkursboets ombud vid sin begäran 
om muntlig förhandling hemställde att denna skulle läggas upp som ett 
seminarium med aktivt deltagande från domstolens sida. I vilken mån detta 
önskemål blev tillgodosett må vara osagt.”2057 – och det synes alltså, i och 
för sig inte särskilt förvånande, ha funnits såväl en medvetenhet om intres-
set av förutsebarhet som en reflekterande hållning till avgörandets möjliga 
konsekvenser.

En i litteraturen företrädd syn på de rättsliga fiktionerna, är, enligt ovan, 
att de bland annat kan fylla en viktig funktion som experimentmedel, vilka 
tjänar rättsutvecklingens syften. Ett vanligt ändamålsbestämt narrativ 
(som alltså implicerar en röre l se  mot ett mål) är då att en fiktion kan 
lägga ett slags första fundament för nya läror. Dessa kan sedan utvecklas 
genom ett samspel mellan de olika rättsutvecklarna, där lärans konturer, 
plats i systemet och konsekvenser kan utmejslas successivt, och eventuellt leda 
till kodifiering, förändras eller rent av frångås, vartefter.2058

2056 Se 4.4.1 ovan.
2057 Knutsson, Med hissen till HD, Fs Nordensson s 238. På seminarietemat kan man 
möjligen osökt komma att tänka på H Anderssons analys av HD:s beslut 2017-11-24, 
målnr T 4435-16 (sedermera NJA 2017 s 938), sådan den publicerats på Infotorg juridik, 
2018-01-31, som del 6 i artikelserien HD:s ersättningsrättsliga domar/beslut år 2017 
(utkommen i sviterna efter att trilogin Skadeståndsrättsliga utvecklingslinjer nyss färdig-
ställts).
2058 Se 4.3 ovan.
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Den som vill det, kan mycket väl se den praxisserie som här berörts 
som en bekräftelse på ett sådant teleologiskt utvecklingsnarrativ. HD:s 
inledningsvis valda tredjemanskonstruktioner har nämligen medfört att 
kravens lämpliga grunder och möjliga konsekvenser blivit vederbörligen 
dogmatiskt tröskade, och sedan slutligen medfört den aktuella tredje-
mansavtalslärans omformulering – genom de ovan berörda fallen NJA 
2012 s 697 och NJA 2013 s 253. Dessa avgöranden skulle då ses som en 
bekräftelse på att tredjemansavtalslösningen uppfattas vara mindre väl-
grundad, och att HD nu gjort bedömningen att den borde ersättas med 
en direktkravsmodell grundad i de relevanta ändamålsskälen.2059 Såtill-
vida skulle den medelst fiktioner inledda rättsliga explorationen kunna 
anses ha fallit väl ut – även om det kanske tog längre tid än vad vissa velat, 
på grund av att HD uppvisat en viss försiktig maklighet.

Ett sådant narrativ innebär alltså en förklaring till tredjemansavtalens 
metamorfos – en förklaring där kritikerna framställs som segrare, i det 
långa loppet. Förklaringens plausibilitet synes dock hänga på att de tidi-
gare fallen tolkas i ljuset av 2012 och 2013 års fall, på ett ganska hårdhänt 
sätt, då dessa senare falls skrivningar först förutsätts vara oförenliga med, 
och sedan ges klar prioritet framför, de äldre fallens konkreta skrivningar.

4.5.2 Fiktionens falskhet och rättshandlingars implicita 
dimensioner

4.5.2.1 Falskhetstematiken
”Men den rättsvetenskapliga lagstiftaren måste för sin sank-
tion av regeln ha något stöd i den »verkliga rätten», som 
kräver partsavsikt. […] [Stöd]et anskaffas på så sätt, att det 
uppdiktas , eller som det på juristspråket heter, fingeras. 
Att [avtalsgäldenären] skulle förklara någon som helst avsikt 
i avseende å betalning [till tredjeman] är ett osant påstå-
ende.”

Vilhelm Lundstedt2060

Det kan påminnas om att de allmänrättsliga fiktionskritikerna (om än 
inte nödvändigtvis de mer specifikt förmögenhetsrättsliga sådana) enligt 
ovan tenderat att se falskhet i fiktionstekniken. En ohederlighet och möj-
ligen en stöld av legislativ makt. Ett försök till illegitimt judiciellt makt-
övertagande, oförenligt med en upplyst maktdelningslära och bedrägligt 

2059 Se 4.1.3 ovan, och, kanske särskilt, 2012 års fall, vilket berörs närmare nedan i kap 5.
2060 Lundstedt, Obligationsbegreppet I s 201.
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fördolt bakom en fasadlegitimation som parasiterar på legitimt etablerade 
normer.2061

I anslutning till den internationella diskussionen kan här påminnas 
om att den givna invändningen mot falskhetskritiken varit att påpeka 
att den som, på klassiskt vis, fingerar något egentligen inte begär att 
bli trodd. (”Liket lever, jag lovar!”) Såtillvida rör det sig inte om någon 
lögn. (Det har, efter Fuller, varit en återkommande poäng åtminstone 
i den anglofona fiktionsdiskursen sedan 1930-talet; en poäng som dock 
ofta förbisetts eller ignorerats utanför fiktionsdiskursen som sådan.)2062

När det gäller avtalsfiktioner, i en svenskrättslig kontext, är saken något 
mer komplicerad. Den högre graden av komplexitet medför att tanken 
om fiktionens falskhet framstår som mer svåromkullrunkelig, när det 
kommer till avtalsfiktioner. Om, exempelvis, någon anser att det finns 
ett avtal, när auditoriets bedömning är att ett sådant, givet underlaget, 
inte gärna kan finnas (till exempel därför att saknas ömsesidiga viljeför-
klaringar som ger klart uttryck för vilja att binda sig till visst innehåll) så 
kan anseendet mycket väl uppfattas som ett försök att bedra. (Såvitt känt 
har dock ingen av de författare som problematiserat de uppfattat fiktiva 
tredjemansavtalen gått så långt i sin kritik, åtminstone inte uttryckligen.)

Om vi tar oss friheten att stava ut konsekvenserna av en del av det som 
anförts ovan, så kan följande noteras. En sådan uppfattning synes grun-
das i att avtal, som fenomen, implicit konceptualiseras som en faktuell 
företeelse – som något analogt med det man kan finna i terrängen, om 
man kliver ut i densamma. Även om de allra flesta nog mycket väl vet att 
det inte förhåller sig på detta vis, så verkar det finnas en tendens att ta la 
om avtal som om så vore. Att det ”finns” ett avtal är dock, när detta spe-
lar någon roll i rättsliga sammanhang, definitionsmässigt resultatet av en 
rättslig bedömning – en normerande värdering, snarare än ett rent faktu-
ellt finnande, och det kan inte gärna vara något annat. Att avtalsfiktioner 
inte är ”på riktigt” borde liksom inte vara en gångbar invändning, om 
invändningen bara är att det realitetskrav den rättsrealistiska ontologin 
(ontografin) implicerar inte uppfyllts, eftersom ingenting – ingent ing 
– i juridiken uppfyller detta krav.2063

Ett påstående om att något är en avtalsfiktion bör nog ofta förstås som 
att den bedömning som utmynnat i slutsatsen ”avtal föreligger” är bristfäl-
lig. Eftersom omständigheterna inte bort föranleda slutsatsen är bedöm-
ningen dålig, är i så fall tanken.2064 Men, om den som utnyttjar sig av en 

2061 Se 4.3 ovan, inte minst 4.3.5.
2062 Jfr ovan vid not 1424 ff.
2063 Om begreppet ontografi, jfr vid not 1880 ff ovan.
2064 Jfr angående HD:s tolkningsresonemang i NJA 1995 s 197 4.2.3.2 ovan.
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avtalsfiktion inte begär att bli trodd, och inte torgför påståendet om avta-
lets existens som en sanning på realistiska premisser, utan endast som en 
väg – kanske den enda möjliga sådana – till det rättvisa slutet, så missar 
den realistiska kritiken målet.2065 Det är lite som om ett barn skulle säga: 
”Vi leker riddare”, och någon med mindre livlig fantasi (mer ”förankring 
i realiteter”) indignerat skulle utbrista: ”Men, det är ni ju inte!” – och 
tycka att den avs lö jat  dem.

Barnets lek är förstås klart mer oskyldig än juristens, och på så vis 
lättare att legitimera. Det kan rent av sägas att barnets lek legitimerar sig 
själv – är det kul så är det, liksom, och det räcker då gott. Därigenom 
skiljer sig leken från juristens fiktion … men det är också grejen: Till 
skillnad från leken motiverar fiktionen inte sig själv – fiktionen innebär 
inte sin egen förklaring. Det rör sig om en argumentationsteknik, en figur, 
en trop, eller med en populär metafor, ett verktyg.2066 (Här tangeras frå-
gan om fiktionens tomhet och dess förmenta karaktär av icke-förklaring, 
vilken berörs närmare nedan.)2067

Kanske har det ett doxiskt och därför kommunikativt värde att uttrycka 
det som att fiktionen, som juridiskt handgrepp, uppbärs av en rättsprincip 
som medger fingeranden i vissa fall, och att det alltså rör sig om en form 
av rättstillämpning. Då ses fiktionen som en juridisk-teknisk operation 
bland andra, istället för som en lögn eller något falskt – och följaktligen 
som något i sig mer neutralt, i förhållande till värdeomdömen som gott 
och ont.

Som argumentativa verktyg ligger då fiktionen och analogin, sett till 
deras resonemangsmässiga logik, mycket nära varandra. (Varför också 
analytiker som Ross och Kelsen likställt eller rent av identifierat dem 
med varandra.)2068 Man skulle kunna säga att det i praktiken rör sig om 
en och samma operation, såvitt gäller karaktären av omgestaltning – med 
den enda reservationen att fiktionen opererar på den dikotomiska fakta-
sidan och analogin på rättsidan. Om fiktionen innebär en stöld av legis-
lativ makt,2069 så borde därmed också analogin göra det. Trots detta är 
analogierna fullt accepterade – regelmässigt uppfattas de som inte bara 

2065 Jfr vid not 1486 ovan.
2066 För ett sentida exempel på konstruktiv användning av verktygsmetaforen, se Øyreha-
gen Sunde, Innleiing: Den juridiske verktøykassen, i Høgberg & Øyrehagen Sunde (red), 
Juridisk metode og tenkemåte s 27 ff.
2067 Se avsnitt 4.5.3 nedan. Man kan alltså säga att jag i viss mån delar Lindskogs uppfatt-
ning om att fiktionen är som ”Pastor Janssons påse” (se vid och i not 1556), men med 
reservationen att det inte nödvändigtvis innebär att fiktionen, som figur, vidlåds av någon 
br i s t .
2068 Jfr 4.3.5 ovan, vid noterna 1512 ff.
2069 Som främst upplysningstänkaren Jeremy Bentham, se 4.3.1 ovan.
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legitima utan rentav oundgängl iga  verktyg, för den rättsliga praktiken 
– medan fiktionerna istället är ganska starkt tabubelagda.

En domstol skulle, till exempel, i vårt samtida diskussionsklimat knap-
past komma undan med att göra gällande att en näringsidkare är kon-
sument. Om samma domstol dock istället gjorde gällande att en kon-
sumentregels tillämpningsområde ska utsträckas till att omfatta någon 
som med en strikt tolkning är näringsidkare, så skulle detta mycket väl 
kunna passera. Attityden till teknikerna kan sägas vara ideologiskt grun-
dad (den fotas i rättsideologin, för att appropriera ett av Lundstedts favo-
rituttryck), och den knyter an till analogins och fiktionens form, snarare 
än något annat.

Om fiktionen anses sakna förklaringsvärde, så borde därför rimligen 
även analogin göra det. En analogi förklarar i sig sitt utfall lika lite som 
en fiktion gör det. Inte heller legitimerar analogin i sig detsamma, utan 
operationen måste understödjas med argument. Det är dessa som tjänar 
de legitimerande och förklarande funktionerna, snarare än den tekniska 
operationen som sådan.2070 Spikens islagning förklarar inte varför den 
slås i. (Att en analogi kan uppfattas implicera någon form av likhetsargu-
mentation är en annan sak; ofta en i situationen helt rimlig projicering av 
den uppfattandes egna förgivettaganden.)2071

Trots likheterna hålls dock de två teknikerna isär, och tillmäts olika 
doxiska värden. Den ena gillas och den andra ratas, i enlighet med den 
gängse inställningen till hur rättslig argumentation bör bedrivas. (Denna 
tillsynesvarande inkonsekvens säger något om vår tids rättsvetenskap och 
dess intellektuella villkor.)2072

Gränsen mellan ”verkliga” avtal och ”fiktiva” sådana verkar hur som helst 
sammanfalla med frågan om avtalstolkningen är välgrundad eller inte. 
Om tolkningsresultatet vilar på ett stabilt fundament av faktuella tolk-

2070 För analogier tar argumentationen som bekant regelmässigt sikte på att synlig- och 
relevansgöra likheter, mellan det reglerade fallet och det fall man menar bör underställas 
regelns genom analogin utsträckta tillämpningsområde.
2071 Jfr vid not 1987 ovan, där sådan projicering sker.
2072 Det kunde ha varit tvärtom. Jfr citatet i not 1175 ovan, och i anslutning till det av 
Goodrich anslagna temat, den rebelliskt rättvise Bengtsson, Domare och lagstiftare i sam-
verkan och konflikt, Fs Strömholm s 112: ”De medverkande juristerna i departement, i 
riksdag och i domstolar har alla väsentligen samma mål: att få fram ett regelsystem som, 
vad nu än politikerna tänkt sig, fungerar i enlighet med rimliga juridiska anspråk.” och 
s 128: ”[…] domstolens olika metoder att ställa till besvär för lagstiftaren. Det är en sida 
av saken som inte bör komma i skymundan; regeringen kan aldrig lita på någon följsamhet 
mot dess önskemål.” (mina kurs).
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ningsdata och acceptabla tolkningsresonemang,2073 så uppfattas det röra 
sig om ett riktigt avtal. I annat fall inte, varvid det avtal som befunnits 
finnas stundom åsätts den förklenande fiktionsetiketten – normalt som 
ett led i den argumenterades eget resonemang om lämpligheten av något 
annat.2074

Härvid är att märka att vad som utgör ett erforderligt stabilt funda-
ment av tolkningsfaktorer och -resonemang varierar, från fall till fall och 
mellan olika områden, vilket innebär att det som i ett fall framstår som 
fiktivt i ett annat fall kan accepteras som faktiskt. Detta har betydelse inte 
minst för anses-lokutionens potential i olika sammanhang, och i relation 
till vad som kunde kallas för avtals underförstådda dimensioner.

4.5.2.2 Avtals underförstådda dimensioner – tredjemanseftergiften i 
NJA 2010 s 559

Rättsfallet NJA 2010 s 559 kan här få tjäna som konkretiserande exem-
pel. Fallet kan nämligen, vad gäller bejakandet av det som anses under-
förstått, ses som en tolkningsideologisk motinstans till det ovan berörda 
avgörandet i NJA 2013 s 1190.

I 2010 års avgörande konstruerades resonemanget på ett annat sätt 
än i 2013 års. Givet resonemangets form, och de argument som blev 
avgörande för utgången, borde 2010 års avgörande i princip vara lika 
kritiserbart och kritikvärdigt som de tidigare avgörandena. Det vill säga 
de avgöranden vilka 2013 års dito enligt ovan kan ses som en reaktion på. 
Kritiken mot 2010 års fall verkar dock i stort sett ha uteblivit.2075 Detta, 
och de upprepade stilbrott i HD:s argumentationspraxis en jämförelse mel-
lan de olika rättsfallen illustrerar, är möjligen att förklara mot bakgrund 
av att fallen helt enkelt varit olika, såväl vad gäller omständigheterna som 
vad gäller kontextuell situering. Olika fall innebär olika resonemangsbe-
hov och argumentationsmöjligheter, och därtill skäl att förvänta sig olika 
responser … men nu föregriper vi utläggningen – fallet först:

Bakgrunden var att en fotograf hade fotograferat en känd svensk artist 
och lämnat över ett antal av fotona till artistens skivbolag. Bolaget använ-
de med upphovsmannens tillstånd ett av fotona som omslagsbild till 
artistens album. Allt detta skedde ”någon gång under 1960-talet”. Långt 
senare, närmare bestämt 2003, gav skivbolaget ut en nyutgåva av albu-

2073 Jfr, förresten, angående den logiska positivismens verifikationsprincip 4.4.2.1 ovan 
vid not 1668 ff.
2074 Jfr vid not 1417 ovan.
2075 Jfr dock Karnell, Kommentar till NJA 2010 s 559, NIR 2011 s 318 (”[HD] lappar 
[…] ihop det hela med vad som kan tyckas som en acceptfiktion”).
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met. Liksom den ursprungliga utgåvan pryddes albumet (i form av CD 
med fodral) av fotografens bild. Nyutgåvan distribuerades till skivbola-
gets återförsäljare. En av dessa var varuhuskedjan Åhléns, som i samband 
med en realisation gav ut en reklamkatalog (”Film & CD-rea”) med bil-
der på de CD-skivor som reades ut – inklusive nyutgåvan av det aktuella 
albumet.

När fotografen fick nys om det hela framställde han krav på ersättning 
för användningen av fotografiet, dels mot skivbolaget, dels mot Åhléns. 
Efter viss inledande motvilja och skriftväxling ersatte skivbolaget, som 
inte inhämtat fotografens samtycke till användningen av fotot på nyut-
gåvan, denne för användningen av fotot. Åhléns gjorde det dock inte, 
varvid fotografen stämde Åhléns och yrkade på ersättning enligt 54 § 
URL för upphovsrättsintrång, i form av otillåten exemplarframställning. 
NJA-referatet rör denna fotografens talan mot Åhléns.2076

HD fann att Åhléns förfarande innebar exemplarframställning.2077 För 
att ett principiellt ersättningsgrundande upphovsrättsintrång ska förelig-
ga krävs därutöver att exemplarframställningen är otillåten – vilket den är, 
om inte upphovsmannen lämnat tillstånd till densamma (54 § jämförd 
med 2 och 27 §§ URL, för fotografi kompletterat med 49 a §).

Att Åhléns inte inhämtat fotografens samtycke till framställningen av 
reklamkatalogen var ostridigt. Så även att det inte heller i övrigt fanns 
något avtal mellan Åhléns och fotografen vilket innefattade ett tillstånd 
till exemplarframställningen. I princip finns det dock inget som hindrar 
att sådan tillåtelse kan följa av något annat rättsförhållande, inklusive 
andras  sådana. HD prövade därför vad som följde av rättsförhållandet 
mellan fotografen och skivbolaget. Därvid kan den i målet aktuella frågan 
konkretiseras som: om avtalet mellan fotografen och skivbolaget innebar 
att tredjemannen Åhléns därur kunde härleda en rätt att framställa exem-
plar av fotografens verk.2078

2076 I reklamkatalogen hade omslagens upphovsmän inte angivits. I tingsrätten yrkade 
fotografen därför ersättning för utebliven namnangivelse (54 § jämförd med 3 § URL). 
Tingsrätten biföll inte talan i den delen, då god sed inte ansågs kräva att upphovsman-
nen angavs i ett fall som det förevarande (i en katalog med drygt 200 små bilder, där det 
framstod som onaturligt att ange upphovsman). I hovrätten frånföll fotografen denna 
del av talan.
2077 HD:s motivering i den delen är tämligen kort, och ger (till skillnad från hovrättens 
dom) intryck av att exemplarframställningsfrågan ansågs oproblematisk. Se NJA 2010 
s 559, HD:s domskäl p 5. Jfr även Karnells kommentar till rättsfallet, NIR 2011 s 317 f.
2078 Omständigheterna liknar alltså i någon utsträckning dem i NJA 2004 s 363. Rätts-
frågorna, och den i det senare målet aktualiserade tredjemanstematiken, skiljer sig dock 
åt. Se om 2004 års fall t ex Nordell, Beställarregeln i praktiken. Kommentar till NJA 2004 
s. 363 (Röda Korset), NIR 2004 s 605 ff.



526

HD erinrade i sammanhanget om regeln i 28 § första meningen URL, 
enligt vilken den som genom ’överlåtelse’ (vilket enligt URL:s termino-
logi inbegriper upplåtelse ”och andra partiella överlåtelser”)2079 förvär-
vat upphovsrätt inte äger överlåta rätten vidare, om inte annat avtalats. 
(Däremot nämndes inte den upphovsrättsliga specificeringsprincipen,2080 
som brukat anses innebära något i stil med att det ska klart framgå vilka 
befogenheter som övergår till förvärvaren, samt att förvärvaren endast får 
de befogenheter som är uttryckligen stipulerade och att avtalet om över-
låtelse av upphovsrätten från upphovsmannen tolkas restriktivt.)2081

Det ursprungliga avtalet från 1960-talet medförde inte någon rätt att 
vidareöverlåta den rätt skivbolaget förvärvat.2082 Detta hade dock ingen 
betydelse, då fotografen och skivbolaget ansågs ha slutit ett nytt avtal, 
genom att skivbolaget i maj 2003 brevledes accepterade en faktura foto-

2079 Se lagtexten (”Upphovsrätt må […] helt eller delvis överlåtas”) och därtill SOU 
1956:25 s 275 f, där det framgår att partiella överlåtelser av den upphovsrättsliga för-
foganderätten utgör det tänkta huvudfallet. Se även Levin, Lärobok i immaterialrätt 
11 uppl s 119 f m hänv; Karnell, kommentar till NJA 2010 s 559, NIR 2011 s 318; Möl-
ler, Immaterialrätt och konkurs, Insolvensrättsligt forum 1997 s 18; samt Andreasson, 
Intellektuella resurser som kreditsäkerhet s 251 m hänv.
2080 Terminologin varierar (specificerings-/specialitets-/specifikationsprincipen, -grund-
satsen, -regeln, etc, används, ibland för att beteckna olika saker, jfr t ex Nordell, Tolk-
ningsprinciper i upphovsrättsavtal, NIR 2008 s 313 f och den packade texten nedan). 
”Specifikationsgrundsatsen” verkar vara vanligast. Här väljs dock termen specificerings-
principen. Detta delvis därför att det tar emot att kalla en ganska löst (och inte upprätt)
hållen, tumregel för tolkningen av en viss specifik avtalstyp för en ”grundsats” (här verkar 
det röra sig om en terminologisk import från Norge och Danmark, jfr den packade texten 
strax nedan; danska grundsætning och norska grunnsetning tycks dock ha något annor-
lunda konnotationer än det svenska grundsats, och det tycks mer accepterat att använda 
dem ungefär som vi använder ordet princip). Därtill är den valda termen mindre ägnad att 
sammanblandas med den sakrättsliga specifikationsläran (som alltså rör specificatio, var-
igenom en saks identitet förändras genom bearbetning – och blir en ”ny sak”, jfr t ex NJA 
1934 s 29 – samt inte bör sammanblandas med den sakrättsliga specialitetsprincipen, 
som brukar komma på tal inte minst i samband med sammanblandning av olika saker). 
Därtill, får jag för mig, antyder termen specificeringsprincipen det lämpliga i att försöka 
specificera  avtalsvillkoren.
2081 Jfr t ex föredraganden i NJA 2010 s 559, p 17 m hänv; Levin, Lärobok i immate-
rialrätt 11 uppl s 120 f (bl a: ”Det är således en allmän tendens i modern upphovsrätt 
– här och utomlands – att endast vilja acceptera partiella överlåtelser, och då bara med 
avseende på väl specificerade utnyttjandeformer. […] Tendensen är sympatisk. Den inne-
bär ett rimligt skydd för upphovsmannen, som normalt är den svagare parten.”); Möller, 
Immaterialrätt och konkurs, Insolvensrättsligt forum 1997 s 18; Rosén, Upphovsrättens 
avtal s 151 ff; Wolk, Arbetstagares immaterialrätter 2 uppl s 99 f, jfr 109, 117; samt 
Renman Claesson, Övergång av upphovsrätt och närstående rätt och de sakrättsliga kon-
sekvenserna, i Persson, Levin & Wolk, Immaterialrätt och sakrätt s 163. Jfr även Rosén, 
Förlagsrätt s 154 ff.
2082 NJA 2010 s 559, HD:s domskäl p 13.
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grafen tillställt detsamma i anledning av nyutgåvan.2083 Detta avtal kom 
att bli avgörande för tvistens utgång, och i förhållande till detta avtal, 
som vi kan kalla l i censavta le t , var svaranden i målet Åhléns alltså 
tredjeman.

Innan vi går närmare in på HD:s domskäl förtjänar det göras expli-
cit att den nyss angivna dispositiva rättsliga kontexten närmast talade 
emot ett tillstånd till vidareöverlåtelse, från skivbolaget.2084 Kontexten 
talar emot, då utgångspunkten enligt 28 § URL är att förvärvade för-
foganderättigheter till en upphovsrätt inte får vidareöverlåtas, om inte 
upphovsmannen lämnat tillstånd därtill. Därtill kan läggas att specifice-
ringsprincipen (enligt ovan) tycks tala för en restriktiv tolkning av licens-
avtalet – vilket, i avsaknad av någon direkt relation mellan fotografen 
och Åhléns, var det enda rättsförhållande varigenom ett relevant tillstånd 
kunde ha getts. Till detta uppmärksammande bör dock fogas, att denna 
dispositivrättsliga kontext, och särskilt regeln i 28 §, har kritiserats som 

2083 Skriftväxlingen illustrerar vad som synes varit ett ganska roande rävspel. Efter inle-
dande kontakter skickade fotografen, genom sitt ombud, en faktura i oktober 2003, vil-
ken angav ”1 Evert Taube-bild: CD ’O eviga ungdom’”. Skivbolaget invände först mot 
denna faktura, men ångrade sig framåt maj nästa år, då bolaget, den 3 maj (med HD:s 
formulering): ”accepterade […] i brev till [fotografens] ombud att betala det krävda 
beloppet”. Därvid bad skivbolaget dock, ”då fakturan förkommit”, som fakturor lätt gör, 
att en ny sådan skulle utställas och då ”gärna […] markeras ’Taube – konvolutbild till 
O Eviga Ungdom, för användning i skivutgivning och marknadsföring och promotion 
därav”. Fotografen skickade också, den 5 maj, en ny faktura. Denna angav dock, istället 
för den formulering skivbolaget så välvilligt föreslagit, skrivningen: ”Ersättning enligt 
överenskommelse för publicering av bild av Evert Taube på CD ’O eviga ungdom’ av 
[fotografen]. Ersättningen för engångspublicering ett för allt.” Majfakturan följdes efter 
några dagar av ett brev, där fotografens ombud meddelade att han inte tidigare observerat 
att skivbolaget ville använda bilden även för promotion och marknadsföring (Jfr Karnells 
kommentar till fallet i NIR 2011 317: ”anmärkningsvärt oklart dock om först i tiden efter 
det att fakturan utfärdades [i] maj och i så fall när”), varför priset inte satts därefter, och 
ett nytt pris för sådana åtgärder fick överenskommas särskilt. Detta följdes av viss ”ytter-
ligare korrespondens per e-post”, där parterna uttryckte olika uppfattningar om vad en 
betalning skulle omfatta (se dissidensen i HD, p 17). Därpå betalade skivbolaget, i slutet 
av maj, majfakturan, utan några särskilda förbehåll. Skriftväxlingen bär alltså viss prägel 
av rävspel, och det finns i ljuset av densamma skäl att ifrågasätta vad parterna egentligen 
avsett och insett om varandras avsikter. Två dissidenter i HD tog fasta på detta. De fann, 
med ett ganska skolboksmässigt klassiskt avtalsrättsligt resonemang, att då skivbolaget 
inte reklamerat mot innehållet i den sista fakturan, utan förbehållslöst betalat, så fick 
ett avtal i enlighet med fotografens uppfattning därmed anses ha kommit till stånd (dvs 
genom betalningen, som alltså motsvarade en accept av ett anbud med innehåll i enlighet 
med fotografens uppfattning varom skivbolaget till följd av skriftväxlingen var i ond tro). 
Majoriteten ansåg dock alltså enligt ovan att avtalet hade ingåtts redan då att skivbolaget 
genom brevet den 3 maj ”accepterade att betala det krävda beloppet”.
2084 Jfr den Grönforska tolkningsideologin, enligt vilken avtal vid oklarhet ska tolkas i 
linje med den dispositiva rätten. Jfr 4.4.2.2 ovan.
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varandes alltför långtgående – varför också olika sätt att variera och mjuka 
upp den dispositiva rättens konsekvenser har ventilerats.2085

Specificeringsprincipen synes ursprungligen vara en doktrinär konstruk-
tion,2086 och kan i viss mån betraktas som ett slags upphovsrättslig preci-
sering av mer allmänavtalsrättsliga tolkningstopiker (som den så kallade 
minimumregeln).2087 I nordisk rätt har principen kommit till uttryck i 
dansk och norsk lag, där det finns regler om tolkningen av upphovsrättskon-
trakt.2088 De lagfästa reglerna har föreslagits kunna ses som specifika uttryck 
för en mer övergripande upphovsrättslig princip vars räckvidd, till skillnad 
från lagreglerna, inte begränsas till uttryckliga avtal och kontraktslydelser, 
utan har relevans även för mer formlösa avtal (som konkludenta, och tysta, 
sådana).2089 Detta har lett till en föreslagen terminologisk spjälkning, mellan 
å ena sidan en specificeringsgrundsats, som är vad som kommer till uttryck 
i lagreglerna, och å andra sidan en specificeringsprincip, som är den mer all-
männa principen.2090 Den svenska lagbestämmelse som närmast berört det 
aktuella tolkningstemat var den dispositiva, numera upphävda 17 a § i lagen 
den 30 maj 1919 om rätt till litterära och musikaliska verk (författarlagen). 
Bestämmelsen kan läsas som ett konkret, snävt, uttryck för specificerings-
principen, då en förläggares rätt att återge ett förvärvat verk i nytt medium 
eller språk där begränsades (regeln kunde alltså tematiseras i anslutning till 

2085 Jfr t ex Levin, Lärobok i immaterialrätt 11 uppl s 122; Möller, Immaterialrätt och 
konkurs, Insolvensrättsligt forum 1997 s 19; jfr även Andreasson, Intellektuella resurser 
som kreditsäkerhet s 52 och Runesson, Licens till patent och företagshemligheter i avtals- 
och kontraktsrätten s 68 f.
2086 Se Blomqvist, Overdragelse af ophavsrettigheder: Rettighedsoverdragelsen og dens 
fortolkning s 148 (ang Ørstedt); jfr Nordell, Tolkningsprinciper i upphovsrättsavtal, NIR 
2008 s 313 f.
2087 Se för svensk rätts vidkommande ssk Nordell, Tolkningsprinciper i upphovsrättsav-
tal, NIR 2008 s 307 ff, ssk s 325 ff m hänv, som är benägen att se den upphovsrättsliga 
principen som att den delvis tangerar oklarhets- och minimumregeln samt principen om 
den gemensamma partsviljans företräde.
2088 Se 39 a § (tidigare 25 §) i norska lov om opphavsrett till åndsverk m v, resp § 53 3 st 
i danska lov om ophavsret och därom t ex Blomqvist, Overdragelse af ophavsrettigheder 
s 147 ff. Jfr även Nordell, Tolkningsprinciper i upphovsrättsavtal, NIR 2008 s 313 ff och 
Runesson, Licens till patent och företagshemligheter i avtals- och kontraktsrätten s 68.
2089 Se Blomqvist, Overdragelse af ophavsrettigheder s 147 ff och Schovsbo, Immateri-
alretsaftaler: Fra kontrakt til status i kontraktsretten s 257 ff. Jfr Nordell, Tolkningsprin-
ciper i upphovsrättsavtal, NIR 2008 s 328 och 316. Betydelsen av tysta avtal har bl a 
diskuterats i samband med rätten till beställt verk, se Calissendorff, Rätten till beställt 
verk, Ny juridik 2:98 s 89 ff, s 91; H Bengtsson, Rätten till beställt verk i ljuset av nya 
domstolsavgöranden, Ny juridik 4:05 s 31 ff, s 42, 49.
2090 Blomqvist, Overdragelse af ophavsrettigheder s 147, 169, 171; Nordell, Tolknings-
principer i upphovsrättsavtal, NIR 2008 s 328, jfr s 316. Jfr även Runesson, Licens till 
patent och företagshemligheter i avtals- och kontraktsrätten s 68, varom i not 2095 
nedan, och H Bengtsson, Rätten till beställt verk i ljuset av nya domstolsavgöranden, Ny 
juridik 4:05 s 34 f.
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slutledet -grundsats).2091 Auktorrättskommittén, som ligger bakom 1960 
års svenska upphovsrättslag,2092 ansåg dock att det saknades behov av att ta 
in en motsvarande bestämmelse i den nya lagen.2093 Därmed avsågs i och för 
sig inte någon ändring av rättsläget, och en motsvarande princip skulle gälla 
även utan uttrycklig lagbestämmelse.2094 För svensk rätts vidkommande kan 
det ifrågasättas om det finns något behov av en terminologisk spjälkning 
motsvarande den norska och danska.2095 I förevarande text används som 
sagt uttrycket specificeringsprincipen.

Principen synes i vart fall ha ganska stark förankring i immaterialrättsliga 
kretsar.2096 Då den dessutom figurerat på ett ganska prominent sätt såväl 
i tingsrätten som hos föredraganden i HD kan det tänkas ha funnits en 
viss förväntan om att HD skulle bekräfta specificeringsprincipen och dess 
ställning i svensk rätt (alternativt dementera, eller åtminstone beröra, den). 
Förtigandet av densamma kan i så fall ha framstått som överraskande, i vissa 
läger – där man kanske förväntat sig att en ren tillämpning av principen 
skulle medföra att fotografen i princip, och ganska rakt av, medgavs rätt 
till ersättning.2097 Därmed skulle också marknaden ha getts en vink om det 
lämpliga i att helt enkelt föra in uttryckliga regleringar om upplåtelsernas 
omfattning, i de kontrakt varigenom upphovsrätter licensieras. En sådan 
utgång kunde också ha uppfattats vara i överensstämmelse med områdets 
allmänna logik, där behovet av skydd för upphovsmän inte sällan framhål-
lits (regelmässigt med påminnelsen att de ”ofta är svagare part”, och ibland 
med antydningar om den inte försumbara chansen att det rör sig om röriga 

2091 Bestämmelsen löd: ”Varder författarrätt överlåten å förläggare, äger denne ej å överlå-
telsen grunda rätt att offentligt uppföra, utföra eller föredraga det verk, överlåtelsen avser, 
eller låta det framföras medelst kinematografi eller utsändas genom radio eller verkställa 
översättning eller bearbetning därav eller på mekaniskt instrument eller därtill hörande 
inrättning överföra verket.” Dispositiviteten framgår av 15 § 2 st författarlagen.
2092 Se om kommittén och dess arbete Mattsson, Anteckningar om auktorrättskommit-
tén, SvJT 2013 s 129 ff.
2093 SOU 1956:25 s 310, jfr s 277.
2094 Jfr SOU 1956:25 s 310, 277 och t ex Nordell, Tolkningsprinciper i upphovsrättsav-
tal, NIR 2008 s 315 f.
2095 Jfr H Bengtsson, Rätten till beställt verk i ljuset av nya domstolsavgöranden, Ny juri-
dik 4:05 s 34 f. Jfr dock Runesson, Licens till patent och företagshemligheter i avtals- och 
kontraktsrätten s 68, som i not 153 spjälker på motsvarande sätt som i norsk och dansk 
rätt, men vänder på etiketterna, så att ”-grundsatsen” blir den övergripande, och ”-prin-
cipen” ett särskilt snävare uttryck för densamma – vilket möjligen erbjuder illustration 
till varför jag uppfattar grunsatsetiketten som mindre lämplig, för svenska förhållanden. 
Jfr i not 2080 ovan.
2096 Jfr i not 2081 ovan. Se även t ex Nordell, Tolkningsprinciper i upphovsrättsavtal, 
NIR 2008 s 307 ff, på s 313 ff och Bernitz, Pehrson, Rosén & Sandgren, Immaterialrätt 
och otillbörlig konkurrens s 414 m omf hänv i not 13. För praxisöversikter, se Nordell a a 
s 317 ff och Schovsbo, Immaterialretsaftaler s 263 ff.
2097 Ungefär som i tingsrättens dom (låt vara att tingsrätten bantade bort delar av den 
ersättning fotografen krävt).
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konstnärstyper med bristande intresse och förståelse för världsliga saker som 
kontrakt och deras innehåll).2098

Om det faktiskt fanns några sådana förväntningar och förmodanden så 
kom de dock alltså på skam, i och med att HD förbigick principen med 
tystnad.2099

HD:s resonemang om avtalets innehåll kan (såvitt här är av intresse) delas 
in i tre principiellt inriktade led.2100 Dessa utmynnar i att domstolen 
uppställer en in dubio-regel för tolkningen av avtal av det aktuella snävt 
preciserade slaget,2101 och följs av en tillämpning av densamma på det 
konkreta fallet.

I det första principiella ledet tog HD avstamp i lagreglerna i URL. 
Domstolen nämnde till att börja med den upphovsmannens möjlighet 
att överlåta rättigheter som följer av 27 § URL, samt, med en stilriktig 
dikotomisering, att en eventuell överlåtelses konkreta rättsverkningar får 
fastställas genom tolkning och utfyllning av överlåtelseavtalet.2102 Vad 
gäller den utfyllande regeln i 28 §, om förbud mot vidareöverlåtelse, 
konstruerades resonemanget så att det i ett antal steg tonade ned betydelsen 
av den rättsliga kontexten, vilken förvisso var, och är, dispositiv men som 
ändå har potential att verka överlåtelsehindrande. (Nedtonandet verkar 

2098 Jfr t ex Levin-citatet i not 2081 ovan; Bernitz, Pehrson, Rosén & Sandgren, Imma-
terialrätt och otillbörlig konkurrens s 414; Rosén, Förlagsrätt s 155 ff, bl a s 162: ”[…] 
ett utflöde av URL:s och dess förarbetens benägenhet att låta auktorerna in dubio behålla 
så mycket av upphovsrättslig förfoganderätt som en förvärvare inte oundgängligen måste 
ha för att på rimligt vis kunna uppfylla ett avtals syften.”; Nordell, Tolkningsprinciper i 
upphovsrättsavtal, NIR 2008 s 310 f och HD i 2010 års mål, nedan vid not 2109.
2099 Möjligen kan även NJA 2016 s 51 nämnas i sammanhanget. Där hade två parter 
genom ett licensavtal överenskommit om en upphovsrättsupplåtelse. Avtalet innehöll ett 
överlåtelseförbud. Efter att licenshavaren överlåtit en ur licensavtalet härflytande skade-
ståndsfordan p g a avtalsbrott invände skadeståndsgäldenären bl a att 28 § URL hindrade 
överlåtelsen, varför förvärvarens talan, som stöddes på överlåtelsen, inte skulle vinna 
framgång. HD fann att URL:s regel inte hindrade överlåtelsen (se domskälens p 5, 6 och 
11) och att inte heller det avtalade överlåtelseförbudet hindrade att förvärvaren gjorde 
gällande den förvärvade fordran mot gäldenären (p 9, jfr NJA 2015 s 1040 och NJA 
2016 s 288, p 25). Såvitt gäller URL:s regel motiverade domstolen inte saken närmare, 
men slutsatsen torde bero på att licenshavaren inte förfogat över upphovsrätten utan en ur 
avtalet härflytande skadeståndsfordran gentemot licensgivaren. (Jfr Lindskog, Betalning 
2 uppl s 166 m not 514.) Upphovsrättsupplåtelsen hade inte skett från upphovsmannen, 
utan från den som förvärvat dennes rätt. Fallet torde inte vara till någon ledning i frågan 
om specifikationsprincipens ställning och innebörd.
2100 Den härvarande uppdelningen i resonemangsled avviker delvis från HD:s styckein-
delning.
2101 Se NJA 2010 s 559, HD:s domskäl p 11, varom vidare nedan.
2102 NJA 2010 s 559, HD:s domskäl p 7 in fine: ”Om avtalet är oklart eller tyst i denna 
del får omfattningen [av den licensierade förfoganderätten] fastställas genom tolkning 
respektive utfyllning.”
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vara i linje med den nyss nämnda uppmjukningstendensen, och var till 
synes nödvändigt för att prövningen skulle kunna få det utfall den kom 
att få).

HD anknöt i det sammanhanget till förarbetena och vad som där 
anförs om regelns avsedda ändamål, nämligen att tillgodose upphovs-
mannens ekonomiska och ideella intressen. Detta följdes av påpekan-
det att dessa intressen, och deras beaktansvärdhet, kan variera efter såväl 
verkets typ och användning som omständigheterna i övrigt.2103 Därige-
nom skapades en öppning för att i förekommande fall bedöma intres-
sena som relativt svaga, varför överlåtelsehindrena i sådana fall vore klart 
överkomliga, och det i motsvarande mån funnes utrymme för också mer 
långtgående överlåtelser. Denna öppning befästes sedan retoriskt, genom 
att HD direkt därpå tillade att det i princip finns möjligheter till också 
helt genere l la  överlåtelser av upphovsrätten.2104 Varvid alltså eventu-
ella intryck av att hinder förefunnes kom att ytterligare försvagas. (Även 
förtigandet av specificeringsprincipen skulle kunna ses som en del av 
den hindersnedtonande tematiken – även tysta förbigåenden kan ju vara 
betydelsebärande.)2105

I ett andra resonemangsled hänförde sig HD sedan återigen till URL:s 
förarbeten, genom vad som i princip är ett direkt citat, och nämnde att:

”det ligger i  sakens  natur  att förvärvaren får överlåta rätten vidare inte 
bara då upphovsmannen uttr yckl igen medgett honom detta utan även 
då omständigheterna annars  är sådana att upphovsmannen får  anses 
ha  samtyckt  till det”.2106

Därigenom, och så långt, är resonemanget ägnat att verka kontextförskju-
tande. Det innebär en rörelse från en upphovsrättslig relativt överlåtelse-
restriktiv kontext, mot en mer allmänavtalsrättsligt klingande sådan. 
Resonemanget öppnar därmed (den i och för sig knappast tillslutna) dör-
ren till mer allmänna tolkningstopiker, på ett sätt som kan verka omsätt-
ningsbefriande.

Som balanserande komplement till sådana allmänna tolkningstopiker 
listade dock HD ett antal tolkningsfaktorer som var särskilt beaktansvär-
da för den aktuella immaterialrättsliga avtalstypen (”avtal om upplåtelse 

2103 Se NJA 2010 s 559, HD:s domskäl p 8 och jfr SOU 1956:25 s 289 f.
2104 Se NJA 2010 s 559, HD:s domskäl p 8. Jfr SOU 1956:25 s 290 (vartill HD hänvisar, 
men därutöver även) f och 275 ff.
2105 Det hade möjligen var svårare att runda denna princip, om den hade lyfts. Det hade 
dock knappast varit omöjligt – och om den hade lyfts, om så bara för att refutationsvis 
avfärdas, så hade detta kunnat skänka ytterligare retorisk styrka till HD:s resonemang; 
åtminstone om det kan antas att publiken förväntat sig att få se den behandlas.
2106 Se NJA 2010 s 559, HD:s domskäl p 8, min spärr, och jfr SOU 1956:25 s 290.
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av rättigheter till ett verk”).2107 Närmare bestämt ”att fråga är om just ett 
verk” (’med allt vad det innebär’, vill man nästan inflika), samt ”till det 
aktuella avtalsobjektets natur (såsom verkets art och graden av ideellrätts-
lig prägel)” och ”till reproducerbarheten av en immaterialrätt”.2108 Därtill 
påmindes om att ”upphovsmannen kan ha haft en svag avtalsposition” 
och det, närmast självskrivna, att: ”[h]änsyn [också måste] tas till avtalets 
syfte och praktiska funktion.”2109

Kontextförskjutningen ledde över i att HD, i ett tredje led, framhöll 
ett antal argument som betonade vad som gällde på marknaden där albu-
met skulle säljas. Detta var i princip konsumentmarknaden, och alltså en 
annan marknad än den där fotot såldes. I anslutning därtill introducerade 
HD en ondtrostematik, som tjänade till att i tolkningshänseende relevans-
göra de annars tämligen objektivt och abstrakt klingande marknadsfakto-
rerna (som var påtagligt generella, snarare än partsspecifika).2110

Domstolen fann nämligen att det måste stå klart (ondtroskravets 
höjd), för en rättighetshavare (ondtrossubjektet, abstrakt bestämt) som 
till en producent upplåter en rätt att använda ett verk för att pryda en för-
packning av varor avsedda för konsumentmarknaden (ondtrostematikens 
relevansområde), att producentens avsättning av varorna är beroende av 
att de marknadsförs (ondtrosobjektet).2111

Ondtrostematiken kompletterades med konstaterandet att den aktu-
ella marknadsföringsformen (en reklamkatalog med bild av varan i sin 
förpackning) var vedertagen. Det var även vedertaget att varan kunde 
behöva passera flera försäljningsled, och att marknadsföring kunde ske i 

2107 NJA 2010 s 559, HD:s domskäl p 9.
2108 NJA 2010 s 559, HD:s domskäl p 9. Att dessa faktorer kan beaktas framstår inte som 
någon nyhet, då likartade argument ofta framhållits i den immaterialrättsliga litteraturen, 
se t ex Calissendorf, Rätten till ett beställt verk, Ny juridik 2:98 s 92 ff och H Bengtsson, 
Rätten till beställt verk i ljuset av nya domstolsavgöranden, Ny juridik 4:05 s 31 ff.
2109 NJA 2010 s 559, HD:s domskäl p 9. Jfr Runesson, Licens till patent och företags-
hemligheter i avtals- och kontraktsrätten s 68, som i ett närliggande sammanhang betrak-
tar det som ”en truism” att ”vad som följer av avtalets ändamål och syfte” ska beaktas vid 
tolkningen. Rosén erbjuder, Förlagsrätt s 130 ff och Upphovsrättens avtal s 149 ff, under-
sökningar av olika tolkningsfaktorers betydelse för tolkningen av upphovsrättsliga avtal. 
Se på det temat även Nordell, Tolkningsprinciper i upphovsrättsavtal, NIR 2008 s 307 ff.
2110 Se till detta NJA 2010 s 559, HD:s domskäl p 10.
2111 Den relevanta tidpunkten för ond tro, som aldrig expliceras, får, i avsaknad av andra 
hållpunkter och i linje med allmänna principer, antas vara då avtalet ingicks. Givet fal-
lets omständigheter och hur HD hanterar desamma borde detta vara då skivbolagets 
acceptbrev kom fotografen till handa (jfr 7 § AvtL). Eftersom regeln är så objektiverad 
och inte anknyter till någon specifik upplåtares subjektiva insikter torde detta dock ha 
ganska ringa betydelse.



533

ett eller flera av dessa led.2112 Rättighetshavarens ideellrättsligt grundade 
behov av att kontrollera vem som marknadsförde varan ansågs begrän-
sat.2113 Som avslutande argument anförde HD vad som verkar vara ett 
transaktionskostnadsargument,2114 av innebörd att det medför praktiska 
fördelar att ersättningen kunde regleras i ett sammanhang.2115

Domstolens tre resonemangsled bestod alltså av för det första en 
introduktion och nedtoning av den upphovsrättsliga överlåtelserestrik-
tiva kontexten; för det andra en förskjutning som innebar en rörelse från 
den upphovsrättsliga kontexten mot en mer allmänavtalsrättsligt präglad 
sådan; samt för det tredje att ett antal marknads- och praktikalitetsargu-
ment lyftes, varav vissa relevansgjordes genom ett, i förhållande till det 
konkreta fallet, abstrakt ondtrosresonemang.

Dessa tre led utmynnade sedan i ett principuttalande där HD upp-
ställde den in dubio-regel som är det huvudsakliga skälet till att vi här 
uppehåller oss vid avgörandet.2116 Rättsfallet utgör ju enligt ovan ett 
exempel på att såväl anses-lokutionens uppfattade värde som värderingen 
av vad som kan anses underförstått varierar, efter situationen och dess 
krav – vilket bör tillmätas betydelse när avtalsfiktioner diskuteras. HD 
fann nämligen att:

”Om inte  annat  k larg jor t s  av upphovsrättsinnehavaren får det därför 
[det vill säga på grund av resonemangen så långt], vid ett avtal om upplåtelse 
av rätt att använda ett verk på förpackningen till en vara avsedd för vida-
reförsäljning till konsumenter, i  rege l  anses  vara  under förs tåt t  att 
upplåtelsen även omfattar en rätt för producenten och för försäljare i senare 

2112 Som HD anför de två argumenten om vad som är vedertaget synes de dels knyta an 
till ondtrostematiken (det är rimligt att inse det vedertagna), dels på ett mer objektiverat 
plan tjäna till att befästa rimligheten av den tolkningsregel HD sedan uppställde.
2113 Det ligger nära till hands att tänka sig att det viktiga är hur  marknadsföringen 
sker, inte vem som svarar för den, och att de begränsningar som följer av URL:s övriga 
bestämmelser, inte minst 3 §, ansetts medföra att upphovsmannen som huvudregel är 
erforderligt skyddad. (Jfr det i samband med 27 § skuldebrevslagen ofta anförda argu-
mentet att det viktiga är vad gäldenären har att prestera, inte till vem, varför borgenärens 
person som huvudregel saknar betydelse.)
2114 Jfr angående sådana vidare nedan 6.4 nedan.
2115 Något som kanske främst stämmer för förvärvare och följdförvärvare, snarare än för 
upphovsmän eller rättsinnehavare. Det medför tveklöst transaktionskostnadsfördelar för 
Åhléns att slippa kontrollera licensrättigheterna till de ca 200 produkter som avbildades 
i reakatalogen. För fotografen torde dock fördelarna vara försumbara, särskilt som de 
negeras av att han riskerar att få mindre betalt med en sådan ordning – vilket han ju 
också kom att få, givet utgången i målet. Jfr Karnell, Kommentar till NJA 2010 s 559, 
NIR 2011 s 318 f.
2116 Motsvarande formulering återfinns i fallets ingress, varför det ligger nära till hands 
att uppfatta den som det centralt prejudicerande i HD:s avgörande.
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led att utnyttja förpackningen för marknadsföring av varan på vedertaget 
sätt.”2117

och kan därigenom sägas ha uppställt en klargörandeplikt (låt vara med 
ett ganska begränsat tillämpningsområde). Denna plikt åvägabringades 
rent konkret genom ett resonemang som kläddes i en ganska klassiskt 
klingande, om än inte traditionellt okontroversiell, avtalstolkningsform, 
genom åberopandet av vad som fick anses  vara under förs tåt t .

Därpå följde i domskälen ett avslutande tillämpningsresonemang. Där 
återkom den uppställda in dubio-regeln, och domen knöts ihop genom 
att de regler och principer som intill dess berörts in abstracto relaterades 
till de konkreta omständigheterna i fallet. Domstolen fann att fotografen 
(i den faktura som senare accepterades av skivbolaget) inte  k larg jor t 
att upplåtelsen av förfoganderätten till fotografiet avsetts vara begrän-
sad, i förhållande till vad som följde av den uppställda tolkningsregeln. 
Det medförde att skivbolaget, med beaktande av tolkningsregeln, hade 
”fått lov att använda avbildningar av skivkonvolutet i egen och annans 
marknadsföring” –2118 vilket medförde att fotografen fick anses ha medgett 
Åhléns exemplarframställning, genom licensavtalet med skivbolaget.

Licensavtalet var dock ingånget efter det att Åhléns exemplarframställ-
ning redan hade skett. Därmed var exemplarframställningen i princip otill-
låten, när den skedde – varför det genom densamma i princip uppkom 
anspråk på ersättning enligt 54 § URL.2119

Trots att svaranden Åhléns därmed hade gjort sig skyldig till otillå-
ten exemplarframställning bifölls dock inte fotografens krav. Istället kom 
talan att i slutändan ogillas. Det avgörande argumentet för denna utgång 
grundades i avtalet mellan fotografen och skivbolaget. Avtalet gavs näm-
ligen, som resonemanget såhär långt gett vid handen, positiva tredjemans-
verkningar till förmån för Åhléns. HD säger det inte uttryckligen, men 
det ligger nära till hands att tematisera det som att avtalet innebar en 
till avtalsmotparten riktad eftergift, avseende en fordran mot tredjeman 
(dvs fordran mot Åhléns på ersättning enligt 54 § URL). Eftersom HD:s 
avgörande förutsätter att en eftergift gavs positiva tredjemansverkningar 
ligger det närmast till hands att helt enkelt betrakta det som en tredje-

2117 NJA 2010 s 559, HD:s domskäl p 11.
2118 Se NA 2010 s 559, HD:s domskäl p 14 (min kurs), som avslutas med att konstatera 
att det faktum att det framkommit att parterna senare haft olika uppfattningar inte skulle 
påverka den bedömningen – en uppfattning som dissidenterna i HD inte delade.
2119 Detsamma lär ha gällt skivbolagets agerande när det lät tillverka nyutgåvan, men den 
frågan var inte uppe i målet.
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manseftergift, en avtalsfigur vilken kan betraktas som en särskild form av 
tredjemansavtal i vid mening.2120

2120 HD:s dom ger vid handen att ytterligare exemplarframställning av Åhléns hade varit 
tillåten, i enlighet med avtalet mellan fotografen och skivbolaget, om den skett efter det 
att avtalet ingåtts (vilket alltså är en annan situation än den som skarpt var uppe i fallet 
och som berörs i brödtexten). I p 12 preciserar HD grunden för detta. Det innebar inte 
att ”upphovsmannens rätt konsumeras” – vilket adresserar en av Åhléns, till synes för-
felade, grunder i målet (se därom Åhléns sakframställan och jfr föredraganden p 8 ff samt 
t ex Karnell, Kommentar till NJA 2010 s 559, NIR 2011 s 319). Istället, skriver HD, 
innebär det: ”att denna rätt leds vidare till senare förvärvare av varan.”, min kurs. HD:s 
gissningsvis avsiktligen tvetydiga uttryckssätt verkar dölja en härligt besvärlig fråga om 
hur förvärvarens rätt bör dogmatiskt konstrueras, och alltså en paradigmvalsfråga. Givet 
kontexten (URL:s tal om överlåtelser) och HD:s ordval ligger det nära till hands att tänka 
sig det hela som att skivbolaget överlåtit en rätt att framställa exemplar till Åhléns, och att 
det alltså rör sig om ett rättighetsförvärv genom singularsuccession. Skivbolaget har helt 
enkelt förvärvat, bl a, rätten att framställa sådana exemplar som reklamkatalogen, och 
sedan sålt denna rätt vidare till sina återförsäljare – ungefär som en sak, vilken som helst. 
Senare förvärvare måste dock ofrånkomligen härleda sina eventuella rättigheter ur rät-
tighetsinnehavarens egna rättshandlingar (ingen annan kan disponera över dennes rätt), 
och de rättshandlingar som är relevanta i många fall (inklusive sådana som i 2010 års fall) 
är licensavtalet mellan rättighetsinnehavaren (fotografen) och dennes avtalsmotpart (skiv-
bolaget). Det kan därför ifrågasättas om grunden för en förvärvares (Åhléns) rätt (alltså 
den rätt den som är tredjeman i förhållande till licensavtalet kan ha), lika gärna kan kon-
ceptualiseras som grundad i ett tredjemansavtal. Licensavtalet skulle då utgöra ett tredje-
mansavtal där den berättigade tredjemannen ännu inte är bestämd, annat än genom en 
(underförstådd) referens till ”eventuella senare förvärvare” (vilket i princip kan uppfylla 
tredjemansavtalskravet avseende den berättigades identifierbarhet). Förvärvarens rättig-
hetsförvärv kommer nämligen ändå att vara beroende av licensavtalets innehåll, eftersom 
det är detta som avgör vad överlåtaren har för rätt att överlåta. Om överlåtaren skulle 
överlåta en ”rätt” han saknar, dvs något som inte ”finns”, så medför inte överlåtelsen 
att förvärvaren får någon rätt gentemot rättighetsinnehavaren (här saknas möjlighet till 
godtrosförvärv, i linje med den allmänna principen i 27 § skuldebrevslagen; och motsatt 
regel skulle innebära att förvärvsavtalet ges betungande tredjemansverkningar). I sam-
manhanget kan ifrågasättas vilken betydelse som bör tillmätas regeln om överlåtelseför-
bud i 28 § URL. Lagregeln innehåller en utfyllande regel, och enligt allmänna principer 
saknar avtalade överlåtelseförbud som utgångspunkt verkan mot tredjeman, såtillvida att 
inte ens den som förvärvat en rättighet i ond tro om ett överlåtelseförbud är förhindrad 
att kräva gäldenären (motsvarande rättighetsinnehavaren) i enlighet med den förvärvade 
rättigheten; gäldenären (rättighetsinnehavaren) får istället nöja sig med att kräva överlåta-
ren (som begått avtalsbrott genom att i strid med förbudet överlåta fordringen) på ersätt-
ning för eventuell skada som (trots principen i 27 § skuldebrevslagen) drabbar densamme 
p g a överlåtelsen (jfr NJA 2016 s 51 och NJA 2015 s 1040 m hänv t bl a tidigare praxis, 
jfr även NJA 2016 s 288 och om dessa fall Munukka, Avtalade överlåtelseförbud, Fs Pehr-
son s 285 ff). Detta, vad som följer av allmänna principer, kunde innebära att det över-
låtelseförbud som följer av utfyllning med 28 § URL saknar betydelse för förvärvarens 
(motsvarande Åhléns) rätt gentemot rättighetsinnehavaren, inklusive rätten att framställa 
exemplar, efter förvärvet från överlåtaren. Ett sådant resultat synes dock olämpligt, då det 
kraftigt reducerar rättighetsinnehavarens möjlighet att kontrollera omsättningen av ver-
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Som utläggningen av HD:s resonemang ger vid handen, och som antyds 
redan av HD:s ovan citerade sätt att formulera principen, så kan den 
avtalstolkningsoperation som utmynnar i slutsatsen, såvitt gäller de kon-
kreta omständigheterna i målet och vad dessa utvisade om vad parterna 
faktiskt tänkt sig, nog sägas vila på tunt underlag.

Domstolen ställer ju som synes upp en princip som operationaliserar 
den omgestaltande, här utsträckande, anses-lokutionen. Därtill anvisar 
HD att visst avtalsinnehåll, i snäv mening, ska betraktas som underför-
stått. Det senare trots att det inte har något egentligt stöd i partskom-
munikationer eller i avtalstolkningsdata som härrör från de konkreta par-
terna och bevisligen varit synbara för dem.

I den form HD gett sitt resonemang nås tolkningsresultatet genom att 
den uppställda tolkningsregeln för de aktuella upplåtelseavtalen beaktas, 
och med den valda formen är tolkningsregeln en nödvändig betingelse 
för avtalstolkningens utfall. Som nämnts grundades regeln inte i något 
partsspecifikt, utan genom argument med generell räckvidd, då domstolens 
resonemang främst betonar olika marknads- och praktikalitetsaspekter.

Som synes av utläggningen av ondtrostematiken ovan sägs i och för sig 
en part i fotografens ställning måste ha insikt (”måste stå klart”) om hur 

ket. De argument som anförts till stöd för den allmänna principen om överlåtelseförbuds 
avsaknad av tredjemansverkningar gör sig knappast gällande med samma styrka när över-
låtelseobjektet är en upphovsrätt. De huvudsakliga argumenten mot tredjemansverkan 
är, (1) intresset av fordringars omsättningsbarhet, (2) det faktum att det för gäldenären, 
p g a principen i 27 § skuldebrevslagen, regelmässigt saknar betydelse till vem prestation 
ska ske, och, (3) att gäldenären, om överlåtelsen medför skada, kan kräva ersättning från 
överlåtaren. Ad 1: Det gör sig inte utan vidare gällande lika starkt för upphovsrätter. Ad 
2: Upphovsmannen har ansetts kunna ha ideellrättsligt grundade och beaktansvärda skäl 
till att vilja kontrollera verkets spridning. Ad 3: Jo, det kan stämma, men om överlåtelse-
förbudet, på någon grund, medför att en överlåtelse inte ger förvärvaren rätt, så kommer 
ingen skada att uppstå. Det är möjligen lämpligast att alltid betrakta licensavtalets inne-
börd (inklusive utfyllning) som avgörande, och att, in dubio, tolka överlåtelseförbud som 
att de innebär att överlåtaren inte har någon rätt vilken, med verkan mot rättighetsin-
nehavaren, kan överlåtas – som att det inte finns någon ”sak” att överlåta. Om man dock 
går så långt (för det är långtgående), så kan ifrågasättas om rättighetsförvärvstanken är till 
någon egentlig nytta, eller om man snarare fastnat i ett låsande paradigm med en ofrukt-
bar metaforik, där den implicita objektsmetaforen orsakar onyttiga tanketvång – varvid 
det kan ifrågasättas om inte en tredjemansavtalskonstruktion kan göra konceptualiseran-
det av partsrelationerna till en mindre teoretiskt tungrodd verksamhet. Då skulle frågan, 
istället, rakt på, kunna ställas så: ”medger licensavtalet att producenternas återförsäljare i 
marknadsföringssyfte, på vedertagna sätt, framställer reklamexemplar?” (jfr andra hälften 
av p 11 i HD:s domskäl i 2010 års fall, med in dubio-regeln), och, om den frågan besvaras 
jakande, så kan man, helt enkelt, hantera det hela som att dessa såsom berättigade tred-
jemän fått rättighetsinnehavarens tillstånd direkt genom licensavtalet som sådant – det 
avtal man likt förbannat måste knyta bedömningen till, eftersom ingen annan än rättig-
hetsinnehavaren kan disponera över dennas rätt.
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den aktuella marknaden fungerar. En sådan person tillskrivs därigenom 
insikt om denna generella faktor. Den indiv iduel la  fotografen till-
skrivs dock aldrig sådan insikt, då detta inte blir nödvändigt med den 
form HD ger resonemanget. Domstolen formulerar först en generell 
princip, i form av den citerade tolkningsregeln, vilken sedan helt enkelt 
kan ”tillämpas”, som en in dubio-regel, i det specifika fallet, på ett sätt 
som innebär att den individuella fotografens konkreta insikter aldrig 
behöver beröras explicit.

Det avgörande blir, med HD:s sätt att konstruera resonemanget, istäl-
let att den individuella fotografen inte klargjort en från den generella 
tolkningsregeln avvikande avsikt, och att inte heller någon annan särskild 
användning avtalats. Därigenom kan också (den i och för sig huvud-
sakligen litterärt existerande) specificeringsprincipen rundas, och argu-
mentations- och bevisbördan för visst avtalsinnehåll kommer att skiftas till 
fotografen. Istället för att nyttjaren Åhléns ska styrka sin rätt att utnyttja 
verket (genom att visa att det finns ett avtal, eller annan rättshandling, 
som medger den exemplarframställning Åhléns gjort sig skyldig till), får 
upphovsmannen att visa på att avvikelse från den av HD uppställda tolk-
ningsprincipen avsetts.

Det konkreta partsspecifika avtalstolkningsunderlaget är tunt. Det verkar 
därför konsekvent med den moderna avtalstolkningsideologin,2121 och 
med den gängse skepsisen mot fiktionsresonemang, att betrakta fallet 
som ytterligare ett i raden av tredjemansavtalsfiktioner. Därmed kunde 
man förvänta sig en viss skepsis mot fallet.

Om nämligen tredjemansavtalskonstruktionen i de tidigare fallen 
vilade på tunt underlag, så borde den väl rimligen göra det även här – i 
avsaknad av underlag som betryggande utvisade att de konkreta parterna 
gemensamt tänkt sig att berättiga tredjeman. I såväl NJA 2010 s 559 som 
i de tidigare berörda fallen (NJA 1995 s 197, NJA 1996 s 400, NJA 2000 
s 48 och NJA 2001 s 750) skulle man i så fall kunna säga att tredjemans-
avtalskonstruktionen tillgripits. Man skulle också kunna säga att tillgrep-
pen innebar att avtalens innehåll fastställdes genom (”)tolkning(”) i snäv 
mening, och att det fick till följd att desamma inte kom att fixeras först 
genom utfyllningsoperationer.

I de tidigare fallen har motsvarande operationer enligt ovan ansetts 
olyckliga: Eftersom HD knäckte fallen redan genom (fiktiv) tolkning i 
snäv mening sopades behovet av en ny utfyllande rättsregel under mattan. 

2121 Detta kan möjligen framställas som modernt avtalsrättsideologiskt tveksamt. Jfr t ex 
Lindskogs tillägg i NJA 2014 s 760, p 50: ”[…] generella ändamålsskäl är inte relevanta 
argument vid prövningen av om i en konkret situation ett avtal har ingåtts”, och vidare 
ovan 4.4.2.
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Några sådana kom därmed aldrig att formuleras, till förfång för rättsut-
vecklingen.

I 2010 års fall skulle HD, genom att anse att upplåtelsen till skiv-
bolaget medförde rättigheter för Åhléns, istället kunna sägas ha utnytt-
jat tredje mansavtalskonstruktionen för att aktivt undvika att tillämpa en 
befintlig utfyllande regel – nämligen den i 28 § URL, och vad som följer 
därav.2122 Till skillnad från i de tidigare fallen går det dock att som preju-
dikat utläsa en regel ur fallet, nämligen den uppställda tolkningsregeln. 
Därmed saknas skäl att anse fallet problematiskt på grund av att det inte 
erbjuder någon ledning för rättstillämpningen. (Låt vara att tolknings-
regler är lite speciella.)2123

Vad gäller fiktionstematiken förefaller fallet dock lika kritikvärdigt som 
de tidigare berörda fallen. HD:s avtalstolkning tycks nämligen bygga på 
lika tunt underlag i 2010 års fall som i till exempel NJA 1995 s 197 (som 
var det fall som först föranledde irritation mot tredjemansavtal på tunt 
underlag). Även i det äldre fallet byggde domstolen sitt tolkningsresone-
mang på primärt ekonomiskt klingande argument med generell räckvidd, 
snarare än på partsspecifika omständigheter.2124 Tolknings resonemangen 
i rättsfallen är på flera sätt jämförbara.2125 Trots det verkar reaktionerna 
på 2010 års avgörande mindre negativa, än dem mot 1995 års fall.2126

2122 Lite beroende på hur en överlåtelse i strid med förbudet i 28 § ska betraktas, såvitt 
gäller förvärvarens rätt mot rättighetsinnehavaren, jfr not 2120 ovan. Det kan möjligen 
ifrågasättas om inte HD därmed undvek att tillämpa även specifieringsgrundsatsen, eller 
någon del av densamma. Denna är dock, som en olagfäst tumregel för tolkningen av avtal 
om överlåtelse av upphovsrätter, klart mer flexibel än lagregeln. Jfr t ex Runesson, Licens 
till patent och företagshemligheter i avtals- och kontraktsrätten s 68 f, som förhåller sig 
milt skeptiskt till principen och dess betydelse för konkreta avtalstolkningsoperationer 
samt därtill verkar vara benägen att tona ned licensavtalens ofta antagna särar t , såvitt 
gäller denna del av tolkningen.
2123 Se om tolkningsregler Bd 2, kap 9, som bl a innehåller följande formulering: ”Idén 
om en ’tolkningsregel’ kan dock framstå som paradoxal, givet den binära tankestruktur 
som ’dikotomin tolkning/utfyllning’ implikationsvis inrättar. Tankestrukturen inbjuder 
nämligen den som strikt bejakar dikotomins begreppsliga logik till tankegångar av det 
slag som illustreras i utbrottet: ’Antingen tolkar man, eller så tillämpar man (utfyllande) 
regler – vadå tolkningsregel ?!’”
2124 Se 4.2.3 och 4.4.2 ovan.
2125 En möjlig skillnad är dock att det fanns mer bevisning om vad som gällde för mark-
nadsföring på konsumentmarknaden i 2010 års fall, än bevisning om vad som gällde på 
kredit- och säkerhetsmarknaderna i 1995 års fall. Jfr vittnesbevisningen i 2010 års fall.
2126 – ”Men, fallet är ju mycket nyare, de har väl inte hunnit än bara!?” – Jo, men det 
är ändå, i skrivande stund, snart ett decennium gammalt, och, även om det i viss mån 
blir slumpartat hur snabbt kritiska reaktioner kommer, beroende på vad folk har för sig 
och tid med, så kom reaktionerna på de tidigare fallen mycket snabbare än så. Och, det 
är förstås klart att fallet är ganska immaterialrättsligt, varför man kan tänka sig att mer 
allmänt orienterade förmögenhetsrättsvetare helt enkelt inte uppmärksammat det och att 
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Nåväl. Budskapet, vad gäller avtalsfiktionernas falskhet, framgick väl 
egentligen redan innan den härmed avslutade rättsfallskommentaren 
inleddes. Det förtjänar dock upprepas. HD:s avgöranden och de olika 
reaktioner de föranlett antyder något om avtalsfiktionstopikernas använd-
ning i svensk förmögenhetsrätt. Om en avtalsfiktion är ett avtal på (för) 
tunt underlag, så kan man tänka sig att den som på svag grund ”anser” 
något vara ”underförstått” avtalat ofta kommer att uppfattas tillgripa en 
avtalsfiktion. Underlagets uppfattade bärkraft kommer dock att variera, 
allteftersom omständigheterna och kontexten gör det. Variationen gäller 
inte minst värderingen av vad som anses vara underförstått. Därmed bör 
även eventuella uppfattningar om vad som är fiktivt göra det. Konkret 
innebär detta att något som i ett fall ådöms den förklenande fiktionsetiket-
ten, i ett annat fall kan accepteras som faktiskt.

Det sagda verkar, bland annat, innebära att avtal på tunt underlag – 
också då de befinns föreligga på mycket tunt konkret tolkningsunder-
lag, genom anseenden och långtgående bejakanden av avtalsrelationers 
underförstådda dimensioner, och med endast mycket svag anknytning 
till de specifika partskommunikationerna (som i NJA 2010 s 559, NJA 
1995 s 197 och NJA 1989 s 117) – inte nödvändigtvis behöver betraktas 
som fiktiva (som i reaktionerna på t ex NJA 1995 s 197 och NJA 1989 
s 117).

Enligt ovan behöver det heller inte, nödvändigtvis, ens om det ska 
anses röra sig om en avtalsfiktion, betraktas som något falskt, ohederligt 
eller förkastligt. Åtminstone inte redan på grund av att det rör sig om en 
fiktion.

4.5.3 Fiktionens tomhet – fiktioner och fingeranden
Föreställningen om att tredjemansavtalsfiktionerna är mindre lyckade ur 
prejudikatsynpunkt bygger, som nämnts, på att de skulle vara till begrän-
sad ledning för rättstillämpningen. Varje försök att ”finna principer för 
när fiktionen skall tillämpas” vore ”en helt meningslös juridisk teknisk 

det är därför det kommit lindrigt undan. Det kan dock noteras att JustR Håstad, som 
ovan räknades till fiktionskritikernas krets, var med och dömde i målet – så åtminstone 
han bör ju ha märkt det. Håstad skrev sig i och för sig, tillsammans med JustR Lambertz, 
skiljaktig – men inte i den generella delen, då domskälen t o m p 12 där tolkningsregeln 
formuleras är enhälliga. Skiljaktigheten tog sikte på hur partskommunikationerna skulle 
bedömas – varvid dissidenterna till skillnad från majoriteten fann att något nytt avtal 
mellan fotografen och skivbolaget inte hade slutits, till följd av det rävspel som beskrivs 
i not 2083 ovan. Detta innebar att den abstrakta tolkningsregeln aldrig kom till konkret 
användning i minoritetsvotumet. Det får dock antas att den hade gjort det, om minorite-
ten hade bedömt frågan om avtalsslut på annat sätt.
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övning” som inte bara ”kommer att skymma relevanta ändamålsöver-
väganden”, utan dessutom, åtminstone ”i värsta fall”, riskerade att ”skapa 
en motiverad tveksamhet inför den juridiska tekniken”.2127 Fiktionen 
uppfattas alltså som ett, åtminstone potentiellt, hot mot det realistiska 
ändamålsorienterade rättstänkandet som sådant.

Tankegången lär bygga på att fiktionerna uppfattas vara åtföljda av ett 
slags tomhet.2128 I linje med Tryggers, Alméns och Karlgrens idéer kan 
man då tänka sig att det bakom fiktionen liksom inte f inns  något, att 
finna, varför principsökandet på förhand är dömt att misslyckas.2129

Det är dock inte alldeles lätt att se varför fiktionerna på detta sätt 
skulle skilja ut sig från andra rättsliga tekniker. I sammanhanget kan 
nämligen just teknik ses som det operativa ordet – teknik, som i argu-
mentationsmodus. (Här fortsätter vi alltså på temat med verktygsmeta-
foren, från avsnittet före det som berörde NJA 2010 s 559.) Fiktionerna 
kan nämligen i linje med det som anförts ovan uppfattas som fingeranden, 
alltså som göranden,2130 och kan som sådana antas genomförda av vissa 
orsaker, samt kunna (åtminstone försöksvis) legitimeras genom hänvis-
ning till desamma. Att försöka finna vad dessa orsaker varit, behöver i 
metodologiskt hänseende inte i grunden skilja sig från tolkning av rätts-
fall i allmänhet – precis som vanligt har man att läsa avgörandet och hur 
utgången där motiverats, samt att därvid försöka formulera de faktiska 
och rättsliga ratio decidendi som kan vara till ledning i framtida fall och 
frågor.2131

En rättsretorisk grundsyn innebär som nämnts att fiktionerna, lika 
lite som retoriken själv, bör ses som i sig antingen goda eller onda.2132 
Deras eventuella förtjänst och förfång utgör inte i fenomenet ”rättsliga 
fiktioner” immanenta egenskaper, varför fiktionerna lika lite som andra 
rättsliga figurer och tekniker kan bedömas med hänsyn till fiktionerna i 
sig. (Att hävda att ”fiktioner är förkastliga” blir då likvärdigt med att påstå 

2127 Se 4.4.4.4 ovan.
2128 Jfr ovan vid not 1556 ff (bl a om Pastor Janssons påse).
2129 Se ovan vid not 1258 ff, 1350 och 1556.
2130 Se vidare strax nedan.
2131 Här ska inte göras något försök att ge abstrakta hållpunkter för hur detta går till, 
annat än att försiktigtvis ta avstånd från en helt generell tillämpning av den Goodhart-
ska prejudikatläran (varom 4.4.2.1 ovan). Förevarande text innehåller dock, som läsaren 
nog märkt, ganska många konkreta exempel på hur det kan göras. Jfr vidare i och vid 
not 2150 nedan.
2132 Så även en pragmatisk grundsyn, jfr D Lind, The Pragmatic Value of Legal Fictions 
s 83 ff, ssk s 100 ff. Notera att pragmatiska och retoriska skolbildningar ofta gått hand i 
hand.
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att till exempel ”avtal”, ”fordran” eller ”uppsåt” är det.)2133 Fiktionerna 
kan, liksom allt annat, endast värderas utifrån något visst perspektiv – då 
varje omdöme, vare sig det är förhärligande, neutralt eller fördömande, 
nödvändigtvis måste grundas i perspektivet och dess premisser.

De ganska konsekventa fördömandena av fiktioner har tenderat att ske 
från realistiskt håll. Som illustrerats ovan har det på senare tid framför allt 
rört sig om rättsrealistiska perspektiv, vilket innebär att fördömandena 
grundats inte minst i sådana perspektivs särskilda (ofta underförstådda) 
ontologi (eller retoriska ontografi). Det är också intagandet av ett sådant 
perspektiv som medför att fiktionen uppfattas vara tom. Sedda ur andra 
perspektiv kan fiktionerna framstå som mindre negativt laddade, mindre 
tabu och mindre tomma.

Ett möjligt sådant perspektiv antyds i den rättsliga fiktionens historia.2134 
Förr, i den medeltida rätten och under renässansen, var nämligen relatio-
nen till fiktionerna, som ovan antytts, påtagligt mer positiv än vad den 
nu regelmässigt är.2135 Detta har nog inte så mycket att göra med att den 
dåtida rätten och rättsvetenskapen var primitiv, på det sätt en modernis-
tisk historiesyn tenderar att få den att framstå. I litteraturen antyds istället 
andra förklaringar, eller åtminstone delförklaringar, till acceptansen av 
fiktionerna. Här ska vi beröra en sådan.

Några av de äldre källornas språkbruk antyder nämligen att man under 
renässansen – innan inte bara den logiska positivismen, Uppsalaskolan 
och Hägerström utan dessutom innan tänkare som den store empiristen 
Hume och den tvivlande Descartes, det vill säga innan den moderna filo-
sofins genombrott – tänkte kring fiktionerna på ett i grunden annorlunda 
sätt än nu.2136 Ett sätt som på grund av avståndet är lite utmanande att 
sätta sig in i. (Risken är nu förstås inte försumbar att det här uppfattas 

2133 Det är heller inte, givet en realistisk ontografi, särskilt långsökt att säga att dessa rätts-
liga fenomen är fiktioner, i sig. (Jfr den s k rättighetsdebatten.) Därvid är dock att märka 
att de, trots det, nog generellt sett uppfattas som oproblematiska.
2134 Som realistisk historieskrivning är den följande historian ganska svårbedömd. Giss-
ningsvis innebär den i sin generaliserande form ett osynliggörande av konkurrerande sam-
tida doktriner. Den är dock tilltalande, varför den här också återges.
2135 Jfr 4.3.1 ovan, och vidare i det följande. Även Savignys relativt välvilliga relation till 
fiktionerna, åtminstone som utvecklingsmedel, skulle kunna nämnas i sammanhanget 
och i så fall hänföras till den mindre fiktionsfientliga periodens sluttamp (strax innan 
den vetenskapliga positivismens uppgång). Jfr t ex Savigny, Vom Beruf unserer Zeit für 
Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, 2 uppl (1828) s 32 f och, på engelska, därom Ful-
ler, Legal fictions s 59.
2136 Jfr om upplysningsfilosofins vikt för vårt samtida tänkande, J Samuelsson, Rätts-
vetenskapens vetenskaplighet, Vb Olsen s 189 ff, ssk s 197 ff.
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som skäggfilosofi av värsta slag, men det är – faktiskt – inte avsett som 
det.)2137

Nu tenderar fiktionerna att ses som just fiktioner och alltså, i linje med 
”vår ändlösa mänskliga tendens att hypostasera saker”,2138 som reifierade 
fenomen – som objekt. Fiktionerna tänks alltså närmast i termer av saker, 
vilka, i och med att de uppfattas som saker, uppfattas nödvändigtvis ha 
vissa karaktäristika eller egenskaper, eftersom det är så vi konceptualise-
rar sakbegreppet. (Pröva att definiera en sak utan att ange någon av dess 
egenskaper.)2139 Givet det svårfrånkomliga grepp positivistiska och rea-
listiska tankesätt kopplar kring det samtida rättstänkandet (det tänkande 
vi nog alla fostrats in i), förväntas också dessa saker vara såsom givna, i 
verkligheten.

Denna verklighet förstås gärna – eftersom det är intuitivt tilltalande 
– på ontologiskt naturalistiska premisser. Det vill säga som en oss yttre 
verklighet, vilken befolkas av objekt i form av fysiska ting och processer 
vilka kausalt påverkar tingen; en yttre verklighet som inte är beroende 
av oss som upplevande subjekt. Det synes vara sådana tankegångar som 
leder till att fiktionen kan uppfattas som falsk, och som ett bländverk 
bakom vilket intet döljer sig, eftersom den inte ”finns, därute”.2140

2137 Angående ordvalet (skäggfilosofi): I sin retoriska lärobok Institutio oratoria skriver 
”den store läraren” Quintilianus om hur en blivande retors utbildning borde läggas upp 
och om allt han borde lära sig behärska. (För Quintilianus var det alltid en han.) Den 
ideala retorn borde behärska varje ämne han kunde komma att behöva tala om, och detta 
innebar att den blivande retorn borde sträva efter att bemästra såväl rätt och god sed som 
vetenskap och filosofi (Institutio oratoria 12.3.1). Quintilianus insåg förstås hur mycket 
arbete detta krävde och nämner (i ganska fri översättning, med tillagda kursiveringar, 
av a a 12.3.11 f ) att ”vi känner många som blev trötta på de ofrånkomliga mödor den 
blivande talaren [därmed] tvingas till, och som flytt till dessa [andra] strävanden, som 
en trygg plats för deras lättja”. Därtill nämner han att några av de som drogo bort, ”vars 
lättja hade mer arrogans i sig”, ”plötsligt iförde sig högtidligt upplysta anletsdrag och lät 
skägget växa” efter ”att de, som om föraktfulla inför retorikens föreskrifter, tagit plats i 
de filosofiska skolorna” för att ”senare, buttra i offentligheten och tygellösa hemma, kunde 
gripa efter auktoritet genom att förakta alla andra. Filosofi kan simuleras; eloquentia kan 
det icke.”
2138 Här anspelar jag på Kelsen, Zur Theorie der juristischen Fiktionen, Annalen der 
Philosophie 1919 s 634 (se på temat även ff) (= Kletzers översättning s 6), som citerar 
Vaihinger, Philosophie des Als Ob s 391.
2139 Fuller, Legal Fictions s 101 f, varifrån citeras i not 1503 ovan. Jfr Cicero, Topica 
6.29, som framhåller att ”de äldre” när de beskrivit definitionens metod anvisat ett upp-
räknande av sakens karaktäristiska egenskaper, vilka är de egenskaper som inte delas med 
någon annan sak. (Jfr not 387 ovan). Jfr även Nietzsche, Om sanning och lögn i utom-
moralisk mening s 512, om driften till metaforbildning, denna människans fundamen-
taldrift.
2140 Jfr 2.4.3 och 4.4.3.2 ovan.
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Tendensen till hypostaseringar är helt säkert äldre än den moderna 
filosofin (kanske är den lika gammal som filosofin eller mänskligheten 
själv).2141 Den fundamentistiska tendensen att söka en grund, ett fun-
dament på vilken kunskapen, rätten, och så vidare, kan tillåtas vila, på ett 
sätt som säkerställer dess riktighet, tenderar dock att tillskrivas tvivlaren 
Descartes.2142 Samtida empiristiska tendenser kan ses som en modernare 
variant av cartesianskt tvivel, genom att betraktas som ett till undan-
röjande av tvivel syftande sökande efter fundament, i en yttre verklig-
het som, på grund av sitt oberoende av felbart mänskligt erfarande, inte 
behöver betvivlas.2143 (Lita på naturen, liksom.)

Renässansjuristernas språkbruk antyder dock alltså att de inte tänk-
te på samma sätt, ett sätt som antytts ovan men som nu ska utvecklas, 
helt kort. De tänkte företrädesvis, har det påståtts, inte på fiktioner som 
objekt, utan på fingeranden som aktiviteter – som något en domare gjorde, 
närmast ett slags handgrepp i form av ett konkret görande.2144 En sådan 
syn är förenlig med den inledningsvis i denna bok tentativt föreslagna 
synen på gällande rätt, som något som inte ”är” så mycket som något som 
”alltid blir”, genom rättstillämpares aktivitet och genom rättens eviga 
(om)formulering och tillämpning.2145 Att tänka på fingeranden, snarare 
än på fiktioner, och på rätten som ett evigt görande, synes vara ägnat att 
medföra mindre skepsis till rättslig fiktivitet.

Notera, förresten, att ett radikalt genomförande av det antydda projek-
tet (att se rätten som en aktivitet) skulle kunna leda till förfäktandet av 
språkliga förändringar och ett utmönstrande av vissa metaforer – det vore 
exempelvis klart missvisande att tala om ”rättstomma rum”, och liknande, 
eftersom något ”rum” inte finns (den arkitekturella metaforen innebär en 

2141 Inte vet jag … men det gör ingen annan heller.
2142 Descartes som tveklöst kan räknas till de stora upplysningsfilosoferna; den upplys-
ning vilken den postmoderna rörelsen i mångt och mycket kan betraktas som ett försök 
att vederlägga.
2143 För svensk rättsvetenskaps vidkommande ges en kärnfullt presenterad kontext i J 
Samuelsson, Rättsvetenskapens vetenskaplighet, Vb Olsen s 189 ff, där man via noterna 
också ges något mått av orientering i en del av den relevanta filosofiska och vetenskaps-
teoretiska litteraturen. Jfr även, än mer kärnfullt, Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, 
SvJT 2004 s 10 och, mer utvecklat, t ex Toulmin, Return to Reason kap 1–5.
2144 Jfr ssk Maclean, Legal Fictions and Fictional Entities in Renaissance Jurisprudence 
s 12: ”’fictio’ is discussed as a legal operation rather than as a class of legal objects which 
result from the operation”, och 12 f, ang en text från ca 1250, som tillskrivs Innocentius 
IV: ”His text in fact refers to a ’persona ficte’, not a ’persona ficta’; the shift from the appo-
sed adverb (which presupposes a mental act) to the adjective (which turns fictionality into 
a substantive attribute) is significant, and is found in discussions as late as that of Zazius” 
från 1500-talet. (mina kurs.)
2145 Se 2.4 ovan.
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hypostasering), eller alla rum vore rättstomma (rätten ”finns” inte, vare sig i 
ett rum eller på någon annan plats, den ”blir”). I denna bok genomförs dock 
inte något sådant radikalt projekt. Ett skäl till återhållsamheten därvidlag är 
att motsatsen, ett hejdlöst affirmerande av tanken ”rätt är en aktivitet” skulle 
innebära problem för en historiskt och diskursivt orienterad undersökning, 
som den förevarande. Det skulle inte heller utan vidare kunna utmynna i 
en rättvisande (doxiskt tilltalande) topiklära – förutsatt att inte projektet 
lyckas förändra alla potentiella publikers doxa, vilket framstår som en dristig 
målsättning av närmast Lundstedtskt slag.2146 Dessutom skulle det, i konse-
kvens därmed, innebära att åtskilliga topiker på grund av en sådan idiotisk – 
som i idiotes –2147 radikalism skulle behöva utmönstras ur undersökningens 
resultat, istället för att framställs som en på pragmatiska grunder legitim del 
av topikläran.2148 (Enkelt uttryckt: en sådan enhetsdrivande essentialistisk 
ikonoklastiskt renhetssträvande defilering, vore föga förenlig med en reto-
riskt hermeneutisk och historiskt-diskursivt orienterad tillnärmning av det 
slag som gestaltas i förevarande framställning.)2149

Tanken att fiktionen inte skulle vara till någon ledning leder till vad som 
framstår som en onödigt destruktiv läsning, av praxis som man råkar vara 
föga förtjust i. I princip finns det väl inget hinder mot att tolka rättsfallen 
genom en läsart som söker formulera de omständigheter som varit ratio 
decendi, och därför, i avsaknad av andra hållpunkter, får anses ha motive-
rat fingerandet. Varefter resultatet av en sådan instrumentell läsning kan 
läggas till grund för argumentationslinjer enligt vilka fingeranden kan 
förfäktas böra företas även i andra fall, som är tillräckligt lika.2150 (Just 
som är möjligt med fiktionens systeroperation, analogin.)

2146 Jfr avsnitt 4.3.2.1 ovan, t ex vid not 1227. Jfr även i noterna 1542, 1884 och 1994.
2147 Se vid och i not 523 ovan.
2148 Ytterligare en skönlitterär dialog:
– (Avsett förintande:) Alltså, är inte vad du säger bara att du inte förmår eller orkar 
genomdriva ditt projekt konsekvent?
– (Defensivt:) Njae, såvitt mig anbelangar är poängen, med att se rätten som en aktivitet, 
att undvika gamla låsningar och tanketvång, inte att genom tvångsmässig logisk konse-
kvens ersätta vissa låsningar med andra sådana.
– (Surt attackerande:) Jaha! Men … leder inte ’fingerandet’ till en ’fiktion’ då!?
– (Riposterande:) Men, vänta lite nu, drivs inte den frågan av just en sådan vilja till 
hypostasering som renässansjuristerna menades ha varit mindre benägna till, och som här 
föreslagits försöka suspenderas? Varför måste ett görande leda till en grej?
2149 Jag bara skojar – det var ju inte alls enkelt uttryckt! Men ganska kort.
2150 Jfr allmänt t ex Strömholm, En svensk prejudikatlära: behov och möjligheter, SvJT 
1984 s 923 ff, efter Goodhart (bl a Goodhart, The Ratio Decidendi of a Case s 119), 
och citerat med gillande av JustR Håstad i dennes skiljaktiga mening i NJA 2009 s 500, 
som i sin tur vunnit visst gillande av JustR Lindskog, i hans tillägg i NJA 2012 s 535. Jfr 
även C Ramberg, Prejudikat som rättskälla i förmögenhetsrätten, bl a s 168 ff samt se H 
Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 31 ff, ssk s 34 f och Skyddsändamål 
och adekvans s 183 ff.
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Påståendet att fiktioner skulle ”skapa en motiverad tveksamhet inför den 
juridiska tekniken” framstår som klart överdrivna. För att en sådan tveksam-
het ska infinna sig, på grund av att fiktionerna ”skymm[er] relevanta ända-
målsöverväganden”, måste nog tvekaren redan vara ganska vacklande i sin 
övertygelse om den rättsliga teleologins förtjänster. Konsekvent genomförd 
borde också en sådan syn, i sin logiska förlängning, leda till underkännan-
den av a l l t  som inte är baserat i rediga, robusta och relevanta ändamåls-
resonemang.

De citerade formuleringarnas författare Stefan Lindskog har förvisso ofta 
uppvisat en teleologisk orientering, såväl i sin dömande som i sin rätts-
vetenskapliga gärning.2151 Han är dock knappast villig att underkänna allt 
annat än teleologiska resonemang, och synes rent allmänt vara känslig för 
olika situationers egenarter och de olika argumentationsvägar som därav 
erbjuds.2152 (Vore det inte för att jag trodde att han skulle ta det som en 
förolämpning skulle jag kalla honom sofist – och ärligt mena det som en 
komplimang.) På sätt och vis görs Lindskog här också orättvisa. Den artikel 
som ovan fått tjäna till sammanfattning av kritiken var ursprungligen ett 
föredrag – det vill säga en muntlig framställning – och sådana ska man, i 
enlighet med Lysias princip, bara höra en gång, inte lusläsa flera gånger.2153 
Den gång Lindskog ursprungligen framförde föredraget, i en viss tid och 
situation samt vänd till en viss publik, var det säkerligen persuasivt. (Han 
är trots allt en vår tids främsta sakförare.) Föredraget har visserligen senare 
publicerats, men det är likväl i grunden ett tal, och att bedöma ett sådant 
efter samma måttstock som egentliga vetenskapliga publikationer måste 
ofrånkomligen bli orättvist, eftersom det i praktiken rör sig om olika genrer. 
Därtill kan sägas, att det faktum att någon enskildhet, vare sig den härrör 

2151 Jfr t ex det inledande metodavsnittet i Lindskog, Handelsbolag och enkla bolag 
2 uppl s 18 f, där de centrala metodanmärkningarna avslutas med: ”Så till sist det som 
borde sättas främst, nämligen ändamålssynpunkter. Dessa måste alltid ges en central plats 
i analysen, och får således inte sopas undan av det skälet att det finns tvingande rättskäl-
leargument som lagstiftning eller prejudikat.” Liknande deklarationer finns på annat håll. 
Se vidare 6.5 nedan.
2152 Jfr t ex ang hur han förespråkat ett konsekvent medvetandegörande av olika möjliga 
paradigmval 2.3.1 ovan.
2153 Vi erinrar oss berättelsen om talskrivaren Lysias, som ombads skriva ett försvarstal åt 
en kund som åtalats för brott. Lysias åtog sig uppdraget, gick hem, skrev ihop talet och 
återvände med det till kunden som på plats läste igenom det och genast nöjt utropade 
dess förtjänster: ”Med ett sådant tal kan jag inte förlora!” Därpå skildes Lysias och den 
nöjda kunden åt. Efter någon tid sökte dock kunden upp Lysias igen, och berättade 
bekymrat att han under sina noggranna repetitioner inför själva taltillfället uppmärksam-
mat flera brister i talet, och rent av tyckt att det blivit sämre och sämre för varje repetition. 
Nu var han inte alls nöjd längre. Lysias lyssnade lugnt, och sade sedan: ”Du glömmer, 
att juryn bara ska höra talet en gång!” – vilket alltså är Lysias princip, som bygger på att 
en lyssnande publik först uppfattar mycket litet av vad som faktiskt sägs, och då tar lika 
mycket intryck av hur  det sägs, samt sedan ganska omedelbart glömmer det mesta av det 
den faktiskt uppfattade.
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från ett tal, en artikel eller ingående monografisk studie, kan framställas 
som problematiserbart, om man bara – som här – psykar över den tillräckligt 
länge, det säger sig självt!

Med detta – som väl egentligen är ett vidgående av min egen dåliga smak, 
och en halv ursäkt därför – sagt, kan dock påminnas om att Lindskog inga-
lunda lär vara ensam om den mening han här gjorts till representant för. 
Han ger i stora delar uttryck för en lära jag uppfattar som förhärskande, och 
det är denna lära som avsetts problematiseras, snarare än Lindskogs citerade 
framställning som sådan. Det här valda framställningssättet bygger främst 
på att de många citaten, från det ovanligt citatvärdiga föredraget, driver nar-
rativet på ett effektivt sätt, då det är tacksamt att kunna ta spjärn mot något. 
– Men nog om mitt dåliga samvete; det är ju inte därför vi är här … för det 
fall någon ännu skulle vara kvar.

4.5.4 Slutapologisk övergång: Tredjemansavtalen är inte 
begränsade till fall av tolkning i snäv mening

Det är kanske inte så mycket en apologi för tredjemansavtalsfiktionerna 
som sådana, som en reaktion på den kritik som framförts mot desamma, 
men: Kritiken synes baserad på en tanke om att tredjemansavtal endast 
kan föreligga om avtalets genom tolkning i snäv mening fastställda inne-
håll innebär att parterna avsett att självständigt berättiga tredjeman. 
Detta kriterium synes, givet de argumentationsmöjligheter som antyds 
av den avtalsrättsliga diskursen i vid mening och tredjemansavtalsläran i 
mer snäv mening, vara alltför snävt hållet – eftersom tredjemansavtal kan 
föreligga även efter utfyllning.

Det nyss kursiverade påståendet är möjligen kontroversiellt (även om 
det inte borde vara det). Vi ska återkomma till och undersöka möjlighe-
ten att genom avtalsutfyllning åvägabringa tredjemansrättigheter såsom 
enligt äkta tredjemansavtal. Då kommer också skälen till att påståendet 
kan uppfattas som kontroversiellt att utpekas. Texten innebär en medita-
tion över dessa skäl. Poängen blir då att illustrera varför påståendet inte 
behöver uppfattas som kontroversiellt – och varför möjligheten inte bör 
uppfattas som någon omöjlighet.

Först ska vi dock bli klara med förhållandet mellan direktkrav och 
tredjemansavtal, vilket i enlighet med vad som inledningsvis sagts kräver 
resten av detta första band. Vi återvänder alltså till tredjemansavtalsläran 
i band 2. I kraft av de följande ansträngningarna kan läran där läggas ut, 
inklusive utfyllningsmöjligheterna,2154 vilka som nämnts påverkas av de 
argument vi nu ska gå in på (då det inte behöver vara så stor skillnad på 
ett direktkrav och ett genom utfyllning tillskapat tredjemansavtal).

2154 Se om densamma Bd 2, kap 9, 12 och 13.
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Vårt nästa steg går nämligen över de i källorna huvudsakligen anförda 
argumenten för och emot direktkrav. I de följande två kapitlen tematise-
ras dessa som topiker, närmare bestämt direktkravstopiker. Genom att vi 
därmed går den egentliga direktkravsdiskursen nära, kommer förhållan-
det mellan direktkrav och tredjemansavtal att belysas ytterligare.
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5 Antidirektkravstopiker 
– argument mot att medge 
direktkrav

”[…] en säker, oanfrätt huvudregel med positiva skäl samt 
en vag och onyanserad undantagssida. Den tredje man som 
med denna utgångspunkt begär ersättning får därmed finna 
sig i att kämpa i motvind. Rättsområden med en ’stark 
huvudregel’ och ett antal ’vaga undantag’ tenderar nämli-
gen, att efterhand skapa bilden av en ’regel utan undantag’.”

Håkan Andersson2155

5.1 Inledning och översikt
Som framgått finns det diskursiva samband mellan tredjemansavtal och 
direktkrav. Det har också nämnts att vissa rättsfall som, på domskälens 
ytplan, sagts röra tredjemansavtal, i den rättsvetenskapliga behandlingen 
kommit att tematiseras som att de, i realiteten, rört direktkrav. Därvid 
har dock termen ”direktkrav” använts på lite olika sätt.

Ibland har det ansetts röra sig om direktkrav i endast vid mening, då 
tredjemansavtalet utnyttjats som en legitimerande argumentationsform 
för att kunna medge krav som hoppar över en eller flera länkar i en ford-
rings- eller kontraktskedja. Tredjemansavtalsformen har därmed kommit 
att inordnas under det potentiellt rätt vida samlingsbegreppet direktkrav, 
varunder det fått samsas med andra möjliga fordringsgrunder.2156

2155 Citatet från H Andersson, Gränsproblem i skadeståndsrätten s 386, som talar om 
vad som skulle kunna betraktas som den utomobligatoriska skadeståndsrättens spegelbild 
till huvudregeln om att direktkravsrätt inte medges, nämligen huvudregeln om att tredje-
mansskador inte ersätts. Jfr om den senare regeln vidare nedan Bd 2, kap 17 i anslutning 
till NJA 2009 s 16.
2156 Jfr om olika bestämningar av direktkravsbegreppet 4.2.1 ovan m hänv.
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I andra fall har det ansetts handla om direktkrav i en snävare mening, 
på så vis att det i princip rört sig om en obligationsrätt sui generis, det 
vill säga en fordringsgrund som är ensam i sitt slag och som bör hållas 
isär från andra grunder för fordringar. Ibland har man då också ansett att 
tredjemansavtalskonstruktionen t i l lgr ip i t s  i fallen, trots att tolknings-
underlaget egentligen varit för tunt. Det har då uppfattats röra sig om 
rent fiktiva tredjemansavtal, och ibland följdriktigt om ”dolda direkt-
krav” – vilket vill säga att det i själva verket rört sig om direktkrav i snäv 
mening, men under falsk flagg.2157

Rättsfallen har alltså kommit att tematiseras i anslutning till det gan-
ska problematiska förhållandet mellan tredjemansavtal och direktkrav. 
Synbarligen i anledning av sådana tematiseringar, har ett återkomman-
de ämne för diskussion blivit vilka skäl som finns för och emot att medge 
direktkravsrätt.2158 Innan vi går över till de frågor om argumentation i 
tredjemansavtalsfrågor som ska beröras i nästa del av avhandlingen ska vi 
därför här gå närmare in på de huvudsakliga argumenten för och emot 
direktkrav. Dessa argument har relevans även för tredjemansavtalsläran, 
och bör därför inte förbigås. Vi ska nu alltså undersöka möjliga motiv till 
att göra avsteg från, respektive hålla fast vid, den allmänna principen om 
avtals subjektiva begränsning – när frågan specifikt gäller om ett direkt-
krav bör medges eller inte.

Som framgår närmare i det följande har argumenten vi nu ska gå in på 
förekommit i (rätts)källetexter av olika slag. I allmänhet har de kommit till 
tydligast och mest utvecklat uttryck i rättsvetenskapen, varför densamma 
i det följande ofta får särskild uppmärksamhet. I de rättsvetenskapliga 
sammanhangen har argumenten dock regelmässigt kommit att förankras 
i andra, rättskällehierarkiskt överordnade, källor. (Det kan förutsättas ha 
spelat in att rättsvetenskaplig argumentation förutan källstöd ofta måste 
framstå som svag.) I en del fall har argumenten också, eller istället, fått 
sanktionering av domstolarna, genom att anföras till stöd för utgången 
i något rättsfall. För våra syften är, av ovan berörda och även i övrigt 
lätt insedda skäl, HD:s avgöranden av särskilt intresse.2159 Återfinns ett 
direktkravsargument i ett sådant avgörande, kan det ofta tolkas som del 
av ett prejudikats ratio decidendi, varvid avgörandet kan anses erbjuda en 
självständig och auktoritärt förankrad direktkravstopik.

2157 Se härtill 4.4 ovan.
2158 Jfr t ex Zackariasson, Privity of Contract Direct Claims, Fs AvtL 100 år, Bd 2 s 246: 
”When direct claims are discussed, a wide range of arguments pro and contra such claims 
are often discussed.” Jfr även t ex Bryde Andersen & Lookofsky, Lærebog i obligationsret 
I 4 uppl s 433 ff och Hagstrøm, Obligasjonsrett 2 uppl s 814 ff, för balanserade översikter 
över norsk och dansk rätt. För ytterligare referenser, se vidare i det följande.
2159 Jfr bl a i kap 3 ovan.
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Även om texten därmed i det följande ofta kommer att kretsa kring 
vissa enskilda rättskällor och texttyper, vilkas specifika innehåll läggs ut, 
för att driva framställningen framåt, så eftersträvas här genomgående att 
sätta in dessa källor och texter i deras relevanta kontexter. Att ett argu-
ment fått uttryck i något visst avgörande, i ett rättsvetenskapligt alster 
eller i någon annan rättskälla, innebär inte, att inte denna källa bör ses 
som del av en bredare (historiskt och rättskulturellt given) kontext – och 
vi försöker alltså bekanta oss med denna kontext. De framhållna argu-
mentens bakgrund och förekomst på andra håll må också betraktas som 
relevanta, för varje allvarligt menat försök att kartlägga direktkravsrättens 
topologi. Då det följande kan betraktas som just ett sådant försök, kom-
mer därmed ett ganska brett anslag att anläggas, såväl vad gäller vilka 
(rätts)källor som behandlas, som när det kommer till vilka samband mel-
lan olika sådana som uppmärksammas.2160

Olika linjer finns företrädda. Olika texter, inklusive rättsfall, har dock 
varierande intertextuella samband med varandra. Dessa samband har inte 
alltid framträtt tydligt eller synliggjorts explicit i texterna. Bland annat 
därför kan det vara intressant att uppehålla sig vid sambanden, och i 
vart fall värt att i förbifarten försöka synliggöra desamma, då de kan säga 
något om den civilrättsliga kulturen och om vilka argumentationsmöjlig-
heter som där finns.

Även om det finns åtskilliga intressanta intertextuella samband av olika 
slag, så är dock direktkravsdiskursen knappast något uniformt fenomen. 
I viktiga delar utgörs direktkravsdiskursen av en rättsvetenskaplig debatt 
(eller flera sådana, beroende på hur demarkationslinjerna dras), och utan 
motstridiga meningar blir det inte mycket till debatt. Olika debattörer 
har favoriserat olika sätt att se på saken. Såväl frågans statusbestämning 
som dess konkreta artikulation – vad frågan rör och hur själva problemet 
formuleras – har därför kommit att variera något. Därmed har debat-
törerna i förlängningen också tenderat att premiera olika argument och 
divergerande paradigmval. Olika författare har ibland även kommit att 
rent konkret tala om olika saker – varvid naturligt nog också olika följder 
uppfattats stå på spel.2161

Det har även förekommit att direktkravsbedömare, och då inte minst 
domstolar, hämtat argumentativ inspiration och topiker från skilda, sins-
emellan svårförenliga, håll – någon gång också inom ramen för ett och 
samma avgörande.2162 Detta medför att paradigmvalen ibland kan fram-

2160 Ibland endast notvis.
2161 Jfr bl a 2.3.1 och 2.5.5 ovan.
2162 Ett möjligt exempel finns i rättsfallet NJA 2012 s 697, där HD till följd av en tillsy-
nesvarande ambition att brett inventera de möjliga argumenten kommer att samla källor 
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stå som delvis, eller merendels, inkonsekventa, osystematiska eller under-
ligt indirekta.2163 Något mått av eklekticism får nog dock i allmänhet 
betraktas som legitim, åtminstone i rättstillämpningssammanhangen.

Eklektiska argumentationsformer i det praktiska rättslivet må försvåra 
för efterkommande rättsvetare som föresätter sig att systematiskt ordna 
rättsstoffet på ett enhetligt sätt. Rättstillämpning och rättsvetenskap har 
dock skilda målsättningar,2164 och det ligger i sakens natur att praktiska 
problem och deras pragmatiska lösningar kan orsaka teoretiker huvud-
bry. (Det följer av verksamheternas förutsättningar; att rättsvetenska-
paren inte behöver se sig som städgumma åt domstolarna,2165 innebär 
knappast att de senare är ålagda något egentligt ansvar för den doktrinära 
lokalvården.)

Kort sagt har alltså inte bara frågorna och svaren varierat, utan också 
vägarna däremellan. Det är därmed inte alldeles enkelt att ta ett helhets-
grepp om direktkravsdiskursen (i mer eller mindre vid mening), eller att 
identifiera när ett direktkrav borde medges, respektive vägras – eller för 
den delen ens att avgränsa vilka krav som ska betecknas som direktkrav.

Att det inte är enkelt innebär dock inte att det är omöjligt – frågan är 
väl bara hur man ska närma sig problemen. I innevarande och följande 
kapitel (5 och 6) avgränsar vi oss i huvudsak till den begränsade frågan om 
ett direktkravs principiella förekomst, eller annorlunda uttryckt till frågan 
om ett direktkrav i och för sig bör medges eller inte, jämte argumenten 

som bygger på olika bestämningar av direktkravsbegreppet, och på olika argument. Se om 
fallet 4.1.3.3 ovan, jfr i noten nedan, och vidare 6.5 nedan.
2163 Jfr t ex Lindskogs talande reaktion på NJA 2012 s 697, i Lindskog, Betalning 2 uppl 
s 309 not 1068: ”HDs domskäl ger dock – trots ordrikedom och många referenser – inte 
mycket. […] Slutsatsen kan inte bli annat än att HD antingen inte läst eller inte förstått 
den rättslitteratur som nämns […] Prejudikatvärdet är dock som väl är begränsat”. Hans 
reaktion har alltså möjligen betingats av ett intryck av att domstolens utläggningar om 
direktkrav är internt inkonsekventa, på grund av ett ganska eklektiskt val av förankrings-
punkter i källunderlaget. Möjligen kan man dock i så fall tycka att Lindskog överreagerar, 
med tanke på att den passage han främst torde reagera på, närmare bestämt domskälens 
p 15, är en där HD helt allmänt skriver att: ”Frågan om enligt vilka principer och i vilken 
utsträckning direktkrav ska tillåtas i skilda situationer har diskuterats i litteraturen”, och 
därpå ger relativt omfattande referenser, till fem olika rättsvetenskapliga källor – varav en 
är av Lindskogs hand. Som hans reaktion antyder anammade dock inte HD den ordning 
han där förespråkat. Jfr vidare bl a i not 3049 nedan.
2164 Jfr J Samuelsson, Åter till huset vid Göta älv, de lege 2013 s 153 f.
2165 Så Lindskog, Rättsvetenskapens betydelse för prejudikatbildningen på förmögen-
hetsrättens område s 167, och jag sympatiserar. Jfr dock Söderlund, Konkursrätten s 43, 
som framhåller vikten av att vid behov städa i diskursen, och t ex Ekelöf, Kvittnings-
förklaring som motfaktum, SvJT 1961 s 736 som menat att vissa: ”Moderna civilrättsliga 
framställningar” kan ”ge åtminstone [honom] det intrycket, att här finns det skäl för en 
terminologisk storstädning.”
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för och emot sådana medgivanden. Ett lämpligt sätt att närma sig den 
därmed begränsade frågan synes vara en diskursanalytisk, topiskt orienterad 
tillnärmning, där de huvudsakliga argumenten för och emot direktkrav 
helt enkelt inventeras och utvärderas, i de former i vilka argumenten före-
kommit.2166 En inventering efter sådana linjer ger följande vid handen.

Den normalt antagna utgångspunkten är att avtalsparter har att hålla 
sig till varandra. Som utvecklas i det följande kan man anföra olika 
typer av argument för denna utgångspunkt.2167 I de moderna källorna 
finns primärt sex allmänna argumentationslinjer företrädda. Märk dock 
att gränserna är ganska flytande, varför den siffran inte bör uppfattas 
som huggen i sten. (Själva anta le t  allmänna argumentationslinjer är 
väl dock rätt ointressant.) Dessa allmänna argumentationslinjer är rele-
vanta för flertalet avtalstyper, och de kan därför betraktas som allmänna 
direktkravs topiker (ett slags loci communes för direktkravsfrågor).

Det rör sig om vad som skulle kunna etiketteras som för det första rätts-
systematiska argument (se därtill 5.2), för det andra ordning och reda-argu-
ment (5.3), för det tredje argument om försummade avtalsmöjligheter (5.4), 
för det fjärde argument med anknytning till principen om borgenärernas 
lika rätt i konkurs (5.5), för det femte argument om att balansera parternas 
olika intressen (5.6) samt för det sjätte och sista ett par ytterligare, mer 
historiska och begreppsliga argument som anknyter till avtalsbegreppet och 
hur detta är att förstå (5.7). Det kan redan här noteras att de sistnämnda 
argumenten har förekommit med något lägre frekvens och, synbarligen, 
övertygelse, än flertalet av de andra argumenten. De begreppsliga och his-
toriska argumenten torde därmed kunna betraktas som underordnade, 
och relativt svaga. Trots det lär de ha åtminstone någon övertygelsekraft, 
i enlighet med vad som utvecklas närmare nedan.

Efter att argumenten mot direktkrav och för huvudregeln (eller, med 
ett anskrämligt, men kort, uttryck: antidirektkravsargumenten) därmed 
inventerats ska, i det härpå följande kapitlet (6), ett antal argument för 
direktkrav, och alltså mot huvudregeln, presenteras. Liksom argumenten 
för huvudregeln inventeras och utvärderas alltså de viktigare förekomman-
de argumenten för att medge direktkravsrätt. Även dessa samlas här under 
ett antal olika beteckningar och rubriker.

En framställningsteknisk kommentar, om bruket av bokstavsbeteckningar: I det 
följande kommer ibland bokstäver – normalt A, B och C – att användas för 
att beteckna de inblandade aktörerna i en direktkravssituation. Bokstaven 
B kommer då, i överensstämmelse med vad som är brukligt, och logiskt, att 

2166 Jfr om teori- och metodaspekter kap 2 ovan, ssk 2.5.1 om undersökningens topiska 
orientering.
2167 Jfr 1.1 ovan.
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användas som beteckning för ”mittenpersonen”, eller mellanledet, det vill 
säga den person som normalt är gäldenär i förhållande till direktkravsbor-
genären, och borgenär i förhållande till direktkravsgäldenären. De övriga 
aktörerna betecknas A och C. A får beteckna direktkravsborgenären, medan C 
används för att beteckna direktkravsgäldenären.

Även om det nog inte kan sägas ha utbildats något stadgat bruk, så 
innebär detta att bokstavsbeteckningarna A och C här blir de omvända, 
i förhållande till hur vissa andra författare använt dem.2168 Dessa förfat-
tares användning av bokstavsbeteckningarna verkar dock ha betingats av att 
författarna fokuserat på så kallade kontraktskedjor, och på hur prestationer 
utväxlats i kedjorna. (En vara har exempelvis först sålts av A, till B, som 
sedan sålt den vidare till C, vilken sedan av någon anledning vill hoppa över 
B och kräva A direkt.) Om man på detta vis fokuserar på en underliggande 
transaktionskedja och dess kronologi så är det mer naturligt att låta C vara 
direktkravsborgenär och A direktkravsgäldenär, då transaktionskedjan alltså 
”börjar” hos A.2169 Här används dock beteckningarna tvärtom, i enlighet 
med den nyss kursiverade passusen.2170 Skälen härtill är dels att jag själv 
vant mig vid att tänka så, dels fått för mig att det faktiskt är tydligare, för 
det fall man fokuserar på själva (direkt)kravet istället för på den underliggande 
transaktionskedjan. Åtminstone under förutsättning att man tänker sig att 
kravet ”börjar” hos den som kräver. Nedan erbjuds i allmänhet påminnelser 
om vem som är vem, när det verkat befogat.

Beteckningar och rubriker för direktkravstopikerna, var det. Enligt föl-
jande: Först reflekterar vi över den för direktkravsdiskursen grundläggan-
de metaforen med kontraktskedjor (6.1). Därpå berör vi, i tur och ordning: 
argument om tredjemansskydd (6.2); obehörig vinst-argument (6.3); några 
rättsekonomiska argument (6.4); argument om sambandet mellan fordring-
arna i olika led (6.5); samt några komparativa argument som grundas i 
antaganden om intresset av internationell och särskilt nordisk rättslikhet 
(6.6). Sist i kapitlet finns några avslutande ord, där vi återigen uppmärk-
sammar frågan om direktkravsbegreppets utsträckning (6.7).

2168 Se t ex Ulfbeck, Kontrakters relativitet s 131; Tørum, Direktekrav s 36; Tørum, For-
holdet mellom kontrakts- og deliktsansvar, NJM 2017 s 252 f och, efter honom i samma 
antologi, Iversen, Forholdet mellem kontrakts- og deliktsansvar, NJM 2017 s 279 ff, på 
s 283.
2169 Ett tydligt exempel finns i Tørum, Forholdet mellom kontrakts- og deliktsansvar, 
NJM 2017 s 252 f: ”I ’kontraktskjeder’ – typisk der A har en kontrakt med B, og B har 
en kontrakt med C, men hvor det ikke er noe kontraktforhold mellom A og C – kan det 
oppstå en rekke ulike spørsmål. Kontraktsrettslig kan det bli spørsmål om C kan fremme 
direkte misligholdskrav mot A […]”.
2170 Det innebär att jag ansluter till bl a Lindskogs sätt att använda bokstavsbeteckning-
arna, se t ex Lindskog, Betalning 2 uppl s 224 not 771.
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Här ska alltså argumenten för och emot direktkrav samlas och temati-
seras i termer av potentiellt tillgängliga topiker. De angivna allmänna 
topikerna berörs nedan i tur och ordning (i de nyss parentetiskt angivna 
avsnitten). Framställningen blir då generellt hållen och topiskt oriente-
rad, samt abstrakt och övergripande, snarare än fokuserad på vissa speci-
fika konkreta avtalsfigurer och de lag- och andra rättsregler som gäller för 
dessa figurer. Avsikten är delvis att härigenom komplettera den nuvarande 
direktkravsdiskursen med en inventering av några av densammas centrala 
topiker.

Det följande kan därmed betraktas som ett utkast till en topiklära. Det 
rör sig dock endast om ett utkast, eller ett försök till ett utkast, till en 
topiklära som alltså blir ganska allmän och abstrakt samt utpekar och 
granskar de viktigare förekommande topikerna i generaliserade former. 
Ett slags direktkravsrättens loci communes, som sagt, och här ges alltså en 
framställning som behandlar materialet på ett något annorlunda sätt än 
vad som tidigare skett. Det rör sig om ett sätt som händelsevis hämtar 
inspiration från den retoriska tanketraditionen. I huvudsak begränsar vi 
oss dock till sådant som har relevans för tredjemansavtalsläran (eller som 
inte kan förbigås utan att framställningen framstår som uppenbart rump-
huggen).

Alla de berörda argumenten kan utvecklas vidare, och djupare, exem-
pelvis genom att relateras till olika konkreta falltyper och typfall.2171 Där-
vid kan säkerligen också topikerna komma att varieras, preciseras och 
kompletteras, med ytterligare sådana.2172 Det finns också redan flera mer 
konkretiserande undersökningar, vilka i högre grad än den förevarande 
tar direkt sikte på att besvara olika materiellrättsliga frågor som aktualise-
ras i samband med direktkravssituationer, inte sällan genom att med nor-
mativa anspråk försöka fastställa vad som utgör gällande rätt.2173 Istället 

2171 Vilket alltså också skett, i åtminstone någon utsträckning och för vissa fall, i de olika 
föreliggande direktkravsundersökningarna, se not 2173 nedan för referenser.
2172 Jfr t ex, i anslutning till försäkringsförhållanden, nedan vid not 2287 ff. Att vi här 
avstår från sådana utvecklingar kan, utöver med hänvisning till utrymmesbegränsningar, 
försvaras genom att påminna om den valda kartmetaforen (en ”kartläggning av direkt-
kravsrättens topologi”, stod det ju ovan), och med det faktum att en karta aldrig återger 
något fullständigt, i all dess mångfacetterade detaljer eller skala 1:1. (Då är det ingen 
”karta”.)
2173 Den nordiska direktkravsdiskursen börjar bli ganska omfattande. Vi kan här nöja 
oss med ett axplock. Se om svensk rätt bl a Zackariasson, Direktkrav (ak avh, anmäld av 
Herre i SvJT 2000 s 523 ff); Zackariasson, Privity of Contract and Direct Claims, Fs AvtL 
100 år II s 229 ff och Zackariasson, Gränser för ett direktkrav enligt kommissionslagen, 
SvJT 2019 s 312 ff; van der Sluijs, Studier i försäkringsrätt s 15 ff, 39 ff (jfr även s 55 ff, 
69 ff, 101 ff); van der Sluijs, Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring (ak avh, anmäld av 
Lindell-Frantz i JT 2005–06 s 954 ff); (se på ansvarsförsäkringstemat även Bengtsson, 
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för att sålla oss till denna skara – och formulera ytterligare en (kanske 
helt resolut hävdad, och med andra oförenlig) utsaga om att ditt, eller 
datt, gäller i någon viss fråga – anslår vi här en mjukare ton, för att i mer 
deskriptivt kritisk anda granska de i direktkravsdiskursen förekommande 
argumenten, och därmed inbjuda läsaren till egna ställningstaganden.2174

Redan ett utkast till den form av topiklära som här presenteras torde 
dock kunna vara någon behjälplig, om inte annat för att få lite översikt 
över direktkravsdiskursen och de argument som däri förekommer. En 
sådan topiklära lär också kunna vara tjänlig såväl vid heuristiskt inven-
tionsarbete som vid hermeneutiska övningar med redan föreliggande 
tolkningsobjekt, när de frågor som aktualiseras har anknytning till frågan 
om ett direktkrav ska medges eller inte.2175

Frågan om direktkravs förhållande till andra rättsfigurer, och särskilt tredje-
mansavtal, har redan fått ganska mycket uppmärksamhet.2176 Frågan får 
dock ytterligare sådan nedan. I förberedande anda kan här noteras att vi 
då ofta intar en ganska avvaktande, och i vart fall aktivt problematiserande, 

Försäkringsavtalsrätt 4 uppl s 450 ff och 128 ff;) Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt 
6 uppl s 157 ff; Lindskog, Något om täckningsfordringar, JFT 1985 s 229 ff; Lindskog, 
Betalning 2 uppl s 223 ff; Hellner, Hager & Persson, Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt: 
2 häftet 6 uppl s 131 ff; Ullman, Hopp i kontraktskedjan, i Bengtsson, Ullman & Unger, 
Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden 2 uppl s 119 ff; S O Johansson, Kommis-
sionslagen s 293 ff; S O Johansson, Direktkrav i senare tids rättstillämpning, Fs Håstad 
s 283 ff; Kleineman, Utomkontraktuellt ansvar med kontraktsrättsliga begränsningar, Vb 
Sandgren s 303 ff; samt Munukka, Utomobligatoriska anspråk mot avtalsparts kontrakts-
medhjälpare och mot avtalspart, JT 2015–16 s 410 ff. Se om norsk rätt bl a Tørum, 
Direktekrav (ak avh); Tørum Forholdet mellom kontrakts- og deliktsansvar, NJM 2017 
s 251 ff; H J Bull, Trediemannsdekninger i forsikringsforhold (ak avh) och Hagstrøm, 
Obligasjonsrett 2 uppl s 814 ff; samt om dansk t ex Ulfbeck, Kontrakters relativitet (ak 
avh); Bryde Andersen & Lookofsky, Lærebok i obligationsret I 4 uppl s 433; Gomard, 
Obligationsret 1 del 4 uppl s 197 ff; Iversen, Obligationsret: På grundlag af Bernhard 
Gomard, Obligationsret, 1 del s 307 ff, och Iversen, Forholdet mellom kontrakts- og 
deliktsansvar, NJM 2017 s 279 ff. Se om finsk rätt bl a Norros, Obligationsrätt s 447 ff; 
Sandvik, Direkta krav mot tillverkare i finsk rätt – caveat productor, Fs Bryde Andersen 
s 651 ff; P Karhu, The Injured party’s right of direct action under the Finnish insu-
rance contracts act, Scandinavian Institute of Maritime Law Yearbook 2005 s 199 ff; 
Sisula-Tulokas, Allmänna principer och transporträtt – direktkravsproblematiken i HD 
2013:33, JFT 2014 s 162 ff (om läsaren till skillnad från författaren kan finska, så finns 
det mer att hämta, t ex i Norros avhandling Vastuu sopimusketjussa [ung: Ansvar i kon-
traktskedjan]). Samtliga de arbeten vartill här hänvisas innehåller också vidare hänvis-
ningar (till praxis och annat av relevans för de frågor som berörs). Dessa kan lämpligen 
följas av den som söker svar i någon fråga, eller bara inspiration för direktkravsargumenta-
tion, och inte finner tillfredsställelse i det följande.
2174 Jfr kap 2 ovan, ssk 2.4.7.
2175 Jfr kap 2 ovan, ssk 2.5.1.
2176 Det kan ses som ett av de övergripande temana i kap 4 ovan.
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hållning till att tematisera olika rättsliga problem som direktkravsproblem, 
och hantera dem därefter.2177 Skälen för detta får framgå närmare i sina 
respektive sammanhang. Generellt kan dock sägas att det har att göra med 
en divisionsambition, eller annorlunda uttryckt med en ambition om att 
hålla isär olika saker (ett grepp som alltså kan kallas för divisio) för att där-
igenom bejaka de distinktioner och den potential till argumentationsmässig 
differentiering som direktkravsdiskursen faktiskt erbjuder.2178

Givet diskursens nuläge får dock, som nämnts, gränsen mellan direktkrav 
och tredjemansavtal sägas vara ganska flytande. Beroende på hur de respek-
tive begreppen bestäms kan rättsfigurerna komma att överlappa, eller flyta 
ihop. De topiker som här berörs har därmed ofrånkomligen relevans även 
för vissa tredjemansavtalsfrågor. Det gäller särskilt frågor som anknyter till 
möjligheten att genom utfyllning tillskapa rättigheter för tredjeman, såsom 
enligt ett tredjemansavtal – och de här berörda argumenten har alltså relevans 
även för tredjemansavtalsläran. Dessa överlappningar, jämte intresset av en 
övergripande kartläggning av de hithörande topikerna, och de därav föl-
jande argumentationsmöjligheterna, motiverar innevarande kapitel.

Nåväl, i resten av det innevarande kapitlet (5) ska vi alltså beröra de 
huvudsakliga argumenten mot direktkrav. Etiketter för det som ska 
behandlas har angetts ovan, men materialet kan delas in även på ett annat 
sätt. Även om det inte blir helt rättvisande kan vi nämligen, preliminärt 
och i översiktsskapande syfte, kan vi dela in antidirektkravsargumenten 
i tre skilda temakretsar. Dessa är, närmare bestämt, för det första mer 
rent rättskällemässiga argument, för det andra argument som bygger på 
ändamålsskäl och eftersträvandet av rättspolitiskt önskvärda konsekven-
ser samt för det tredje och sista historiska och mer begreppsliga skäl. En 
sådan uppdelning håller visserligen inte för någon närmare granskning: 
argumenten i samtliga temakretsar finner förankring i källor som kan 
benämnas rättskällor, och dessa källor uppbärs regelmässigt av rättspoli-
tiska skäl. Redan dessa faktorer innebär, uppenbarligen, att tredelningen 
måste betraktas som instabil, som formell taxonomi betraktad.

2177 Se härtill inte minst 6.1 nedan.
2178 Termen divisio har i den retoriska traditionen getts flera olika meningar. Divisio kan 
avse en del av talet där den förfäktade positionen särskiljs från andra möjliga sådana, 
eller där ett framfört argument preciseras genom att särskiljas från andra. Ibland används 
termen om ett slags figur, där man bryter ned en helhet i delar, för att avfärda dem en och 
en, på ett sätt som innebär att även helheten måste avvisas. Exempelvis kan man säga att: 
”Tredjeman kan ha en rätt till följd av X, Y eller Z. X och Y är här uteslutna. Z har inte ens 
påståtts. Alltså har tredjeman ingen rätt.” (Notera att denna figur förutsätter en (åtmin-
stone skenbart) uttömmande lista över alternativen, och jfr t ex Perelman & Olbrechts-
Tyteca, The New Rhetoric s 234 f.) Figuren bygger uppenbarligen på en uppdelning, en 
division, och det är denna uppdelning som gett figuren dess namn. I brödtexten används 
divisio varken som en del av läran om talets delar eller om den exemplifierade figuren. 
Istället används termen för att utmärka själva uppdelningen som sådan.
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Betoningen i de olika temakretsarna ligger dock något olika, och 
det är i enlighet med dessa växlande betoningar (rättskälleförankring, 
ändamål och rättspolitik, eller historia och begrepp) som temakretsar-
na utformats. Med reservation för instabiliteten, och repetition av det 
översiktsskapande syftet, kan vi nog tillåta oss uppdelningen – och med 
utgångspunkt i densamma nu övergå till att behandla de mer rent rätts-
källemässiga argumenten.

5.2 Systematiska överväganden – intresset 
av rättslikhet

Till att börja med finns det ett antal lagregler som kan åberopas till stöd 
för att direktkrav som huvudregel är otillåtet.

Enligt 24 § kommissionslagen (KommL) förvärvar tredjeman genom 
avtalet mellan sig och kommissionären rätt mot den senare, men inte mot 
kommittenten (trots att den förra handlat för den senares räkning).2179 
Motsvarande regel fanns i 1914 års kommissionslag (GKommL) i 
56 §.2180 Enligt 4 kap 5 § lagen om handelsbolag och enkla bolag (HBL) 
blir endast den bolagsman som deltagit (dvs är part) i ett avtal med tred-
jeman berättigad eller förpliktad i förhållande till medkontrahenten, som 
alltså är tredjeman i förhållande till bolagsförhållandet.2181 Motsvarande 
regel fanns i 1895 års lag om handelsbolag och enkla bolag (GHBL) i 

2179 Se om bestämmelsen t ex Johansson, Kommissionslagen s 291 ff ssk s 293 ff, jfr även 
s 31; prop 2008/08:88 s 56 ff, 130 f; SOU 1984:85 s 168 ff, ssk s 170 ff; SOU 1988:63 
s 139 ff, ssk s 154 ff. Jfr även Håstad, Svaret finns i lagboken, JT 2012–13 s 972 ff på 
s 975 samt i noten nedan, om motsvarande bestämmelse i 56 § GKommL.
2180 Se om regelns betydelse bl a Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt 6 uppl s 160 
(där den gamla lagbestämmelsen framhålls i brödtext, och den nya förskjuts till en 
not), s 329 f; Grönfors, Ställningsfullmakt och bulvanskap s 19; Zackariasson, Direkt-
krav s 59 ff, ssk s 63 ff, och s 121 f; jfr dock Hult, Om kommissionärsavtalet I s 28 ff; 
och Lindskog, som på flera olika håll talat för en relativt snäv betydelse av 56 § 2 st 
GKommL, se således bl a Lindskog, Om separationsrätt i samband med konkurs, JT 
1989–90 s 225 f; Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 928 f m 
hänv. Jfr även, angående dansk rätt, Ulfbeck, Kontrakters relativitet s 216 f m hänv. S 
O Johansson, Kommissionslagen s 291 ff, intar en mellanposition (se ssk s 296 f ), men 
tycks trots det inte obenägen att betrakta kommissionslagens regel som stöd för en allmän 
bara parterna-princip (se s 293 ff). Se härtill vidare 6.5.2 och 6.5.3 samt not 3179 nedan.
2181 Jfr om bestämmelsen och dess betydelse t ex O Johansson, Kommissionslagen s 294; 
Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt 6 uppl s 160, 330; Zackariasson, Direktkrav 
s 93 ff och Hellner, Hager & Persson, Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt: 2 häftet 6 uppl 
s 132. Jfr även Karlgren, Obehörig vinst och värdeersättning s 45 f (i anslutning till 49 § 
GHBL). Se om HBL:s bestämmelse ssk Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla 
bolag 2 uppl s 911 ff, ssk s 916 ff, som dock intar en relativt positiv inställning till direkt-
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49 §.2182 Vid kommission och enkla bolag är därmed utgångspunkten att 
tredjeman saknar rätt mot kommittenten respektive de övriga bolagsmännen, 
och denna utgångspunkt har sedan lång tid tillbaka kommit till positivt 
uttryck i ett antal lagregler.

Dessa lagregler kan vid argumentation efter induktionens form gestal-
tas som positiva instanser av en outtalad övergripande regel. Annorlunda 
uttryckt kan de åberopas som stöd för en allmän princip, enligt vilken 
direktkrav inte medges – en princip som alltså skulle gälla generellt, såvida 
det inte finns särskilda regler eller förhållanden som motiverar avsteg från 
densamma.2183

Utöver de nämnda reglerna finns det ett antal andra regler, vilka del-
vis redan berörts. Förstådda som negativa undantag från den generella 
principen visar dessa regler densamma, genom att utvisa dess gränser, 
och alltså var den inte gäller. Dessa andra regler ses då som undantag 
som visar huvudregeln, om direktkravs otillåtenhet. (Om det inte vore för 

kravsrätt, i de fall då rätten konstrueras som en rätt för borgenär att överta bolagsmans 
täckningsfordran (se s 926 ff m hänv).
2182 Jfr Karlgren, Obehörig vinst och värdeersättning s 45 f. Regeln 49 § GHBL, som 
rörde enkla bolag, löd: ”Genom avtal, som slutes å bolagsmännens vägnar eller under 
benämning, varmed bolagsmännen samfällt betecknas, bliver bolagsman i förhållande till 
den, med vilken avtalats, ej berättigad eller förpliktad, med mindre han deltagit i avtalet. 
[2 st:] Hava flere bolagsmän deltagit i avtalet, njute de efter huvudtalet lika rätt emot den 
med vilken avtalats och vare en för alla och alla för en ansvarige för vad utfäst är. Innebär 
avtalet annan bestämmelse, lände den till efterrättelse.” Jfr i anslutning till regeln NJA 
1903 s 491, där en pantsättning av bolagsegendom (lösöre i form av kaférörelsens inven-
tarier) verkställd av ena bolagsmannen inte fick verkan mot den andra, då denna inte 
samtyckt till pantsättningen och då pantsättaren ostridigt kände till bolagsavtalet (och 
således inte heller hade godtrosförvärvat panträtt). Jfr om bestämmelsen även Lindskog, 
Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 912 m hänv. Hellner, Kommersiell 
avtalsrätt s 78, har i anslutning till bara parterna-principen hänvisat till 22 § GHBL, som 
i huvudsak endast kodifierade principen om att handelsbolag är självständiga rättssubjekt 
och att det är en förutsättning för kvittning att huvud- och motfordran är motstående. 
Regeln kan dock möjligen även ses som ett indirekt uttryck för självbindningens princip. 
Bestämmelsen löd: ”Bolagsmans enskilde borgenär äge ej mot sin fordran hos bolagsman 
kvitta skuld till bolaget, ej heller annorledes för sin fordran söka gottgörelse ur något som 
bolaget tillhörer.” Se i anslutning till 22 § GHBL Lindskog, a a s 461 m hänv.
2183 Jfr Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen s 71 f, bl a: ”Om man med induktiv 
metod förstår att ett antal regler eller principer, som talar i samma riktning, sammanfat-
tas till en enhetlig princip, förekommer induktion i stor utsträckning inom den svenska 
rättsvetenskapen. Ett antal regler som alla rör samma ämne sammanfattas till en allmän 
princip eller åtminstone en huvudregel. […] Ett antal ’allmänna rättsgrundsatser’ utgör 
induktiva generaliseringar på grundval av ett begränsat material.” – och till dessa grund-
satser kan alltså räknas den om avtalets subjektiva begränsning och den därmed samman-
hängande huvudregeln om att direktkrav inte medges.
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huvudregelns förhandenvaro, så skulle det ju inte fordras att något togs 
undan.)2184

I sammanhanget kan nämnas 9 kap 7–8 §§ FAL och 95 § GFAL,2185 
samt 46 § KKöpL och 25 § KommL.2186 Alla dessa regler berörs närmare 
nedan.2187 Här ska endast noteras att de alltså alla, i avgränsade undantags-
fall, ger en tredjeman rätt att kräva ena parten i ett avtalsförhållande. När-
mare bestämt rör det sig om ansvarsförsäkringsgivaren, näringsidkaren i 
det tidigare säljledet eller kommittenten. Alla dessa personer intar rollen 
av part i avtal, och det är i denna egenskap de kan direktkrävas. Annor-
lunda uttryckt utgör det i princip ett rekvisit, för direktravsreglernas till-
lämpning, att direktkravsgäldenären intar partsställning i ett ansvarsför-
säkringsavtal, ett köpeavtal i tidigare led eller ett kommissionsavtal.

Därtill kan nämnas 1 § och 10 § 1 st AvtL, där principen om att rätts-
handlingar är bindande för avgivaren kommer till uttryck, i det senare 
lagrummet motsatsvis.2188 Även dessa regler utvisar som undantag en 
huvudregel, specifikt den om att man inte binds av andras rättshandling-
ar, det vill säga självbindningens princip, vilken som nämnts är besläktad 
med den övergripande bara parterna-principen.2189

Sist men inte minst kan nämnas regeln om hemulsansvar i 4 kap 22 § 
JB.2190 Regeln rör alltså anspråk på grund av en viss form av rättsligt fel, 
nämligen att fastigheten kan frånvinnas köparen efter klander (som alltså 
kallas hemulsansvar)2191 – ett felansvar som i princip är att betrakta som 

2184 Jfr prologen ovan.
2185 Se angående dessa bestämmelser t ex Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt 4 uppl s 450 ff; 
van der Sluijs, Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring, passim ssk s 112 ff; Zackariasson, 
Direktkrav s 222 ff (GFAL, de lagförslag som förelåg 1999); Hellner, Försäkringsrätt 
2 uppl s 424 ff (GFAL).
2186 Se om sambandet mellan dessa bestämmelser Zackariasson, Gränser för ett direkt-
krav enligt kommissionslagen, SvJT 2019 s 312 ff och Zackariasson, Konsuments direkt-
krav vid kommission, Vb Olsen s 275 ff. Se om bestämmelserna även S O Johansson, 
Kommissionslagen 306 ff m hänv samt Herre (& J Ramberg), Konsumentköplagen 
2 uppl s 495 ff m hänv.
2187 Se främst 6.2 nedan.
2188 Se om avtalslagens regel t ex Grönfors & Dotevall, Avtalslagen 4 uppl s 54 f och 119. 
Jfr även Grönfors, Ställningsfullmakt och bulvanskap s 13 ff, 167 f, och jfr ovan 1.1 ovan.
2189 Se 1.1.1 ovan, vid not 110 ff.
2190 Se om regeln NJA II 1972 s 119. Bestämmelsen går tillbaks på 11 kap 3 § jorda-
balken i 1734 års lag, som vackert löd: ”Kunna fångamän flere wara, som hwar af annan 
fångit hafwa; lede hwar til sin man lagliga, och then böte sex daler, som åt hemul brister. 
Hafwer hemulsman medarfwingar, them han med sig til hemul binda wil; tå skal han 
them sielf tilsäga. Brister för kiöparen hos nästa hemulsman; hafwe macht, at gå til then 
andra, tridie, eller längre, doch i ordning efter hwar annan.”, min kurs.
2191 Ordet hemul härstammar från fornsvenskans hemold (eller hemuld), som utgör en 
avledning av hem, och kan förstås ungefär som ”[vilken] tillhör någon med rätta” eller 
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ett kontraktuellt anspråk. Regeln medger att sådana anspråk görs gäl-
lande även mot säljarens fångesmän, det vill säga dem från vilka säljaren 
härleder sitt eget fång. I normalfallet är detta den som sålt fastigheten till 
säljaren, och enligt regeln medges således anspråk mot säljarens säljare. 
Regeln innehåller såtillvida ett undantag, från huvudregeln om direkt-
kravs otillåtenhet. (Intressant nog har det dock gjorts gällande att detta 
undantag gäller som huvudrege l , för den särskilda ansvarstypen 
hemulsansvar, då regeln ansetts ge uttryck för en allmän princip enligt 
vilken sådana anspråk tillåts även utanför fastighetsköpsfallen – varför 
anspråk av den aktuella typen endast undantagsvis inte  skulle kunna 
riktas direkt mot bakre led.)2192

Om man anammar ett vitt direktkravsbegrepp,2193 och är ute efter att göra 
listan på undantag lång – vilket fyller en given, men riskfylld, funktion i argu-
mentation efter induktionens form –2194 så kan man möjligen även åberopa 
regeln i 8 kap 3 § 1 st ÄktB. Enligt bestämmelsen kan en make som fått en 
gåva av sin make bli betalningsskyldig gentemot givarens borgenärer. Betal-
ningsskyldigheten inträder om givaren inte är betalningsduglig när gåvan 
fullbordas, och omfattar bristen, intill värdet av gåvan (det rör sig alltså om 
ett värdebegränsat bristtäckningsansvar). (En liknande regel finns för bodel-
ning i 13 kap 1 § 4 st ÄktB.) Regeln har kallats för ”direktkravsregeln”,2195 

”tillkommande någon såsom laglig egendom” som i ”hör till hans hem och hus”, hans 
bo. Hemulsansvar kan därmed förstås antingen som säljarens ansvar för att den överlåtna 
egendomen vid förvärvet tillhör honom (hans hem/bo), eller som ett säljarens ansvar för 
att köparen faktiskt blir laga ägare. (Denna distinktion behöver dock inte nödvändigtvis 
ha rättslig betydelse.) Därav även ordet ”ohemul”, vilket som adjektiv kan beskriva att 
något är orättmätigt, olagligt eller i övrigt utgör en rättslig överträdelse – exempelvis att 
ett pris är ohemult högt, eller att en klagan som förs mot bättre vetande är en ohemul 
klagan (jfr 9 kap 2 § RB).
2192 Jfr Lindskog, Betalning 2 uppl s 241 ff; Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt 
6 uppl s 159; Hessler, Obehöriga förfaranden med värdepapper s 127 f; Walin & Herre, 
Lagen om skuldebrev mm 4 uppl s 105 f not 158. Jfr även Zackariasson, Direktkrav 
s 180 f och 388 f samt Hult, Om kommissionärsavtalet I s 58 f, ang den äldre regeln i 
11 kap 3 § i 1734 års JB. Jfr även ang dansk rätt Ulfbeck, Kontrakters relativitet s 176 m 
hänv. Frågan är dock omdiskuterad, se t ex Rodhe, Handbok i sakrätt s 322, som beteck-
nat 4 kap 22 § JB som ”en singularitet” i svensk rätt och Hellner, Speciell kontraktsrätt 
II: Kontraktsrätt 1 uppl s 278, som även anför att: ”Hemulsanspråk enligt 59 § [äldre] 
köplagen torde inte kunna riktas mot annan än säljaren. Almén synes inte ens diskutera 
denna möjlighet. [jfr Om köp och byte av lös egendom, senare delen, 3 uppl s 238 ff.] 
Winroth avvisar den uttryckligen (Köp av lös egendom, 1917, s 320).”
2193 Jfr 4.2.1 ovan.
2194 Jfr även i not 2198 och se vidare nedan.
2195 Agell, Nordisk äktenskapsrätt s 481 not 12.
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och kan betraktas som ett undantag från huvudregeln om att makarna själva 
svarar för sina skulder (1 kap 3 § ÄktB).2196

De nämnda reglerna – särskilt de i (G)KommL och HBL – anses allmänt 
utgöra stöd för huvudregeln om avsaknad av direktkravsrätt.2197, 2198 
Även om det knappast rör sig om någon renodlad sådan, så kan denna 
argumentationsform liknas vid en kvantitativ undersökning. För att kvan-
titeten skall bli större (och därigenom åtminstone skenbart mer represen-
tativ för totaliteten) kan då till lagreglerna läggas motivuttalanden,2199 ett 
mer eller mindre stort antal rättsfall,2200 och sist men inte minst åtskil-
liga litteraturställen,2201 som alla kan anses, direkt som positiva instanser 
eller indirekt som negativa undantag, bekräfta bilden av en huvudregels 

2196 Det är dock knappast givet att se ÄktB:s regler som direktkravsregler. Det finns inte 
nödvändigtvis några ”anspråk i två led” (vilket vissa, men inte alla, uppställt som ett kri-
terium för att det ska röra sig om direktkrav, jfr 4.2.1 ovan m hänv). Den givande maken 
behöver nämligen inte ha någon egen fordran mot den gåvomottagande maken. Man kan 
möjligen tänka sig att (i den konstruktiva jurisprudensen anda) ”förklara” regeln med att 
det finns ett (teoretiskt/fingerat) sådant anspråk. I praktiken skulle nog också givaren, 
eller rätteligen dennes konkursbo, ofta kunna få ett återvinningsanspråk mot mottagaren, 
omfattande gåvans värde (jfr 4 kap 6 § KL). Med ÄktB:s regel behövs dock inte omvägen 
över återvinning, utan borgenäre(r)n(a) får utan vidare ett anspråk direkt mot mottagar-
maken. Förhållandet mellan ÄktB:s regler och konkurslagens sådana kan dock ganska 
snabbt bli komplicerat. Se allmänt om reglerna t ex Agell & Brattström, Äktenskap Sam-
boende Partnerskap 6 uppl s 153 ff. Det bär dock för långt att här ingå i sådana övningar, 
och vi nöjer oss med det inledningsvis i denna not kursiverade konstaterandet.
2197 Med undantag från ÄktB:s regler, som av förmögenhetsrättare möjligen tenderat att 
betraktas som äktenskapsrättslig särreglering. Angående att reglerna anses utgöra stöd för 
huvudregeln om avsaknad av direktkravsrätt, se t ex Hellner, Hager & Persson, Speciell 
avtalsrätt II Kontraktsrätt: 2 häftet 6 uppl s 132; Zackariasson, Direktkrav s 121; Håstad, 
Köprätt och annan kontraktsrätt 6 uppl s 160, 329 f; JustR Håstads tillägg i NJA 2000 
s 48; Hellner, Kommersiell avtalsrätt s 76 ff och Lindskog, Lagen om handelsbolag och 
enkla bolag 2 uppl s 879. Jfr även Grönfors, Ställningsfullmakt och bulvanskap s 13 ff; 
S O Johansson, Kommissionslagen s 292 ff; S Johansson, Nials svensk associationsrätt 
8 uppl s 228 och Herre, Anm av Zackariasson, Direktkrav, SvJT 2000 s 524.
2198 Jfr i tillägg till de nämnda reglerna även, i anslutning till några av sjölagens bestäm-
melser, NJA 2012 s 697 samt därtill i 6.2.
2199 Varvid man lämpligen plockar motivuttalanden till, eller i anslutning till, de nämnda 
lagrummen (se noterna ovan för referenser) – vid behov med hänvisningsmarkörerna 
”Jfr” och ”ff”. Mer om hänvisningsmarkörer, se Bd 2, kap 10.
2200 En not som avser stärka intrycket av huvudregelns förhandenvaro genom att för-
teckna olika rättsfall, skulle kunna uppta ganska många av rättsfallen i denna boks käll-
förteckning. Två ganska paradigmatiska fall är dock NJA 1997 s 44 och NJA 2001 s 711, 
se därom 5.3 och 5.5 nedan.
2201 Se exempelvis de ställen som anges i not 2197 och verken i 2173 ovan och därtill t ex 
Rodhe, Handbok i sakrätt s 307 ff; Arvidsson, Aktieägaravtal s 170 ff m hänv; Ramberg 
& Ramberg, Allmän avtalsrätt 10 uppl s 260 ff samt Strömgren, Tillbehör och accession 
s 128. Se även inledningsvis i 1.1 ovan m hänv.
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förhandenvaro. Det vanliga lär dock vara att olika rättskällekategorier 
blandas och kombineras, varvid bilden och dess intrycksskapande verkan 
alltså kan förstärkas, i takt med att kvantiteten ökar.2202

Att eftersträva kvantitetsökningar är dock som sagt inte riskfritt; fler 
instanser kan skapa en bild av att resonemanget är starkare – men ju fler 
källor som åberopas, desto större är risken att något av åberopandena blir 
anfäktbart.2203 Redan det faktum att en enda av de åberopade instanserna 
inte stödjer induktionen riskerar också att vara förödande för ett resone-
mangs uppfattade trovärdighet.2204

De formuleringar som används i samband med att stödet framhålls 
varierar. Ibland benämns stödet ”principiellt”, ibland ”systematiskt”.2205 
Man kan möjligen tänka sig att de olika formuleringarna antyder att lag-
reglerna stödjer huvudregeln på olika sätt. Förmodligen är det dock bara 
så att termerna används som utbytbara synonymer, och att de anspelar på 
en och samma bakomliggande tanke om rättssystemets koherens,2206 vilken 

2202 För paradigmatiska exempel, se t ex Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla 
bolag 2 uppl s 879 f m noter; Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt 6 uppl s 157 ff 
och Grönfors, Ställningsfullmakt och bulvanskap s 9 ff.
2203 Så framstår exempelvis HD:s åberopanden i NJA 2012 s 697 av vissa bestämmelser i 
sjölagen möjligt som något tveksamma, jfr strax ovan.
2204 Jfr Quintilianus, Institutio oratoria 5.12.5, om att starka argument kan presenteras 
för sig själva, medan svagare argument bör samlas för att gemensamt framstå som starkare 
– även om de inte ens då kommer att få styrkan av en åskvigg (fulmine), så kan de komma 
att åtminstone framstå som ett besvärande hagel (grandine). Redan därmed antyder han 
dock hur det hela kan bemötas, vilket han sedan också utvecklar, i 5.13.12 ff. Där den 
ena sidan vinner på att samla argumenten (congerere argumenta), där bör motståndar-
sidan försöka splittra upp dem (dissolvere), och där argumentationens värde framstår 
som starkt flammande när argumenten förts samman (flamma, quae magna congeriet 
convaluerat), där kan lågan dö ut, när bränslet blir utspritt. Vad Quintilianus därmed 
implicerar har bl a Hägg gjort explicit, när han i sin Praktisk retorik s 40 f, gett ett lite 
ojuste men därför säkert effektivt tips till den tjuriga opponenten: ”Det försvagar trovär-
digheten i vad man verkligen kan bevisa, om något annat i ens framställning, även något 
rätt ovidkommande, kan dras i tvivelsmål. […] Gentemot en postmodern humanistisk 
doktorsavhandling full av teoretiskt snömos bör du börja med att visa att författaren 
bevisligen felöversatt ett franskt citat i en fotnot. Först därefter kan du börja klä av honom 
resten av kejsarens nya kläder.”
2205 Se å ena sidan t ex Hellner, Hager & Persson, Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt: 2 
häftet 6 uppl s 132: ”De stadganden som anses utgöra det viktigaste principiella stödet 
[…]”, och å andra sidan t ex Zackariasson, Direktkrav s 121: ”Traditionellt finner upp-
fattningen sitt starkaste stöd i systematiska överväganden, varvid utgångspunkten tas i 
56 § [G]KommL.” (båda kurs i original.)
2206 Jfr 2.2 ovan, vid not 218 ff samt hänv i not 219.
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anknyter till ett av juridikens grundläggande axiom, att: ”lika fall ska 
behandlas lika”.2207

Den systematiska eller principiella argumentationen byggs alltså upp genom en 
del induktion och en del deduktion –2208 vilket händelsevis är de argumenta-
tionsformer som enligt Aristoteles var de enda möjliga:2209 ”Alla försöker 
övertyga och övertala genom bevisning antingen med exempel [paradigm] 
eller med enthymemer; utöver dessa finns inget. Därför, eftersom det är 
absolut nödvändigt att bevisa någonting antingen genom slutledningar [i 
bemärkelsen deduktioner] eller genom induktioner (detta står klart för oss 
efter Analytiken), måste enthymemer och exempel vara detsamma som syl-
logismer respektive induktioner.”2210, 2211

Som illustreras ovan bygger den systematiska argumentationens induk-
tiva del på ett utpekande av lagrum (och andra rättskälleställen) vilka som 
enskilda instanser tas som uttryck för den allmänna regel, om avsaknad av 
direktkrav, som förklarar de enskilda instanserna. Tanken liknar alltså den 

2207 Jfr t ex Zackariasson, Direktkrav s 48, som i sitt kärnfulla metodavsnitt (skrivet 
under rubriken ”Analys av materialet”) bl a skriver: ”Sedan rätt till direktkrav i visst 
reglerat fall konstaterats föreligga, eller konstaterats vara utesluten, kommer slutsatser om 
oreglerade fall att dras enligt principen lika fall ska behandlas lika. Denna princip uttryck-
er ett av de främsta målen för lagstiftning och rättstillämpning, nämligen att samma fak-
tiska omständigheter skall leda till samma rättsliga följder. Härigenom uppnås inte endast 
rättvisa i form av ’likhet inför lagen’, utan även konsekvens i rättssystemet, varigenom säkra 
slutsatser om nya, oreglerade fall kan dras.” I en avslutande not hänvisas bl a till Håstads 
bidrag i Fs Strömholm, Konsekvens i rättssystemet, jfr där s 403 f och s 422. Jfr även i 
och vid not 3143 nedan.
2208 En vanlig metod, enligt Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen s 72: ”Särskilt 
för rättsdogmatiken i inskränkt mening motsvarar en metod som kombinerar induktion 
och deduktion ett gängse tillvägagångssätt vid bedömning av rättsfrågor om vilka osäker-
het råder. På grundval av ett antal mera speciella regler konstrueras induktivt en generell 
regel, och ur denna deduceras sedan regler för speciella fall, som inte ingår bland dem 
som ligger till grund för den generella regeln.” Det blir lite som att ”vetenskapsmannen 
konstruerar en stege, med vars hjälp han först stiger upp till en allmän princip och sedan 
stiger ned igen till en annan plats än där han steg upp.”
2209 Jo, visst, CS Peirce har senare myntat termen abduction för en ytterligare form, men 
det är nu inte saken.
2210 Se Aristoteles, Retoriken 1356b (1.2.8; i Akujärvis svenska översättning, varifrån 
citeras, s 71), där han uttryckligen bygger vidare på det hans studenter hade med sig från 
Analytiken (Analytica priora respektive posteriora) och Topikerna – se Retoriken 1356b 
(1.2.8 f; Akujärvi, a st); Analytica priori 68b13 f (2.23; Tredennicks engelska översättning 
Prior analytics s 513); Analytica posteriori 71a5–11 (1.1; Tredennicks översättning Pos-
terior Analytics s 33) samt Topica 100a f (1.1), 103b (1.8), och 105 a (1.12; Tredennicks 
översättning Topica s 273 f, 292 f och 303).
2211 Begreppsrepetition: syllogismen är som nämnts deduktiv till formen (standardexemplet 
är: ”Premiss 1: Alla människor dör / premiss 2: Sokrates är en människa / slutsats: Sokra-
tes dör.”) medan enthymem är en syllogism där en premiss är underförstådd (”Premiss: 
Sokrates är en människa. / Slutsats: Sokrates dör.”).
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om att det är tyngdlagen som förklarar att man kan observera en sten falla 
varje gång man släpper den, eller ungefär: ”En tredjeman får inte kräva i det 
här fallet, eller det här fallet, eller det här fallet – alltså måste det finnas en 
allmän regel enligt vilken tredjeman inte får kräva!”. Men, det här kommer 
väl knappast som någon nyhet för läsaren.2212

Som synes av citatet strax ovan finns det hos Aristoteles en koppling mel-
lan induktion och exempel.2213 Ett exempel kan ses som en utgångspunkt 
för generalisering, och den fråga som aktualiseras kan formuleras som: för 
vilken regel utgör exemplet ett argument?2214 När flera fenomen listas efter 
varandra, ligger det också nära till hands att uppfatta dem som exempel 
vilka avses ligga till grund för generaliseringar, särskilt om fenomenen upp-
visar någon likhet – exempelvis att någon utanför ett avtalsförhållande inte 
får kräva parterna.2215 Det är omstritt om Aristoteles själv menade att ett 
givet exempel måste  ligga till grund för en generalisering till övergripande 
princip,2216 som sedan kunde appliceras i ett partikulärt fall, eller om man 
kunde argumentera så att säga direkt från en del till en annan del, det vill 
säga från partikulärt till partikulärt.2217 Annorlunda uttryckt är det omstritt 
om han menade att resonemanget konstruerades som det längre: del–hel-
het–del, eller det mer direkta: del–del.

Såvitt oss jurister anbelangar kan dock en generaliseringsoperation tyckas 
vara ett logiskt krav (en doxa som följer av vårt logos) då det förutan en sådan 
inte kan finnas någon rege l  att tillämpa.2218 (Till exempel huvudregeln om 
avtals subjektiva begränsning.) Ett uppfattat behov av regler bygger förstås 

2212 Jfr dock Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen s 72: ”Det får antas att det ofta 
är okänt för juristen själv att den metod som han intuitivt använder, i enlighet med sin 
utbildning och erfarenhet, kan analyseras på detta sätt.”
2213 Exakt hur Aristoteles själv såg på det hela är omstritt, se t ex Benoit, Aristotle’s 
Example: The Rhetorical Induction, Quarterly Journal of Speech 1980 (vol 66) s 182 ff 
m hänv.
2214 Perelman & Olbrechts-Tyteca, The New Rhetoric s 350 f. Jfr även H Gustafsson, 
Dissens s 8 f: ”Konkretioner torde – om vi nu skall vara akademiskt uppriktiga – egentli-
gen bara utgöras av exempel som antingen skulle kullkasta mina idéer eller styrka dem.”
2215 Jfr Perelman & Olbrechts-Tyteca, The New Rhetoric s 351.
2216 Jfr ur Aristoteles, Topica 105a (1.12), i Tredennicks översättning s 303: ”Induction 
is the progress from particulars to universals; for example, ’If the skilled pilot is the best 
pilot and the skilled charioteer the best charioteer, then, in general, the skilled man is the 
best man in any particular sphere.’ ”
2217 Om argumentation med exempel, från partikulärt till partikulärt, se t ex Perelman & 
Olbrechts-Tyteca, The New Rhetoric s 350 ff m hänv.
2218 Jfr t ex B Lehrberg, Praktisk juridisk metod 10 uppl s 193 där det om konsten att 
läsa rättsfall, under rubriken ”Generaliseringen – från konkret rättsfall till generell norm”, 
skrivs att: ”för att ett prejudikat ska kunna ge ledning för rättstillämpningen måste det i 
regel läggas till grund för konstruktionen av en rättssats som kan tillämpas även i andra 
fall än det som prövats i målet.” Jfr även Tørum, Direktekrav s 316 f.
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i sig på underförstådda premisser.2219 Kravet, på regler, kan alltså analyseras 
som ett enthymem.2220 Det bygger synbarligen på premisser som samtidigt 
understödjer uppfattningen om behovet av att generalisera, och negerar 
möjligheten att argumentera förutan generaliserade regler – från partikulärt 
till partikulärt. Premisserna gör att det senare riskerar framstå som obunden, 
oreglerad och godtycklig maktutövning (i strid med grundläggande rätts-
statliga principer).2221 Premisserna kan beskrivas som en del av rättskultu-
ren, eller av juristers doxa, och jurister tenderar alltså att åberopa regler som 
stödjer deras resonemang, eller åtminstone att uppfattas som att det är vad 
de gör. Och på det förevarande området har vi funnit bara parterna-princi-
pen, som får utgöra en övergripande, systematisk, principiell förklaring till 
de enskilda instanser där en tredjeman inte får kräva.

Det sagda illustrerar förresten även något om förhållandet mellan induk-
tion och syllogistisk deduktion. Det illustrerade kan uttryckas som att även 
induktionen är enthymemisk, i den meningen att också ett induktivt reso-
nemang implicerar premisser. För att anspela på ett annat standardexempel: 
Om någon observerar endast vita svanar, och av detta sluter sig till att alla 
svanar är vita, så underförstår densamma i vart fall premisser om observatio-
nernas relevans för totaliteten, eller den övergripande regeln,2222 samt att det 
inte finns några relevanta icke-observerade faktorer som pekar i annan rikt-
ning, såsom svarta svanar. Den underförstådda premissen skulle alltså kunna 
vara: ”Om jag endast observerar vita svanar, så är alla svanar vita”.2223 Och 
något liknande kan sägas om de rättsliga resonemang som leder till huvud-
regeln om att direktkrav inte medges: resonemangen underförstår implicita 

2219 Kanske om att juridiskt problemlösande nödvändigtvis tar formen av subsumtion 
(en tanke som kan tyckas vara nästgårds med den om att makten utövas under  lagen; jfr 
även t ex Ekelöf, Är den juridiska doktrinen en teknik eller en vetenskap?, de lege 1991 
s 110 f: ”all teleologisk tillämpning innebär en subsumtion under en regel”). Det reso-
nemang som underförstås tycks då bestå av följande steg: Ett exempel observeras. Exem-
plet läggs till grund för en generalisering, som innebär att en regel identifieras/uppställs. 
Regeln tillämpas sedan i ett annat fall, på ett sätt som innebär att fallet subsumeras under 
regeln. Jfr även i not 2208 ovan.
2220 Se om enthymemanalys 2.5.2 ovan.
2221 Hur Aristoteles ska förstås är som sagt en gammal stridsfråga. (Även om han knap-
past skulle skriva under på de flera tusen år yngre ”grundläggande rättsstatliga principer-
na”.) Genom att ställa hans olika textställen mot varandra, och mot logikens uppfattade 
krav, har man ofta kommit till olika slutsatser om hur han egentligen såg på exempel och 
retorisk induktion. Se t ex Benoit a st m hänv, eller mer övergripande och lättillgängligt på 
svenska t ex Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid s 105 ff, 119 ff, båda m hänv.
2222 Jfr i not 2194 ovan.
2223 Märk att det är en premiss som stödjer slutsatsen (”och av detta sluter sig till att alla 
svanar är vita”) – att premissen uppenbarligen är falsk är en annan sak. Jfr Lindqvist, Klas-
sisk retorik för vår tid s 119, som konkluderar: ”Därmed kan vi, som redan Aristoteles 
påpekar [se Första analytiken 68b15-29 (2.23)] ställa upp en induktion som ett slags 
syllogism. Utifrån ett sådant synsätt (korrekt eller inte) finns det alltså egentligen bara 
deduktioner; syllogismen är den enda logiska formen.”, min kurs.
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premisser – som den om att lika fall ska behandlas lika; att jurister har att 
tillämpa regler; att de regler som ger systematiskt stöd till den övergripande 
principen är relevanta för densamma, och att det inte finns några relevanta 
motinstanser.

Ja, det här kom visst att likna en glad dilettants oförskräckt amatörmässi-
ga logiska utläggningar – men något sådant torde i varje fall kunna sägas om 
vilka tankegångar som ligger bakom idén om att lagreglerna som konkreta 
instanser utgör ”systematiskt”, eller ”principiellt”, stöd för en övergripande 
regel om direktkravs otillåtenhet. Och när någon säger att reglerna utgör 
sådant stöd, så ligger det alltså nära till hands att förstå det därvid underför-
stådda argumentet ungefär enligt ovan.

Vad gäller möjlig motargumentation kring sådana argument som här 
berörs verkar det finnas två huvudsakliga spår. Antingen kan man ifråga-
sätta huvudregeln som sådan, eller så kan man argumentera för att ett 
visst fall (det som aktualiserar huvudregelns eventuella tillämpning) inte 
faller under den huvudregel som i och för sig inte ifrågasätts vara gäl-
lande. (Det motsvarar i stort sett att argumentera i status coniecturalis 
eller status definitionis.)2224

Att direktkrav inte medges och att detta utgör huvudregeln (i bestämd 
form singularis) torde vara så starkt befäst att det måste framstå som lite 
fåfängt att invända mot huvudregeln som sådan, om det görs genom påstå-
enden om att ”den förmenta huvudregeln i själva verket inte alls utgör 
en huvudregel(!)” eller liknande. Det går, i och för sig, att försöka visa 
på brister i sådana induktiva operationer genom vilka huvudregeln leds i 
bevis. Man kan, exempelvis, ifrågasätta hur välgrundad en analogi från, 
säg, 56 § GKommL egentligen är,2225 och hur relevant denna regel är för 
andra fall – för att därigenom försöka kasta tvivel över sådana resone-
mang som utmynnar i huvudregelns förmenta förhandenvaro och förfäk-
tade genomslag i andra konkreta fall.

Huvudregeln vinner dock stöd även på annat håll,2226 och det bru-
kar antas röra sig om en enligt bakgrundsrätten gällande allmän princip 
(snarare än om en analogi från till exempel (G)KommL). När det gäller 
bara parterna-principens existens får nog också opinio juris betraktas som 

2224 Jfr 2.5.4 ovan.
2225 Jfr t ex Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 92 f m noterna 61 
och 63. Härvid bör dock noteras att hans resonemang snarare kan ses som ett försök att 
inskränka huvudregelns räckvidd, av det slag som omtalas strax nedan, än som en attack 
på den allmänna regeln som sådan (jfr a a s 879 f ).
2226 Jfr t ex kringliggande avsnitt i detta kapitel, eller det faktum att huvudregeln kan 
betraktas som ett utflöde ur principen om avtalets subjektiva begränsning – en princip 
som ibland kommer att framstå som en närmast självklar utgångspunkt. Jfr t ex det sätt 
på vilket den figurerar hos J Samuelsson, Avtalstolkning på europeiska. Del II: Reglerna, 
SvJT 2012 s 1003 med not 61.
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sällsynt stadgad.2227 Sammantaget får sägas att det inte framstår som en 
rekommendabel retorisk strategi att ifrågasätta huvudregelns förhanden-
varo som sådan. (Med andra ord lär argumentation i status coniecturalis 
på denna punkt ha svårt att bli effektiv.)2228

Motargumentation synes istället lämpligen kunna ta sikte på att, mer 
försiktigt, rucka på regeln, genom att eftersträva ett inskränkande av regelns 
tillämpningsområde och generella räckvidd. Detta kan göras på olika sätt.

Ett exempel på en möjlig argumentationslinje är att utpeka en liberal 
tendens, vad gäller att medge tredjemansrättigheter på något område – 
exempelvis entreprenadrättens: ”jfr t ex NJA 2007 s 758 och NJA 2010 
s 629” –2229 och göra gällande att en sådan liberal tendens visar på en 
pågående utveckling, som talar för att huvudregeln i fortsättningen inte 
ska anses gälla på samma område.2230 Åtminstone skulle den inte göra det 
utan vidare eller med den tidigare antagna generaliteten.2231

2227 Doxan verkar vara så spridd och fast att det framstår som försynt intill det för irrade 
att tala om bara parterna-princip som ”härskande lära” – snarare är det bara ”läran”. 
Åtminstone från en norsk horisont har också den svenska läran framstått som anmärk-
ningsvärt fast, jfr Tørum, Direktekrav s 30, som bl a skriver att: ”det i svensk rett fortsatt 
[er] et nokså sikkert utgangspunkt at slike direktekrav må ha hjemmel i lov.”
2228 Se om status coniecturalis och statusläran 2.5.4 ovan.
2229 I båda fallen fick avtalade ansvarsbegränsningar verkningar till förmån för tredjeman, 
och avtalsvillkoren ansågs därmed utesluta avtalsparts krav mot denne. Villkoren kan 
beskrivas som en särskild form av tredjemansavtal, nämligen friskrivningar till förmån för 
tredjeman. Fallen analyseras i Bd 2, se kap 17 respektive kap 10.
2230 Så t ex van der Sluijs, Studier i försäkringsrätt s 50, som framhåller dels ”den all-
männa rättsutvecklingen på ersättningsrättens område” dels ”en rättspolitisk strävan” att 
förbättra skadelidandes åtkomst till ersättning, ”som pågått länge, och som fortfarande 
pågår, i svensk rätt” som argument för att helt generellt vidga skadelidandens direktkravs-
rätt vid ansvarsförsäkring. Jfr även i noten nedan.
2231 Ett illustrativt exempel, vilket är inte är lika vulgärt som det i brödtexten, finns i 
Ulfbeck, Kontrakters relativitet s 186: ”For det første er der ikke længere grundlag for att 
kræve ’en særlig begrundelse’ for indrømmelsen af direkte krav. Der findes i dag talrige und-
tagelser til relativitetsprincippet. Anerkendelsen af en adgang til att rette direkte krav kan 
ses som et led i den almindelige udvikling bort fra en streng oprethodelse af denne grundsæt-
ning. […] Adganden til att rette direkte krav krav bør imidlertid ikke begrænses til disse 
tilfælde. Som begrundelse for indrømmelse af direkte krav må de i dag være tilstrækkeligt 
at henvise til den samfundsmæssige interesse i at opnå procesbesparelse ved pålæggelsen af 
direkte ansvar.” Kursiveringarna är mina och syftar till att framhäva de urskiljbara topiker 
som operationaliseras. Det rör sig om ett framstegsbetonande (modernistiskt) resone-
mang, där en utveckling gestaltas, och sägs ha lett en redan föreliggande ny normalitet. 
Utvecklingen innebär en tendens, vilken såväl bekräftar som understödjer utvecklings-
topiken och den nya ordningen. En ordning vars förtjänster retoriskt förstärks, genom 
att grundsättningens upprätthållande omtalas som strängt (istället för t ex ”förutsebart”, 
”beräkneligt”, ”konsekvent” eller med något annat mer positivt laddat ord). Varpå den 
nya normalitetens normativa konsekvenser framhålls, som en icke-begränsning, till de 
befintliga direktkravsfallen (kanske därför att det vore omotiverat formalistiskt), och 
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Även bortsett från att tendensargument alltid måste vara just tenden-
tiösa (”Utvecklingen fortskrider – låt oss löpa med!”) är sådana argumen-
tationslinjer inte oproblematiska. (En tendens, i sig, är knappast ett starkt 
argument.) Just den exemplifierade argumentationslinjen, för entrepre-
nadfall, torde heller inte vara ägnad att övertyga. Den vore nämligen inte 
bara potentiellt oförenlig med NJA 1997 s 44,2232 utan också tendentiös 
över gränsen till det slarviga och svepande, då den slarvar över – eller 
aktivt försöker sudda ut – alla möjliga distinktioner.2233

Ett annat tänkbart sätt att försöka rucka på regeln är att inrikta argu-
mentationen på premisserna för de induktiva resonemang varigenom 
huvudregeln ofta legitimeras, för att framställa premisserna som mindre 
relevanta, eller rent irrelevanta, för det fall eller område som berörs.2234 
Poängen vore då att det saknas skäl att låta huvudregeln få genomslag i fal-
let, eller på det område som då berörs.

Dylika budskap lär kunna få ett bättre mottagande, och i den mening-
en bli starkare, om de framförs tillsammans med ett alternativt resone-
mang, som leder till en annan slutsats. (Att rycka mattan under någons 
fötter lär sällan uppskattas, men att byta en unken matta mot en fräschare 
kan säkert skattas högt – om bara den som vill ha fötterna därpå först 
anvisas en annan plats att stå.)

Ett exempel finns i diskussionen om täckningsfordringar, som berörs när-
mare nedan.2235 En av de linjer som där finns företrädd går (förenklat och 
tillrättalagt för att illustrera poängen här) ut på att dra tvivel över i vilken 
utsträckning 56 § GKommL respektive 24 § KommL låter sig generaliseras, 
samt att, som alternativ till den helt generella ”huvudregeln om avsaknad av 
direktkravsrätt” anföra en propositio om vad som gäller specifikt för täck-
ningsfordringar. Då kan man närmare bestämt anföra att direktkravsrätt 
generellt sett bör medges i fall med sådana fordringsförhållanden, under 
förutsättning att uppkomsten av täckningsfordran i ett bakre led är en kau-
sal följd av att det uppkommit en fordran i ett främre led, och gäldenären i 

sedan leder över i slutsatsen, om det relativt svaga stöd som numer ska betraktas som fullt 
tillräckligt för att bryta med den tidigare grundsatsens överdrivet enkelspåriga normativa 
konsekvens i form av en (onödigt) sträng bara parterna-princip. Ett antal fall tas alltså till 
intäkt för inte bara ett mönster, utan en utveckling och en tendens, som dessutom blir 
självförstärkande, till tredjemans fördel.
2232 Angående ordet ”potentiellt”: det beror på hur rättsfallet tolkas. Se om fallet 5.3 
nedan.
2233 För, kanske överdriven, tydlighets skull: Detta gäller alltså entreprenadexemplet i 
brödtexten, och inte tendensargumenten i noterna ovan.
2234 Den som ville spinna vidare på det logiska spåret kunde betrakta det som en del av 
ett eliminationsförfarande av ungefär det slag Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen 
s 73 f beskriver.
2235 Se 6.5 nedan.
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det främre ledet är insolvent.2236 Debatten skulle, abstrakt, kunna beskrivas 
som en strid om vilket jämförelseobjekt som är det relevanta vid prövningen 
av om ett ”fall” är ”likt” ett annat,2237 och därmed som en strid om valet av 
premisser.

Ett annat alternativ (som förvisso kan kombineras med det nyss nämnda) 
är att eftersträva att synliggöra skillnader mellan det aktuella fallet och de 
direkt reglerade fallen. Genom att uppvisa och betona på relevanta sätt 
särskiljande omständigheter och skilda rättspolitiska skäl kan man nämligen 
förfäkta undantag.2238 Då kommer dock argumentationen att börja likna 
det som ska beröras först i nästa kapitel (6), där den som söker också bör 
kunna finna ytterligare argumentativ inspiration till eventuella direkt-
kravsförespråkanden.

Men nu har vi visst redan börjat glida över från den rättskällemässiga 
temakretsen av antidirektkravsargument, mot den krets som innehåller 
mer ändamåls- och rättspolitiskt orienterade sådana – och när vi nu ändå 
rört oss åt det hållet kan vi lika gärna glida vidare ditåt, medelst de föl-
jande fyra underkapitlen (5.3–5.6).

2236 Se främst Lindskogs reaktioner på Zackariassons utläggningar i Direktkrav, i Lind-
skog, Betalning 2 uppl s 236 f med noter, jfr även s 224 f, respektive Lindskog, Lagen 
om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 926 ff (här och där, i noterna), samt härom 
vidare 6.5 nedan.
2237 Jfr i noterna 2207 ovan och Lindskog, Kvittning 3 uppl s 446, som i en närliggande 
fråga (om vad som ska gälla i kvittningshänseende vid kommission) framhållit att: ”Man 
kan således säga att såväl Kommissionslagskommitténs förslag [i SOU 1988:63] som jag 
högt skattar principen: Lika fall skall behandlas lika. Dock är föremålet för våra jämfö-
relser inte detsamma.”
2238 Jfr Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen s 72, som angående att inducera fram 
allmänna rättsregler genom att samla och generalisera flera specifika sådana betonar att: 
”[g]eneraliseringen kan inte ske rent kvantitativt; ett stort antal likartade regler kan inte 
generaliseras till en allmän princip om de inte bygger på rättspolitiskt gemensamma grun-
der.” Jfr även t ex den engelska prejudikatlärans argumentationstema om distinguishing 
circumstances.
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5.3 Tematiker om ordning och reda i 
rättsförhållanden – det paradigmatiska fallet 
NJA 1997 s 44

”Rättsordningens överskådlighet är ett intresse, som alltid 
bör uppmärksammas vid rättstillämpningen. Den gällande 
rätten bör inte göras mer invecklad än vad som är nödvän-
digt; mängden av rättsregler är ändock så stor, att det vållar 
svårigheter att hålla ens de viktigaste av dem i minnet.”

Per Olof Ekelöf 2239

Bland de rättspolitiskt orienterade ändamålsargumenten märks inte 
minst olika ordning och reda-argument. Dessa är konsekvensorienterade 
och bygger på att principen om avtals subjektiva begränsning, eller mer 
specifikt dennas konsekvens att avtalsparter har att hålla sig till varandra, 
befordrar klarhet i rättsförhållandena.2240 Att en generell direktkravsrätt 
saknas antas nämligen innebära att rättsförhållanden enklare kan över-
blickas. Det tänks vara en bra sak, då det innebär att allehanda bedöm-
ningar, såväl rättsliga som affärsmässiga sådana, blir enklare och säkrare. 
Ordning och reda-argument, och topiken de hämtas från, anknyter mer 
eller mindre implicit till andra viktiga rättsliga topiker. Inte minst ankny-
ter de till sådana med argument baserade på förutsebarhet, omsättnings-
intresset och intresset av trygghet i omsättningen.2241

Ett centralt exempel finns i NJA 1997 s 44. Där förekommer ett ordning 
och reda-argument i en ganska renodlad form, i ett rättsfall som kommit 
att bli paradigmatiskt i direktkravsdiskursen och som frekvent åberopas 
som stöd för huvudregeln om att direktkravsrätt saknas.2242

2239 Uttalandet återfinns i senaste upplagan (Ekelöf, Edelstam, Heuman & Pauli, Rätte-
gång I 9 uppl) på s 109.
2240 Formuleringen från NJA 2012 s 697 och Hellner m fl, se strax nedan.
2241 Se vidare nedan, och ur övrig nordisk rätt t ex Iversen, Obligationsret: På grundlag 
af Bernhard Gomard, Obligationsret: 1 del s 313: ”Dansk retspraksis er i løbet af de 
seneste ca. 50 år i stigende omfang kommet ind på at indrømme såkaldte »direkte krav« 
i anledning af mangler. […] Den anførte praksis, der navnlig går ud på at indrømme 
direkte erstatningskrav for mangler ved ydelsen, er udviklet uden solid støtte i lovgivning 
eller teori. Den skaber fundamental uorden i det formueretlige system, og den fører i vidt 
omfang til ulighed, disharmoni og inkonsekvens. Det formueretlige system risikerer at 
blive usammenhængende og uforudsigeligt, hvis der helt generelt tillades en række krav 
uden anden hjemmel end rimelighedsfølelsen i konkrete enkelttilfælde.”
2242 Jfr t ex NJA 2001 s 711 (varom nedan); NJA 2012 s 697 (varom ovan, och nedan); 
Bengtsson, Ullman & Unger, Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden 2 uppl s 120 
(som skrivits av Ullman); Adlercreutz, Avtalsrätt I 12 uppl s 139 (jfr Adlercreutz, Gorton 
& Lindell-Frantz, a a 14 uppl s 164); Lindskog, Skiljeförfarande s 879; Håstad, Köprätt 
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I målet hade en bostadsrättsförening anlitat en generalentreprenör för 
att totalrenovera ett hus på föreningens fastighet. Generalentreprenören 
anlitade en underentreprenör för att utföra arbeten på taket. Enligt avta-
let mellan entreprenörerna skulle, i tillägg till bestämmelserna i AB 72, de 
mer detaljerade byggnormerna i HusAMA 72 gälla för takarbetena.2243 
Dessa bestämmelser togs dock inte in i avtalet mellan generalentreprenö-
ren och föreningen, där istället endast AB 72 gällde.2244

Underentreprenörens prestation var undermålig, och taket befanns, 
genom tingsrättens av HD fastställda dom, vara behäftat med flera fel, 
som bland annat orsakade vattenskador.2245 Den besiktningsförrättare 
som föreningen anlitat hade dock godkänt entreprenaden vid slutbesikt-
ning. Enligt avtalsvillkoren för generalentreprenaden var därför rätten att 
framställa felpåföljder prekluderad, på så vis att föreningen inte kunde 
rikta anspråk på grund av felen mot generalentreprenören. Hade det inte 
varit för preklusionsregeln hade denne dock varit skyldig att avhjälpa 
felen.2246 För att få täckning för kostnaderna för att avhjälpa felen riktade 
föreningen en skadeståndstalan mot besiktningsförrättaren. Det i NJA refe-
rerade målet rör denna talan.

Som grund åberopade föreningen att besiktningsförrättarens godkän-
nande av entreprenaden utgjorde ett avtalsbrott i förhållande till fören-
ingen, samt att besiktningsförrättaren varit försumlig och att föreningen 

och annan kontraktsrätt 6 uppl s 157; S O Johansson, Direktkrav i senare tids rätts-
tillämpning, Fs Håstad s 285, samt vidare nedan.
2243 HusAMA 72 allmän material- och arbetsbeskrivning för husbyggnadsarbeten, i 1972 
års revision, innehåller preciserade och detaljerade normer för hur man bör bygga olika 
delar av ett hus. Att dessa normer inte följts framgår bl a av listan över de i målet åbero-
pade felen, se NJA 1997 s 44, på s 47 f, jfr även i not 2245 nedan.
2244 Därtill gällde vissa andra här ointressanta indviduella kontraktsbestämmelser, se 
därom NJA-referatets inledningssidor.
2245 TR:s dom innehåller en lista över de brister som åberopades som fel, se NJA 1997 
s 44, på s 47 f. Det var dock endast p 8 och 13 som ansågs utgöra fel, jfr tingsrättens (s 49 
in fine) och HD:s domar, och notera att föreningen frånföll påståendet om brist enligt 
p 2 och 4 i hovrätten (s 50).
2246 Om besiktningens rättsverkan stadgas i kap 7 § 20 AB 72, som lyder: ”Genom 
besiktning konstateras vilka brister och fel, som vid tiden för besiktningen förefinns på 
besiktigad del av entreprenaden. Talan får icke föras rörande andra brister och fel än dem 
som sålunda konstaterats. Dock får talan föras rörande brist eller fel, som förefunnits vid 
besiktning, men då icke märkts och ej heller bort märkas.” Jfr även om kap 7 § 13 i noten 
nedan (och numer AB 04 kap 7 §§ 11 och 12). Frågan om besiktningens rättsverkan är 
omdiskuterad, jfr t ex Motiv AB 72 s 227 ff och se däremot Björklund, Besiktningens 
rättsverkan – några reflektioner kring Allmänna bestämmelser för byggnads-, anlägg-
nings- och installationsentreprenader, AB 72, kap. 7 § 20, SvJT 1983 s 70 ff; med replik 
i Ekman, Besiktningens rättsverkan – ett genmäle, SvJT 1984 s 409 ff; samt, till stöd för 
Björklund, Håstad, Dröjsmål och fel enligt AB 72, Fs G Calissendorff s 77 ff, ssk s 89 ff 
och Håstad, Besiktningens rättsverkan, SvJT 1991 s 577 ff.
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genom försumligheten drabbats av skada, då föreningen betagits möjlig-
heten att framställa felpåföljder i förhållande till generalentreprenören.

Besiktningsförrättarens uppdrag var väsentligen att undersöka om 
entreprenaden uppfyllde kontraktsenliga fordringar (jfr kap 7 § 13 AB 
72).2247 Dessa fordringar bestämdes av entreprenadavtalet, det vill säga 
avtalet mellan föreningen och generalentreprenören. Såvitt gällde frågan 
om de enligt underentreprenadavtalet gällande AMA-villkoren skulle 
gälla även i förhållandet mellan föreningen och generalentreprenören 
uttalade HD följande:

”Den allmänna regeln i svensk rätt är att ett kontraktsförhållande binder 
part endast gentemot sin direkte medkontrahent, inte gentemot sin med-
kontrahents medkontrahent. I enlighet härmed kan i princip ansvar göras 
gällande endast mellan de direkta avtalsparterna i ett kontraktsrättsligt för-
hållande. Undantag från denna principiella inställning gäller bl a ansvar 
enligt viss konsumentskyddande lagstiftning. Argumentet för huvudregeln är 
att det befordrar klarheten i rättsförhållandena att var och en håller sig till sin 
medkontrahent. (Se bl a Hellner, Speciell avtalsrätt II, Kontraktsrätt, 2 häf-
tet, Allmänna ämnen, 3 uppl 1996 s 124–139.)”2248

HD fann sedan att de i målet förebringade omständigheterna inte utgjorde 
skäl att avvika från huvudregeln. Det räckte sålunda inte  att arbetena 
utfördes på löpande räkning, och att föreningen därför varit skyldigt att 
betala generalentreprenören den summa denne betalat underentreprenö-
ren – en summa som i enlighet med underentreprenadavtalet beräknades 
på grundval av att takarbetena skulle utföras i klass med AMA-villkorens 
reglering.2249 Annorlunda uttryckt räckte det inte att en del av priset för 
generalentreprenaden rent faktiskt avsåg arbete enligt AMA-standarden.

Även om föreningen i någon mening alltså fick betala för ett tak utfört i 
enlighet med AMA-standarden, så beräknades inte priset på grundval av 
denna standard, åtminstone inte direkt. Priset beräknades istället på löpande 
räkning. (Som vanligt är AB-kontraktets systematik och begreppsbildning 
ett fördömt mörker inte helt lättgenomskådlig; med priset avses ”entrepre-
nadsumman”, som utöver tillägg och avdrag för ÄTA-arbeten och moms 
innefattar ”kontraktssumman” (jfr AB 72 kap 6 §§ 1 och 5 samt de inle-

2247 Regeln i 7 kap 13 § AB 72 reglerar slutbesiktning och lyder i första stycket: ”Vid 
besiktning skall, med noggrant iakttagande av parternas rätt, undersökas i vad mån entre-
prenaden uppfyller kontraktsenliga fordringar.” Finns det inga brister eller fel som inte är 
av mindre betydelse skall entreprenaden enligt 2 st godkännas. Se i anslutning till regeln 
bl a Motiv AB 72 s 217 ff och jfr Håstad, Besiktningens rättsverkan, SvJT 1991 s 578 f, 
581 ff och 587 f.
2248 NJA 1997 s 44, HD:s domskäl på s 57, min kurs.
2249 Jfr dock hovrättens majoritet, samt Kommunförbundets och Byggherreförbundets 
yttanden i HD.
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dande begreppsbestämningarna), vilken alltså var bestämd enligt löpande 
räkning).

Enligt AB-systemet betyder det att priset beräknades i enlighet med 
”självkostnadsprincipen”,2250 vilket innebär att entreprenören hade rätt att få 
sina faktiska kostnader ersatta, inklusive ”kostnader för underentreprenörer” 
(kap 6 § 6 p 5). Därmed innefattade priset i princip vad generalentreprenö-
ren betalat sin underentreprenör, tämligen oberoende av beräkningsgrun-
den, så länge det inte rör sig om en försumlig fördyring.2251

Även om det finns en tilltalande balans i att man har rätt att kräva det 
man betalar för, så kan ställningstagandet försvaras med att det pris bestäl-
laren hade att betala generalentreprenören inte beräknades på grundval 
av AMA-villkoren, eftersom villkoren i underentreprenadavtalet inte var 
en del av avtalet om generalentreprenad. Åtminstone torde det vara så HD 
såg på saken. Från beställarens synvinkel måste det också framstå som en 
tillfällighet att AMA-villkoren gällde för underentreprenaden.

Eftersom den av HD anförda huvudregeln därmed stod sig, behövde 
besiktningsmannen inte beakta vad som gällde enligt AMA-villkoren på 
grund av att dessa utgjorde en integrerad del av det avtal som reglerade 
den besiktigade entreprenaden (eftersom de inte gjorde det).2252 Gene-
ralentreprenadavtalets innehåll, och vad som enligt detsamma utgjorde 
”kontraktsenliga fordringar”, fastställdes alltså utan beaktande av vad 

2250 Jfr AB 72 6 kap §§ 4, 6 och 7.
2251 Jämförelse kan göras med AB 72 kap 6 § 7 (”Vid tillämpning av självkostnadsprinci-
pen gäller:”) ssk 2 p, enligt vilken ”entreprenören skall fullgöra sin uppgift så, att bestäl-
laren erhåller bästa tekniska och ekonomiska resultat”. Bestämmelsen innebär i princip 
att ekonomiska och tekniska faktorer får vägas mot varandra, för att nå en rimlig balans 
som kan antas vara i överensstämmelse med beställarens intresse, jfr Motiv AB 72 s 185, 
där det även i anslutning till bestämmelsen skrivs att: ”Vid arbeten på löpande räkning skall 
beställaren ersätta entreprenörens faktiska kostnader. Denna skyldighet gäller utan annan 
inskränkning än den som kan följa av att entreprenören icke på vederbörligt sätt iakt-
tagit beställarens intresse, dvs gjort sig skyldig till vårdslöshet eller försummelse eller med 
uppsåt misskött sitt uppdrag. För betalningsbefrielse räcker det således icke att visa att 
kostnaderna är för höga. Endast i den mån beställaren kan visa en kostnadsfördyring av 
nyssnämnd anledning, kan han undgå betalningsskyldighet. Bevisbördan vilar alltså på 
beställaren. Denna skall sålunda förebringa utredning som styrker såväl förekomsten av 
kontraktsbrott eller försummelse eller vårdslöshet som den ekonomiska följden därav.” 
Det sagda följer väl dock, om något, snarare än av § 7, av kap 6 § 6 och det faktum att 
AB-kontraktets ersättningsregler (om vite och skadestånd) inte är tillämpliga.
2252 I avsaknad av mer specificerade regler gällde dock den allmänna regeln om att entre-
prenadarbetena skulle utföras på ett fackmässigt sätt, och HD yttrade att HusAMA 72 
kunde ha betydelse vid en sådan bedömning, varför villkoren ändå kom in så att säga 
bakvägen.
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generalentreprenörens, separata, avtal med underentreprenören inne-
höll.2253 (Vi återkommer strax till det.)

Om man vill tematisera domen i termer av ”kopplade avtal” så kan det 
hela förstås som att besiktningsmannens avtal med föreningen enligt sitt 
innehåll ”kopplade” till generalentreprenadavtalet, men att detta inte 
sedan, i sin tur, kopplade vidare till underentreprenadavtalet.2254

Hellnerstället vartill HD hänvisar i den citerade passagen har knappast 
valts av en slump. Det rör sig om en av den svenska kontraktsrättens 
standardkällor,2255 och HD har även senare, i anslutning till en närmast 
identisk skrivning i NJA 2012 s 697, hänvisat till motsvarande ställe i en 
senare upplaga av boken. Där är dock hänvisningen mer precis, som en 
punkthänvisning till en specifik sida (istället för till två hela kapitel, som 
i 1997 års fall).2256

2253 Det kan diskuteras om inte det borde följa av en annan grund än den HD tog det 
på, då det möjligen kunde följa av att besiktningens rättsverkan får följder även för frågor 
om vad parterna har för avtalsenliga fordringar mot varandra. Jfr om besiktningens rätts-
verkan i not 2246 ovan m hänv.
2254 Då det för närvarande pågår ett annat forskningsprojekt vid Uppsalafakulteten 
rörande temat (nämligen Björkdahls ”Avtal och nätverk vid entreprenad”) lämnas här 
frågorna om avtals ”kopplingar” till varandra väsentligen åsido. Det inkluderar frågorna 
om förutsättningarna för att relevanta kopplingar ska anses föreligga, innebörden av att 
sådana kopplingar föreligger, och gränserna för kopplingarnas verkningar, mot parter och 
tredjemän.
2255 I de senare upplagorna har alltså Richard Hager och Annina H Persson trätt in som 
medförfattare. Den aktuella passagen har dock varit väsentligen oförändrad sedan Hell-
ner, ensam, till andra upplagan av Speciell avtalsrätt: kontraktsrätt delade upp materialet 
på två böcker. 1 uppl 1984 behandlade både Särskilda avtal och Allmänna ämnen, som 
nu är häfte 1 respektive 2. Där såg det aktuella avsnittet något annorlunda ut. Dels var 
det kortare och lite annorlunda disponerat, dels aningen försiktigare uttryckt, se 1 uppl 
s 275 ff. De ändringar som skett efter 2 uppl rör framför allt hänvisningar. Några har för-
svunnit och andra tillkommit mellan de olika upplagorna. Bland annat har nya rättsfall 
kontinuerligt lagts till, och källorna är numer i högre grad svenska, än utländska och sär-
skilt utomnordiska. (Det verkar vara ett generellt mönster, som säkert betingats av bokens 
karaktär av läromedel, och uppfattningar om vad studenter bör lära sig.)
2256 Se NJA 2012 s 697, p 13 i HD:s domskäl: ”Den allmänna regeln i svensk rätt är att 
ett avtal är bindande enbart för parterna i avtalet […] De motiv som uppställs för denna 
regel är i dag främst att den bidrar till att upprätthålla klarhet i rättsförhållanden genom att 
part håller sig till sin medkontrahent (se bl.a. Jan Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II – Kon-
traktsrätt, 2 häftet, 5 uppl. 2011, s. 131 […].)”, min kurs. Hellner, a a 3 uppl s 124–139, 
vartill HD hänvisade i NJA 1997 s 44, innehåller hela kapitlen om ”Ansvar mot annan 
än den direkte medkontrahenten” och ”Sammanflätande avtal”. Uttrycket ”punkthänvis-
ning” är min försvenskning av engelskans ”pincite”, och avser alltså precisa hänvisningar, 
jfr t ex Magat, Bottomheavy: Legal Footnote, Journal of Legal Education 2010 (vol 60) 
s 65 ff, på s 67, 84 ff.
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På den sida vartill hänvisas redogör Hellner för olika följder av att par-
terna har att hålla sig till varandra. Det rör sig om en knapp sida packad 
text, som i väsentligen samma lydelse återfunnits i boken sedan dess 
andra upplaga, och således även ingick i det spann vartill HD hänvisade i 
1997 års fall. Den aktuella passagen hos Hellner inleds med den mening 
som kursiverades i citatet ovan, det vill säga:

”Argumentet för huvudregeln är att det befordrar klarheten i rättsförhål-
landena att var och en håller sig till sin medkontrahent.”2257

HD:s ovan citerade skrivning utgör alltså i sin tur ett direkt citat, från 
Hellnerstället. (I senare upplagor har Richard Hager och Annina H Pers-
son trätt in som medförfattare, men den relevanta passagen är Hellners 
egen.)2258 Efter att Hellner på det anförda sättet presenterat själva ”argu-
mentet”, i bestämd form singularis, listas några av den angivna huvudre-
gelns konsekvenser.

Principen innebär, skriver Hellner (Hager & Persson), att det får 
ankomma på medkontrahenten att föra ett anspråk vidare (det vill säga att 
framställa regressanspråk, i den mån det är möjligt), vilket står i samband 
med att part ansvarar för dem som han anlitat.2259 (Det rör sig alltså om 
ett kanaliseringsargument, understött av ett principalansvarsargument.)2260

2257 Fr o m 2 uppl har Hellner omtalat det som et t  argument (”Argumentet  för huvud-
regeln”, min spärr). I de senare upplagorna finns det aktuella avsnittet i ett kapitel om 
”Ansvar mot annan än den direkte medkontrahenten”, under underrubriken ”Principens 
berättigande”. Med ”principen” avses huvudregeln (inget ansvar mot annan…). Se 2 uppl 
s 125, 3 uppl s 125, 4 uppl s 129, 5 uppl s 131 samt 6 uppl s 133. I 1 uppl (277 f ) är 
motsvarande avsnitt något annorlunda uppbyggt, jfr i not 2255 ovan. Många av argu-
menten är likartade, men Hellner uttalar sig primärt om den snävare frågan om köpares 
möjlighet att rikta anspråk mot tidigare säljled (särskilt mot tillverkare) på grund av fel, 
med orden: ”Huvudregeln i svensk rätt är att A inte har sådan rätt mot C som nu nämn-
des. Detta stöds dels på vissa lagstadganden som utesluter sådan rätt, dels på vissa andra 
lagstadganden som medger sådan rätt men som anses utgöra undantagsregler, dels på att 
det har övervägts att införa regler av detta slag, vilket emellertid inte har skett, och dels på 
allmänna rättspolitiska överväganden. Det anses genomsnittligt sett vara en god princip, 
att var och en får hålla sig till sin medkontrahent, och det skulle medföra en osäkerhet 
utan motsvarande nytta om i undantagsfall någon kunde hoppa över ett led i kontrakts-
kedjan och gå direkt på medkontrahentens medkontrahent.”
2258 Jfr i noterna 2255 och 2257 ovan.
2259 Se hänv i not 2257 ovan. Huvudregeln är att man inte kan ursäkta sig för ett kon-
traktsbrott med hänvisning till att man anlitat annan för att fullgöra ens egna avtalsför-
pliktelser. Denna princip är att konsekvent med HD:s dom i NJA 2014 s 465, se därom 
2.3.3 ovan m hänv.
2260 Till ordmärkaren: Märk att ordet ”principalansvar” här alltså används i dess äldre 
vidare bemärkelse som åsyftandes en principals, dvs huvudmans, ansvar för den han anli-
tat – och inte i den senare snävare bemärkelse som avser arbetsgivares ansvar för sina 
anställdas skadegörelse.
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Principen anges även medföra att parter på säljarsidan inte riskerar att 
få anspråk riktade mot sig från senare led, som man inte känner till eller 
kan påverka. (Det kan ses som ett förutsebarhets- eller godtrosargument, 
jämte vad som närmast är ett avtalsmöjlighetsargument.)2261 Därigenom 
sägs man även undgå den osäkerhet utan motsvarande nytta som en mot-
satt regel, enligt vilken direktkrav vore tillåtna, skulle innebära. Vidare 
förmedlas att principen innebär att man undgår ”besvärliga bevisfrågor” 
som skulle kunna uppstå i olika situationer, exempelvis angående förutse-
barheten för en (tidigare) säljare (eller motsvarande) av en viss skada i ett 
senare led.2262 (Notera att Hellner därvid verkar förutsätta att synbarheten 
av potentiella skador i senare led skulle vara relevanta enligt en direktkravs-
regel – vilket i och för sig synes tilltalande, inte minst om direktkravet 
skulle konstrueras som ett utfyllande tredjemansavtal.)2263

Slutligen anförs att ”[a]vtalet som instrument för att tillgodose par-
ternas gemensamma uppfattning om den lämpliga regleringen av sitt 
mellanhavande, såväl vid ingående av avtal som vid fullgörande av avtal 
och vid reglering av en uppkommen tvist, skulle förminskas om tredje-

2261 Se om avtalsmöjlighetsargument 5.4 nedan.
2262 Här anför Hellner (fr o m 2 uppl, se där s 126, t o m 6 uppl, se där s 133) ett exempel 
på ett klassiskt köprättsligt tema: ”Den som exempelvis levererar ventiler till en maskin 
skall inte kunna utsättas för anspråk på grund av att maskintillverkaren sätter in venti-
lerna i en maskin, vilken sedan säljs till tredjeman, vars rörelse blir förlustbringande på 
grund av ett mindre fel i ventilerna. […] Det skulle enligt detta resonemang medföra en 
osäkerhet utan motsvarande nytta om någon kunde hoppa över ett led i kontraktsked-
jan, vanligen därför att medkontrahenten är insolvent, och gå direkt på medkontrahen-
tens medkontrahent.” Liknande resonemang förs ibland angående köplagens regler om 
kontrollansvar och icke-ansvar för indirekt skada, där lagstiftaren kan sägas ha försökt 
kringgå ett problem om skadeståndsansvarets gräns (med frågor om kausalitet, adekvans 
och normskydd), genom att införa en ordning med strikt ansvarsgrund och begränsad 
ersättning (jämfört med den vanliga culparegeln).
2263 Jämförelse kan göras med en specialform av tredjemansavtal i tysk rätt, nämligen 
Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter. Ett sådant avtal berättigar tredjeman, men 
på ett begränsat sätt. Tredjeman får nämligen inte rätt att självständigt utkräva positiv 
prestation från avtalsgäldenären, den skyddsskyldige (som alltså ej åläggs prestations-
plikt, Leistungsplicht). Däremot kan undermålig prestation av avtalsgäldenären medföra 
att tredjemannen får ett kontraktsgrundat skadeståndsanspråk direkt mot den skydds-
skyldige avtalsgäldenären (t ex kan en entreprenör på grund av fel i bygget bli ålagd 
skadeståndsskyldighet direkt mot en hyresgäst). För att sådan skadeståndsskyldighet ska 
uppstå krävs dock (bl a) att de omständigheter som innebär att skyddsskyldigheten inträ-
der, inklusive tredjemans existens och skyddsbehov, är synbara för avtalsgäldenären (eller 
igenkännbara, kravet på Erkennbarkeit für Schuldner). Som utvecklas vidare i Bd 2 synes 
det lämpligt att uppställa något liknande krav även för svenska förhållanden, se Bd 2, kap 
17, i anslutning till NJA 2001 s 711.
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man kunde blanda sig i mellanhavandet.”2264 (Varvid det synbarligen 
rör sig om ett relativt tomt argument som anspelar på allmänna topiker 
om avtalsfrihet och individuell autonomi, vilka med liten variation kan, 
och har, utnyttjats till stöd för en rakt motsatt regel, då förekomsten av 
tredje mansrättigheter menats vara ett krav för att parternas intentioner 
ska kunna realiseras.)2265

Motsvarande argument förekommer på annat håll – och inte sällan 
när de förekommer hänvisas till den aktuella passagen hos Hellner, som 
därmed kommit att bli en standardkälla i direktkravsdiskursen.2266

Åter till rättsfallet. Den citerade formuleringen ur HD:s domskäl i NJA 
1997 s 44 är förvisso väl så viktig som Hellnerstället. Domstolens skriv-
ning liknar närmast en glosa i direktkravsdiskursen, där den gärna åbe-
ropas i olika sammanhang.2267 Det noteras dock sällan vad som egentligen 
var frågan i 1997 års fall – nämligen, som HD kom att närma sig saken, 
om underentreprenadavtalet skulle tillerkännas betungade tredjemansverk-
ningar. Frågan var ju om detta avtal skulle påverka besiktningsmannens 
skyldigheter,2268 vilka skulle fastställas med hänsyn till det andra avta-

2264 Se till det anförda Hellner, Speciell avtalsrätt II: kontraktsrätt 2 häftet 2 uppl s 125 f; 
3 uppl s 127 f; 4 uppl s 129; 5 uppl s 131 f, och 6 uppl s 133 f. Jfr även i noterna 2255 
och 2257 ovan.
2265 Jfr t ex Lundstedt, Obligationsbegreppet: Förra delen s 177 ff, bl a s 179, 186, och 
i anslutning därtill vidare Bd 2, kap 13, eller Stang, Innledning til formueretten s 319: 
”Skal disse avtaler nå sitt mål, må man gi tredjemann et direkte krav på promittenten. Det 
er altså kontraktsfrihetens prinsipp som medfører att rettshandler til gunst for tredjemann 
stifter rett for tredjemann.”
2266 Se t ex HD:s domskäl i NJA 1997 s 44; S O Johansson, Direktkrav i senare tids rätts-
tillämpning, Fs Håstad s 294, jfr s 296 och Zackariasson, Direktkrav s 121. Jfr även NJA 
2001 s 711 (HD hänvisar till 1997 års fall, HovR till Hellnerstället). Om standardkällor, 
jfr not 2948 nedan.
2267 Jfr t ex NJA 2001 s 711; NJA 2012 s 697; partsargumentationen och föredraganden 
i NJA 2007 s 758; där även första stycket i HD:s domskäl under rubriken ”Skäl” bär en 
viss likhet med passagen från NJA 1997 s 44. Jfr även S O Johansson, Direkt talan inte 
möjlig mot underentreprenör, Infotorg 2008-02-20; S O Johansson, Direktkrav i senare 
tids rättstillämpning, Fs Håstad s 285; Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt 6 uppl 
s 157; Herre, Svensk rättspraxis: Förmögenhetsrätt 1978–2004, SvJT 2005 s 549 ff, på 
s 575 f; P Samuelsson, Entreprenadavtal: Särskilt om ändrade förhållanden s 101; Ram-
berg & Ramberg, Allmän avtalsrätt 10 uppl s 267, samt Munukka, Avtalade överlåtelse-
förbud, Fs Pehrsson s 286.
2268 Se NJA 1997 s 44, HD:s domskäl på s 56 nederst: ”frågan i målet är huruvida det har 
ålegat [besiktningsmannen] att i sin besiktning av renoveringen av taket på fastigheten 
undersöka om utförandet inneburit avvikelse från Hus AMA 72.” Domstolen återkom-
mer till och besvarar sin fråga ungefär mitt på s 57: ”På grund av det anförda och då 
annat ej framgår av [beställarens] uppdrag för [besiktningsmannen] att vara besiktnings-
förrättare har [densamme] vid sin besiktning inte varit skyldigt att påpeka avvikelser från 
föreskrifterna i HusAMA 72.” Därmed förelåg inget avtalsbrott på den grunden.
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let, om generalentreprenad. Att åberopa den allmänna regeln om avtals 
begränsade räckvidd ligger i det prövade typfallet särskilt nära till hands, 
då regelns själva kärna kan sägas vara att utesluta att avtal medför betung-
ande verkningar för andra än parterna.

När det gäller att utesluta betungande tredjemansverkningar är det 
dock knappast den ordning och reda-tematik HD och Hellner framhållit 
som erbjuder de tyngsta argumenten. (Lite stök får man tåla – se bara 
på den nuvarande direktkravsdiskursen.)2269 De starkaste argumenten 
hänger nog istället samman med den självbindningens princip som inne-
bär att det i avsaknad av behörighet inte är möjligt att binda andra genom 
sina rättshandlingar (notera att HD använder just ordet ”binder” i första 
meningen i citatet ovan), samt med den för obligationsrätten helt grund-
läggande logik som denna princip innebär.2270

Om man vill använda bokstavsbeteckningar kan situationen beskrivas som 
att besiktningsmannen Ds skyldigheter enligt avtalet med beställaren C inte 
påverkades av avtalet mellan generalentreprenören B och underentreprenö-
ren A. Ds avtal hänvisade visserligen till avtalsvillkoren mellan C och B, 
men inte till villkoren mellan B och A. Avtalet A–B saknade därmed bety-
delse för förhållandet C–D, såvitt gällde Ds avtalsenliga skyldigheter.

Man vinner vad jag kan se inget på att försöka reducera det till A–B–C. 
Sett till omständigheterna och den aktualiserade frågan är det heller inte 
givet att fallet alls bör betraktas som ett direktkravsfall. Fallet rörde ju inte ett 
krav A–C (eller A–D), utan frågan var vad C kunde kräva av sin avtalsmot-
part D, enligt deras inbördes avtal.

I andra fall, än sådana där betungande tredjemansverkningar ifrågasätts, 
ligger det inte lika nära till hands att åberopa ”den allmänna regeln” – 
eller för den delen 1997 års fall. (Vars betydelse skulle kunna inskrän-
kas genom tolkningar efter mer eller mindre Goodhartskt mönster, eller 
sådana som betonar att domstolen alltså bara skriver ”binder”  i sam-
band med preciseringen av ’den allmänna regelns’ innebörd.)2271

Om de eventuella tredjemansverkningar som är föremål för prövning 
istället låter sig gestaltas som potentiella berät t iganden,  så är skälen 

2269 Jfr S O Johansson, Direktkrav i senare tids rättstillämpning, Fs Håstad s 289 ff.
2270 Jfr t ex Håstad, Anm av Karlgren, Obehörig vinst och värdeersättning, SvJT 1984 
s 217: ”Jag kan gärna hålla med om att ingen generell rätt till ersättning för nödvändiga 
kostnader bör föreligga. Detta torde dock knappast följa av handelsbalkens motsägande 
reglering – jfr 12 kap. 8 § angående deposition – utan av allmänna regler om motpartens 
självbestämmanderätt.”, min kurs.
2271 Min spärr. Se 4.4.2.1 ovan om den Goodhartska läsarten för rättsfall, vilken fomule-
rar prejudikatet i enlighet med föreliggande omständigheter och utgången, genom att se 
dessa som motsvarande rättsfakta och rättsföljd i den regel som kan anses underförstådd 
i avgörandet.
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för att upprätthålla huvudregeln inte lika trängande, och närheten till 
rättsfallet mindre. Rör det sig till exempel om ett idealtypiskt avtal till 
förmån för tredjeman – denna ’i svensk rätt sedan länge godtagna rätts-
figur’2272 – kan man rent av påstå att ”den allmänna regeln” inte är till-
lämplig.

Tematikerna om ordning och reda och klarhet i rättshållandena är 
dock utan tvekan fast etablerade i tredjemansdiskursen.2273 Därmed 
erbjuds här i princip generellt tillgängliga topiker för argumentation om 
avtals tredjemansverkningar. Ordning och reda-argumenten kan alltså ha 
betydelse även för annat än direktkrav i snäv mening – och de topiker 
som erbjuds hos Hellner synes för övrigt ha nästan lika god diskursiv 
förankring som de i HD:s domar i NJA 1997 s 44 och NJA 2012 s 697. 
(Genom att hänvisa till det Hellnerska verket kan ju också domstolen 
sägas låna det något av sin auktoritet.)2274

Den som vill argumentera emot direktkrav kan alltså hämta inspira-
tion från HD och Hellner. Då kan man också upprätta en retorisk förteck-
ning över de möjliga konsekvenserna av en mer allmänt vidgad direktkravs-
rätt. (Märk att argumentationen då ofta kan betraktas som att den förs i 
en annan genre, och kommer att röra vad som med traditionella termer 
snarare skulle röra argumentation de lege ferenda, än de lege lata.)2275 
Förteckningens funktion kan i så fall bli att visa på hur många, och 
svåra, problem det riskerar leda till, om direktkrav skulle medges i större 
omfattning – för att försöka avskräcka publiken från att falla till föga för 
den eventuella frestelsen att vidga direktkravsrätten, genom att i större 
utsträckning medge direktkrav.

2272 Se t ex NJA 2013 s 491, HD:s domskäl p 13: ”Tredjemansavtal har sedan länge 
godtagits i svensk rätt.”
2273 Jfr, utöver referenserna ovan t ex Tørum, Direktekrav s 386 m hänv. Tredjemansdis-
kursen ”i vid mening”, kunde tilläggas. Jfr H Andersson, Trepartsrelationer i skadestånds-
rätten s 43 ff m hänv, som dock är benägen att problematisera klarhetsintresset (s 45): 
”Mot nyttan av enkla regler kan invändas att entydig enkelhet inte alltid är medlet mot 
mångfacetterad problematik.”
2274 Och för all del tvärtom, på så vis att domstolen lånar av hans auktoritet. (Att domsto-
len inte behöver hans auktoritet innebär inte att referensen inte har en auktoritetseffekt.)
2275 Argumentation de lege lata liknar då mer rättsdogmatiskt präglad argumentation i 
genus judiciale, medan de lege ferenda mer liknar en rättspolitiskt präglad argumentation 
genus deliberativum. Även rättspolitisk argumentation är dock uppenbarligen rättsligt 
orienterad, och det lär ofta vara svårt såväl att hänföra ett resonemang till endera kate-
gorin som att alls avgränsa genrerna. Liksom man kan tänka sig rena exempel, av argu-
mentation de lege lata och sådan de lege ferenda, kan man tänka sig oklara fall, gränsfall 
och att argumentation förs i ”hybridgenrer”, jfr om sådana t ex Jamieson & Campbell, 
Rhetorical Hybrids: Fusions of Generic Elements, Quarterly Journal of Speech 1982 
(vol 68) s 146 ff.
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Dansken Torsten Iversen har erbjudit något av ett mästarprov i genren reto-
riskt problemförtecknande, när han vid det senaste Nordiska juristmötet 
(2017) debatterade direktkravsfigurens förtjänster och förfång.2276 Efter att 
ha antytt konturerna av några potentiellt besvärliga frågor laddar Iversen 
upp, och presterar ett rejält frågebatteri, synbarligen avsett att ge mötets 
eventuella direktkravskramare om inte huvudvärk, så åtminstone åtskilligt 
huvudbry. För att göra Iversens förteckning, och karaktäristiska ton, rättvisa 
får vi nästan citera in extenso. Han skriver:

”Direkte krav fra C mod A rejser flere andre spørgsmål: Skal C indrøm-
mes et sådant krav mod A, også hvor C er gavemodtager (og derfor ikke 
selv har noget mangelskrav mod B)? Skal C have et direkte krav mod A, 
også hvis C har købt til en meget lav pris ved et tvangssalg fra B, f.eks. 
fordi B er truet af økonomisk ruin eller ønsker at udvandre og bosætte sig 
i et andet land, eller fordi salget skete fra hans døds- eller konkursbo med 
absolut ansvarsfriskrivelse? Skal C have et sådant krav, også hvor han har 
købt på tvangsauktion eller frivillig auktion? [nytt stycke] Hvorledes er rets-
stillingen, hvis både B og C rejser krav mod A? Skal C’s krav gå forud for B’s 
eget krav mod A? Kan B eftergive sit krav mod A – evt. mod betaling – og 
dermed hindre C i at rejse krav mot [A]? Kan C, hvis C först vælger at gå 
løs mod A, dernæst ombestemme sig og gå løs på B i stedet? Kan C sagsøge 
B og A på samme tid? Hæfter B og A solidarisk? Har C fuld anmeldelseret i 
begge boer, hvis både B og A går konkurs? Kan også B anmelde sin fordring i 
A’s konkurs? [nytt stycke] Direkte krav fra C mod A besvärliggør formentlig 
forligsforhandlinger – og svækker i hvert fald B’s retsstilling. B kan nu ikke 
handle et mangelskrav af med en rimelig sum plus en transport på B’s krav 
mod A. Det sidste har C jo allerede ex lege. Hvad gælder i øvrigt, hvis C ind-
går forlig med A om f.eks. halvdelen af det krævede beløb. Kan C så afkræve 
B den anden halvdel? Vil B i så fald have regres mod A for denne halvdel? 
Hvad er retsstillingen, hvis A frifindes for C’s mangelskrav? Dommen kan 
vel ikke have retskraft for B, eller…?!”2277

Den retoriska förteckningen kan betraktas som en form av figur. Inte minst 
när någon lagt ned sådan möda och omsorg på att inventera de möjliga 
problemen, som Iversen, och sedan framställer förteckningen som en serie, 
underförstått obesvarade, frågor så kan figuren bli mycket effektfull. (Det 
kan sägas röra sig om en särskilt utförlig variant av Pandoras ask-argumen-
tet.) När frågorna dessutom framställs i interrogationens uppmanande form 
kan förteckningen bli än mer effektfull.2278 (Inte minst när den avslutas 
med de tre punkternas elliptiska uttoning, som antyder att det finns än mer 
att säga, och detta sedan omedelbart, genom frågetecknets interrogatoriska 

2276 Se Iversen, Forholdet mellem kontrakts- og deliktsansvar s 279 ff, där Iversen var 
korreferent på ämnet Förhållandet mellan kontrakts- och deliktsansvar – ett ämne som 
referenten, norske Amund Bjøranger Tørum, via den diskursiva anknytningsfaktorn 
”kontraktskedjor” styrde in på direktkravsfrågor i vid mening, se Tørum, a NJM s 251 ff.
2277 Iversen, Forholdet mellem kontrakts- og deliktsansvar s 291.
2278 Jfr om den retoriska frågan, interrogatio, i not 1586 ovan.
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uppmaning, görs till publikens, eller i vart fall motståndarsidans, problem; 
alldeles särskilt när uppmaningen stegras till ett imperativ, med en genom 
utropstecken signalerad exklamation.) Kort sagt är Iversens passage välav-
vägd, och slående – varför den här kan få tjäna också som en god illustration 
av rättsvetenskaplig retorik av det mer medvetet retoriska slaget.

Den publik som utsätts för en sådan salva får förstås från förtecknarens 
perspektiv gärna sluta sig till att de antydda problemen är besvärliga – gärna 
a l l t för  besvärliga, på så vis att publiken helt vill undvika dem. Den reto-
riska förteckningen kan med fördel också, när det som förtecknas är undvi-
kansvärda problem,2279 åtföljas av ett alternativ, en möjlighet att undvika pro-
blemen. Talaren bör alltså erbjuda publiken en väg ut. Denna utväg får dock 
gärna förbli underförstådd (som Iversens: ”medge inte mer direktkrav”) – då 
de slutsatser publiken tillåts dra själv ofta blir mer övertygande, än sådana 
slutsatser som anbefalls auditoriet.2280

I bästa fall kan också den motståndare som underställs ett sådant bom-
bardemang komma att kasta upp händerna i vanmakt … eller bara inte 
komma på något bra sätt att bemöta salvan. Det finns dock olika bemötan-
destrategier, vilka kan utnyttjas samlat eller ensamt, allt efter situationens 
förutsättningar.

Till att börja kan man, förstås, försöka besvara frågorna. Alternativt 
besvara det man kan, eller åtminstone försöka antyda konturerna av frågor-
nas möjliga besvarande, genom att urskilja argument som kan vara betydel-
sefulla. Försöker man besvara frågorna en och en så går man väl dock egent-
ligen i fällan, och låter den omdebatterade saken förskjutas, till att handla 
om något annat (nämligen alltså om de olika frågorna i batteriet, vilka delvis 
sorterar under andra fält).2281 Istället kan man försöka så att säga hålla rent, 
och avgränsa frågan, genom att förskjuta några av de frågor Iversen väcker 
till andra fält.2282 (Exempelvis: ”Frågan om rättskraft är väl ett processrätts-
ligt problem, som vi inte behöver diskutera här och nu?”; ”Därom är inte 
fråga i detta mål.”) Därutöver kan man försöka tona ned betydelsen, och 
den slående effekten, av frågebatteriet, samt göra gällande att de utestående 
frågorna får besvaras i sinom tid, när och om de någon gång aktualiseras. 

2279 När det är vad som förtecknas fungerar den retoriska förteckningen lite som den 
retoriska tropen ominatio (bokstavligen ond förebådan; jfr engelskan ominous) som blir 
ett siande om ett förestående hot, vilket förstås bör undvikas. Exempelvis skulle någon 
galning kunna varna dem som inte beaktar samhällsnyttans imperativ för att: ”Då kom-
mer Lundstedt och tar dig!” (Vilket säkert aldrig hänt?) Man kan dock förstås även uppta 
eftersträvans- och önskvärda konsekvenser i en retorisk förteckning, för att därigenom 
framställa den tes som förespråkas som ett löfte om guld och gröna skogar.
2280 Jfr efter not 45 ovan.
2281 Möjligen genomförs inte bara en paradigmatisk förskjutning och en statusförändring, 
utan dessutom en genreförskjutning – då frågan flyttas från den judiciella genren till den 
deliberativa sådana. Frågan kommer ju att likna den rättspolitiska ”Borde vi ha en direkt-
kravsregel (av detta slag)?”, istället för den rättsdogmatiska: ”Vad är regeln, för detta/
dessa fall?”
2282 Jfr om Quintilianus rekommendationer i not 2204 ovan.
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(”Det är många frågor, men de är knappast obesvarbara, och för dem alla 
finns det nog ledning att hämta i de befintliga källorna, även om det kanske 
krävs forskningsinsatser.”) Redan genom att vägra befatta sig med frågorna 
kan man möjligen också framställa dem som mindre betydelsefulla.2283 Man 
kan också försöka kontra, kanske med ett eget frågebatteri, som betonar och 
byggs på att avsaknaden av tredjemansrättigheter inte är oproblematisk den 
heller – exempelvis vad gäller materiella rättviseaspekter, eller med hänsyn 
till vad som är rättspolitiskt önskvärt. Därigenom kan man försöka fram-
ställa Iversens utväg som relativt mindre lockande.

Det finns alltså sätt att bemöta retoriska förteckningar, liksom allt annat. 
Därmed dock inte sagt att Iversens bombardemang inte i princip kan vara 
effektivt, eller att den inte var det i sitt sammanhang.2284

Ordning och reda-argumentens primära ratio kan sägas vara ett allmänt 
intresse av överblickbarhet, och tematiken har därmed beröringspunk-
ter med några av förmögenhetsrättens loci communes: omsättnings-
intresset och intresset av förutsebarhet. Överblickbarheten kan nämligen, 
på sedvanligt sätt, antas borga för enskilda parters ökade investerings-
benägenhet (och därmed ligga till grund för argument baserade på dylika 
spekulationer om samhällsekonomiska konsekvenser).2285 Det kan även 
det faktum att enskilda avtalsparter inte riskerar att få kontraktuella krav 
riktade mot sig från håll som är svåra att förutse, och istället kan räkna 
med att krav kommer att framställas endast av motparten (i förekom-
mande fall genom att eventuella senare leds skador kanaliseras, i en kedja 
av successiva regressanspråk).2286

Dylika ordning och reda-argument kan också understödjas och fram-
ställas som mer eller mindre relevanta och starka för olika förhållanden och 
avtalstyper. Exempelvis finns för försäkringsförhållanden ett antal med ord-
ning och reda-argumenten nära förbundna topiker, som kan anföras för 

2283 Den maximalt gubbiga varianten är nog att avfärdande säga något i stil med: ”Ja, ja, 
det där blir säkert bra. Men nu ska vi …” Den varianten riskerar dock att reta gallfeber 
på folk, och talaren behöver ha ett rätt starkt ethos för att kunna komma undan med det. 
Ett avgjort mindre provocerande och sannolikt effektivare exempel, på ett liknande drag, 
finns vid not 340 ovan.
2284 För egen del var jag dessvärre inte på plats vid Juristmötet, och har därför ingen aning 
om hur frågans muntliga behandling avlöpte. Däremot uppfattar jag Iversens i skrift för-
medlade hållning som ganska tilltalande, och alltså argumentationen som i princip stark.
2285 Jfr vidare 6.4 nedan.
2286 Jfr vid not 2259 ovan. Jfr även S O Johansson, Direkt talan inte möjlig mot underen-
treprenör, Infotorg 2008-02-20, första och andra styckena under rubriken ”Några reflex-
ioner i anslutning till domen”. Det sagda borde dock inte gälla utomkontraktuella krav, 
jfr t ex Lindskogs tillägg, i NJA 2014 s 760, p 7 ff (som skrivs under rubriken: ”Någon 
allmän kanaliseringsregel gäller inte”), samt Bd 2, kap 17 i anslutning till NJA 2007 s 758 
m fl rättsfall. Jfr dock 6.4 nedan.
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att klarhetsintresset ska ges särskilt genomslag i sådana förhållanden. Att 
reglerna är klara och tydliga torde nämligen ha betydelse för möjligheten 
att ”riskbedöma och premieberäkna olika försäkringar, inte minst allmänna 
ansvarsförsäkringar”.2287 För försäkringsbolagens beräkningsintresse torde 
det i och för sig ha begränsad betydelse hur ansvarsvägarna konkret ser ut, 
det viktiga lär istället vara att de är tydliga,  och därmed kan ligga till grund 
för relativt säkra beräkningar.2288 Att de tillgängliga regressvägarna anläggs 
på vissa sätt kan dock antas medverka till att ”skadekostnader i ökad grad 
stannar på dem som har närmast till att förebygga skador”, och den konkre-
ta ansvarsfördelningen kan därmed ha betydelse genom att leda ”till en mer 
rättvisande premiefördelning”,2289 samt alltså slutlig kostnadsfördelning 
mellan olika försäkringstagarkollektiv. Det kan till exempel anföras skäl för 
att kostnader för vårdslös skadegörelse ska belasta ansvarsförsäkringskollek-
tiv, snarare än sådana objektsförsäkringskollektiv vars saker skadas –2290 och 
ordning och reda-argumentens styrka och relevans kan alltså variera med 
kontexten.

5.4 Argument om försummade avtalsmöjligheter
Den grundläggande tanken med argument om försummade avtalsmöjlig-
heter, som vi nu ska beröra, lär vara att den som varit försumlig eller 
omotiverat passiv inte är skyddsvärd. Om någon därför haft möjlighet att 
genom avtalsåtgärder tillvarata sin rätt, eller få den säkerställd (exempelvis 
genom att på lämpligt sätt villkora en kredit, ta pant, eller, som personen 
A i en kontraktskedja, få en Bs fordran mot C överlåten på sig), och utan 
goda skäl underlåtit att göra detta, så har den sig själv att skylla – varför 
direktkravsrätt borde vägras.2291 (Och om borgenären skulle ha utnyttjat 

2287 Se Svenska Försäkringsförbundets yttrande i NJA 2009 s 16, på s 22.
2288 Jfr, utöver direkt nedan, t ex HD:s domskäl i NJA 2017 s 601, ssk p 17 och 19. 
Allmänt om försäkringsteknik, riskbedömningen och premieberäkning, se främst Bengts-
son, Försäkringsteknik och civilrätt s 35 ff, 128 ff och passim; jfr även t ex Bengtsson, 
Försäkringsavtalsrätt 4 uppl s 33 ff m hänv; van der Sluijs, Direktkravsrätt vid ansvarsför-
säkring s 33 f och Hellner, Försäkringsrätt 2 uppl s 127 ff.
2289 Se Svenska Försäkringsförbundets yttrande i NJA 2009 s 16, på s 22 f.
2290 Jfr Svenska Försäkringsförbundets yttrande i NJA 2009 s 16, på s 22 f. Se även, i 
anslutning till NJA 2013 s 233, H Andersson, Ersättningsproblem i skadeståndsrätten 
s 415 och 421.
2291 Jfr JustR Håstads tillägg i NJA 2000 s 48: ”Särskilt när borgenärens krav mot gäl-
denären är kontraktuellt och borgenären som villkor för sin kredit kunnat kräva en 
självständig rätt hos gäldenärens gäldenär men borgenären likväl avstått härifrån, bör 
direktkravsrätt normalt saknas (jfr NJA II 1914 s 279 f ).” Jfr även NJA 2012 s 697, 
HD:s domskäl p 16 (som citeras vid not 2327 nedan); JustR:n Lindskog och Lennanders 
skiljaktiga mening i NJA 2009 s 16, på s 32, och därtill nedan 5.3.2, samt Ulfbeck, Kon-
takters relativitet s 90 ff m hänv.
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sina sådana avtalsmöjligheter, så blir ett eventuellt direktkrav obehövligt, 
varför denna eventualitet ses som ett icke-problem, om man alls ser den.)

Den danske rättsvetaren Torsten Iversen sätter som vanligt fingret på 
saken,2292 när han, i anslutning till bestämmelsen om direktkrav vid fel 
(mangel) i 84 § norska kjøpsloven,2293 ifrågasätter:

”Hvorfor er det i grunden så vigtigt, at [A] skal kunne rejse et direkte krav 
mod [C] i tilfælde, hvor [A] blot har købt en mangelfuld genstand af B? 
[A] kan jo bare holde sig til B, og kan han ikke det, er forklaringen den 
enkle, at han har indgået en aftale med et dårligt indhold eller en dårlig 
aftalepart.”2294

Borgenären kan väl helt enkelt få skylla sig själv? Ungefär så som stadgas i 
den gamla regeln i 18 kap 4 § HB: skylle sig själv, som sig ej bättre föresåg. 
Det skrivs i och för sig angående något helt annat, då det som där stadgas 
är att en fullmäktigs huvudman, vilken genom fullmäktigens agerande 
lidit skada, som huvudregel saknar rätt till ersättning från fullmäktigen. 
Huvudmannen får alltså skylla sig själv som valt en dålig fullmäktig –2295 
just som Iversen ifrågasätter om inte den tanklösa A, som kanske önskar, 
men knappast utan vidare förtjänar, en direktkravsrätt, kunde få skylla sig 
själv som valt en dålig avtalspart.

Även om det alltså skrivs om något annat, så torde den värdering HB-
stället ger uttryck för ha bäring även utanför mellanmansrätten, då den 
fotas i en topik som lär vara helt allmän.2296 Den som söker kan förmod-

2292 Jo, jag vet, det känns konstigt att presentera honom igen, efter det packade avsnittet 
mot slutet av föregående avsnitt. Principen är ju dock, här som i övrigt, att de packade 
avsnitten är valfria, och de som inte läser det finstilta (som du och jag) kanske behöver 
presentationen. Vi vill ju inte vara exkluderande.
2293 Se om denna regel vidare 6.6.2 nedan.
2294 Iversen, Forholdet mellem kontrakts- og deliktsansvar s 289. Angående de hakpa-
rentetiskt utmärkta ändringarna av bokstavsbeteckningarna, jfr 5.1 ovan vid not 2168 f. 
Se även Iversen, Obligationsret: På grundlag af Bernhard Gomard, Obligationsret: 1 del 
s 317 f.
2295 Undantaget följer i andra meningen 18 kap 4 § HB, som ger uttryck för den all-
männa principen om culpa (inklusive dolus) in contractu.
2296 Argument om att någon ”har sig själv att skylla” synes i princip generellt tillämpligt, 
men, visst, för sakens skull: jfr t ex hur Karlgren parafraserar 18 kap 4 § HB i Handels-
kamrarnas responsaverksamhet, SvJT 1967 s 51 ff, på s 57; eller hur argumentet förekom-
mer i Björkdahl, Passivitet och konkludent handlande – särskilt i samband med hyresav-
tal, JT 2013–14 s 238; Håstad, Reform av de nordiska avtalslagarna, NJM 1990 s 252; 
Lehrberg, Förutsättningsläran s 302; O Svensson, Att jämka en lagregel – några tankar 
kring ett rättsfall om skuldebrev, SvJT 2016 s 76; Åhman, Behörighet och befogenhet i 
aktiebolagsrätten s 908; Runesson, Utvecklingslinjer i avtalsrätten – fördelning av oför-
utsebara risker mellan ömkansvärdhet, kontext och ekonomi, Fs SvJT 100 år s 100 ff, på 
s 101 (som dock inte uppfattar argumentet som övertygande, i ljuset av betydelsefulla 
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ligen också finna åtskilliga rättsregler, för många olika typer av fall, som 
skulle kunna förklaras av en sådan princip.2297

Låt vara att risken för bekräftelsejäv, eller konfirmationsbias, samt att man 
alltså förväntar sig att finna något visst och tenderar att se det man söker 
efter, knappast är försumbar, när man eftersöker instanser till stöd för såda-
na abstrakt och generellt formulerade förklaringar.2298

För att avtalsmöjlighetsargumentet ska ha någon styrka bör krävas att 
underlåtenheten låter sig tematiseras som en försummelse – och att det 
sålunda dels (a) saknas rimliga skäl till underlåtenheten, dels (b1) faktiskt 
fanns, eller borde ha funnits, rimliga möjligheter att få till stånd avtalsvillkor 
som hade onödiggjort ett direktkrav, alternativt (b2) att det framstår som 
rimligt att avstå från att lämna krediten eller ingå det aktuella avtalet.2299 
(Om det hela ser ut som ett kalkylerat risktagande, där en förutsedd risk 
realiserats, som hade kunnat undvikas men som man nu valt att ta, så 

motargument); eller, varför inte, till glädjens värn och ära: Wedberg, Apokryfiska balkar, 
SvJT 1934 s 578 ff, på s 581 f.
2297 Ta exempelvis principen om att acceptanten (som huvudregel) står risken för att ha 
läst avtalsvillkoren (slarvigt), en princip som kan anses uttryckt i t ex NJA 1980 s 46 samt 
i 1 § avtalslagen jämförd med 32 § 1 st och 6 § 2 st motsatsvis. Eller principen om att 
rättsvillfarelse som huvudregel inte är ansvarsbefriande (iuris ignorantia nocet – okunskap 
om rätten skadar, och man alltså får skylla sig själv som inte kollade upp hur rätten ligger 
till).
2298 Särskilt i vetenskapliga gärningar som drivs genom att uppställa och testa hypote-
ser har risken för konfirmationsbias (för vilket bekräftelsejäv alltså är ett annat uttryck) 
ansetts problematisk och påtaglig, se t ex Oswald & Grosjean, Confirmation Bias, i Pohl 
(ed), Cognitive Illusions: A Handbook on Fallacies and Biases in Thinking, Judgement 
and Memory s 79 ff (m hänv), som beskriver fenomenet som innebärande att: ”infor-
mation is searched for, interpreted, and remembered in such a way that it systemati-
cally impedes the possibility that the hypothesis could be rejected – that is, it fosters the 
immunity of the hypothesis.” Det rör sig alltså om ett kognitionspsykologiskt fenomen, 
som kan vara svårt att förhålla sig till just därför att det yttrar sig i ”forms of information 
processing that take place more or less unintentionally.”, citaten från a a s 79. I 2 uppl av 
Pohl, Cognitive Illusions (numer med den mindre dryga undertiteln Intriguing Pheno-
mena in Judgment and Memory) finns ett nytt bidrag om konfirmationsbias, nämligen 
Mercier, Confirmation Bias – Myside Bias s 99 ff, vilket som titeln antyder betonar att 
det stöd som finns för konfirmationsbias (som enligt Mercier borde kallas ”Myside bias”) 
inte visar på någon generell tendens att konfirmera vilken position som helst, utan på en 
generell tendens att finna argument och stöd för den egna positionen samt att värdera stödargu-
menten högre än motargumenten, dvs de argument som talar emot ens egen position (eller 
den position man trott sig inta, jfr a a s 108, om experiment där försökspersoner, trots att 
de lurats till att tro att de förespråkat något tvärtemot vad de faktiskt förespråkat, envist 
försvarat den position de felaktigt trott sig inta). Jfr även i not 1701 ovan och se om feno-
menet i rättsliga sammanhang t ex Lidén, Confirmation Bias in Criminal Cases s 45 ff.
2299 Jfr Ulfbeck, Kontrakters relativitet s 90 m hänv.
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framstår det nog i allmänhet som mindre motiverat att eliminera den 
förutsedda riskens följder, till förmån för den medvetna risktagaren.)2300

Dessa krav bör förstås som kumulativa. Därvid kan noteras att en i 
praktiken föreliggande avsaknad av avtalsmöjligheter (dvs b-momentet) i 
och för sig lär innebära att en faktisk underlåtenhet att avtala får betecknas 
som rimlig (a-momentet). Det får nämligen betraktas som fullt försvar-
ligt att den som inte har några avtalsmöjligheter heller inte ingår avtal. 
Däremot gäller inte det omvända, då rimliga skäl till underlåtenhet att 
avtala (a-momentet) inte nödvändigtvis innebär att det inte i praktiken 
gick att avtala (b-momentet) på ett sätt som hade onödiggjort direktkrav.

Här kan möjligen jämföras med JustR Håstads tillägg i NJA 2000 s 48. 
Håstad utgår där ifrån att, om ombudet i NJA 1996 s 400 inte hade getts en 
självständig rätt mot försäkringsbolaget, så hade de flesta ombud, i vart fall 
då klienten inte framstår som betryggande solvent, omedelbart övergått till 
att kräva säkerhet av klienten. Det hade åstadkommits genom att klienten, 
tillika försäkringstagaren, förmåtts överlåta eller pantsätta sin fordran mot 
försäkringsbolaget till ombudet (vilket klienten ”alltid” skulle gå med på, 
eftersom ombudets krav framställs innan densamma utfört något arbete).2301 
Om försäkringsbolagen denuntieras om överlåtelsen eller pantsättningen så 
erhåller också ombuden sakrättsligt skydd för sina förvärv (10 och 31 §§ 
SkbrL, i förekommande fall analogt), och försäkringsbolagen kan därefter 
inte betala med befriande verkan till försäkringstagarna (jfr 29 § SkbrL).

Håstad antar med andra ord att det hade gått att uppnå en ändamålsenlig 
ordning (där ombuden får betalt och inget ”försvinner” i klientens even-
tuella konkurs) om ombuden bara bemödade sig om att utnyttja till buds 
stående och inte särdeles betungande avtalsmöjligheter.2302 Det är av allt att 

2300 Det är ju t ex den allmänna förutsättningslärans huvudregel, att förutsättningskon-
trahenten själv bär risken för sina förutsättningar – och den värderingen är nog alltså just 
allmän.
2301 Jfr försäkringsförbundets yttrande i NJA 1996 s 400, s 408 st 2 (vartill Håstad hän-
visar), där det står att: ”Vad som sålunda tillämpas [ang betalningsordningen] är enligt 
branschens mening lämpligt av rent praktiska skäl. Systemet är emellertid också fördelak-
tigt av andra skäl. I den mån ombuden inte kan förlita sig på att deras krav på ersättning 
går före de anspråk som försäkringstagarens borgenärer kan ha, måste man räkna med att 
ombuden regelmässigt ser sig nödsakade att kräva säkerhet i olika former. Detta – eller att 
ombuden i hög utsträckning begär á contobetalning – är inte en önskvärd utveckling.” 
För egen del ser jag i o f s inte riktigt problemet vad gäller säkerställande genom pantsätt-
ning/överlåtelse av försäkringsfordringen, då det inte lär vara särskilt transaktionskost-
nadskrävande att överlåta försäkringsfordringen (jfr i noten nedan), varför man i direkt-
kravshänseende mycket väl hade kunnat tänka sig en annan utgång i 1996 års fall – om 
det nu inte hade varit för att HD fann att ett tredjemansavtal förelåg i fallet.
2302 Det hade enkelt kunnat åstadkommas med standardiserade formulär, som, till bespa-
rande av kostnaden för porto, kunnat skickas via mail, eller ges in i samband med att 
bolaget godkänner det aktuella ombudet för rättsskydd, jfr 4.1.2.2 och 4.1.2.3 ovan om 
försäkringsbolagens rutiner.
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döma ett riktigt antagande. Det leder dock inte, över iakttagelsen att ombu-
den, i enlighet med vad som var praxis vid tiden för målets avgörande, rent 
faktiskt, och utan synbara skäl, under låt i t  att utnyttja dessa möjligheter, 
till slutsatsen att ombuden får stå sitt kast. Närmare bestämt på så vis att 
ombuden inte  medges självständig (direktkravs)rätt mot klienternas för-
säkringsgivare.2303 Förmodligen ansåg Håstad att skälen för att ge ombuden 
självständig rätt direkt mot försäkringsgivarna vägde över, trots underlåten-
heten (en uppfattning som inte är svår att dela).2304 Det är också tänkbart 
att han tyckte att loppet var kört, givet 1996 års avgörande. Han konstaterar 
i vart fall lakoniskt att: ”[m]an kan säga att tredjemansavtalsfiktionen i NJA 
1996 s 400 utan extra transaktionskostnad åstadkommer samma resultat” 
som om ombuden skaffade sig säkerhet i klientens försäkringsfordran –2305 
och så fick väl ombudets rätt vara då, trots underlåtenheten.

I fall då den presumtive direktkravsborgenären är konsument är i regel argu-
ment om försummade avtalsvillkor svaga. Det är karaktäristiskt för såda-
na fall, och ofta underförstått i konsumentskyddande regler, att konsu-
menters förhandlingsmöjligheter i relation till näringsidkare i praktiken 
är begränsade. Begränsningarna följer av, i vart fall, skillnader i parternas 
relativa styrkeförhållanden, konsumenters typiskt sett bristande insikt 
om juridiska teknikaliteter samt en ofta långtgående avtalsstandardise-
ring.2306 Något svepande kan också sägas att konsumenter, i nuläget, har 
en relativt långtgående rätt att direktkräva näringsidkare. Det faktum att 
en konsument underlåtit att tillvarata teoretiskt föreliggande avtalsmöj-
ligheter talar inte, i sig, med någon styrka emot att konsumenten medges 
direktkravsrätt. (I teorin är det till exempel inte svårt att som konsu-
mentköpare förvärva den säljande näringsidkarens rätt att framställa fel-
anspråk mot sin säljare; det är dock inget som avkrävs konsumenter, och 
de flesta skulle nog aldrig komma på tanken.)2307

2303 Avsikten är att ordvalen ska spegla Håstads lite vacklande hållning till att hålla isär 
tredjemansavtal och direktkrav, sådan den kommer till uttryck i tillägget i NJA 2000 s 48. 
(Bl a: ”HD har under senare år i ett par mål fingerat tredjemansavtal […] ett sådant mål 
[…] är NJA 1996 s 400 […] man [bör] vara varsam med att fingera tredjemansavtal, som 
innebär att borgenären får en direktkravsrätt mot gäldenärens gäldenär.”) Jfr även hans 
skiljaktiga mening i NJA 2009 s 355, samt 4.2 och 4.4 ovan.
2304 Till saken hör nämligen att Håstad anför ytterligare ändamålsskäl för en direktkravs-
rätt, se inte minst översta st på NJA-sidan 56.
2305 Citatet från näst sista st på NJA-sidan 56.
2306 Jfr t ex Herre (& J Ramberg), Konsumentköplagen 2 uppl s 31 ff, ssk s 32 f. Se om 
standardavtalsrättens konsumentdimensioner ssk Bernitz, Standardavtalsrätt 8 uppl, bl a 
s 24 ff, 51 ff, 108 ff m hänv.
2307 När jag en gång, för skojs skull, försökte få en försäljare hos en större elektronikhan-
delskedja att överlåta deras rättigheter mot sin säljare till mig som köpare verkade säljaren 
mest tycka att jag var knäpp och hänvisade bara till deras standardvillkor, som vore de 
huggna i sten. När det gäller konsumenters praktiska möjligheter att omförhandla det 
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Vad gäller kommersiella förhållanden ligger det annorlunda till. Särskilt 
om näringsidkare agerat inom ramen för den egna branschen torde sådan 
underlåtenhet som här berörs kunna straffa sig, på så vis att den kan 
anföras som ett argument mot att medge näringsidkaren direktkravsrätt, 
i anledning av att avtalsmöjligheterna försummats.

Trots vad som nyss sagts (om att konsumentrelationerna ofta präglas 
av en långtgående avtalsstandardisering och att det utgör ett skäl för att 
skydda konsumenter) bör inte i sig det faktum att en avtalsrelation regle-
rats genom införlivande av standardvillkor innebära att argument om för-
summade avtalsmöjligheter blir svaga. Att någon slentrianmässigt accep-
terat de ”gamla vanliga” villkoren eller liknande lär mycket väl kunna 
anses vara försumligt i här relevant mening. Det är inte bara möjligt, utan 
rent av vanligt, att standardvillkor ersätts eller kompletteras med olika 
särskilda villkor som avpassats efter den individuella avtalssituationen. 
Det kan därmed vara rimligt att, beroende på omständigheterna, ”kräva” 
att så sker, på så vis att underlåtenhet att tillvarata avtalsmöjligheterna 
anses tala emot direktkravsrätt och för huvudregelns upprätthållande.2308

I kravet på att det saknas rimliga skäl till underlåtenheten ligger 
dock att det rör sig om någonting någorlunda påräkneligt, då det knap-
past är orimligt att underlåta att avtalsreglera något som ingen av par-
terna, antingen typiskt sett eller i det enskilda fallet, kunnat förutse – 
eller för den delen något de utan vidare förutsatt. (Jämför den allmänna 
förutsättningsläran,2309 eller läran om utfästa kärnegenskaper.)

I en typisk direktkravssituation går mellanledet B i konkurs, varvid A med 
förbigående av Bs konkursbo vill kräva C direkt. I en sådan situation kan 
man alltså ifrågasätta om A tillvaratagit sina avtalsmöjligheter och vilken 
betydelse det ska ha för direktkravsfrågan. Då kan också den eventuella 
påräkneligheten av Bs konkurs bli en fråga. Om konkursen vore påräknelig 
(exempelvis därför att A har insyn i Bs ekonomi) skulle man kunna tänka 
sig att A, inför förestående konkurs, har att försöka avtala på ett sätt som 
säkerställer As rätt, och att underlåtenhet därvidlag ska straffa sig på så vis 

finstilta, är det alltså möjligen så att verkligheten överensstämmer med teorin. (Jfr t ex 
Herre (& J Ramberg), Konsumentköplagen 2 uppl s 32 f.) Låt vara att det här redovisade 
empiriska underlaget knappast medger några statistiskt säkerställda slutsatser. Och, okej, 
jag hade kunnat vägra ingå avtal (jfr b2-momentet ovan), men jag behövde faktiskt den 
där mixern, och, för att tala med Sverker, ska verkligen svenska konsumenter behöva åka 
runt och försöka förhandla med olika företag – som förmodligen ändå inte kommer ge 
med sig?
2308 Jfr Ulfbeck, Kontrakters relativitet s 90.
2309 Jfr möjligen Bryde Andersen & Lookofsky, Lærebog i obligationsret I 4 uppl s 443 
och 438 där det helt allmänt skrivs att: ”Et første argument mod det direkte krav er, det 
vil pålægge en løftegiver større økonomiske byrder, end han havde forudsat ved aftale-
ingåelsen.”



590

att direktkravsrätt inte medges. Effekten av att A inte vidtagit åtgärder blir 
då alltså bara att det blir ”konkurs som vanligt”.2310 (Om A gjort något för 
att säkerställa sin rätt uppkommer frågan om verkan av åtgärderna. Dessa 
frågor får dock hanteras i enlighet mellan allmänna obligations-, sak- och 
konkursrättsliga principer. Det saknas skäl att här gå in närmare på alla de 
komplikationer som då kan uppstå.)

Redan tidigare än inför förestående konkurs kan man tänka sig att A tar 
in en konkursklausul i sitt avtal med B. Det för oss mest uppenbara exem-
plet vore en frivillig överlåtelse till A av Bs rätt mot C, vilken suspensivt 
villkoras på så vis att rättighetsöverlåtelsen får verkan först vid Bs konkurs. 
Konkursklausulers verkan är ett omdiskuterat ämne, och deras giltighet mot 
tredjeman har ifrågasatts.2311 Ett argument som anförts emot deras giltighet, 
mot konkursboet,2312 är att sådana klausuler innebär ett avtal till nackdel för 
tredjeman.2313 Avtalet åsyftar ju ganska tydligt just att gynna A framför Bs 
övriga borgenärer, och skulle avtalet vara giltigt kan man, i allmänna termer, 
beskriva det som att A gynnas medan de övriga borgenärerna missgynnas. 
Det kan dock, möjligen, diskuteras om det är ett konkursrelevant borge-
närsmissgynnande, som ska medföra att avtalet inte får verkan mot boet, 
eller om ”missgynnandet” endast är en reflexverkan av ett i och för sig gil-
tigt avtal, på så vis att den minskade utdelning som de övriga borgenärerna 
får vidkännas till följd av cessionen till A, endast är en följd av att den för 
konkursbeslag tillgängliga egendomen minskar.2314 Poängen skulle då vara 
att det inte rör sig om ett avtal till nackdel för tredjeman därför att man inte 
disponerat över tredjemans rättsställning, utan endast, och legitimt, över sin 

2310 Se vidare 5.5 nedan.
2311 Se t ex Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt 6 uppl s 184 ff, ssk s 186 f m omf 
hänv; Möller, Konkurs och kontrakt s 58 ff, jfr s 39 ff och 92 ff; Lindskog, Kvittning 
3 uppl s 186 ff och Söderlund, En tes om hävningsklausuler för konkursfallet, Fs Len-
nander s 295 ff. Frågan om konkursklausulers verkningar är omdiskuterad även interna-
tionellt (ofta under etiketter som bankruptcy/ipso facto bankruptcy/ipso facto clauses), 
se t ex om amerikansk rätt Tuula a a s 134 m hänv, eller om grekisk rätt Paulus, Potamitis, 
Rokas & Tirado, Insolvency Law as a Main Pillar of the Market Economy – A Critical 
Assessment of the Greek Insolvency Law, International Insolvency Review 2015 (vol 24) 
s 1 ff, ssk s 18 f m hänv.
2312 Kraven på sakrättsliga moment gäller som vanligt. A eller B måste alltså denuntiera 
C om överlåtelsen. Frågan är här om avtalet ska sakna verkan mot konkursboet/borge-
närerna på grund av att det är en konkursklausul.
2313 Se t ex Möller, Konkurs och kontrakt s 58 ff; Ramberg & Herre, Köplagen 2 uppl 
s 512; Lindskog, Kvittning 3 uppl s 186 ff; Karlsson-Tuula, Gäldenärens avtal vid före-
tagsrekonstruktion och konkurs 3 uppl s 63 f, jfr s 71 ff och 134. Jfr även Håstad, Köprätt 
och annan kontraktsrätt 6 uppl s 184 ff, ssk s 186 f och Söderlund, En tes om hävnings-
klausuler för konkursfallet, Fs Lennander s 300 f m omf hänv.
2314 Jfr Söderlund, En tes om hävningsklausuler för konkursfallet, Fs Lennander s 301.



591

egen rättsställning, på ett sätt som i förlängningen råkar få reflexverkningar 
för tredjeman.2315

Frågan om konkursklausulers verkan i olika fall (för man bör nog skilja 
mellan olika fall)2316 är ganska komplicerad, och omstridd. Den ligger dock 
knappast inom kärnområdet för förevarande undersökning. Vi kan nöja oss 
med att konstatera att det vore underligt att helt generellt kräva att A ”tillva-
ratar sina avtalsmöjligheter” genom att med B avtala om konkursvillkorade 
fordringsöverlåtelser, från B till A, avseende Bs rätt mot C. ”Kravet” skulle 
då innebära att underlåtenhet därvidlag medför att A aldrig ska ges direkt-
kravsrätt mot C. Ett sådant krav framstår som långtgående. Om inte annat 
därför att direktkrav väl då aldrig skulle aktualiseras. Det vore antingen onö-
digt, eftersom A i kraft av sina ”tillvaratagna avtalsmöjligheter” kan göra sig 
betald ändå, eller alltid uteslutet, om A inte tillvaratagit sin rätt. Då skulle 
alltså direktkrav antingen aldrig behövas, eller aldrig medges.

För att en underlåtenhet att tillvarata sina avtalsmöjligheter ska anses rele-
vant, som en för direktkravsbedömningen relevant försummelse, bör dock 
enligt ovan krävas att den risk som kunnat undvikas eller minskas genom 
avtalandet är någorlunda påräknelig, för den presumtive direktkrävaren.

Argument om försummade avtalsmöjligheter har förekommit även i 
anslutning till en del sådana undantagssituationer där man ansett att 
direktkrav borde medges. Det har då gjorts gällande att skälen för att till-
låta direktkrav är tyngre om borgenären erhållit sin fordran ofrivilligt, till 
exempel genom att utsättas för en skadeståndsgrundande handling.2317 
Motiveringen torde vara att den ofrivillige borgenären kan antas regel-
mässigt sakna möjligheter att säkra sin fordran.2318 Att argumentet kan 
anföras i sådana situationer implicerar dess relevans och värde i den mot-
satta situationen. Om det nu är ett argument för  direktkrav att inga 

2315 Söderlund, En tes om hävningsklausuler för konkursfallet, Fs Lennander s 301 och 
317 ff, ssk s 318 f. Uppfattningen lär inte vara okontroversiell, och om det rör sig om 
en av konkurs villkorad cession av Bs fordran mot C kan det med fog ifrågasättas om 
synsättet är hållbart, då det kan ses som ett sätt att kringgå förmånsrättsordningen, jfr 
5.5 nedan.
2316 Man kan exempelvis få för sig att huvudregeln är att konkursklausuler saknar verkan 
mot boet, men att NJA 2005 s 510 talar för undantag från den regeln vid förlagsavtal.
2317 Jfr regeln i 9 kap 7 § FAL och Håstads tillägg i NJA 2000 s 48: ”Skälen för en direkt-
kravsrätt är tyngre när borgenären ofrivilligt fått en utomobligatorisk fordran hos någon 
som i sin tur har en täckningsfordran, och motsvarande gäller i fråga om ansvarsgenom-
brott när någon utan tillräcklig kapitalbas agerat för ett bakomliggande intresse (se NJA 
1942 s 473 och 1947 s 647).” Jfr även den första dissensen i NJA 2009 s 355, där det 
mot slutet (s 378) fästes vikt vid att det var ”en frivilligt medgiven direktkravsrätt” (se om 
fallet vidare 5.6.2 nedan); samt Zackariasson, Direktkrav s 253 f och Lindskog, Lagen om 
handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 933.
2318 I allmänhet torde t ex en rent utomobligatorisk skadeståndsborgenär ha svårt att 
utverka pant från skadevållaren, avseende skadeståndsfordran.
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avtalsmöjligheter försummats (eftersom inga sådana fanns), så är det 
rimligen också ett argument mot  direktkrav att avtalsmöjligheter har 
försummats. Att skälen för att tillåta direktkrav är tyngre om borgenären 
erhållit sin fordran ofrivilligt, kan alltså tas till intäkt för att en presumtiv 
direktkravsborgenärs försummelse att tillvarata sina avtalsmöjligheter kan 
anföras som ett argument mot direktkravsrätt.

5.5 Inte urholka principen om borgenärernas lika 
rätt i konkurs

Frågor om tredjemans rätt tenderar att ställas på sin spets i insolvens- 
och särskilt konkursrättsliga sammanhang. Grundproblemet kan då sägas 
vara att gäldenären saknar betalningsförmåga, samtidigt som borgenä-
rerna, vilka alla förutsätts ha legitima anspråk, konkurrerar med varandra 
om att få lägga vantarna på det lilla som finns kvar i gäldenärens bo.

För att undvika oönskade och sannolikt värdeförstörande borgenärs-
kapplöpningar är det därför en grundläggande princip i insolvensrätten 
att borgenärerna har lika rätt i gäldenärens konkurs. Principen, som vi kan 
kalla ”likabehandlingsprincipen”,2319 anvisar en huvudregel, av innebörd 
att borgenärerna får utdelning i proportion till sina fordringar (1 och 
18 §§ förmånsrättslagen). Denna ordning upprätthålls och understödjs 
också genom andra regler, om bland annat återvinning och ackord.2320

Det finns flera undantag från den av likabehandlingsprincipen anvi-
sade huvudregeln. Några finns i förmånsrättslagen, och andra följer av 
regler om vad som ingår i konkursbeslaget.2321 I insolvensrätten erinras 
ofta om att man bör vara försiktig med att göra ytterligare undantag, då 

2319 Vi kan kalla principen så eftersom det verkar vara den vedertagna termen, även om 
man kanske kan tycka att ”likarättsprincipen” vore en bättre term, då den dels är mindre 
belastad med mening från andra rättsområden, dels speglar det faktum att borgenärerna 
inbördes har just lika rätt (i motsats till bättre rätt).
2320 Se t ex NJA 2014 s 537 p 6; Walin & Gregow, Förmånsrättslagen, lönegarantilagen 
m.m.: En kommentar, 7 uppl s 19 ff, 31 ff och 144 ff; Welamson & Mellqvist, Konkurs 
och annan insolvensrätt 12 uppl s 26 f; Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s 118 f; 
Lennander, Återvinning 4 uppl s 21 ff; Hessler, Allmän sakrätt s 504 f(f ). Jfr även t ex 
Söderlund, Konkursrätten, passim ssk s 291 ff m hänv; Hägge, Fordrans uppkomst vid 
offentligt ackord, 3 kap. 3 § lagen om företagsrekonstruktion, SvJT 2011 s 293 m hänv 
och Lindskog, Om efterställningsvillkor, SvJT 1992 s 609, jfr s 614 f. Se även 2.3.2 ovan.
2321 I förarbetena till förmånsrättslagen, prop 1970:142 s 109, ansågs det onödigt att ta 
in regler om separationsrätt, som ändå följer av konkurslagens och utsökningsbalkens 
bestämmelser. Jfr t ex Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s 144 ff. Om separations-
rättsbegreppet, jfr t ex Walin, Separationsrätt s 11 ff. Se allmänt även t ex Henriksson, 
Sakrättsliga moment s 45 ff och passim.
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sådana riskerar att urholka principen om borgenärernas lika rätt, vilket i 
förlängningen kan underminera konkursinstitutet och dess funktion att 
i ett ordnat sammanhang avveckla gäldenärens samlade skuldförhållan-
den.2322

Eftersom direktkrav aktualiserar just frågor om tredjemans rätt, och 
då sådana alltså tenderar att ställas på sin spets vid gäldenärens insolvens, 
är det inte förvånande att maningen till försiktighet vad gäller avsteg från 
principen om borgenärernas lika rätt förekommit även i direktkravsdiskur-
sen.2323 Tanken är då (i linje med vad som ovan sagts, inklusive de ter-
minologiska reservationer som där gjorts),2324 att en direktkravsrätt sett 
till resultatet liknar en separationsrätt (för borgenären, av gäldenärens 
fordran mot dennes gäldenär), och att rätten därför kan ses som (jäm-
ställt med) ett undantag från principen om borgenärernas lika rätt.2325 
Därmed är försiktighet med att tillåta direktkrav påkallad, av konkurs-
systematiska skäl.2326

En av HD:s skrivningar i NJA 2012 s 697, där ett ombud gjorde gäl-
lande att det borde medges direktkravsrätt mot sin klients motpart, kan 

2322 Se allmänt om konkursinstitutets funktioner t ex Welamson & Mellqvist, Konkurs 
och annan insolvensrätt 12 uppl s 25 ff och jfr till brödtexten t ex NJA 2012 s 697; 
HovR:n i NJA 1996 s 400 enligt ovan samt prop 1970:142 s 109, där det erinras om 
att förmånsrätt inte medges utan lagstöd. Jfr även t ex Zackariasson, Direktkrav s 27 f; 
Zackariasson, Borgenärsskydd och specialitet s 46 och passim; Zackariasson, Privity of 
Contract and Direct Claims s 230; Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, t ex s 96, 124; 
Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt 6 uppl s 158, 160, och i not 2325 nedan. Jfr 
även Lindskog, Kvittning 3 uppl s 68 f och 72 f m hänv. Här finns också en viss närhet 
till sakrättsliga tankegångar om numerus clausus, då den gällande separations- och förmåns-
rättsordningen skulle kunna ses som ett utslag av sådana tankar.
2323 Se t ex NJA 2012 s 697 enligt strax nedan, och därom Gregow, Svensk rättspraxis: 
extentionsrätt 2006–2014: Del I – utsökningsrätt, SvJT 2016 s 468; jfr NJA 1995 s 197, 
HD:s domskäl långt ned på s 202, och därom Håstad, Sakrätt avseende lös egendom 
s 243 f. Jfr även Håstads tillägg i NJA 2000 s 48; Lindskog, Lagen om handelsbolag och 
enkla bolag 2 uppl s 928 ff; Nydrén, Vem har rätt på grund av försäkring när den försäk-
rade är i konkurs, SvJT 1997 s 1 ff, på s 17 ff; Ulfbeck, Kontrakters relativitet s 208 ff; 
Tørum, Direktekrav s 184 ff och 382 ff; Iversen, Forholdet mellem kontrakts- og delikts-
ansvar, NJM 2017 s 291; Bryde Andersen & Lookofsky, Lærebog i obligationsret I 4 uppl 
s 439, 440, eller varför inte redan Evaldsen, Bidrag til Læren om Fuldmagt og Beslægtede 
Retsforhold (1872) s 87. Jfr dock bl a Lindskog, Betalning 2 uppl s 309 med not 1068.
2324 Jfr vid not 1539 ff ovan.
2325 Jfr t ex Ulfbeck, Kontrakters relativitet s 208 ff; Tøum, Direktekrav s 184 ff och i 
noten nedan.
2326 Jfr t ex Håstads tillägg i NJA 2000 s 48, på s 55: ”För att inte urholka principen om 
borgenärernas lika rätt i konkurs, bör man vara varsam med att fingera tredjemansavtal, 
som innebär att borgenären får en direktkravsrätt mot gäldenärens gäldenär.” Jfr även 
3.2.1 ovan, om den skiljaktiga tingsrättsdomaren i NJA 1996 s 400. Jfr dock om Lind-
skog i noten nedan.
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citeras då skrivningen erbjuder ett illustrativt exempel för det argument 
som här berörs. Domstolen skrev nämligen att:

”En följd av att en borgenär ges rätt att vända sig direkt till sin medkontra-
hents medkontrahent (gäldenärens gäldenär) är att borgenären vid medkon-
trahentens konkurs eller vid utmätning hos denne kan göra gällande med-
kontrahentens fordran mot dennes medkontrahent som sin egen, med före-
träde framför övriga borgenärer (separationsrätt). Att på detta sätt urholka 
principen om borgenärers lika rätt i exekutionsförfaranden bör genomföras med 
stor försiktighet. Detta gäller särskilt i fall som det förevarande där borgenä-
rens (ombudets) krav mot gäldenären (klienten) är kontraktuellt grundat 
och borgenären alltså som villkor för krediten kunnat avtalsmässigt kräva 
en självständig rätt mot gäldenärens gäldenär (klientens motpart), men 
underlåtit att göra detta (jfr NJA II 1914 s. 279 f. och prop. 2008/09:88 
s. 130).”2327

Vilken tyngd likabehandlingsargumentet tillmäts torde till stor del avgö-
ras av hur relevant det uppfattas vara. Det senare kommer sannolikt att 
bero på i vilken omfattning den som framför argumentet lyckas övertyga 
publiken om att se på den aktuella saken ur konkursrättslig synvinkel, 
och på problemet som ett konkursrättsligt sådant.2328 Med andra ord 
verkar paradigmvalet vara av särskilt stor (eller bara tydlig) betydelse när 
det kommer till det aktuella argumentet. Detta innebär att det här finns 
särskilda skäl att försöka vinna problemformuleringsprivilegiet,2329 och det 
oberoende av om man talar för, eller emot, direktkrav i ett visst fall.

I praktiskt hänseende beror möjligheten till framgång därvidlag förstås 
på många olika saker; framför allt på publiken, vilken man dessvärre säl-
lan kan styra över.2330 Rent allmänt kan man väl dock säga att det finns 
skäl att vid inventio beakta lärdomar från statusläran (särskilt vad gäller 

2327 NJA 2012 s 697, HD:s domskäl p 16, min kurs. Notera den sista meningen, ang 
avtalsmöjlighetsargumentet som berördes i föregående avsnitt.
2328 Jfr bl a 2.3, ssk 2.3.2, och 2.5.5 ovan. Jfr även Lindskog, Betalning 2 uppl s 233 och 
s 686, där Lindskog förespråkar ett annat synsätt, se därtill 6.5 nedan, ssk 6.5.5 och 6.5.6.
2329 Ett uttryck som lär ha myntats av Lars Gustafsson (se hans Problemformuleringspri-
vilegiet: Samhällsfilosofiska uppsatser s 7 ff, 22 ff), och som sedan vunnit en viss popu-
laritet. För ett ämnesmässigt närliggande exempel se H Andersson, Diskriminerings-
juridikens ersättningsrättsliga diskurs – en argumentativ inventering, SvJT 2013 s 779 ff, 
s 803 ff. Jfr även 6.5 nedan, ssk 6.5.5 och 6.5.6.
2330 Om man inte undantagsvis kan välja sin publik, förstås; t ex vid skiljeförfarande, där 
taktiska val av skiljemän är en del av spelets regler. Man kan t ex välja en skiljeman vars i 
rättsvetenskapliga sammanhang uttalade uppfattning verkar gynna ens sak. Jfr Lindskog, 
Skiljeförande s 426 f (jfr s 431 ff), som i anslutning till jävsregeln i 8 § LSF bl a skriver: 
”Om en (tilltänkt) skiljeman i en tidigare skiljedom eller i en rättsvetenskaplig artikel eller 
på något annat sätt har gett uttryck för en personlig rättsuppfattning verkar detta således 
inte diskvalificerande.” Jfr även NJA 2010 s 274, ssk p 7. Jfr även 2.3.2 ovan.
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valet av topiker hänförliga till status definitionis och qualitatis)2331 samt 
att försöka finna vinnande sätt att definiera problemet.2332

Uppenbara exempel kan vara att göra det genom att explicit förfäkta att: 
”det aktuella problemet bör ses ur borgenärsskyddssynvinkel!”, vilket kom-
mer att tala emot direktkravsrätt; eller att: ”det här handlar om konsument-
rättigheter!”, som förmodligen kommer att tala för direktkrav;2333 alterna-
tivt: ”det här är ett tredjemansavtal!”, som kan slå åt båda hållen – beroende 
på vad avtalet kan konstateras innehålla.2334 När det kommer till narratio 
kan talaren troligen också med fördel genom sin framställning av vad som 
hänt betona vissa saker, och tona ned andra (vilket kan göras på olika sätt; 
vissa alltför utstuderade, uppenbara eller bara dåliga, andra mer subtila 
och effektiva – åter andra rent sluga, varom strax).2335 Sättet att gestalta 
frågans status och kontext lär också kunna komma att påverka om argu-
ment som: ”risken för så kallade ’nollbon’ är här påtaglig och synnerligen 
undvikansvärd”2336 (alternativt: ”konsumentmarknaden… EU-domstolens 
dom i blabla-fallet”;2337 ”miljöbalkens regler…”;2338 eller: ”effekterna för 
entreprenadbranschen vore förödande!”2339), kommer att uppfattas som 
relevanta och tunga, eller som mindre relevanta och, kanske därför, föga 
övertygande.2340

2331 ”Frågan är inte ’om’ – utan ’vad’ och ’hur’”, kunde Cicero ha sagt. Se 2.5.4 ovan, ssk 
vid och i not 844.
2332 ”Definiera”, och alltså bestämma problemet – inte endast beskriva detsamma.
2333 Se och jfr 6.2 nedan.
2334 Jfr å ena sidan t ex diskussionerna om NJA 1996 s 400 med flera fall, där ett tredje-
mansavtal legitimerade ett krav, och å andra sidan t ex NJA 2001 s 711 varom strax 
nedan. Jfr även 4.2.2 ovan.
2335 Jfr 2.5.5 ovan samt t ex vid not 1638 ff, eller för den delen hur jag här lyfter betydel-
sen av den retoriska framställningen, och därigenom undertrycker frågan om hur argu-
mentet ”enligt gällande rätt” bör värderas. För ett exempel ur praxis, se om hovrätten i 
NJA 1996 s 400, vid och i not 962 f ovan. Jfr även i not 3178 nedan.
2336 Argumentet om risken för nollbon (konkursbon utan tillgångar) får nog dock gene-
rellt sett betraktas som svagt, då det är så uppenbart hyperboliskt. Jfr vid not 1141 ovan.
2337 Här underförstås att insolvens- och sakrätten traditionellt uppfattas som relativt 
nationella företeelser. Angående konsumentskyddsaspekters betydelse som argument för 
direktkrav, jfr Lindskog, Betalning 2 uppl s 244 f(f ), och Zackariasson, Direktkrav s 387 f 
och vidare 6.2 nedan.
2338 Jfr 2.3.2 ovan.
2339 Jfr partsargumentationen i NJA 2017 s 601, där ena parten drog till med att: ”Kon-
sekvensen av att tolka direktkravsrätten på det sätt [motparten] förespråkar skulle således 
kunna få förödande konsekvenser för byggmarknaden i stort.”
2340 Se bl a 2.3.1 och 2.5.5 ovan. Det är i psykologin sedan länge erkänt att en frågas olika 
inramningar kan föranleda varierande beslut (som kuriosa kan noteras att ”the framing 
effect” har kopplats till underliggande neurologiska funktioner i den mänskliga hjärnan, 
se t ex De Martino, Kumaran, Seymour & Dolan, Frames, Biases, and Rational Decision-
Making in the Human Brain, Science 2006 (vol 313) s 684 ff), och framing research är ett 
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Ett illustrativt exempel finns i NJA 2001 s 711. Detta spännande fall 
kommenteras mer ingående i band 2. Här ska helt kort uppmärksammas 
att svarandeombudet, genom att slugt framhäva att partskonstellationen 
kunde beskrivas i termer av en kontraktskedja, lyckades styra prövningen 
till att komma att handla om direktkrav – istället för om sådan inomobli-
gatorisk skadeståndsskyldighet som kärandens talan primärt tog sikte på.

Svaranden lyckades genom denna retoriska styrning leda prövningen 
bort från de för svaranden ”farliga” skadeståndsfrågorna, till säkrare mark 
– där topiker med anknytning till ”huvudregeln om avsaknad av direkt-
krav” kunde adresseras, för att liksom kortsluta skadeståndsresonemangen.2341 
Strategin föll väl ut. Den medförde nämligen att kärandens talan kom att 
ogillas – trots att den svarande skadevållaren, enligt prövningstillståndet 
och alltså utgångspunkterna för prövningen, genom grov culpa, på ett 
adekvat kausalt sätt, hade orsakat käranden omfattande skada.2342 Rätts-
fallet erbjuder därmed även en god illustration av den argumentativa 
potential och effektiva styrning en välutnyttjad metafor kan innebära – 
i fallet specifikt kontraktskedjemetaforen (vilken vi går närmare in på 
nedan).2343

etablerat forskningsämne i flera olika vetenskaper, inklusive psykologi, medieforskning 
och, förstås, retorik, se 2.5.5 ovan och jfr 6.5.5 och 6.5.6 nedan.
2341 Jfr 5.6.4 och 6.1 nedan.
2342 Jfr NJA 2001 s 711, HD:s domskäl, första stycket sista meningen. Rättsfallet är 
komplicerat. Ska vi vara petiga var käranden ett försäkringsbolag som övertagit två olika 
skadelidandes rätt (nämligen dels den rånade bankens rätt, dels bankfackskundernas rätt), 
men det var alltså skadelidandenas rätt varom tvistades. Direktkravstematiken återfinns 
mot slutet av domskälen (näst sista st innan domslutet på NJA-s 720), där det står att: 
”[skadevållaren] stod inte i något kontraktsförhållande till bankfackskunderna, och i 
enlighet med den huvudregel som gäller i svensk rätt (se t.ex. NJA 1997 s. 44) skulle 
de därmed inte ha kunnat vända sig mot Securitas på kontraktuell grund. Inte heller 
är omständigheterna sådana att bankfackskunderna skulle ha kunnat göra gällande ett 
utomkontraktuellt skadeståndsanspråk gentemot [skadevållaren].” HD:s domskäl är som 
synes inte alldeles lättgenomskådliga. Hänvisningen till ’huvudregeln från NJA 1997 
s 44’ kan dock, i ljuset av den roll 1997 års fall fått i direktkravsdiskursen, förstås som 
en inramning i direktkravstermer. Det kan noteras att HD:s dikotomisering därvidlag 
framstår som hårdhänt, då ansvar inte nödvändigtvis måste vara uteslutet bara för att 
ingen rätt kan grundas på kontrakt eller delikt. Alternativen är inte uttömda med dessa 
två anspråksgrunder. Att fler alternativ inte prövades torde dock ha med parternas pro-
cessföring att göra, och det faktum HD genom att avfärda kontrakt och delikt ansåg sig 
ha uttömt kärandens grunder (jfr desamma på NJA-s 712, punkterna ”2 b” och ”2 c”). 
Varför den utomobligatoriska rätten var utesluten låter sig diskuteras, se därom främst H 
Andersson, Gränsproblem i skadeståndsrätten s 366 ff m hänv. Rättsfallet, och särskilt 
möjligheten till en på kontrakt grundad rätt för bankfackskunderna, berörs ganska ingå-
ende i Bd 2, kap 17.
2343 Mer allmänt om metaforers argumentativa potential, jfr t ex Derrida, Writing and 
difference s 19, som angående att, om än endast metaforiskt, se vissa problem som geo-
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När det gäller argumentet om att inte urholka likabehandlingsprinci-
pen verkar det alltså kunna vara mer vinnande att omdefiniera frågan, än 
att acceptera att problemet betraktas på visst insolvensrättsligt sätt, för 
att sedan försöka argumentera för undantag från den för insolvensrätten 
grundläggande likabehandlingsprincipen – som det finns en tradition av 
försiktighet vad gäller att göra undantag ifrån.2344

Det har även förekommit ett antal andra strategier för att bemöta argu-
ment baserade i principen om borgenärernas lika rätt i konkurs.

En strategi går ut att medge att en direktkravsgäldenären Cs betalning 
till direktkravsborgenären A, visserligen, innebär att mellanledet B inte 
kan kräva något av C, och att boet därmed kan tyckas gå miste om en 
tillgång, i form av Bs fordran mot C.2345 Därpå noterar man dock att 
Cs betalning till A även innebär att As bevakning i Bs konkurs försvin-
ner, eftersom As fordran fullgjorts – varför det hela, för boet, går på ett 
ut.2346 Detta motargument går alltså ut på att tona ned de ekonomiska 
konsekvenserna (för B och dennes konkursbo) av att medge direktkrav. 
Som motargument kan det tyckas tilltalande. Det bör dock noteras att 
det bygger på en tematisk glidning vad gäller det föremål argumentatio-
nen tar sikte på, samt alltså vad man egentligen pratar om och prövar. 
(Apropå att omdefiniera frågan, alltså.)

På grund av den tematiska glidningen framstår motargumentet som lite 
lurigt, då likabehandlingsargument inte tar sikte på hur det hela påverkar 
boet , utan på att boets borgenärer  ska bli lika behandlade.2347 Genom 
att A får direktkravsrätt kommer A normalt också bättre ut, än om A fått 
bevaka en (oprioriterad) fordran i Bs konkurs. Att A genom medgiven 
direktkravsrätt får (fullt) betalt innebär även ett relativt gynnande av A, 
då direktkravsrätten får till följd att de övriga borgenärerna får mindre 
utdelning i konkursen, eftersom de nu inte får dela på värdet av Bs ford-

metriska, skriver: ”This geometry is only metaphorical, it will be said. Certainly. But 
metaphor is never innocent. It orients research and fixes results.” Se även t ex H Anders-
son, Barthesianska meditationer, Fs Nørgaard s 89 ff; Lindqvist, Klassisk retorik för vår 
tid s 280 ff, eller Quintilanus, Institutio oratoria 8.6, samt om metaforisk kontamination 
4.3.5 ovan och om kontraktskedjemetaforen 6.1 nedan.
2344 Jfr om retoriska inramningar, paradigmval, med mera, 2.3, ssk 2.3.2 (om konkurs-
bos miljöansvar), och 2.5.5 ovan.
2345 Se angående bokstavsbeteckningarna 5.1 vid not 2168 ovan, och om den retoriska 
figuren concessio i not 1683.
2346 Jfr Ulfbeck, Kontrakters relativitet s 212; Tørum, Direktekrav s 187.
2347 Denna typ av glidning kan förmodligen understödjas genom att anknyta till tankar 
om att ”boet i realiteten utgörs av borgenärskollektivet/de övriga borgenärerna” (jfr vid 
not 962 ff ovan, ssk i not 963). Det kan därmed finnas skäl att vara vaksam mot (eller 
bejakande till) den formen av realistiskt präglade parafraseringar.
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ran mot C, vilket istället kommer att helt tillfalla A. Att differensen för de 
övriga borgenärerna kan vara ganska marginell innebär inte att det inte 
rör sig om en argumentationstematisk glidning. Det innebär heller inte 
att inte A behandlas bättre än de övriga borgenärerna, jämfört med om 
A inte medges direktkravsrätt – och ur likabehandlingssynpunkt är alltså 
invändningen inte så mycket att de övriga borgenärerna får lite mindre, 
som att A får desto mer.

En annan strategi bygger på ett antagande om att Bs rätt mot C betingas 
av att B redan betalt A, eller annorlunda uttryckt av att B fått vidkännas 
utlägg.2348 Här rör det sig kanske snarare om att argumentationen byggs 
på en tilläggspremiss, än på en omdefiniering av frågan. Då dock tillför-
andet av en premiss i sig innebär en viss omdefiniering av vad som prövas, 
kan även denna strategi behandlas här. (Där vi alltså uppmärksammar 
olika förekommande sätt att förskjuta fallet och formulera om frågan, 
på sätt som motverkar eller bemöter argumentation med grund i lika-
behandlingsprincipen.) Denna strategi kommer att framstå som ganska 
lyckad för vissa förhållanden, och mindre lyckad för andra – beroende på 
hur tilltalande tilläggspremissen uppfattas vara.2349

Vid första anblick framstår utläggsargumentet exempelvis som lyckat, 
om Bs krav mot C är skadeståndsgrundat. Utan utlägg, ingen skada skedd 
– och därmed inget skadestånd, för B, från C. Det kan dock tänkas att 
redan uppkomsten av en As fordran mot B innebär en rätt att kräva ska-
destånd av C, då det knappast är givet att inträdet av en skyldighet att i 
framtiden betala ska anses utgöra mindre utav en skada än vad det är att 
redan ha betalt.2350 Om däremot Bs rätt mot C skulle grundas i exem-
pelvis ett Bs borgensåtagande, så synes argumentet starkare, eftersom en 
borgensmans regressrätt normalt förutsätter att densamme fått vidkän-
nas någon uppoffring –2351 varvid skolboksexemplet är att borgensman-
nen fått fullgöra till borgenären, och i den meningen haft utlägg. Det är 
dock knappast givet att tematisera ett sådant borgensfall som att det rör 

2348 Jfr Ulfbeck, Kontrakters relativitet s 212; Tørum, Direktekrav s 187 ff.
2349 Jfr Lindskog, Betalning 2 uppl s 251, som vid motsvarande frågan finner att: ”[n]ågot 
säkert och entydigt svar som omfattar alla möjliga fall av täckningsförhållanden torde inte 
kunna ges”.
2350 Jfr 6.5.6 nedan, bla vid och i not 3149 angående NJA 2018 s 301. Jfr allmänt även H 
Andersson, Ersättningsproblem i skadeståndsrätten s 67 ff m omf hänv, samt t ex Schultz, 
Skadeståndsfordrans uppkomst, JT 2010–11 s 870 ff och N Friberg, Ansvarsformsteorin 
– uppkomsttidpunkten för en fordran på inomkontraktuellt skadestånd, JT 2014–15 
s 328 ff.
2351 Se Ulfbeck, Kontrakters relativitet s 213 i anslutning till det danska rättsfallet U 
1994.97 H, samt om svensk rätt t ex Ingvarsson, Borgensliknande säkerhetsrätter s 60 f; 
Walin & Ingvarsson, Borgen och tredjemanspant s 200 och Lindskog, Betalning 2 uppl 
s 403 ff m hänv.
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direktkrav, då partskonstellationen i ett enkelt borgensfall (med gäldenär, 
borgenär och borgensman) inte riktigt ”passar”. I fall med mer kompli-
cerade kreditupplägg, där det förekommer fler figuranter, eller bara mer 
komplicerade fordringsförhållanden, lär man dock ibland kunna urskilja 
den typ av A–B–C-konstellationer som inbjuder till att tematiseras i ter-
mer av direktkrav.2352

Kort sagt lär alltså tilläggspremissens relevans variera med situationen – 
varför även sådan argumentation som byggs på denna premiss kommer 
att bli varierande stark.2353

Ytterligare två strategier för att bemöta likabehandlingsargument anknyter 
till den sakrättsliga begreppsbildningen. Den ena av dessa strategier fastslår 
först, och trycker sedan på, att det inte rör sig om ett separationsrättsligt 
problem i egentlig mening, utan om ett problem som rör konkurrensen 
mellan As och Bs krav mot C. Denna problemtyp kan snarare liknas vid 
ett omsättningsskyddsfall, där två pretendenter konkurrerar om samma 
egendom (som vid tvesala), än vid ett sådant borgenärsskyddsfall som 
aktualiserar frågor om separationsrätt och likabehandlingsprincipen. På 
grund av fallets art och direktkravsproblemets typ vore då likabehand-
lingsprincipen helt enkelt inte relevant, och problemet bör istället han-
teras genom ”öppna rättspolitiska ställningstaganden”, med sikte på om 
A, framför B eller dennes konkursbo, bör få tillgodogöra sig värdet av 
fordran mot C.2354

Den andra av strategierna når på rakt motsatt väg samma resultat, 
genom att trycka på att det tvärtom faktiskt rör sig om just ett separa-
tionsrättsligt problem. Det är framför allt Vibe Ulfbeck som anammat 
denna strategi. Hon operationaliserar en ganska modernistisk och realis-
tisk retorik,2355 genom att måla upp en utveckling – en evolutiv progres-

2352 Jfr 6.1 nedan.
2353 Jfr t ex Lindskog, Betalning 2 uppl s 251 m hänv; Iversen, Forholdet mellem kon-
trakts- og deliktsansvar s 290 f och Zackariasson, Privity of Contract and Direct Claims, 
Fs AvtL 100 år, Bd 2 s 247 och se vidare 6.5 nedan, ssk 6.5.6.
2354 Se härtill 6.5.5 och 6.5.6 nedan.
2355 Ulfbeck utnyttjar sig flera gånger av utvecklingsnarrativ för att driva sina resonemang 
och göra sina poänger. Jfr t ex i not 2231 ovan, eller hur hon på s 209 ff målar upp en 
utveckling från ett historiskt läge eller tankemönster, mot något annorlunda, som nu 
(”idag”) gäller. Ibland rör det sig om ”tendenser”, t ex utveckling mot fler undantag 
från relativitetsgrundsetningen (s 185), som i hennes argumentation närmast blir själv-
förstärkande, då tendenserna i sig utnyttjas som argument för en utveckling i den rikt-
ning tendenserna inneburit. Undantag föder undantag, och till slut är det inte mycket av 
huvudregeln kvar – varför man då kan ifrågasätta om man alls ska tala om en huvudregel 
av den äldre huvudregelns innehåll (jfr a not ovan). Objektivering föder objektivering (jfr 
s 187), realism föder realism (jfr s 210 f(f )), och eftersom de begreppsliga strukturerna 
(t ex den som bygger på en skillnad mellan kontrakt och delikt, eller den mellan sak- och 
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sion som gått från att, förr, närma sig separationsproblemen i termer av 
om borgenären hade en ”sakrätt” eller inte, till att, idag, låta de ”reale 
hensyn” som gör sig gällande bli avgörande för separationsrättsfrågan.2356 
Tänkandet i termer av förekomsten av en ”tinglig rettighed”, alltså en 
’sakrätt’, sägs i och för sig ha historiska rötter långt tillbaka, men utveck-
lingen har sedan länge rört sig bort från sådant tänkande, vilket numer 
framstår som en kvarleva från äldre tider; en historisk rest vars främ-
sta existensberättigande är att vi ännu inte hunnit utmönstra den.2357 
Begreppet sakrätt är idag underordnat – i konkurslagens systematik, och 
i den rättsliga analysen.2358 Dessutom saknar ”begrebet ’tinglige rettig-
heder’ […] klart meningsindhold”,2359 och gränsdragningsfrågor som 
aktualiserats i anslutning till detsamma har inte lösts genom iakttagande 
av några begreppsliga hänsyn, utan, förenligt med den beskrivna utveck-
lingen, genom att beakta de reella hänsyn som gjort sig gällande – som 
moderna finansieringsbehov, rimlighetsvärderingar och praktiska hän-
syn.2360 Ulfbeck menar därmed att, e f ter som det i princip rör sig om 
ett separationsproblem, så ska man, liksom man numer gör med andra 
sådana problem, hantera problemet genom öppna rättspolitiska ställ-
ningstaganden – och tar alltså den rakt motsatta vägen till samma som 
mål den förra strategin.

Därmed står dörren öppen för att beakta synpunkter som att Bs bor-
genärer inte ska dra nytta av att B inte fullgjort sina åligganden, vilket de 
skulle göra om de fick dela på det krav mot C som följer av As krav 
mot B, det vill säga om A inte medges direktkravsrätt.2361 Nyttan skulle 
alltså bestå i att borgenärerna, som antas vara oprioriterade, får något litet 
ytterligare i utdelning på sina fordringar, jämfört med om A får direkt-

obligationsrätt) är oskarpa (se s 92 ff, inte minst s 112 f respektive s 119 ff), så är de – i 
realiteten – inte till någon ledning (s 209, s 210), och man kan, bör rent av, därmed inte 
fästa sig så mycket vid dem (s 209, 211). Budskapet om att man inte bör fästa sig vid dem 
understödjs alltså dels med realistisk begreppsskepsis, genom hänvisning till begreppens 
bristande skärpa, dels med modernisk utvecklingsretorik, genom hänvisning till den his-
toriska utveckling som innebär att en ny ordnings inträde i praktiken redan är fullbordat 
faktum.
2356 Se härtill Ulfbeck, Kontrakters relativitet s 209 ff.
2357 (Jfr) Ulfbeck, Kontrakters relativitet s 210 och 119 ff.
2358 Ulfbeck, Kontrakters relativitet s 210, 211 (”man har bevæget sig væk fra begrebet 
’tinglige rettigheter’ som kriterium for indrømmelsen af separatistret”).
2359 Ulfbeck, Kontrakters relativitet s 210.
2360 Ulfbeck, Kontrakters relativitet s 210 f, jfr s 214.
2361 Ulfbeck, Kontrakters relativitet s 213 f, jfr U 1995.925 V som Ulfbeck refererar 
(till). Jfr även 6.3 nedan.
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kravsrätt.2362 Det kan antas att borgenärerna inte kalkylerat med denna 
nytta,2363 och det skulle alltså från deras perspektiv vara en helt tillfällig 
vinst,2364 en slump, vilken sker på bekostnad av A, som ”er nærmere end 
boets øvrige kreditorer til at nyde godt af kravet mod” C.2365 Den iakttagna 
närheten tycks ha att göra med att det är As krav mot B som grundar Bs 
krav mot C. Det finns ett samband mellan kraven och detta kan anses 
innebära att boet inte ”har noget selvstændigt krav gældende mod” C,2366 
eftersom Bs krav mot C mer eller mindre ”alene er en mekanisme til 
overførsel af pengene til den berettigede A.”2367

Ett argument som i hög grad överensstämmer med det sist presente-
rade sambandsargumentet ska beröras närmare nedan (varvid vi alltså 
även kan anses adressera Ulfbecks nyssnämnda resonemang vidare), till-
sammans med en del ytterligare strategier för att underminera likabehand-
lingsargumentation.2368 Här kan vi nöja oss med de redan presenterade 
strategierna, då det som här (i kapitel 5) behandlas ju är argument mot 
direktkrav, och då motargumenten mot likabehandlingsargumentet i 
praktiken utgör argument för direktkrav. Att de berörda strategierna här 
berörts är främst för att dels ge exempel på några förekommande tekniker 
med vilka man kan försöka omformulera frågan och det föreliggande 
problemet, dels illustrera att likabehandlingsargumentet inte uppfattats 
som något vattentätt antidirektkravsargument. (Låt vara att inte heller 
någon av de här berörda strategierna erbjuder något direkt idiotsäkert 
medel med vilket man kan bemöta likabehandlingsargument.)

Skulle det vara så att talaren inte lyckas förskjuta fallet bortom den insol-
vensrättsliga likabehandlingsprincipens räckvidd, eller finner det lönlöst 
att försöka, behöver dock inte det betyda att loppet är kört. Det finns 
fortfarande möjligheter att argumentera för undantag från bara parterna-
principen – och alltså för direktkrav. De mest centrala allmänna topi-
kerna för sådan argumentation berörs, enligt ovan, nedan, i kapitel 6. 
Innan vi längre ned övergår till att behandla dessa direktkravstopiker ska 

2362 Det är väl i och för sig en ganska begränsad nytta att få, säg, fem procent av sin 
fordran i utdelning, istället för fyra – men låt gå, någon nytta är det ju.
2363 Ulfbeck, Kontrakters relativitet s 214.
2364 Ulfbeck, Kontrakters relativitet s 214, jfr s 221.
2365 Ulfbeck, Kontrakters relativitet s 214, min kurs. I förhållande till Ulfbeck vänder jag 
på bokstavsbeteckningarna och inom ramen för förevarande framställning är A direktkravs-
borgenär, medan C är direktkravsgäldenär, jfr 5.1 vid not 2168 ovan.
2366 Ulfbeck, Kontrakters relativitet s 214.
2367 Jfr Ulfbeck, Kontrakters relativitet s 214 och se s 217, där hon citerar Gomard, 
Obligationsret 1 del 3 uppl s 177 not 95.
2368 Se 6.5, om täckningsfordringar.
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vi dock, närmare härnedan, behandla ytterligare ett par antidirektkravs-
topiker.

Först tar vi oss, i nästa avsnitt, an ytterligare argument ur den temakrets 
som bygger på framhävandet av rättspolitiskt önskvärda konsekvenser 
och ändamålsskäl. Sedan är vi klara med den temakretsen. Då går vi, i 
nästföljande avsnitt, vidare till de mer begreppsliga och historiska skäl 
som anförts mot direktkrav.

5.6 Intresset av balanserande avvägningar – och 
vikten av att inte utöka bakre gäldenärens 
ansvar

5.6.1 Intressen och deras balansering
Vi sänker tempot, och noterar att det är en truism att rättsliga avvägning-
ar bör vara väl (och väl helst rä t t )  balanserade. Det kan säkert också den 
skriva under på som tröttnat på vågskålsmetaforen (vilken var uttjatad 
redan långt innan vår fru Justitia gjorde sin debut).2369 I rättsliga angelä-
genheter bör de skäl som befinns angelägna vägas mot varandra, pro et 
contra, för att finna en välfunnen balans mellan olika intressen. Det må 
vara ekonomiska och moraliska intressen, privata och offentliga, å ena 
sidan och å den andra – intressena ska avvägas, för att uppnå något slags 
metaforiskt jämviktsläge, där vågens rörelse avstannar i rättvis balans.2370

Ordet ”balans” härleds förresten etymologiskt från latinets bilanx, av bi- 
(tvenne, som har två), och lanx, som kan översättas som skål, fat eller just 
vågskål. Den aktuella metaforiken kan därmed sägas ligga nära till hands 
också rent språkligt. Avvägningsmetaforen är dock äldre än det latinska 
språket,2371 och lär tillhöra de allra äldsta juridiska metaforerna.2372

2369 Se i not 2372 nedan m hänv.
2370 Somby, Juss som retorikk s 35 f ser viktmetaforen som en central del av det rättsliga 
tänkandet och ifrågasätter rent av: ”hva [som] ville vært igjen av den tradisjonelle juri-
diske metodelære hvis vi tok bort metaforene rettskilde og vekt?”
2371 Enligt sägnen finner latinet sitt ursprung i det föritalienska stamfolket Latinis dia-
lekt. Latinierna var en löst sammanhållen grupp stammar som omkring 1000 f kr slog sig 
ned i territoriet Latium, som var området kring nuvarande Rom. En standardkälla om 
latinets historia är Palmer, The Latin Language, se där t ex s 3 f.
2372 Det finns mer än fyratusen år gamla illustrationer som avbildar den antika babylo-
niska sol- och rättviseguden Shamash (han som enligt legenden gav kung Hammurabi sin 
lag) med en våg, och i antikens Egypten var vågen en av rättvisegudinnan Ma’ats symbo-
ler. Hon (eller Anubis) ska ha använt en våg för att i dödsriket Duat väga de hädangång-
nas hjärtan, där själen huserade, mot hennes Sanningens vita fjäder. Avvägningen skulle 
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Som andra truismer är dock avvägningsmetaforens sådana ganska intet-
sägande. Rent konkret har förstås de intressen som ska avvägas sällan 
någon vikt i mer bokstavlig mening, och om ett intresse undantagsvis 
skulle kunna åsättas en sådan vikt, angiven som en kvantifierbar enhet, 
så är väl denna än mer sällan kommensurabel med det den ska vägas 
emot.2373 Och om de undantagsvis skulle vara kommensurabla så kan 
man ifrågasätta om det alls rör sig om en rät t s l ig  fråga.

Ur juristens synvinkel är intressenas brist på materialitet förstås ett 
icke-problem. (Rent allmänt blir väl också metaforer märkliga först om 
man gör halt vid dem, märker deras metaforiska kvaliteter, och reflekte-
rar över de föreställningar de bär över.)2374 Avsaknad av fysisk form och 
bokstavlig vikt hindrar inte oss jurister från att väga olika intressen mot 
varandra. Även om det är viktigt, att avvägningarna blir balanserade, så är 
väl också vägandet alltid endast just metaforiskt – och vågskålsmetaforens 
funktion är kanske först och främst att erbjuda vissa narrativa skript, för 
den beslutslegitimerande retoriken.2375

avgöra om varje enskilt hjärta var för nedtyngt av synd, och borde ges åt demongudinnan 
Ammit att äta (hon låg beredd under hjärtvågskålen) eller om själen skulle få inträda i 
paradiset Aaru. (En symbolik som för övrigt – när vi nu ändå är ute i etern – på senare 
tid populariserats genom den ikonoklastiska tv-serien American Gods, baserad på Neil 
Gaimans bok med samma namn; där är det dock den egyptiska dödsguden, Anubis, 
spelad av Chris Obi, som får stå för vägandet.) Om vågen som rättviserepresentation i 
rättslig ikonografi, se t ex Resnik & Curtis, Representing Justice: Invention, Controversy 
and Rights in City-States and Democratic Courtrooms s 18 ff, med noterna på s 395 f, 
samt mer om Ma’at t ex Mancini, Maat Revealed: Philosophy of Justice in Ancient Egypt, 
bl a s 5 ff och s 48 ff.
2373 Här skulle man kunna sätta in någon vitsighet om 46 § KöpL eller, i vart fall om man 
är göteborgare, något sjörättsligt problem med anknytning till tonnage … men jag avstår.
2374 Jfr 6.1 nedan.
2375 Jfr om narrativa skript 2.5.5 ovan, i not 893. Jfr även i not 454. Angående metafori-
kens roll kan dock även noteras att det finns psykologisk forskning som visar att valen av 
metaforer har betydelse vid beslutsfattande. (Snart finns det säkert psykologisk forskning 
som visar att hjulet uppfattas vara runt också, så att vi kan vara säkra på ytterligare något 
som varit erkänt sedan antiken.) Se t ex Lee & Schwarz, Metaphor in Judgment and 
Decision Making, i Landau, Robinson & Meier (ed), The Power of Metaphor: Examining 
its Influence on Social Life s 85 ff, bl a s 87: ”Furthermore, the language of evaluative 
judgment brims with metaphors, as shown by the impartiality of balanced judgments 
and the importance of weighty matters.”, och s 93 f, där en del experimentell forskning 
beskrivs (bl a har några amerikaner visat att en boks uppfattade vikt, också metaforiska 
sådana, ökat, när man lagt en dold vikt i densamma – intressant nog dock endast när 
försökspersonerna redan var bekanta med bokens innehåll). Jfr även s 98 ff, om avväg-
ningsmetaforens funktioner vid beslutsfattande, bl a, i anslutning till att olika attribut 
kan ses som ”important”: ”Attributes are ideas, and ideas are metaphorically referred to 
as objects that one can give, take, or hold (e.g., let me give you a better idea, don’t steal 
my idea, I can’t quite grasp it, catch this […]). Objects have weight, and weight is used 
metaphorically to conceptualize importance (e.g., that’s a heavy topic, his opinion carries 
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Även i direktkravssammanhangen har motstridiga intressen vägts mot 
varandra. Håller vi oss till de inblandade personernas sådana så har det i 
den typiska direktkravssituationen primärt varit tre olika partsintressen som 
gjort sig gällande. I den typiska direktkravssituationen vill alltså A kräva 
C, direkt, därför att fullgörelse från As egen gäldenär B är utesluten eller 
av något skäl framstår som mindre lockande.2376

De intressen det rört sig om är då, för det första direktkravsborgenären 
As intresse av att få betalt, för det andra direktkravsgäldenären Cs intresse av 
att inte komma sämre ut på grund av ett direktkrav än om C bara behövt 
betala mellanledet B, och för det tredje Bs konkursborgenärers intresse av 
att inte gå förlustiga värdet av anspråket mot C.

Bs eventuella eget intresse, av att inte behöva betala A, eller av att själv 
få tillgodogöra sig värdet av anspråket mot C, tonas regelmässigt ned i 
sammanhanget – inte sällan genom att helt enkelt inte nämnas.

Kanske därför att Bs rättshandlingsförmåga underförstås vara begränsad på 
grund av konkurs, på ett sätt som innebär att B inte ens kan kräva, alterna-
tivt i anledning eller med hjälp av antydda tankegångar i stil med att: ”Det 
rör sig, ju,2377 om någon som ändå inte kan, eller vill, göra rätt för sig – och 
varför ska man beakta en sådan persons intressen?” Då kan för övrigt även 
Bs konkursborgenärers intressen tonas ned, av bara farten, med ett: ”och 
i konkurssituationen kommer Bs övriga borgenärer ändå inte att få fullt 
betalt – så varför inte, åtminstone, låta A få det?”

Om det finns något utrymme att beakta Bs egna intressen beror nog på, inte 
minst på vad som räknas till direktkravssammanhangen och alltså på hur 
man bestämmer direktkravsbegreppet. Om till exempel As ”direktkrav” mot 
C är ett utomobligatoriskt skadeståndsanspråk, så lär B ofta sakna intresse i 

weight). Therefore, giving weight to an idea renders it important – not just as a meta-
phoric statement but also with behavioral consequences”.
2376 A kan t ex vilja direktkräva C, när C framstår som mer likvid än den i och för sig 
inte insolventa B.
2377 Jfr M Hansson, Kollektivavtalsrätten s 297 not 1020 (med mina kurs): ”En sådan 
formulering som att något är ’av lätt insedda skäl’ [utgör] en stark markör i en argumenta-
tion. Den är samtidigt en formulering som ehuru den mer åberopar saklighet än auktoritet 
i själva verket är mer auktoritär än saklig. [lite grann som som att säga att något gäller ’i 
själva verket’, kunde kynikern påpeka] Den har ett högt tonläge, den vill inskärpa något 
och är såtillvida normativ. Också ’självfallet’, ’naturligtvis’, ’det ligger i öppen dag’ och 
liknande kan (men måste inte) användas på detta sätt. Lite lägre tonläge, men på samma 
tema, kan man se att användningen av ord som ’ju’ har. Inte desto mindre har använd-
ningen ofta (inte alltid) ett drag av fult knep, ett sätt att ta en genväg i argumentationen. 
[Jfr t ex vid not 2159 ovan.] Alltså borde användningen av sådana uttryck vara ägnat att 
väcka misstankar, och kanske kan man tänka att ju starkare uttryck desto mer finns att 
dölja, desto större är kanske genvägen. Häri ligger inte nödvändigtvis något klander, att 
kunna använda sig av, men också att se igenom, dylika tekniker är en del av den juridiska 
verksamheten, oavsett hur ’ren’ vi vill att den ska vara.”
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anspråket. I sådana fall rör det sig ju om As ”egen” fordran.2378 Detsamma 
gäller ofta (men knappast alltid) vid tredjemansavtal.2379 Rör det sig dock 
om kontraktuella anspråk i flera led så ligger det nog närmare till hands 
att beakta Bs intressen. Det är då tänkbart att As och Bs anspråk mot C 
konkurrerar.2380 Så kan vara fallet när Cs betalning till en av dem skulle 
verka befriande också mot den andra, och eventuella senare anspråk mellan 
A och B inte skulle bli framgångsrika. Beroende på bland annat vad som är 
grunden för As respektive Bs anspråk mot C kan alltså beaktansvärdheten 
av Bs intressen variera. B kan också ha ett intresse av att själv få bestämma 
vem de eventuella medel som kan utverkas från C ska tillfalla. Inom ramen 
för tvingande rätt, inklusive konkurs- och straffrättens regler, har B som 
gäldenär ett legitimt anspråk på autonomi i frågan om till vem han vill 
fullgöra.2381

Redan här kan också nämnas att det, vad gäller argumenten för direkt-
krav, vid de rättsliga avvägningarna funnits en viss tendens att särskilt betona 
direktkravsborgenärens (As) förhållanden. Det blir som tydligast när argu-
menten för direktkrav hämtas från topiker med anknytning till intresset av 
att skydda tredjeman, men den relativa fokuseringen på direktkravsborgenä-
rens intressen är inte isolerad till dessa.2382

Argumenten blir inte nödvändigtvis ensidiga (obalanserade), men den 
främre gäldenären Bs intressen tonas i vart fall gärna ned, samtidigt som 
direktkravsborgenären As intressen tenderar att framhävas.2383 Eftersom 
framhävandet av As intressen tjänar som ett argument för  direktkrav kan 
vi dock avvakta med att beröra denna tendens, till dess att vi går närmare 
in på argumenten för direktkrav. Här berör vi alltjämt antidirektkravsar-
gument. Eftersom As intressen alltså får anstå, samt då Bs intressen gärna 
tonas ned, och då argument med anknytning till Bs konkursborgenärers 
intressen redan berörts, i föregående avsnitt, kan fokus här få falla på den, 

2378 Jfr 5.6.4 och 6.1 nedan.
2379 Jfr bl a 4.1.3.4 ovan.
2380 Jfr t ex Ulfbeck, Kontrakters relativitet s 209 ff.
2381 Jfr Hagstrøm & Bruserud, Kjøpsrett 2 uppl s 295 (bl a: ”B kan av ulike grunner være 
interessert i selv å kunne disponere over sitt misligholdskrav mot hjemmelsmannen [C], 
eksempelvis der mangelskravet tenkes avregnet i et større uppgjør. […] prioriteringen av 
B og [A]s motstridige interesser henger nøye sammen med Bs adgang til å disponere over 
kravet, enten ved kontraktsmessige forbehold eller ved faktiske handlinger.”) Motsva-
rande i Hagstrøm, Obligasjonsrett 2 uppl s 818 f.
2382 Se om tredjemansskyddstopiker vidare 6.2 nedan.
2383 Jfr t ex van der Sluijs, Studier i försäkringsrätt s 39 ff, där främst skadelidandes 
intressen betonas, och vägs mot försäkringsgivarens intressen. Skadevållarens eventuella 
intressen knäcks av på en halv sida (s 48) och befinns då inte vara ”allmänt tungt vägande” 
– snarare kan ”en direktkravsrätt vara en fördel”, ”[ä]ven för den försäkrade”. Vad gäller 
skadelidandens rätt vid ansvarsförsäkring finns det dock särskilda skäl att betona vikten 
av skadelidandeskydd, se därtill 6.2 nedan.
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i den typiska direktkravssituationen, enda kvarvarande partens intressen. 
Med andra ord får alltså fokus här falla på den direktkrävde Cs intressen.

Vad gäller dessa har det centrala uppfattats vara att direktkravsgälde-
närens ansvar inte utökas, genom att ett direktkrav medges.2384 I en typisk 
direktkravssituation tänks normalt C vara prestationspliktig i och för sig, 
och det kan hanteras som en grundförutsättning för direktkravsrätt,2385 
så ut ska pengarna (eller prestationerna i övrigt).2386 Frågan är bara vem 
som ska få dem. (”– och varför skulle alltså inte A kunna få dem, istället 
för B, så länge inte C kommer sämre ut?”)2387

En central poäng att ta med sig är alltså att, om ett direktkrav innebär 
att direktkravsgäldenärens ansvar utökas, så innebär detta ett argument mot 
att medge direktkravet, emedan det påverkar avvägningen av de inblan-
dade intressena. För parterna innebär det att den som argumenterar mot 
direktkrav får ett intresse av att synliggöra, framhäva och gärna amplifiera 
eventuella utökningar av den bakre gäldenärens ansvar, medan motstån-
daren tvärtom kommer att vilja försöka reducera, skyla över och helst 
helt osynliggöra eventuella ansvarsutökningar för den bakre gäldenären.

Redan det faktum att den bakre gäldenären C får ytterligare en borge-
när kan i någon mening sägas utöka dennes ansvar,2388 i relation till om 

2384 Se t ex Feinman, Professional Liability to Third Parties s 3 och passim, om risken 
för ”indeterminate liability” när tredjemansanspråk erkänns. Jfr även t ex Ulfbeck, Kon-
trakters relativitet s 299 ff (m hänv t Jones, Economic Losses Caused by Construction 
Deficiencies: The Competing Regimes of Contract and Tort, Cincinnati Law Review 
1991 (vol 59) s 1051 ff, på s 1087 (ff)), samt 5.6.4 och 6.1 nedan, angående att motverka 
kringgåenden av kontraktskedjans reglering på ett sätt som utökar den bakre gäldenärens 
ansvar.
2385 Jfr t ex Zackariasson, Direktkrav s 32 ff, 287 (ff); Lindskog, Betalning 2 uppl s 251 f; 
van der Sluijs, Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring s 64 ff, och jfr Tørum, Direktekrav 
s 199 ff, ssk s 207, och s 208 ff, ssk s 216, samt Ulfbeck, Kontrakters relativitet s 188 ff, 
ssk s 191. Det kan dock finnas fall där C inte vore skyldig att prestera till B, men väl till 
A, jfr t ex 9 kap 8 § FAL.
2386 Jfr t ex 46 § konsumentköplagen, som omfattar ”anspråk på grund av fel”.
2387 Jfr Tørum, Direktekrav s 204 om norsk rätt: ”Forarbeidenas kanskje mest sentrale 
begrunnelse for våre regler om direkte mangelskrav er […] at [C] ikke har noe å bekla-
ge seg over, dersom [A]s direktekrav begrenses til Bs mangelskrav mot [C].” Om den 
retoriska figuren interrogatio (erotema), jfr not 1586 ovan. De bästa argumenten för att 
besvara den retoriska frågan lär enligt ovan vara de som anknyter till den konkursrättsliga 
likabehandlingsprincipen.
2388 Möjligen annorlunda, van der Sluijs, Studier i försäkringsrätt s 53, som, angående 
en vidgad direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring, skriver att: ”En generell direktkravsrätt i 
sig ålägger inte bolagen något ansvar dessa inte har åtagit sig mot den försäkrade.” Givet 
gällande rättsläge, och inte det läge hon förespråkar, stämmer dock inte det sagda, förså-
vitt inte försäkringsavtalet utgör ett avtal till förmån för skadelidanden – vilket hon själv, 
helt riktigt, flera gånger avvisat, jfr t ex a a s 40, 43. Att ett ansvarsförsäkringsavtal i och 
för sig, undantagsvis, kan vara utformat som ett tredjemansavtal (jfr t ex NJA 2009 s 355 
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endast B fått kräva C, på det sätt som impliceras av huvudregeln om 
avsaknad av direktkrav.

Det har därför utvecklats tekniker för att framställa ansvarsutökningen 
som så minimal som möjligt. Dessa tekniker är i sammanhanget egentligen 
mer intressanta än den i sig tämligen okomplicerade invändningen om 
att ”fler borgenärer innebär mer ansvar” – vilket alltså är ett i samman-
hanget centralt antidirektkravsargument, då en sådan ansvarsutökning 
utgör en vikt i den vågskål som talar emot direktkrav.

Dessa tekniker har främst kommit att kretsa kring dels att omfattning-
en av direktkravsgäldenärens ansvar inte utökas genom ett direktkrav, dels 
att en direktkravsgäldenärens prestation till någon av borgenärerna ska vara 
befriande även mot den (eller de) andra borgenä(r)n(a, om det skulle röra 
sig om längre kedjor än A–B–C). Finurligt nog kan båda dessa målsätt-
ningar uppnås på ett och samma sätt – nämligen genom att betrakta As 
direktkrav som härlett, istället för som självständigt.2389

Att ett direktkrav är härlett är en omskrivning för att kravet, vad gäller 
det konkreta innehållet i direktkravsrätten, inklusive den direktkrävdes 
invändningsrätt, ska hanteras som om kravet vore övertaget ifrån mellanle-
det. A tänks i den meningen ”härleda” sin rätt mot C från B, och alltså ur 
Bs rätt mot C. Jämförelsen med ett fordringsförvärv ligger mycket nära 
till hands. Därmed ligger det även nära till hands att låta den allmänna 
principen i 27 § SkbrL bli vägledande, på så vis att A inte får bättre rätt 
mot C än den B hade.2390

Här är det också lätt att se spår av direktkravsrättens historia. Det för-
modligen viktigaste äldre exemplet på en ”direktkravsrätt” var nämligen 
skadelidandens rätt att kräva ansvarsförsäkringsgivare enligt 95 § GFAL. 
Denna rätt var konstruerad som en cessio necessaria,2391 det vill säga en rätt 

eller van der Sluijs, Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring s 68 f ) är en annan sak – men då 
behövs ändå inte de argument van der Sluijs anför (i Studier i försäkringsrätt s 39 ff) för 
att skadelidanden ska ha en självständig rätt mot bolagen. Förmodligen avser hon med 
den först citerade passagen dock endast att bolagens ansvar vad gäller ersättningens storlek 
inte blir större, då skadelidandens ersättningsanspråk begränsas av försäkringsvillkoren 
(inklusive eventuella beloppsbegränsingar, och ibland självrisk, jfr van der Sluijs, Direkt-
kravsrätt vid ansvarsförsäkring s 165 ff).
2389 Se härtill särskilt Zackariasson, Direktkrav s 287 ff, ssk s 288 f; Lindskog, Betalning 
2 uppl s 227 ff.
2390 Se vidare om den terminologiska spjälkningen mellan härledda och självständiga 
direktkrav den packade texten strax nedan.
2391 Jfr Afzelius (som vi strax ska bekanta oss närmare med), Om Cession af Fordringar 
s 36 om trikotomin cessio voluntaria, cessio necessaria och cessio legis. Cessio voluntaria 
avser vanliga frivilliga fordringsöverlåtelser. Cessio necessaria avser fordringsförvärv som 
”framgår ur ett rättsförhållande, hvars tillvaro grundar ett lagligt anspråk på cession. Då 
här endast en skyldighet att cedera förelåg, inträdde emellertid cessionens rättsverkningar 
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att tvångsvis förvärva den skadevållande försäkringshavarens fordran mot 
försäkringsgivaren,2392 och i ett sådant fall är det naturligt att hantera ford-
ran som härledd.

Att ett direktkrav är självständigt innebär motsatsen. Den självständige 
direktkrävaren har ett ”eget” krav, en fordran som ursprungligen uppstår 
i den egna personen och som alltså inte springer ur, eller härleds från, 
något mellanleds krav. Det innebär att As direktkravrätt, sett till dess 
innehåll, inte begränsas av sådant som C kunnat anföra invändningsvis 
mot ett krav från mellanledet B.2393 Eventuellt ”gnissel” i relationen mel-
lan B och C stannar mellan dem, och bekommer inte A.

Doktrinhistoria, om distinktionen mellan härledda och självständiga krav: den 
aktuella distinktionen har anor. Redan Fredrik Schrevelius skiljde i sin Läro-
bok i Sveriges allmänna nu gällande Civil-rätt efter romerskrättsligt mönster 
mellan äganderättsförvärv genom ”derivativa” och ”ursprungliga” fång.2394 
Denna distinktion tar sikte på om man tar över någon annans redan befint-
liga rättighet, eller får en ny rättighet, som inte ”finns” innan den uppkom-
mit i förvärvarens person. I anledning därav, samt då en modernare syno-
nym till ”derivativa” är ”härledda”, liknar hans distinktion vår, vilken dock 
inte är identisk med Schrevelii distinktion.

Något som på allvar liknar distinktionen mellan härledda och självstän-
diga direktkrav torde ha introducerats för den svenska juristpubliken av 
sedermera Uppsalaprofessorn i processrätt Ivar Afzelius (”den ledande juris-
ten inom sin generation”),2395 i hans hyllade doktorsavhandling Om Cession 

först sedan den berättigade gjort sitt anspråk gällande; ända dittills var fordringen kvar i 
den ursprungligen berättigades förmögenhet, ehuru han var skyldig att avstå densamma.”, 
jfr även s 40 ff, samt för exempel 95 § 3 st GFAL och 27 § KommL. Cessio legis bestäm-
mer Afzelius som tyst cession. Sådan cession kräver inte den berättigades förklaring, utan 
sker omedelbart de jure, när rekvisiten för cession är uppfyllda. Det vanliga exemplet i 
svensk rätt torde vara subrogationsgrundad regressrätt (jfr t ex Lindskog, Betalning 2 uppl 
s 404 m hänv; jfr (dock) Ingvarsson, Subrogation, Fs Lindskog s 317 ff). Trikotomin 
hämtas från tysk rätt, se t ex Windscheid, Lehrbuch des Pandektenrechts, Bd 2 s 337 ff 
(§ 330). Jfr även Mühlenbruch, Die Lehre von der Cession der Forderungsrechte s 400, 
452 ff, 463 ff.
2392 När hon introducerar sin terminologi (se i noten ovan) är Zackariassons första riktiga 
exempel också 95 § GFAL, se Zackariasson, Direktkrav s 287 ff (ssk s 288 f ang termi-
nologin och 27 § SkbrL) och sedan s 292 ang ansvarsförsäkring. Jfr även t ex NJA 2017 
s 601, p 6–10, ssk p 7.
2393 Se t ex NJA 2009 s 355, ssk första och andra styckena på s 374, och NJA 2017 s 601, 
HD:s domskäl p 6 ff. Se om fallen vidare 5.6.2 och 5.6.3 nedan.
2394 Se Schrevelius, Lärobok i Sveriges allmänna nu gällande Civil-rätt, andra delen 
§ 116.
2395 Se vidare nedan och allmänt om Afzelius, Sundell, Tysk påverkan på svensk civilrätts-
doktrin 1870–1914 s 117 ff. Citatet från s 121. Gissningen om att termerna först impor-
terats av Afzelius underbyggs bl a av att Afzelius var den första att skriva en sammanhål-
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af Fordringar enligt svensk rätt, från 1877.2396 Han skriver om fordrings-
förvärv (som i: förvärv av äganderätt till förmögenhetsrättsliga fordringar) 
och preciserar sitt ämne med hjälp av ett par distinktioner han importerar 
från tidens tyskspråkiga rättsvetenskap. Afzelius skiljer för det första mel-
lan ”konstitutiva” och ”translativa” rättsförvärv, med en distinktion som tar 
sikte på ”den yttre sidan af saken”.2397 Ett konstitutivt rättsförvärv innebär 
att ”en ny, förut icke befintlig rättighet grundas” medan ett translativt rätts-
förvärv är ett sådant där ”rätten redan förut fans och endast flyttades från en 
innehafvare till en annan”.2398 Jämte denna distinktion arbetar Afzelius med 
en till, som rör ”det inre förhållandet”, samt samspelar med den första och 
är den för oss huvudsakligen intressanta.2399

Enligt Afzelius andra distinktion ”kan förvärfvet vara ursprungligt eller 
härledt, allt efter som rätten i förvärfvarens hand är själfständig och obero-
ende af hvarje föregående, eller den står i ett sådant inre förhållande med 
en annan, att den för sin uppkomst och sitt bestånd förutsätter denna, ur 
honom härledes”.2400 Vid härledda krav är det inre sammanhanget mellan 

len framställning om fordringsförvärv, jfr Sundell, a a s 141, 150 (baserat på Nordlings 
yttrande över avhandlingen.)
2396 Uppsala, naturligtvis. Se om boken t ex Sundell, Tysk påverkan på svensk civilrätts-
doktrin 1870–1914 s 141 ff.
2397 Afzelius, Om Cession af Fordringar s 3. Han hämtar distinktionen från Unger, Sys-
tem des österreichischen allgemeinen Privatrechts, Bd 2 (1859), se där s 5 (i 5 uppl fr 
1892 s 5 f med not 10) där distinktionen ”constituver” och ”translativer” ”Rechtserwerb” 
presenteras, i linje med hur Afzelius presenterar dem. Konstitutiva förvärv exemplifieras 
med ockupation, och som exempel på translativa nämns förvärv genom tradition av sak, 
och cession av fordran.
2398 Afzelius, Om Cession af Fordringar s 3.
2399 Afzelius, Om Cession af Fordringar s 3.
2400 Afzelius, Om Cession af Fordringar s 3, mina kurs. Afzelius anger ingen källa, men 
lär ha hämtat även denna distinktion från Unger, System des österreichishen allgemeinen 
Privatrechts, se där Bd 2 s 5 med not 9 där distinktionen mellan ”ursprüngliche” och 
”abgeleitete” (avledda, eller härledda) rättigheter presenteras. Unger hämtar i sin tur dis-
tinktionerna från älde källor, och distinktionen torde haft viss spridning i tidens tysksprå-
kiga rättsvetenskap. Exempelvis beskriver Windscheid en väsentligen likartad distinktion, 
i sin Lehrbuch des Pandektenrechts. Windscheid var något av Afzelius rättsvetenskapliga 
idol, och de två hade en personlig relation (jfr Sundell, Tysk påverkan på svensk civil-
rättsdoktrin s 118 ff m hänv till deras brevväxling och annat). Windscheids lärobok är 
den mest frekvent åberopade källan i Afzelius avhandling (och den torde ha påverkat 
hans framställning även i ett antal fall då det ej anges, se härom Sundell, a a s 142 (ff)). 
Afzelius har senare anmält läroboken och då kallat den för ”den tyske juristens gyllene 
bok”, se Afzelius, Anm av Windscheid, Lehrbuch des Pandekten, Naumanns tidskrift 
1879 s 676. Afzelius höll alltså Windscheid högt, och den senare skiljer mellan ”abge-
leitete” och ”selbstendige” ”Rechtserwerb”, inom ramen för en inledande beskrivning av 
förvärv och förlust av rättigheter som Afzelius måste ha läst, se Windscheid, a a Bd 1, 
8 uppl s 261 (det finns även i 5 uppl från 1875, som Afzelius använde, se där s 169). Jfr 
även, angående distinktionens spridning, om Trygger och Thöl strax nedan. Det är dock 
inte otänkbart att Afzelius bestämning av ”ursprüngliche”, som ”självständig”, inspirerats 
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överlåtarens och förvärvarens rätt ”ett så nödvändigt, att den senare rätten 
icke funnes utan den förra, och ett så fullständigt, att alldeles samma rätts-
liga makt [= fordran], som ingick i den förra äfven tillhör den senare.”2401 
Afzelius använder de två begreppsparen för att precisera sitt forskningföre-
mål: ”succession”, som innebär ”ett förvärfvssätt, som är på samma gång 
härledt och translativt”.2402

Afzelius etiketterar alltså sitt senare begreppspar delvis annorlunda än 
det vi här uppehåller oss vid, då han använder termerna ”härledd” och 
”ursprunglig”. Han preciserar dock den senare termen med uttrycklig 
hänvisning till att rätten är ”självständig” och i de källor Afzelius byggde 
på tycks termerna (selbstendige/ursprüngliche) användas i princip utbyt-
bart.2403 Afzelius utnyttjar också den överlåtna rättens karaktär av att vara 
härledd i sin analys av förhållandet mellan förvärvaren och gäldenären – inte 
minst vad gäller gäldenärens invändningsrätt, varvid Afzelius flera gånger 
återkommer till att förvärvaren inte får bättre rätt än överlåtaren.2404 (Just 
såsom numer enligt 27 § SkbrL.)

Några år senare, närmare bestämt 1884, talade även Trygger, i sin förut-
nämnda avhandling Om fullmakt såsom civilrättsligt institut, om å ena sidan 
härledda och å andra sidan ursprungliga rättigheter och förbindelser.2405 
Trygger citerar då ur den tyske professorn Heinrich Thöls stora handelsrätts-
liga verk, Das Handelsrecht, där Thöl skrivit om ”ursprüngliche” rättigheter. 
I linje med sina nationalistiska principer översätter dock Trygger citatet till 
svenska, och ändrar i det genom att efter ordet ”ursprungliga” föra in för-
tydligandet ”(icke härledda)”.2406 Trygger förklarar inte terminologin mer 
än så. Det är möjligen ett tecken på att han, som normalt bemödar sig om 

(även) av Mühlenbruch, Die Lehre von der Cession der Forderungsrechte 3 uppl 1836, 
som var en av de tyska standardkällor på ämnet Afzelius använde (om än inte sällan 
kritiskt, jfr Sundell, a a s 148 ff). Jfr hos Mühlenbruch, a a, bl a s 490 (ff, ”Selbständiges 
recht des Cessionars”).
2401 Afzelius, Om Cession af Fordringar s 4, jfr om hans definition av fordringsbegreppet 
s 10 f.
2402 Afzelius, Om Cession af Fordringar s 3.
2403 Jfr i not 2400 ovan.
2404 Se Afzelius, Om Cession af Fordringar s 59: ”Genom cessionen övergår fordringsrät-
ten från cedenten till cessionarien i just det skick, hvari den före öfverlåtelse fans i den för-
res hand. Sådan är den allmänna regeln. [---] att icke de invändningar, gäldenären kunde 
göra gällande mot [cedenten], försvinna, följer däraf, att ingen kan öfverlåta mer rätt till 
en annan, än han själf har.”, jfr s 60, 61 f, 70, 72 och 73; jfr även s 64.
2405 Trygger, Om fullmakt såsom civilrättsligt institut s 121.
2406 Se Trygger, Om fullmakt såsom civilrättsligt institut s 121, som bygger på Thöl, Das 
Handelsrecht: als gemeines in Deutschland geltendes Privatrecht mit Berücksichtigung 
des außerdeutschen Handelsrecht, Bd I (1879) s 228 ff. Jag har dessvärre bara lyckats 
få tag på en äldre upplaga från 1865, och har därför inte kunnat kontrollera den Tryg-
ger hänvisar till, men Trygger synes alltså ändra i citatet genom att direkt efter ordet 
”ursprunglig” infoga den förklarande parentesen, som saknas i vart fall i den äldre upp-
lagan.
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att vara pedagogisk, räknade med att den avsedda läsekretsen inte fordrade 
någon ytterligare förklaring – kanske därför att terminologin då var allmänt 
känd.2407

När det specifikt gäller direktkravsdiskursen torde dock distinktionen mel-
lan härledda och självständiga direktkrav ha blivit spridd först under 2000-
talet. För direktkravssammanhangen verkar termerna ha introducerats 
genom Zackariassons nämnda avhandling Direktkrav (1999), där distink-
tionens ”härledd”-sida också uttryckligen knyts till ”principen bakom 27 § 
SkbrL”.2408

Som antyds i brödtexten ovan får den terminologiska spjälkningen mellan 
självständiga och härledda direktkrav betraktas som numer vedertagen.2409

Det bör dock noteras att ett direktkrav kan vara härlett eller självstän-
digt i olika omfattning och vad gäller aspekter.2410 Man kan exempelvis, 
åtminstone i teorin, tänka sig att preskriptionsinvändningar bör hållas 
isär från invändningar om att Cs skuldförhållande, med mellanledet 
B, upphört eller förändrats, till följd av att C betalat B, eller av någon 
annan anledning. Dessa invändningar kan i sin tur vara att hålla isär från 
invändningar om kvittning, och från olika ogiltighets- eller overksam-
hetsinvändningar. Uppspjälkandet kan sedan drivas vidare (till dess att 
man fått ett åtminstone lika fint diffentierat invändningsraster som det 
som framgår indirekt i till exempel 15–20 §§ SkbrL).2411

Man kan alltså, i princip, och till exempel, tänka sig att ett direkt-
krav ska betraktas som härlett i ogiltighetshänseende, men självständigt 
i preskriptionshänseende, eller tvärtom. Dualismen självständigt/härlett 
bör därmed inte hanteras som någon rent binär klassificeringsstruktur 
vilken med generell tillämplighet omfattar ett direktkravs alla möjliga 
modaliteter. Som sådan vore den alltför trubbig, och dualismens endera 
sida behöver alltså inte utgöra mer än en etikett för den ur en prövning 
resulterande synen på hur ett direktkrav ska betraktas, i något visst moda-
litetsavseende.

2407 Här kan också noteras att Trygger var lärjunge till Afzelius, även om Nordling offi-
ciellt var handledare, jfr Sundell, Tysk påverkan på svensk civilrättsdoktrin 1870–1914 
s 178 f.
2408 Zackariasson, Direktkrav, bl a s 287 ff, cit från 288 f.
2409 Jfr t ex van der Sluijs, Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring s 161, jfr även s 74, 
223; van der Sluijs, Studier i försäkringsrätt s 101 ff; Lindskog, Betalning 2 uppl s 227 f; 
Herre, Anm av Zackariasson, Direktkrav, SvJT 2000 s 526 samt NJA 2009 s 355 och 
NJA 2017 s 601.
2410 Så Zackariasson, Direktkrav s 289; Tørum, Direktekrav, t ex s 201.
2411 För ett konkret exempel på ett differentierande raster av potentiella invändningsmöj-
ligheter mot en tredjemans krav, se van der Sluijs, Direktkravsrätten vid ansvarsförsäkring 
s 159 ff. Hela tredje delen av Zackariasson, Direktkrav (s 287–393) kan också betraktas 
som en inventering av den bakre gäldenärens invändningsmöjligheter.
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Beroende på vilken typ av invändning det rör sig om, kan även den 
relativa vikten komma att variera, i de intressevågskålar som talar för och 
emot direktkrav. Annorlunda uttryckt, och föga förvånande, kan vissa 
typer av partsintressen väga tyngre än andra, som argument för och emot 
direktkrav. Det ska nu exemplifieras, med i första hand två rättsfall.

5.6.2 Det tillkrånglade rättsfallet NJA 2009 s 355 som exempel

5.6.2.1 Bakgrunden och (den för oss intressanta) frågan
Med hänsyn till avgörandenas symbolvärde, aktualitet i tiden och rele-
vans för saken finns det framför allt två exempel ur HD:s praxis som 
förtjänar uppmärksammas. Det ena avgörandet är det i NJA 2009 s 355. 
Det andra det i NJA 2017 s 601. Nu ska vi uppehålla oss något vid dessa 
fall, med start i det första. Vi undersöker alltså HD:s avgörande i NJA 
2009 s 355.2412

Rättsfallet erbjuder ett nära till hands liggande exempel. I sin pröv-
ning berörde nämligen HD uttryckligen betydelsen av att ett direktkrav 
betraktas som härlett eller självständigt. Fallet rörde frågan om hur ett visst 
”direktkrav” skulle betraktas i preskriptionshänseende. Såvitt här är rele-
vant var det särskilt fråga om en ”direktkravsgäldenärens” (C) utfästelse i 
förhållande till sin borgenär (B), om att avstå från preskriptionsinvänd-
ning, skulle ha verkan inte bara för borgenären (B) själv, utan också till 
förmån för den tredjeman (A) som framställde ”direktkravet” i målet.

Innan vi går närmare in på tematiken om ett direktkravs karaktär av 
självständigt eller härlett, bör dock fallet, ”med dess nästan osannolika 
problemhärvor”,2413 kortfattat refereras, så att vi får klart för oss vad vi 
pratar om.

Som exempel på intresseavvägningstankarna, och på att ett direktkrav kan 
gestaltas som självständigt eller härlett för att påverka sådana avvägningar, 
är fallet alltså illustrativt. Det är dock rätt snårigt. Såväl partsargumenta-
tion som underinstansernas domar präglas av att det faktiska händelse-
förloppet som ledde till tvisten var ett avsiktligt tillkrånglat transaktions-
drama i flera akter (regisserat av personer som sedermera blivit berömda 

2412 Se om fallet van der Sluijs, Studier i försäkringsrätt s 101 ff (jfr s 11, 215, 217, 
258 f ); van der Sluijs, När är en försäkringstagare ”verklig ägare” till en bil i försäkrings-
villkorens mening, JT 2010–11 s 158; Lindskog, Betalning 2 uppl s 229, 238; Lindskog, 
Preskription 4 uppl s 226; Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt 4 uppl s 453 och Munukka, 
Försäkringsbolags lojalitetskrav under utmejsling, SvJT 2010 s 595, jfr s 601, 602.
2413 Strömbäck, Anm av van der Sluijs, Studier i försäkringsrätt, JT 2012–13 s 736.
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för sin påstådda inblandning i den så kallade ”Trustorhärvan”).2414 Fal-
let präglas även av att direktkravsbegreppet användes på det sedvanligt 
fler(-/o) tyd(l)iga sätt vi nu känner igen – och processen framstår på det 
hela taget som onödigt tilltrasslad; åtminstone för dem som nu i efter-
hand vet hur det gick.2415

Det faktiska händelseförlopp som ledde till det i sig ganska enkla prejudi-
katet var alltså ett till synes uppsåtligen tilltrasslat transaktionsdrama 
i finanssektorn. (Det hela går tillbaka på vad som verkar vara ett antal 
skentransaktioner.)2416 Renodlat rörde det sig om att ett finansföretag skulle 
överlåta värdepapper värda drygt 130 miljoner kr till ett annat finansföretag. 
Leverans skulle ske genom att värdepappren överfördes till en för ändamålet 
särskilt öppnad depå hos en fondkommissionär, som hade en ansvarsförsäk-
ring och som var skadevållare i den soppa vi nu ska reda upp. I samband 
med transaktionen bekräftade fondkommissionären, på uppmaning av 
överlåtaren, dels att värdepappren fanns i överlåtarens depå hos fondkom-
missionären, dels att de sedermera förts över till förvärvarens nyöppnade 
depå. Därpå betalade förvärvaren köpeskillingen.2417 Fondkommissionärens 

2414 Jfr den packade texten strax nedan. Här ska dock anmärkas ingen av de inblandade 
har blivit fälld i domstol, och de är därmed att betrakta som oskyldiga.
2415 Intrycket av svåröverskådlighet följer delvis redan av omständigheterna och den lite 
orediga processföringen, som dock är förståelig i ljuset av att parterna inte ville missa 
någon potentiellt avgörande grund. Intrycket påverkas dock även av HD inte var enig 
om hur fallet skulle avdömas och av att skiljaktigheterna fick en särskilt iögonfallande form. 
Domstolen beviljade nämligen prövningstillstånd i två olika frågor: om direktkravet var 
preskriberat, respektive om verkan av förlikningen (se därom nedan). På grund av omröst-
ning blev sedan majoritetsmeningen till hälften (det vill säga i den första PT-frågan, om 
preskription) utformad i enlighet med en mening som dissiderar från referentens förslag, 
och till andra hälften (det vill säga i den andra PT-frågan, om förlikningen) i enlighet 
med referentens förslag – och efter den sålunda kluvna majoritetsmeningen följer sedan 
två minoritetsmeningar, i den omvända ordningen, vilket vill säga att det först finns en 
minoritetsmening bestående av referentens förslag i preskriptionsfrågan och sedan den 
därifrån dissiderande meningen i förlikningsfrågan. För att inte krångla till det hela ytter-
ligare, och då de är ganska ointressanta för våra syften, kan vi här i stort sett förbigå 
minoritetsmeningarna.
2416 I det följande bortses från de flesta komplikationer som inte behöver belysas för våra syften. 
Även NJA-referatet är kraftigt beskuret och tillrättalagt. Den som vill fördjupa sig ytter-
ligare i omständigheterna rekommenderas att, utöver de olika instansernas domar i NJA-
referatet och den redogörelse som inleder detsamma, ta del av de överklagade avgöran-
dena: Svea HovR:s dom den 2007-05-24 i mål nr T 9196-04, samt Stockholms tingsrätts 
dom 2004-10-15 i mål nr T 10504-01 och T6383-03, där ytterligare detaljer framgår.
2417 ”Betalningen” genomfördes rent konkret enligt följande. Värdepappersförvärvarens 
främsta tillgång var en inlåningsfordran mot en bank. Banken ägde också samtliga aktier 
i värdepappersförvärvaren (som var ett danskt A/S). Värdepappersöverlåtaren satte in 
pengar hos banken motsvarande värdet av aktierna i värdepappersförvärvaren, och köpte 
aktierna. Betalning för aktierna skedde genom att värdepappersöverlåtarens inlånings-
fordran mot banken kvittades mot bankens fordran för aktieöverlåtelsen. Därmed fick 
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bekräftelser var dock felaktiga,2418 och förvärvaren fick aldrig några värde-
papper. Förvärvaren väckte därför något senare en skadeståndstalan mot 
fondkommissionären, i anledning av de felaktiga bekräftelserna. NJA-målet 
rör dock inte denna talan.

Värdepappersförvärvaren, tillika skadelidanden, överlät senare tillgång-
ar, inklusive det aktuella processföremålet, till det finansinstitut som var 
kärande i NJA-målet. Finansinstitutet kom därmed över skadelidandens 
eventuella rätt mot skadevållaren och dennes ansvarsförsäkringsgivare. Efter 
vissa om och men förliktes finansinstitutet med skadevållaren. Som en del 
av förlikningsavtalet överlät skadevållaren sitt eventuella ersättningsanspråk 
mot sin ansvarsförsäkringsgivare till finansinstitutet, som därmed kom att 
inneha även skadevållarens eventuella rätt mot ansvarsförsäkringsgivaren.2419 
Finansinstitutet väckte sedan talan mot ansvarsförsäkringsgivaren, grundad 
på i första hand skadevållarens anspråk på försäkringsersättning, som av par-
terna kallades för ”huvudkravet”, och i andra hand skadelidandens rätt mot 
försäkringsbolaget, som kallades ”direktkravet” (därav citattecknen i bröd-
texten ovan). NJA-målet rör denna finansinstitutets talan.

Den svarande försäkringsgivaren hade flera invändningar. Två av dem 
underställdes HD:s prövning. För det första invände försäkringsgivaren 
mot huvudkravet att förlikningsavtalet ingåtts i strid med försäkringsvillkoren, 
försäkringsgivarens anvisningar och 94 § GFAL. Enligt villkoren hade den 
försäkrade ”inte rätt att utan [försäkringsgivarens] tillåtelse medge skade-
ståndsskyldighet, godkänna ersättningskrav eller utbetala ersättning”, och 
om den ändå gjorde det skulle försäkringsgivaren vara fri från ansvarighet 
att utbetala ersättning. (Enligt 94 § GFAL är sådana villkor verksamma, så 
länge inte den skadelidandes krav uppenbart var lagligen grundat.) Försäk-
ringsgivaren menade därmed att förlikningen innebar att försäkringshava-
ren förlorat sin rätt till ersättning. För det andra invände försäkringsgivaren 
mot direktkravet att rätten var preskriberad, då kravet mot försäkringsgivaren 
inte framställts inom tre år från det att skadelidanden fått kännedom om att 
fordringen kunde göras gällande (jfr 29 § GFAL).

värdepappersöverlåtarens alla aktier i värdepappersförvärvaren, som hade kvar sin bank-
fordran, och nu också fick värdepapprena (eller rätteligen borde ha fått dem, om de fak-
tiskt funnits, se i noten nedan), medan banken kunde tillgodogöra sig värdet av aktierna 
genom att få inlåningsfordran mot sig kvittad.
2418 NJA-referatet är beskuret för att renodla prejudikatfallet. Av tingsrättens fullständiga 
dom (jfr i not 2416 ovan) framgår dock att värdepappren aldrig fanns hos fondkom-
missionären, som litat på att de istället fanns hos den underdepåhållare i Belgien dit 
överlåtarens företrädare bestämt hänvisat fondkommissionären. Där verkar det dock inte 
ha funnits några värdepapper från första början, och fondkommissionärens bekräftelser 
vara alltså felaktiga.
2419 Rent affärsmässigt verkar förlikningsavtalet på finansinstitutets sida primärt ha moti-
verats av en ambition att skatteplanera, jfr NJA 2009 s 355, partsargumentationen på 
s 364, 3 st.



615

I HD refererades fallet på två prejudikatfrågor, nämligen de frågor som 
aktualiseras av dessa invändningar. Domstolen tog sig först an den senare 
invändningen, och alltså frågan om direktkravet var preskriberat, och sedan 
den förra, som rörde innebörden och verkan av förlikningsavtalet. Här är 
det dock bara frågan om preskription som är av intresse, då den hanterades 
som en direktkravs-/tredjemansavtalsfråga. Den mer försäkringsrättsteknis-
ka frågan om förlikningen lämnas i det följande i stort sett åsido.2420

”Direktkravet” i målet hade sin grund i ett ansvarsförsäkringsförhållande, 
men i praktiken rörde det sig om ett tredjemansavtalsgrundat krav, då 
skadevållarens ansvarsförsäkring gällde omedelbart till förmån för den skade-
lidande som krävde ansvarsförsäkringsgivaren.2421

GFAL var tillämplig på omständigheterna, som inträffat innan FAL 
trädde i kraft. GFAL:s regel om ”direktkrav” (regeln i 95 § 3 st, om 
skadelidandens rätt att tvångsvis förvärva skadevållarens fordran på 
försäkringsersättning)2422 behövdes dock inte. Den skadelidande tredje-
mannen hade en rätt mot försäkringsgivaren även utan denna regel – och 
det rörde sig alltså inte om något direktkrav i (G)FAL-teknisk mening, 
utan om en regelrätt tredjemansavtalsgrundad fordran. (Det kan också ifrå-
gasättas vad man vinner på att tematisera det som ett direktkrav, annat än 
krångla till det hela ytterligare.)2423

Att parterna gjorde det är dock förståeligt. Den faktiska situationen var svår 
att överblicka och parterna tog i sin argumentation höjd för olika möjliga 
bedömningar – inklusive att försäkringsavtalet inte skulle komma att tolkas 
som ett självständigt berättigande tredjemansavtal. Om nya FAL hade varit 
tillämplig så hade också den skadelidande haft en direktkravsrätt, även om 
försäkringsavtalet inte varit ett tredjemansavtal. Då hade nämligen direkt-
kravsrätt förelegat enligt den tvingande regeln i 9 kap 7 § 1 p FAL, efter-

2420 Se om verkan av förlikningsavtalet van der Sluijs, Studier i försäkringsrätt s 101 ff, 
ssk s 105, 113 ff.
2421 Ska man vara riktigt petig var det dock alltså finansinstitutet, som efter överlåtelse 
var innehavare av skadelidandens rätt, som ”direktkrävde” försäkringsgivaren. Det det 
spelar dock ingen roll för prejudikatet, som rör skadelidandens rätt. Jfr även om grunden 
för kravet Lindskog, Preskription 4 uppl s 226; van der Sluijs, Studier i försäkringsrätt 
s 103, 107.
2422 Jfr om regeln i 95 § GFAL ovan, t ex vid not 2392.
2423 Jfr ordning och reda-tematikerna ovan, och t ex Iversen, Forholdet mellem kon-
trakts- og deliktsansvar s 295 f, där ett diskussionsinlägg om ett antal närliggande direkt-
kravsproblem avslutas med att framställa ”et bud på en enklere model”. Jfr även Ulf-
beck, Kontrakters relativitet s 188: ”Reglerne om direkte krav må, hvis de skal have gen-
nemslagskraft i praksis, være så enkle som muligt.” och därom, med gillande, Hagstrøm, 
Direktekrav i formueretten, TfR 2001 s 292.
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som ansvarsförsäkringen var obligatorisk enligt lag.2424 Denna bestämmelse 
”behövdes” dock alltså inte, och den bör heller inte anses tillämplig, dels 
därför att FAL alltså inte trätt i kraft än, dels då skadelidanden hade en i 
praktiken bättre rätt redan i anledning av försäkringsavtalet som sådant.

Kravet, alltså det tredjemansavtalsgrundade ”direktkravet”, var ganska 
gammalt, i den meningen att själva skadetillfället låg några år bak i tiden 
när direktkravet väl framställdes. Som man kan vänta sig invände försäk-
ringsgivaren att skadelidandens rätt till direktkrav var preskriberad. Den 
enligt 29 § GFAL gällande preskriptionsfristen hade också löpt ut,2425 
varför det synbarligen var en välfunnen invändning, vilken mycket väl 
kunde föranleda talans ogillande … om det nu inte fanns någon särskild 
omständighet som talade för att preskription inte skulle kunna göras gäl-
lande – vilket det förstås gjorde.

Den särskilda omständighet som var på tapeten var att försäkrings-
givaren i förhållande till försäkringshavaren hade utfäst sig att avstå från 
preskription, eller mer precist utfäst sig att avstå från att invända att för-
säkringsanspråket var preskriberat. I princip motsvarar detta en gäldenä-
rens eftergift, av rätten att åberopa preskription.2426

Den centrala prejudikatfrågan, vad gäller preskriptionsproblematiken 
i målet,2427 kom därmed att bli om denna utfästelse skulle ha verkan även 
till förmån för skadelidanden som berättigad tredjeman. Det bör noteras 
att den aktuella utfästelsen var självständig i förhållande till försäkrings-
avtalet. Det rörde sig därmed om potentiellt sett yt ter l igare  ett tredje-
mansavtal med samma parter, det vill säga försäkringsgivaren och försäk-
ringshavaren. Dels innehöll alltså själva försäkringsavtalet ett tredje-
mansavtalsmoment, som grundade skadelidandes självständiga (”direkt-

2424 Enligt 5 kap 5 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, i dess lydelse vid tiden 
för fondkommissionärens påstått skadeståndsgrundande handlande, skulle ett värdepap-
persbolag ha en försäkring för skadeståndsskyldighet som det kunde komma att ådra sig 
vid utförande av tjänster i rörelsen. Liknande bestämmelser om skyldighet att teckna 
ansvarsförsäkring finns numer även i 2 kap 5 § p 4 och 6 § p 2 lagen (2005:405) om 
försäkringsförmedling och 6 § p 2 lagen (1995:400) om fastighetsmäklare.
2425 Av 29 § GFAL och försäkringsvillkoren följde att preskription inträffar tre år från 
det att skadelidanden fått kännedom om att fordran kunde göras gällande. Den relevanta 
ondtrostidpunkten ansågs av tingsrätten vara när den ursprungliga skadelidande väckte 
talan mot skadevållaren (se första st på NJA-s 362). Varken HovR eller HD hade annan 
uppfattning i den frågan (se s 363 under 4, respektive s 373, 3 st under rubriken om 
preskription).
2426 Jfr Lindskog, Preskription 4 uppl s 537 f, 687 ff, jfr även 226. Angående att preskrip-
tion inte ska beaktas ex officio, jfr vid och i 2486 not nedan.
2427 Jfr i not 2415 ovan och se om den andra frågan t ex van der Sluijs, Studier i försäk-
ringsrätt s 101 ff.
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kravs”)rätt. Dels uppstod nu fråga om också preskriptionsavståendet 
skulle gälla till förmån för skadelidanden som tredjeman.

Detta andra tredjemansavtal skulle då ha formen av en eftergift till för-
mån för tredjeman,2428 avseende försäkringsgivarens rätt att som gäldenär 
åberopa preskription – eller annorlunda uttryckt att framställa en sådan 
invändning som kan påverka den direktkrävdes ansvar, och därmed 
avvägningen av parternas intressen.

5.6.2.2 Bedömningen – särskilt tematiken med självständiga 
och härledda direktkrav

Frågan om utfästelsens eventuella tredjemansverkningar var, helt i linje 
med allmänna principer, i första hand beroende av hur utfästelsen var att 
tolka. HD genomförde därför en avtalstolkning och fann då att utfäs-
telsen inte redan genom tolkning i snäv mening skulle gälla till förmån 
för den skadelidande tredjemannen. Det fastslogs med följande kärn-
fulla motivering: ”[Försäkringsgivarens] preskriptionsavstående kan inte 
anses innefatta ett tredjemanslöfte” –2429 en passus som väl, snarare än att 
avspegla ett hörsamt avtalstolkningsarbete, får betraktas som ett summa-
riskt meddelande om tredjemansavtalstolkningens negativa utfall.

Domstolen hade dock annat att lägga krutet på. Efter sin sålunda 
utrymmeseffektiva tolkningsoperation fortsatte nämligen domstolen:

”Vad som återstår att pröva är då om avståendet ändå” – det vill säga trots 
att det inte fanns ett tredjemanslöfte i snäv mening – ”kan anses omfatta den 
rätten. Skälet skulle då vara att ett preskriptionsavbrott avseende en försäk-
ringstagares rätt till ersättning ur en ansvarsförsäkring generellt skall anses 
verka till förmån för också en skadelidandes rätt till samma ersättning, när den 
rätten vilar på ett villkor i försäkringsavtalet.”2430

2428 Det vill säga i princip samma avtalsfigur som i rättsfallet NJA 2010 s 559, varom 
4.5.2.2 ovan.
2429 NJA 2009 s 355, s 373, näst sista st, min kurs.
2430 NJA 2009 s 355, s 373, näst sista st. Notera användningen av ”anses” samt jfr därtill 
4.4.3.4 och 4.5.2.2 ovan. Det är inte ointressant att HD här skrev ”omfatta”, och vid det 
föregående citatet ”innefatta”. Passagerna är hämtade från samma stycke av domskälen, 
från två meningar som följer direkt på varandra, och ordvalen verkar alludera på skillna-
den mellan tolkning och utfyllning. Frågan var först vad som vad fanns i själva löftet, och 
sedan vad löftet ”ändå” kunde ”omfatta” – även om det alltså inte ”innefatta[des]” i själva 
löftet. Poängen förmedlas då förstås subtilt, men just därför blir det ett ganska fint exem-
pel på HD:s fint kalibrerade elocutio. Domstolens antydan om övergången till utfyllning 
blir ju också tydligare direkt därpå, genom resten av citatet, och det finns därmed ingen 
anledning att beskylla domstolen för mysticism eller överdriven subtilitas.



618

Prövningen övergick alltså i vad som systematiskt sett får betraktas som en 
bedömning av om utfästelsen skulle gälla till förmån skadelidanden i anled-
ning av utfyllande normer.2431 Även om domskälen inte ger helt entydigt 
uttryck för det, så verkar domstolen därmed i förbifarten bekräfta att 
rättshandlingar, i princip, kan få verkan till förmån för tredjeman först 
genom utfyllning.2432

Domstolen genomförde därefter en ingående prövning av vilka utfyl-
lande regler som kunde uppställas. För att avslöja slutet kan noteras att 
domstolen fann att det inte skulle uppställas någon utfyllande regel enligt 
vilken en ansvarsförsäkringsgivares preskriptionsavstående i förhållande 
till försäkringshavaren skulle ges verkan till förmån för en skadelidande 
tredjeman.

Eftersom preskription i förhållande till skadelidanden inte avbrutits, 
och då preskriptionsfristen enligt 29 § GFAL och försäkringsvillkoren 
löpt ut, så var ”direktkravet” preskriberat, och talan ogillades därmed 
såvitt gällde skadelidandens rätt.

Slutsatsen blev alltså negativ: det fanns inga utfyllande regler enligt vilka 
en försäkringsgivares preskriptionsavstående ska anses gälla även till för-
mån för skadelidanden. Det bör dock inte tolkas som att det inte i prin-
cip fanns en möjlighet att fylla ut avtalet; om det inte fanns någon sådan 
möjlighet så skulle stora delar av domskälen vara helt överflödiga och 
bygga på ett kontrafaktiskt rättsläge.

Inom ramen för bedömningen av vilka utfyllande regler som skulle 
gälla (om nu några alls skulle göra det), anförde HD en del synpunkter 
om skillnaden mellan härledda och självständiga direktkrav. Enligt ovan är 
det dessa synpunkter som motiverar att vi här uppehåller oss vid fallet 
och dess turer. (Skillnaden påverkar ju den direktkrävdes ansvar, givet att 
ett självständigt ansvar innebär en utökning i jämförelse med ett härlett 
sådant.)

Först konstaterades att skadelidandens rätt enligt 95 § 3 st GFAL var att 
betrakta som härledd, men att denna regel ”[gäller] en annan situation” än 
den i målet aktuella, ”där rätten”, som nämnts, ”vila[de] på ett tredjemans-
avtal och därför [va]r självständig i förhållande till försäkringstagaren.”2433

2431 Möjligen annorlunda, van der Sluijs, Studier i försäkringsrätt s 103 f.
2432 Jfr om rättsskyddsförsäkringsfallen kap 4 ovan, inte minst 4.1.3.1 och 4.5.4, samt 
om möjligheten skapa tredjemansavtal genom utfyllning Bd 2, kap 9, 12 och 13.
2433 NJA 2009 s 355, HD:s domstol första st på s 374, min kurs. Domstolen hänvisade 
i sammanhanget till van der Sluijs, Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring s 68 ff, där olika 
möjliga grunder för direktkrav – i vid bemärkelse – diskuteras. Jfr även van der Sluijs, 
Studier i försäkringsrätt s 106 f och se om tredjemansavtalets konstruktion vidare 4.1.3.4 
ovan.
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Därpå skrev domstolen något som i och för sig inte är särskilt kontro-
versiellt, men som nu alltså även har klart stöd i praxis. Domstolen skrev 
nämligen att:

”Huruvida en skadelidandes rätt till ersättning ur en av skadevållaren teck-
nad försäkring är härledd eller självständig har betydelse i olika avseenden. 
När rätten är härledd kan försäkringsgivaren mot skadelidanden såsom för-
värvare av försäkringstagarens rätt göra samma invändningar som han hade 
kunnat göra mot försäkringstagaren. I vad mån en försäkringsgivare mot 
en skadelidandes självständiga rätt kan göra de invändningar som han hade 
kunnat göra mot försäkringstagaren är mer osäkert. Vad som gäller i det 
enskilda fallet torde bero på såväl grunden för rätten (grunden kan vara ett 
tredjemanslöfte eller en lagbestämmelse) som invändningens natur.”2434

Domstolen anammade alltså distinktionen mellan självständiga och här-
ledda direktkrav. Distinktionen förstods då också på väsentligen det sätt 
den ovan beskrivits – vilket alltså innebär att:

(i)  Det är skillnad på härledda och självständiga direktkrav.

(ii)  Ett direktkrav kan betraktas som självständigt eller härlett i olika 
avseenden.

(iii) Vad som gäller beror dels på den aktuella typen av invändning,2435

(iv)  dels på vad som är grunden för den direktkrävande tredjemannens 
rättighet.2436

Eftersom uttalandet, också enligt domstolen själv, rörde en annan fråga 
än den i målet, skrevs den citerade passagen delvis vid sidan av saken. Det 
kunde därmed tyckas röra sig om ett obiter dictum. Det gör det nog dock 
inte, som domskälen är uppbyggda. HD knyter nämligen strax därefter 
samman ”huvud-” och ”direktkravet”, genom att fråga sig om skadelidan-
dens rätt mot försäkringsbolaget skulle drabbas av att skadevållarens försäk-
ringsanspråk preskriberas.2437 Denna fråga kan parafraseras som en fråga 

2434 NJA 2009 s 355, HD:s domskäl 2 st på s 374.
2435 Enligt nu gällande regler torde ”varje bestämmelse som reglerar försäkringsbolagets 
invändningar mot den försäkrade” få ”analyseras var för sig.”, se och jfr van der Sluijs, 
Preskription och preklusion av den skadelidandes direktkravsrätt enligt FAL, Fs Bengts-
son 90 år s 515.
2436 Särskilt den sista faktorn (iv) utvecklas vidare i NJA 2017 s 601, varom nedan. Här 
märks förresten att HD i domskälen använde ett vitt direktkravsbegrepp. I princip används 
väl direktkrav som samlingbegrepp, då de möjliga grunderna för direktkrav annars vore 
begränsade till dem som rör direktkrav i snäv mening.
2437 Att denna fråga alls aktualiserades illustrerar att förekomsten av en tredjemansrättighet 
inte behöver utesluta att avtalsborgenären har en egen rättighet gentemot avtalsgäldenären, 
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om skadelidandens direktkrav skulle ses som härlett, i preskriptionshän-
seende, och är därmed av betydelse för utgången i preskriptionsfrågan. 
Därmed är den nyss citerade passagen inte irrelevant för avgörandets 
ratio decidendi. Den citerade passagen om skillnaden mellan självständiga 
och härledda direktkrav kan betraktas som en del av prejudikatet, även om 
man upprätthåller skillnaden mellan obiter dicta och rationes decidendi, 
samt bestämmer det senare som ’det som är nödvändigt för utgången’.2438

Domstolen gick sedan vidare genom att knyta bedömningen av om 
den skadelidandes ”direktkrav” skulle preskriberas ”accessoriskt” med 
försäkringshavarens ”huvudkrav”, och därmed betraktas som ett härlett 
direktkrav, till vad som var grunden för skadelidandens krav – det vill säga 
till bedömningsfaktorn (iv) ovan.

Eftersom domstolen redan konstaterat att skadelidanden grundade sin 
rätt på att försäkringsavtalet var ett tredjemansavtal, var det följdriktigt 
att hantera även preskriptionsfrågan som en avtalstolkningsfråga. Avgö-
randet bygger alltså på principen att innehållet i den berättigade tredje-
mannens rätt fastställs i enlighet med tredjemansavtalets innehåll – och vad 
som skulle gälla kom därmed att ”i princip” bero ”på tolkningen av för-
säkringsvillkoret”, eller närmare bestämt det försäkringsvillkor som från 
första början gav den skadelidande tredjemannen sin självständiga rätt 
mot försäkringsgivaren.

I denna del är domskälen uppbyggda efter en ganska komplicerad logisk 
struktur. Den skadelidande tredjemannen hade här redan konstaterats ha 
en självständig rätt, i och för sig, på grund av att försäkringsavtalet tolkades 
som ett tredjemansavtal. Domstolen introducerade här ytterligare ett tolk-
ningstema för samma försäkringsvillkor. Detta andra tema var vad som i pre-
skriptionshänseende skulle gälla för tredjemannens rätt, närmare bestämt 
om tredjemansrättigheten skulle preskriberas självständigt eller accessoriskt 
med försäkringstagarens rätt, eller med HD:s ord: ”om preskription av för-
säkringstagarens rätt mot försäkringsgivaren träffar också den skadelidandes 
rätt.”

Denna andra avtalstolkning avseende det grundläggande försäkringsavta-
let genomfördes i sin tur inom ramen för prövningen av ytterligare en annan 
fråga, nämligen den inom ramen för förevarande del av domskälen övergri-
pande frågan. Alltså frågan om försäkringsgivarens preskriptionsavstående i 
förhållande till försäkringshavaren, enligt utfyllande rätt, skulle ges verkan 
till förmån för den skadelidande tredjemannen. Domstolen fann att denna 

och att vad som gäller beror på vad avtalet innehåller.
2438 Det sagda gäller under förutsättning att man (1) inte läser fallet efter Goodhartskt 
mönster, och (2) inte heller bortser från HD:s vida användning av direktkravsbegrep-
pet. Håller man sig till domskälens konkreta skrivningar så är passagen en del av ratio 
decidendi.
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övergripande fråga borde göras beroende av hur preskriptionen reglerats i 
försäkringsavtalet, vilket alltså är den tolkningsfråga vi nu berör.

För att besvara frågan om hur preskriptionen reglerats i försäkringsavtalet 
genomförde HD sedan en avtalstolkningsoperation där hänsyn uteslu-
tande togs till generella tolkningsfaktorer, utan anknytning till det specifika 
partsförhållandet eller parternas kommunikationer. (Försäkringsvillko-
rens konkreta lydelse nämns exempelvis inte med ett ord.)2439 Genom 
denna avtalstolkning kom domstolen att uppställa en in dubio-regel för 
tolkningen av den aktuella formen av försäkringsvillkor, avseende frågan 
om tredjemannens rätt ska preskriberas självständigt eller accessoriskt 
med försäkringshavarens. Att domstolen bara beaktade generella faktorer 
kan därmed förklaras med att domstolen föresatte sig att uppställa en 
generell regel,2440 om hur den aktuella formen av försäkringsvillkor ska 
tolkas i avsaknad av individuella tolkningsfaktorer – alltså in dubio.

Innan vi kommer in på in dubio-regelns innebörd bör något sägas 
om dess räckvidd. Det låter sig nämligen diskuteras exakt v i lken form 
av försäkringsvillkor som den uppställda in dubio-regeln uppställts för. 
Domskälen specificerar inte vilken villkorsform det ska röra sig om. I 
ljuset av omständigheterna ligger det därmed nära till hands att anta att 
regeln bara avser tredjemansberättigande avtalsvillkor i enligt lag obligato-
riska ansvarsförsäkringar. Detta antagande stöds av att det viktigaste, och 
väl väsentligen avgörande, skäl domstolen anför vid uppställandet av in 
dubio-regeln är de särskilda tredjemansskyddsaspekter som ansetts göra 
sig gällande vid obligatoriska ansvarsförsäkringar.2441

Antagandet vinner visst ytterligare stöd i uppföljarfallet NJA 2017 s 601, 
där HD verkar benägen att se det tidigare avgörandets betydelse som sålun-
da begränsad. 2017 års fall behandlas närmare i nästa avsnitt, men här kan 
nämnas att domstolen där uttryckligen hänför sig till 2009 års fall. Det sker 
i ett ensamt stycke under rubriken ”Obligatorisk ansvarsförsäkring”. Reso-
nemanget där kan ses som en uppföljare till, och en preciserande utveckling 
av resonemanget från det tidigare fallet. Inom ramen för denna utveckling 
skriver HD bland annat att: ”Vid obligatorisk ansvarsförsäkring träder […] 
den skadelidandes intresse i förgrunden (jfr redan NJA II 1927 [s 504 f, som 

2439 Jfr 4.4.2.2 ovan, om olika tolkningsideologier. Det sägs i och för sig (i domskä-
lens andra st på s 373) att ”den skadelidandes rätt […] vilar […] på en bestämmelse 
i försäkringsavtalet”, men bestämmelsen återges inte, och detta gäller alltså frågan om 
försäkringsavtalet i och för sig, och i princip, gav skadelidanden en självständig rätt mot 
försäkringsgivaren. Det sägs alltså inom ramen för bedömningen av preskriptionsavståen-
dets eventuella tredjemansverkningar, där villkoren inte nämns med ett ord.
2440 Jfr 4.4.4.2 ovan.
2441 Se domskälen i NJA 2009 s 355, på s 374 f, särskilt stycket som spänner över sidbryt-
ningen, och jfr domskälens andra stycke på s 373.



622

innehåller förarbetena till 95 § GFAL]) på ett sätt som kan ge anledning att 
tolka lag och avtal till hans fördel.”2442 Detta följs omedelbart av konstate-
randet att: ”I vad mån försäkringsbolaget vid en sådan försäkring kan göra 
gällande samma invändningar mot den skadelidande som mot försäkrings-
tagaren får – när varken lagen eller försäkringsavtalet (i form av tredjemans-
villkor) ger någon ledning – därför avgöras från fall till fall med beaktande 
av främst den försäkrades intresse och det syfte som bär upp den regel som 
bolaget stöder sig på (jfr NJA 2009 s. 355).”2443

Därmed skulle alltså avgörandet, såvitt gäller den uppställda in dubio-
regeln vara omedelbart prejudicerande endast för tredjemansberättigande 
villkor i enligt lag obligatoriska ansvarsförsäkringar. Det innebär att argu-
mentation som åberopar regeln i anslutning till sådana försäkringar 
kommer att framstå som starkare än argumentation som åberopar fallet i 
anslutning till andra försäkringar, eller andra tredjemansavtal.

Det innebär dock inte att avgörandet är helt irrelevant för andra tredje-
mansavtal. Bedömningen torde exempelvis kunna inspirera till liknande 
tredjemansförmånliga tolkningar, när det finns skäl som är analoga med de 
skäl som uppbär särreglerna om obligatorisk ansvarsförsäkring.2444

De senare skälen har i allmänhet varit antingen att den försäkrade verksam-
heten är särskilt vådlig, eller att det finns särskilda skyddsskäl som gör sig 

2442 NJA 2017 s 601, HD:s domskäl p 11, min kurs.
2443 NJA 2017 s 601, HD:s domskäl p 11, min kurs. Det kan anmärkas att HD:s skriv-
ning om ”den försäkrades intresse” är lite tvetydig. Den försäkrade är normalt försäk-
ringshavaren. Vid skadeförsäkring (= inte personförsäkring) är detta den som försäkring-
en skyddar mot ekonomisk förlust (jfr 1 kap 4 § FAL och se t ex prop 2003/04:150 s 368, 
473 samt Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt 4 uppl s 227). Vid ansvarsförsäkring är det 
normalt skadevållaren som är försäkringshavare, eftersom det är dennes skadeståndsan-
svar som är föremål för försäkringen. Skadelidande är med FAL:s terminologi ”den ersätt-
ningsberättigade” (jfr t ex 7 kap 2 § FAL och Bengtsson, a st samt s 372 f ). Det är nor-
malfallet. Om tredjeman dock har en självständig rätt, därför att försäkringsavtalet utgör 
ett tredjemansavtal, så torde även tredjemannen kunna betraktas som försäkringshavare 
(alltså ”den försäkrade”, i FAL:s terminologi), varvid det alltså vore dennes intresse som 
skulle beaktas vid tolkningen. Vid lagtolkning är det inte särskilt kontroversiellt, men när 
det kommer till avtalstolkning innebär det något av en nyordning, då tredjemans intres-
sen och uppfattning normalt saknar betydelse vid avtalstolkning. Även vid tredjemansav-
talstolkning är det som huvudregel bara avtalsparternas intressen och insikter som ska beaktas, 
låt vara att det, särskilt vad gäller försäkringsvillkor, kan finnas skäl att tolka avtalsvillkor 
i ljuset av lag (jfr t ex NJA 2017 s 601, p 24: ”Avtalsvillkoret bör i övrigt tolkas i ljuset 
av lagen.”), och att tredjemans intressen därmed kan få indirekt betydelse vid avtals-
tolkningen. Även detta tycks dock tala för att tolka HD:s avgörande relativt restriktivt.
2444 Jfr (dock) van der Sluijs, Studier i försäkringsrätt s 112, som tycks benägen att ge 
fallet generell räckvidd: ”Avgörandet är emellertid vägledande vid andra typer av tredje-
mansavtal, som t.ex. egendomsförsäkring och rättsskyddsförsäkring till förmån för tredje-
man.” Det beror förstås på vad man lägger i att ett avgörande ”är vägledande”, jfr strax 
nedan, och i not 2443 ovan.
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gällande till förmån för tredjeman.2445 Tredjemansskyddsskälen framstår här 
som relevanta. Om det finns omständigheter som talar för att tredjeman har 
ett särskilt skyddsbehov, eller om den aktuella typen av tredjeman ansetts 
vara särskilt skyddsvärd (när det gäller den aktuella transaktionsformen), så 
torde alltså detta kunna åberopas till stöd för in dubio-regler som är förmån-
liga för tredjeman.

I sådana fall bör dock inte nödvändigtvis NJA 2009 s 355, eller NJA 
2017 s 601, anses vara till pre judicerande ledning. Fallen vore då snarast 
bara exempel, på att HD ett par gånger ansett att beaktansvärda skyddsskäl 
till förmån för tredjeman kan tala för tredjemansförmånliga tolkningar, när det 
inte finns andra omständigheter som talar emot sådana tolkningar. (En in 
dubio-regel var det ju.) Det vore dock i sig föga anmärkningsvärt, och om 
argumentation utformas på det viset så kan det alltså ifrågasättas om verk-
ligen fallen åberopas som ”prejudikat”. Fallen synes då på sin höjd kunna 
användas som vad anglofonarna kallar ”persuasive authority” – det vill säga 
som icke-bindande argument – snarare än som ”decisive” eller ”binding aut-
hority”, som avgöranden av omedelbar relevans för det aktuella fallet kan 
anses innebära, varvid de alltså kan tillskrivas mer regelrätt prejudicerande 
verkan.2446

I avsaknad av formell prejudikatbundenhet kan väl i och för sig svenska 
prejudikat (till skillnad från avgöranden i Common Law-systemen) aldrig 
utgöra mer än argument  för en viss utgång i ett senare fall. Som argument 
kan tidigare avgöranden dock framstå som starkare eller svagare, beroende 
på hur ”nära” ett prejudikat ligger fallet – och poängen här är alltså att argu-
mentativa åberopanden av 2009 och 2017 års fall bör framstå som svagare 
utanför fall med obligatoriska ansvarsförsäkringar. I andra fall bör nämli-
gen avgörandena endast betraktas som alldeles oförbindande exempel, och 
som blotta tecken på att tredjemansskyddsskäl kan vara beaktansvärda vid 
uppställandet av in dubio-regler för tolkningen av tredjemansberättigande 
villkor.2447

För tredjemansberättigande avtalsvillkor i obligatoriska ansvarsförsäk-
ringar anges i varje fall in dubio-regeln vara att skadelidande tredjemans 
självständiga rätt inte preskriberas accessoriskt med försäkringshavarens rätt 

2445 Jfr t ex van der Sluijs, Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring s 50 ff och 109 ff m hänv 
ang motiven till införandet av direktkravsregler. Jfr även van der Sluijs, Studier i försäk-
ringsrätt s 42 f och Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt 4 uppl s 451 f m hänv.
2446 För en kritisk presentation av tanken om ”Binding and So-Called Persuasive Autho-
rity” se t ex Schauer, Thinking Like A Lawyer s 67 ff. Som nämnts 4.4.2.1 ovan och som 
antyds av citatet nyss är dock den traditionella stare decisis-doktrinen sedan länge ifråga-
satt. Se därom a st och s 36 ff samt t ex Duxbury, The Nature and Authority of Precedent, 
passim, bl a s 24: ”It is important not only to think of judicial precedents as authoritative 
rather than as having the qualities of binding legal rules, but also to appreciate that the 
authority of precedent resists satisfactory explanation to some overarching theory.” (Vil-
ket väl för övrigt möjligen kan sägas som alla rättskällor, i alla system.)
2447 Notera att HD vid citatet vid not 2442 ovan talar om ”tolkning av avtal”.
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mot försäkringsgivaren. (Det är också logiskt, om det nu rör sig om en 
självständig rätt – alltså om en tredjemans ”egen” rätt.) Med andra ord 
ska det tredjemansberättigande försäkringsvillkoret tolkas på det viset, 
om inte omständigheterna ger annat vid handen.

Till förtydligande kan noteras att domen alltså i princip medger par-
terna (i praktiken försäkringsbolagen) en möjlighet att ta in strängare vill-
kor i försäkringsavtalen. I avsaknad av tvingande regler finns det därmed 
inget som hindrar villkor om att skadelidandens självständiga rätt ska 
preskriberas accessoriskt med försäkringshavarens rätt.2448 I praktiken 
blir den relevanta frågan förstås om försäkringsvillkoren, med hänsyn till 
alla relevanta tolkningsfaktorer, ska tolkas på det sättet. HD:s domskäl, 
och de förarbeten vartill HD hänförde sig,2449 synes dock tala för ett visst 
krav på tydlighet, för att ett tredjemansberättigande försäkringsvillkor ska 
tolkas som att tredjemannens rätt avsetts vara beroende av försäkrings-
havarens rätt i detta avseende.2450

2448 Åtminstone inget annat än de vanliga gränserna för avtalsfriheten. Se numer ssk 
8 kap 20 § FAL, och vidare i nästa avsnitt om NJA 2017 s 601, där HD i är ganska 
försiktig med att tillmäta andra regler än de som direkt framgår i FAL tvingande verkan 
(se domskälens p 13 jfrt med p 9). Frågan om betydelsen av en oskälighet som drabbar 
tredjeman behandlas i Bd 2, kap 19.
2449 Se NJA 2009 s 355, andra stycket i domskälen på s 373, där HD knyter villkors-
tolkningen till lagstiftning om obligatorisk ansvarsförsäkring. Specifikt genom att hän-
föra sig till propositionen till 1991 års lag om handel med finansiella instrument, dvs 
1990/91:142, specifikt till s 130 f. Där fann DepC att värdepappersbolag, liksom fastig-
hetsmäklare och försäkringsmäklare, borde vara skyldiga att teckna ansvarsförsäkring, i 
syfte att skydda särskilt ”mindre kunder”. HD hänvisar även till prop 1988/89:136 s 34 f, 
med specialmotiveringen till 4 § i den numer upphävda försäkringsmäklarlagen, där det 
stadgades att försäkringsmäklare var skyldiga att ha ansvarsförsäkring. Även denna regel 
motiverades av hänsyn till skadelidandens skyddsbehov. I prop:en lyfts även intresset av 
att försäkringsersättningen kommer skadelidanden till godo oavkortat, utan avdrag för 
självrisk, vilket innebär att försäkringen i detta avseende skulle ge skadelidanden en själv-
ständig rätt (inte en härledd). Därtill betonas vikten av att ”den skadelidande kan rikta 
direktkrav mot ansvarsförsäkringsbolaget”.
2450 För avtalstolkningsretoriken innebär det en speciell oklarhetstopik (en mer specificerad 
variant av den allmänna oklarhetsregeln) som kan adresseras, för att argumentera för att 
en oklarhet bör drabba försäkringsgivaren, såtillvida att ett otydligt villkor ska tolkas som 
att preskriptionen är självständig. I den mån det föreligger ett sådant krav på tydlighet, 
så innebär alltså det att här gäller den rätt udda regeln in dubio pro tertius, enligt vilken 
en eventuell oklarhet ska gynna tredjeman. Den udda regeln förklaras av att den har ett 
tämligen begränsat tillämpningsområde, då den endast skulle vara direkt tillämplig på 
enligt lag obligatoriska ansvarsförsäkringar, vilka redan enligt sitt genom tolkning fast-
ställda innehåll gäller till förmån för tredjeman. Effekten av regeln skulle alltså bara vara 
att, om, ett villkor, som påståtts innebära att den skadelidande tredjemannens rätt ska 
preskriberas accessoriskt med den skadevållande försäkringshavarens anspråk, är otydligt, 
så ska villkoret tolkas till förmån för tredjemannen, såtillvida att preskriptionen in dubio 



625

Av resonemanget så långt följde alltså att skadelidanden själv skulle ha 
såväl en rätt som i praktiken ett slags skyldighet att egenhändigt avbryta 
preskription. (”Skyldighet”, får då förstås i en mer allmän mening, som 
ungefär något vars underlåtande medför menliga konsekvenser för den 
skyldige.)2451 Om nu skadelidandens fordran skulle preskriberas själv-
ständigt, var det följdriktiga att skadelidanden också själv kunde avbryta 
preskription, direkt i förhållande till försäkringsgivaren.2452 Det var när-
mast att se som en förlängning av att skadelidanden ”i övrigt genom för-
säkringsvillkoret getts en självständig rätt till försäkringsersättningen”,2453 
och ”något skäl att utsträcka verkningarna” av en försäkringshavarens 
preskriptionsavbrytande handling, till att omfatta även skadelidandes 
självständiga rätt, ”f[a]nns inte”.2454

Det senaste framstår möjligen som lite snålt, men domen kan i varje 
fall ungefärligen parafraseras som att den skadelidande tredjeman som får 
en ”egen” fordran har såväl rätt som skyldighet att avbryta preskriptionen av 
densamma, vid risk av att den egna fordran helt enkelt preskriberas.2455

Som nämnts torde dock prejudikatets räckvidd vara begränsad. Omedelbart 
gäller avgörandet synbarligen endast skadelidandens rätt enligt sådana obli-
gatoriska ansvarsförsäkringar som enligt sitt innehåll gäller till förmån för 
skadelidande tredjeman – vilket vill säga fall där ansvarsförsäkringen utgör 
ett tredjemansavtal redan genom tolkning i snäv mening. I andra fall är 
andra regler tänkbara, och avgörandet anvisar i vart fall som nämnts endast 
en in dubio-regel.

Det innebär att en annan regel är tänkbar, för exempelvis det fallet att 
försäkringshavaren företagit en preskriptionsavbrytande handling som enligt sitt 
innehåll omfattar också skadelidandens rätt (eller ”anses” omfatta den). I fallet 
hade ingen preskriptionsavbrytande handling alls förekommit, och därmed 
heller ingen som omfattade skadelidandens rätt. (Frågan var ju vilken ver-
kan ett gäldenärens preskriptionsavstående skulle ha.)

är självständig. Som 2009 års fall illustrerar behöver det dock inte i praktiken innebära en 
fördel för skadelidanden, som själv måste avbryta preskription.
2451 ”Man ju är till exempel skyldig att följa lagen, att skotta framför sitt hus, och att inte 
vara en dryg jävel.”, som en kollega uttryckte saken.
2452 Däremot följer inte av domen att skadelidanden i praktiken vore skyldig att själv avbryta 
preskriptionen, det vill säga den självständiga preskriptionen i förhållande till skadelidan-
den, på så vis att försäkringshavarens preskriptionsavbrott inte skulle kunna gälla till för-
mån för skadelidanden. Den frågan besvaras inte genom domen. Se i anslutning till den 
frågan vidare Bd 2, kap 18.
2453 NJA 2009 s 355, HD:s domskäl, första st på s 375.
2454 NJA 2009 s 355, andra st på s 375.
2455 Jfr, angående tredjemansavtalsbegreppets konstruktion och att fordran i begreppsligt 
hänseende är tredjemannens ”egen”, 4.1.3.4 ovan.
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Då preskription av skadelidandens anspråk direkt mot försäkringsbolaget 
inte  innebär att densammes skadeståndsanspråk mot den skadevållande 
försäkringshavaren preskriberas, torde det också ofta finnas skäl att tolka 
försäkringshavarens preskriptionsavbrott extensivt, så att det till sitt innehåll 
anses omfatta även den skadelidandes självständiga rätt. Att bryta även den 
självständiga preskriptionen ligger nämligen i försäkringshavarens intresse, 
och det borde försäkringsbolaget inse.2456

Om försäkringshavarens preskriptionsavbrytande handling kan tolkas på 
detta extensiva vis, så är dock nästa fråga om den ska ges verkan till förmån 
för den skadelidande tredjemannen, som om försäkringshavaren vore behörig 
att företräda skadelidanden.2457 Omständigheterna i 2009 års fall aktualisera-
de dock inte detta problem, och domen besvarar därmed inte heller frågan.

Det verkar finnas två principiellt tillgängliga argumentationsvägar – med 
eventuellt varierande utgångar.

För det första kan man se det hela som i princip ett ställföreträdarproblem, 
vilket i ett första led aktualiserar antingen en behörighetsbedömning eller 
en bedömning efter linjer av negotiorum gestio. Inte sällan torde dessa for-
mer av bedömningar utfalla negativt.2458 Den skadelidande tredjemannen 
lär sällan ens kunna anses  ha befullmäktigat försäkringshavaren, och den 
senare lär heller inte annat än undantagsvis vara behörig att företräda skade-

2456 Vad gäller rättshandlingar med verkan till förmån för tredjeman finns det, som 
utvecklas i Bd 2, en tradition av att förespråka särskilda hänsynstaganden till (avtals)
parternas typiska intressen i samband med rättshandlandet, och i det beskrivna fallet har 
alltså försäkringshavaren ett intresse av att se till att inte den skadelidande tredjemannens 
anspråk preskriberas (eftersom skadevållaren fortfarande själv måste betala skadelidan-
den; låt vara att skadevållaren som försäkringshavare kan ha rätt till försäkringsersätt-
ning, och att denna rätt i princip kan överlåtas till tredjeman). Om traditionen se t ex 
Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz, Avtalsrätt I 14 uppl s 171, ang NJA 1971 s 412; 
Nial, Ansvar för skulder vid affärsöverlåtelse s 455 (jfr s 448 f ) och Nials yttrande i NJA 
1941 s 317 se därutöver t ex Ussing, Aftaler paa Formuerettens Omraade s 183 (varifrån 
Nial synes hämta intresseargumentet, se Nial a a s 448 not 2). Argument går dock längre 
tillbaks, och finns i en form redan hos Lundstedt (se Obligationsbegreppet: Förra delen 
s 181, där det relevanta temat dock preciseras som ”de intressena i sådana situationer 
[som] i allmänhet pläga fullföljas av en kontrahent” – helt i linje med Lundsteds beto-
nande av allmänna (kollektivistiska) argument, jfr vid not 1295 ff ovan) och än tidigare 
hos Trygger, Om fullmakt såsom civilrättsligt institut s 26 not 2. Jfr även 4.4.4.3 ovan.
2457 Se t ex NJA 2007 s 9: ”Om rättshandlingen företagits av annan än borgenären – och 
denne inte, exempelvis på grund av panträtt i fordringen, hade ett eget lagligen erkänt 
intresse av att fordringen hölls vid liv – bör det i princip […] för att preskription skall 
avbrytas, krävas att den rättshandlande hade borgenärens uppdrag.” och jfr Lindskog, 
Preskription 4 uppl s 325 ff.
2458 Jfr Lindskog, Preskription 4 uppl s 326 ff och 328 ff m hänv, samt i det följande. 
Om den omvända situationen (skadelidanden kräver/framställer preskriptionsavbrott 
mot försäkringsgivaren på den försäkrades vägnar), se Bengtsson, Ny lagstiftning om för-
säkringspreskription, SvJT 2014 s 539 f (”Sannolikt får en sådan anmälan rättsverkan”), 
jfr även Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt 4 uppl s 436 och Lindskog, a a s 328 ff m hänv.
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lidanden på annan grund (typ: enligt associationsrättens regler).2459 Vad gäl-
ler huvudmannens bundenhet enligt allmänna principer om negotiorum 
gestio kan det ifrågasättas om rekvisiten kommer att vara uppfyllda.2460

Däremot hade man möjligen kunnat tänka sig en rätt för skadelidan-
den att ratihabera den obehöriga försäkringshavarens preskriptionsavbrott för 
skadelidandens räkning, också med retroaktiv verkan,2461 på så vis att pre-
skription avbryts, även om ratihabitionen, men inte preskriptionsavbrottet, 
sker efter preskriptionsfristens utgång.2462 Åtminstone kan man tänka sig 

2459 Undantag är tänkbara, men gissningsvis sällsynta, då den associationsrättsliga behö-
righeten in dubio inte torde omfatta att företräda skadelidanden i denna egenskap. Ett 
exempel kan vara att skadelidanden är bolaget, skadevållaren VD:n i detta bolag, och 
att det rör sig om den skadevållande VD:ns ansvarsförsäkring, för skada VD:n culpöst 
orsakat bolaget. I ett sådant fall framstår det som tveksamt att låta VD:n företräda bolaget 
inom ramen för sin vanliga associationsrättsliga behörighet.
2460 Jfr dock NJA 2007 s 9, där HD öppnar för en ganska vid möjlighet för en nego-
tiorum gestor att åstadkomma preskriptionsavbrott för ”huvudmannens” räkning; trots 
att samtycke kan inhämtas, och trots att det är tveksamt om ”fara i dröjsmål” föreligger, 
även om åtgärden skulle anses nödvändig. (Jfr klassikerfallet NJA 1952 s 63, som dock 
primärt rörde frågan om gestors rätt till ersättning från huvudmannen.) HD:s ställnings-
tagande i 2007 års fall torde delvis förklaras med att det (bl a av referenten i målet) i 
litteraturen förespråkats en ganska vid behörighet för gestor att avge rena påbud för huvud-
mannens räkning. Särskilt om det rör sig om preskriptionsavbrott (åtminstone avseende 
tioårspreskription), eftersom huvudmannen i allmänhet saknar anledning att protestera 
mot ett sådant preskriptionavsbrott, och då tredjemannen inte har samma behov av ome-
delbar klarhet som i andra fall (som då gestor avger löften för huvudmannens räkning), 
se härtill Håstad, Tjänster utan uppdrag s 270 ff och s 286 f. Jfr även 18 kap 10 § HB. 
Med Håstads syn på saken borde försäkringshavarens preskriptionsavbrott alltså kunna 
gälla till förmån för skadelidanden, enligt allmänna principer om negotiorum gestio. Ett 
möjligt motargument mot detta, är att huvudmannen kan ha ett intresse av att avstå från 
preskriptionsavbrott; så HD i NJA 2009 s 355, jfr i not 2463 nedan. Jfr även Lindskog, 
Preskription 4 uppl s 329 ff.
2461 Se Lindskog, Preskription 4 uppl s 334 f m hänv och kritik till bl a NJA 2007 s 9. Jfr 
även Åhman, Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten s 902: ”Ratihabition verkar 
ex tunc, det vill säga rättshandlingen [som ratihaberas] anses bindande från den tidpunkt 
då den ursprungligen företogs.”, samt om rättsfallet NJA 1996 s 460 i noten nedan.
2462 HD:s dom i NJA 2007 s 9 talar för det (se den mening där HD hänvisar till NJA 
1949 s 352), men det mest närliggande rättsfallet tycks vara NJA 1990 s 460. Där var den 
enda möjligheten för ett företag att få ut en annars preskriberad fordran, på återbetal-
ning av stämpelskatt, att ratihabera en obehörig bedragares rättshandlingar, som denne 
vidtagit för att komma över beloppet. Bedragaren hade uppvisat en förfalskad fullmakt, 
fått beloppet utbetalat och sedan försvunnit med pengarna. Företaget grundade, ganska 
listigt, sin talan på att det ratihaberat bedragarens krav på att få ut medlen (vilken inklu-
derade preskriptionsbrott, jfr 5 § 2 PreskL), men inte själva utbetalningen – på så vis att 
kravet skulle få (preskriptionsavbrytande) verkan för företaget som huvudman, medan 
utbetalningen till bedragaren inte skulle få det, varför betalning inte skulle ha skett med 
befriande verkan till bedragaren – och företaget alltså skulle ha rätt att kräva betalning 
(igen, till sig självt). HD fann i sin bedömning till att börja med att: ”Något hinder kan 
i allmänhet inte anses föreligga för en part i ett ärende av förevarande slag att även sedan 
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det så länge det inte går alltför lång tid mellan den preskriptionsavbrytande 
handlingen och ratihabitionen.2463 En särskild fråga blir då om redan den 

ärendet avgjorts godkänna en ansökan, som en person utan fullmakt gjort för partens 
räkning, med påföljd att ansökningen blir giltig.” – vilket innebar att ratihabitionen av 
kravet i princip kunde vara verksamt (underförstått även retroaktivt på så vis att preskrip-
tionen ansågs bruten). HD fann sedan att ratihabitionen inte nödvändigtvis behövde 
omfatta också utbetalningen – varför den ganska listiga utformningen av talan alltså vore 
möjlig, i princip. I målet godtogs dock inte företagets ratihabition. Motiveringen för 
detta var att bedragaren ”gjort ansökan enbart i eget intresse, på grund av en förfalskad 
fullmakt och som led i ett brottsligt förfarande riktat i första hand mot staten.” Den vik-
tigaste omständigheten synes vara att ansökan skett helt i den sökande bedragarens eget 
intresse. (Även en förfalskad fullmakt torde i princip kunna ratihaberas, om nu huvud-
mannen vill det; jfr NJA 1970 s 294 där en huvudman som pantförskrivit veterligen fal-
ska inteckningar blev bunden, trots att de var förfalskade; jfr även citatet i noten nedan.) 
Det vinner stöd i två ytterligare rättsfall, nämligen NJA 1926 s 617 och NJA 2007 s 9 (i 
det senare skrev HD: ”För att en rättshandling företagen av annan än borgenären skall 
kunna gälla som ett preskriptionsavbrott krävs det i princip att handlingen företagits för 
borgenärens räkning, dvs. att den rättshandlande avsåg att gynna borgenären (jfr NJA 1926 
s. 617).”, min kurs; jfr ang intressekriteriet även Lindskog, Preskription 4 uppl s 332). 
Även om en försäkringshavare kan ha ett eget intresse av att avbryta preskription, också 
vad gäller skadelidandens anspråk (jfr, mutatis mutandis, van der Sluijs, Studier i försäk-
ringsrätt s 106 ff), så kan inte en försäkringshavares preskriptionsavbrott avseende den 
självständiga preskriptionen av skadelidandens direktkravsfordran anses ske uteslutande 
i försäkringshavarens eget intresse. Det framstår också som strängt att betrakta det som 
brottsligt att försöka avbryta preskriptionen även för skadelidanden (in dubio pro reo); 
om nu inte försäkringshavaren uttryckligen och uppsåtligt vilseledande utger sig för att 
vara behörig företrädare för skadelidanden, vilket lär kunna bedömas som ett bedrägeri-
brott. Det här aktuella fallet skiljer sig därmed från 1990 års fall, på ett potentiellt avgö-
rande sätt. En skadelidandes ratihabition efter preskriptionsfristens utgång, av en pre-
skriptionsavbrytande handling företagen före preskriptionsfristen utgång, torde därmed 
kunna få verkan på ett sådant sätt att preskription anses bruten genom handlingen (och 
att preskriptionsklockan alltså startar om vid preskriptionsavbrottet, eller mer specifikt 
när försäkringshavarens preskriptionsavbrytande handling kommer försäkringsgivaren till 
handa). Allmänt om ratihabition, se t ex Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz, Avtals-
rätt I 14 uppl s 248 f (om 1990 års fall på s 249); Åhman, Behörighet och befogenhet 
i aktiebolagsrätten s 901 ff, 907 ff (obs dock hans uppfattning om 1990 års fall, vilken 
tycks oförenlig med den som här uttrycks; se a a s 909, där Åhmans uppfattning uttrycks 
utan andra argument än en hänv till Adlercreutz, Om nullitet och kompetensogiltighet, 
Fs Agell (s 1 ff, ssk) s 14 f, som dock synes stödja den mening som här uttrycks). Jfr även 
Håstad, Tjänster utan uppdrag s 263 ff.
2463 Jfr JustR Håstads tillägg i NJA 1998 s 610, bl a: ”Om någon helt utan uppdrag säljer 
annans fastighet med förbehåll för ägarens godkännande (detta ovanliga men illustrativa 
exempel är hämtat ur Hillerts utlåtanden, åberopade av kommunen), skulle man likaledes 
kunna tänka sig att köparen, som kände till behörighetsbristen men ändå ingick avtalet, 
inom ramen för 4 kap JB är bunden om inte under två år så i vart fall under en skälig 
ratihabitionsfrist (jfr NJA II 1915 s 223 och 9 kap 6 § FB). I den aktuella tvisten torde 
det kunna diskuteras om [parten på köparsidan i målet] var bundet under två år (som är 
den utfyllande tiden i 4 kap 4 § JB) eller bara under en tid som skäligen kunde beräknas 
åtgå för […] godkännande [från huvudmannen på säljarsidan] (jfr 3 § avtalslagen).”, min 
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skadelidandes krav mot försäkringsbolaget ska anses innefatta en sådan rati-
habition.2464

kurs. Jfr allmänt även Håstad, Tjänster utan uppdrag s 263 ff. För ansvarsförsäkringsfallet 
kan man möjligen tänka sig en skälig ratihabitionsfrist (beräknad med hänsyn till ungefär 
samma faktorer som enligt 3 § avtalslagen, jfr NJA 2004 s 862), vilken startar när ska-
delidanden får kännedom om att försäkringshavaren försökt avbryta preskriptionen för 
dennes räkning. Vad gäller ondtrostidpunkten kan man möjligen även ifrågasätta om inte 
försäkringsbolag som mottar ett preskriptionsavbrott, från försäkringshavaren, vilket avser 
även skadelidandens självständiga rätt, ska behöva vända sig till skadelidanden, och fråga 
om den vill ratihabera försäkringshavarens handling, om den omfattar även skadelidandens 
fordran – istället för att sitta på händerna och hoppas på att skadelidanden inte hör av 
sig. Att försäkringsgivaren har en sådan interpellationsrätt torde följa analogt av 8 § AvtL 
(jfr även Åhman, Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten s 908) och verkar ligga 
i linje med NJA 2007 s 9. Frågan är om försäkringsgivaren också ska ha en interpel-
lationsskyldighet. Situationen kan förstås aktualisera och bero av ganska svåra rättsliga 
bedömningar och tolkningsfrågor, men det kan ifrågasättas varför risken för sådana skulle 
läggas på skadelidanden och försäkringshavaren, istället för på försäkringsgivaren, som 
åtminstone borde vara expert på den aktuella juridiken. Att ålägga försäkringsgivaren en 
sådan skyldighet är också långtgående i riktning mot att skydda tredjeman. Det är dock 
inte särskilt mycket mer långtgående än de steg HD tog i t ex NJA 2010 s 467, och i viss 
mån kan det tänkas att liknande skäl som där (intresset av klarhet; skydda tredjemän som 
ansetts vara särskilt skyddsbehövande) gör sig gällande i ansvarsförsäkringsfallet. (Låt vara 
att även andra skäl nog gjorde sig gällande sig i 2010 års fall, varav inte minst det faktum 
att bankerna synes ha satt i system att använda löpande skuldebrev på ett annat sätt än 
det skuldebrevslagen bygger på; jfr t ex Walin & Ingvarsson, Borgen och tredjemanspant 
s 91 f, 119.) På så vis medges även skadelidanden den rätt att, medvetet, avstå från att 
genomföra preskriptionsavbrott, om den nu vill det, som HD antyder vara beaktansvärd 
i NJA 2009 s 355 (se 2 st på s 375). Vad som de lege lata ”gäller” i förevarande frågor får 
beskrivas som tämligen oklart, men det är alltså tänkbart, om än osäkert, att den skade-
lidande tredjemannen, i händelse av den obehöriga försäkringshavarens preskriptionsav-
brott för skadelidandens räkning, ska ges en ratihabitionsfrist. Därvid kan aktualiseras 
frågor om fristens längd och beräkning, samt betydelsen för desamma av en försäkrings-
givarens eventuella interpellationsskyldighet.
2464 Att anse att redan den skadelidandes krav mot försäkringsbolaget innefattar en konklu-
dent ratihabition vore i princip tänkbart (och ligger möjligen i linje med 5 § 2 PreskL). 
Det finns normalt inga särskilda formkrav att beakta, och ratihabitioner kan därmed ske 
konkludent, eller rent av genom passivitet (Åhman, Behörighet och befogenhet i aktiebo-
lagsrätten s 909 m hänv, jfr s 323 ff m hänv). Det är förstås tämligen skadelidandevänligt 
att anse att skadelidandens krav innefattar en ratihabition av försäkringshavarens obehö-
riga preskriptionsavbrott, men det kan ifrågasättas vad försäkringsgivaren egentligen har 
för preskriptionsintresse, och hur starkt detta är, när försäkringshavaren gjort preskrip-
tionsavbrott och försäkringsgivaren därmed borde vara införstådd med att saken inte är 
utagerad (jfr om ”klargörandeintresset” Lindskog, Preskription 4 uppl s 56 f; Håstad, 
Tjänster utan uppdrag s 270 ff, 286 f, och t ex NJA 2017 s 601 p 17 i anslutning till den 
i sammanhanget viktiga regeln om avtalspreskription i 8 kap 20 § FAL, vilken kom till 
för att ”försäkringsbolag ska kunna motverka att dess betalningsskyldighet hålls svävande 
under en längre tid”). Det synes vara en ganska öppen fråga vad som i termer av positiva 
tecken från skadelidanden ska krävas för att ratihabition ska anses ha skett (frågan är paral-
lell med fiktionsdiskussionerna i kap 4 ovan, och lär därmed i praktiken kunna komma 
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Den andra till synes tillgängliga argumentationslinjen är att se det som i 
princip ett tredjemansavtalsproblem, och att då låta försäkringshavarens pre-
skriptionsavbrott få verkan till förmån för skadelidanden, i linje med den 
allmänna principen om tredjemansavtalsparternas möjlighet att disponera 
över tredjemannens rätt.2465

Man kan alltså se det antingen som ett ställföreträdarproblem eller som 
ett tredjemansavtalsproblem. Vilket av alternativen som har bäst skäl för sig 
framstår inte som klart. I princip torde topiker hänförliga till båda temati-
kerna vara tillgängliga (frågan är om de därtill bör uppfattas övertygande). 
I vilket fall som helst finner frågan inte sitt svar i det berörda rättsfallet, och 
den kan därmed få anstå ett tag.2466

I NJA 2009 s 355 ansågs det alltså inte kunna uppställas någon utfyllan-
de regel, enligt vilken ansvarsförsäkringsgivarens preskriptionsavstående i 
förhållande till försäkringshavaren skulle ges verkan också till förmån för 
skadelidanden. Denne hade ett eget tredjemansavtalsgrundat anspråk, 
och preskriptionen räknades för detta anspråk självständigt – inte acces-
soriskt, som hade blivit fallet om det hade rört sig om ett härlett krav. 
Synsättet fick till följd att skadelidanden, precis som andra borgenärer 
som har en ”på avtal vilande obligatorisk rätt”,2467 själv behövde avbryta 
preskriptionen avseende sin fordran. Då skadelidanden inte gjort detta 
var rätten preskriberad, varför talan ogillades i den delen.

att variera, jfr inte minst 4.5.2.2 ovan), men, med reservation för att det är en öppen 
fråga, och att saken förtjänar undersökas och diskuteras mer ingående, så framstår det 
nästan som mer närliggande att ta hänsyn till försäkringsgivarens intressen, som ju ligger 
i den försäkringshavarens och skadelidandes sådana motsatta vågskålen, inom ramen för 
bedömningen av ratihabitionsfristens längd (se därom i noten ovan). Jfr om partsintressena 
vid preskription Lindskog, a a s 54 ff.
2465 Se vidare Bd 2, kap 18 och 20, och t ex NJA 2013 s 491, HD:s domskäl p 18. Det 
kan noteras att en preskriptionsavbrytande handling i och för sig utgör en ensidig rätts-
handling, vilket möjligen kunde uppfattas vara något annat än att parterna gemensamt 
kan disponera över tredjemannens rätt, genom att i samförstånd ändra sitt avtal. Även 
de anbud som utgör startskott till sådana partsdispositioner som ändrar ett tredjemans-
avtals innehåll är dock ensidiga rättshandlingar. Att preskriptionsavbrottet är en ensidig 
rättshandling behöver därmed inte, nödvändigtvis, vara något tungt argument emot att 
anse att försäkringshavaren som tredjemansavtalsborgenär kan vidta preskriptionsavbrott 
också avseende i förhållande till tredjemannen självständig preskription (här alltså ska-
delidandes ”direktkrav” mot försäkringsgivaren).
2466 Närmare bestämt till Bd 2.
2467 NJA 2009 s 355, 3 st i HD:s domskäl under rubriken: ”Är direktkravsrätten pre-
skriberad?”
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5.6.2.3 Uppsamling och övergång
I preskriptionshänseende skulle alltså den skadelidande tredjemannens 
anspråk betraktas som självständigt, snarare än som härlett. Även om 
tredjemannen därmed fått en fordran som ursprungligen var hans egen, 
och i anledning av densamma fick kräva försäkringsgivaren direkt, så är 
fallet illustrativt för den övergripande antidirektkravstopik vi här berör. 
Passagen om skillnaden mellan självständiga och härledda direktkrav, 
samt den prövning i vilken denna passage ingick, kan nämligen läsas som 
en del av ett resonemang vilket adresserade den invändning mot direkt-
krav som hängde i luften: att en direktkravsrätt medför en utökning av 
den bakre gäldenärens ansvar.

Hade inte denna invändning hängt i luften, så hade nog inte både par-
terna och domstolarna lagt sådan möda på att bedöma om, och i så fall 
hur, ”direktkravsrätten” kom att påverka (läs: utöka) försäkringsgivarens 
ansvar, jämfört med ”huvudkravet”.2468 (Det är heller inte utan betydelse 
att HD i sin prövning kastade om ordningen i förhållande till parter-
nas åberopade grunder, och därmed började med ”direktkravet”.) Den 
fråga HD formulerade, om preskription av försäkringshavarens fordran 
skulle drabba även skadelidandens direktkrav, kan rent av parafraseras 
som en fråga om försäkringsgivaren hade samma ansvar i förhållande till 
skade lidanden som i förhållande till försäkringshavaren, eller om det där 
skulle röra sig om ett strängare (självständigt) ansvar. Avgörandet impli-
cerar därmed den, låt vara ganska triviala, sensmoralen att en utökning 
av direktkravsgäldenärens ansvar i princip hade varit ett skäl emot att 
medge direktkravsrätt, och fallet erbjuder därmed en illustration av de 
intressebalanseringsargument som här berörs.

Det som är illustrativt med avgörandet är dock främst hur sådana 
intressebalanseringsargument som anknyter till tematiken om att direkt-
krav kan vara härledda eller självständiga internt fungerar  – eller annor-
lunda uttryckt vad det betyder att ett direktkrav är självständigt eller här-
lett.

Det berörda rättsfallet synes dock inte kunna åberopas till stöd för 
att ansvarsutökningsargumentet har någon särskilt stor tyngd, som 
antidirektkravsargument. Enligt domstolen skulle ju ”direktkravet” inte 
betraktas som ett härlett sådant. Den skadelidande tredjemannen fick ett 
självständigt anspråk, vilket i kraft av sin självständighet inte skulle drab-
bas av att försäkringshavarens fordran preskriberades. Försäkringsgiva-
rens ansvar kom alltså rent konkret att bli ett annat och strängare ansvar, 

2468 ”Parterna ville väl vinna målet, bara?” – Jo, det kan väl lugnt antas, i och för sig, men 
det försökte de alltså göra genom att adressera den potentiella invändningen. (Det finns 
ingen motsättning mellan det som sägs i brödtexten, och att agera för att vinna målet.)
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i förhållande till skadelidanden. Annorlunda uttryckt: direktkravsgäldenä-
rens ansvar kom i fallet att utökas.

Den vikt på antidirektkravsvågskålen utökningen av försäkringsgiva-
rens ansvar innebar, vägdes dock i det konkreta fallet upp av att skade-
lidanden grundade sin självständiga rätt på ett regelrätt tredjemansavtal. 
Försäkringsgivaren hade avtalsmässigt förbundit sig att utge ersättning 
till tredjeman. Att ansvaret genom avtalet utökades, i förhållande till vad 
som gällt om det inte funnits något sådant avtal, var inte något bärande 
argument mot att hålla försäkringsgivaren bunden till det avtal den fak-
tiskt ingått.

Att vågskålen med argument för direktkrav (eller ”direktkrav”) i 
slutändan vägde över innebär heller inte att den motsatta vågskålen var 
tom, och HD:s dom tyder alltså på att ansvarsutökningsargumentet hade 
åtminstone någon vikt.

Vad gäller förhållandet mellan tredjemansavtal och direktkrav kan noteras att 
HD uppmärksammar att det inte rörde sig om ett direktkrav i snäv mening, 
utan om ett tredjemansavtalsgrundat krav. Domstolen noterade såväl skill-
naden mellan tredjemansavtal och direktkrav, som vad som var grunden för 
kravet i målet. Trots det uppvisar domstolen en tendens att närma sig fallets 
olika komplikationer i direktkravstermer.2469 Därmed har vad som i teorin 
utgör åtskilda problem, om tredjemansavtal och direktkrav, kommit att i 
praktiken blandas ihop. (Inte som i ”förväxlas”, men väl som i ”berikas med 
topiker från varandra”.) Det medför att rättsfigurerna, åtminstone såvitt gäl-
ler den aktuella preskriptionsfrågan, framstår som särskilt insyltade. Därmed 
framstår också risken, eller chansen, för inkonsekventa paradigmval här som 
särskilt stor. Vad gäller fallet beror det nog dock lika mycket (eller mer) på 
att omständigheterna och frågorna var så pass komplexa, och på parternas 
processföring,2470 som på att det just vad gäller preskriptionsfrågorna skulle 
finnas särskilda, eller särskilt starka, skäl att samordna direktkravsproblem 
och tredjemansavtalsproblem.

Den spänning som orsakas av den växlande terminologin upplöses dock 
i viss mån av att domstolen enligt ovan betonade att ”[v]ad som gäller i det 
enskilda fallet torde bero på [bland annat] grunden för rätten” och uttryck-

2469 Minoriteten var mer benägen att tematisera det hela i direktkravstermer, och utfor-
mar sina domskäl som en tämligen öppen rättspolitisk bedömning av vad som gällande 
”direktkravet” var en lämplig ordning, genom att väga argument för och emot att direkt-
kravsrätten skulle anses preskriberas självständigt respektive accessoriskt (som vid ett här-
lett direktkrav). Minoriteten lägger också mindre vikt vid att skadelidandens anspråk var 
tredjemansavtalsgrundat än vad majoriteten gjorde. (Det noteras dock att det rör sig om 
”en frivilligt given direktkravsrätt”, vilken ”delvis grundar sig på försäkringsavtalet”, så 
helt förbigås det inte.) Jfr i not 2415 ovan.
2470 Enligt ovan var det på parternas initiativ som skadelidandens fordran kom att kallas 
för ”direktkravet”.
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ligen förtydligade att ”grunden kan vara ett tredjemanslöfte eller en lagbe-
stämmelse” om direktkrav. Såvitt förevarande författare anbelangar finns det 
i allmänhet också skäl att försöka hålla isär tredjemansavtals- och direktkravs-
figurerna från varandra. (Om det nu inte är så att man som processförare 
har något att vinna på att blanda ihop dem, men det är ett specialfall, vilket 
knappast bör ligga till grund för rättssystematiken i allmänhet.)

Det rättsfall som här berörts illustrerar alltså ansvarsutökningsargument 
som anknyter till att direktkrav kan vara härledda eller självständiga. Det 
som illustreras genom fallet är hur sådana argument fungerar, snarare än 
att de skulle ha någon särskilt tyngd, som antidirektkravsargument.

Det senare, tyngden, kan istället illustreras med ett senare rättsfall, 
vilket händelsevis kan ses som en uppföljare till 2009 års avgörande.

5.6.3 Det mindre krångliga uppföljarfallet NJA 2017 s 601 
– och den desto krångligare försäkringsavtalsrättsliga 
kontexten

5.6.3.1 Omständigheterna och frågan i målet
NJA 2009 s 355 har fått en uppföljare i det avgörande som nu ska beröras: 
NJA 2017 s 601. Även i detta fall beaktade HD vikten av att inte utöka 
den direktkrävdes ansvar. Där kom dock vägandet att i slutändan utfalla 
på ett annat sätt än i 2009 års fall. Intresset av att inte utöka ansva-
ret vägde nämligen så tungt att den direktkrävande skadelidandens krav 
borde ogillas.

Uppföljarfallet liknar föregångaren såtillvida att det även här rörde 
sig om ansvarsförsäkring, direktkrav och preskription (eller preklusion, 
men det kommer vi till strax). Den här gången rörde det sig dock om ett 
direktkrav i snäv mening, enligt 9 kap 7 § 2 FAL.

Även i ett annat avseende skiljer sig det senare fallet från det tidigare. 
För en gångs skull var nämligen såväl omständigheterna som avgörandet 
ganska raka och enkla. (Nu är det bara reglerna som är lite komplicerade.)

Ett byggbolag hade ingått ett projekteringsavtal med den projektör 
som var ansvarsförsäkringshavare, ett aktiebolag som senare gick i kon-
kurs. Innan konkursutbrottet hann projektören utföra en del arbete i 
anledning av projekteringsavtalet, och i samband med detta göra sig skyl-
dig till flera väsentliga fel. Byggbolaget höll projektören ansvarig för dessa 
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fel och reklamerade med krav om ersättning.2471 Till slut hävde byggbo-
laget projekteringsavtalet. Allt innan konkursen.

Efter att projektören väl gått i konkurs krävde byggbolaget ersättning 
ur projektörens ansvarsförsäkring, under uttryckligt åberopande av 9 kap 
7 § 2 FAL. Försäkringsbolaget medgav att byggbolaget i princip hade 
sådan direktkravsrätt. Bolaget invände dock att direktkravsrätten var pre-
kluderad, då byggbolaget inte inom den tid som föreskrivits i försäkrings-
villkoren anmält att det ville utnyttja försäkringen. Den avgörande frågan 
i målet kom därmed att bli om rätten till ersättning hade ”fallit bort”,2472 
och svaret, som enligt HD var att den hade det, kom att bli beroende av 
hur de relevanta reglerna skulle tolkas.

5.6.3.2 Exkursion: Om preskription och preklusion
Innan vi går vidare med fallet finns det skäl för en del förberedande 
anmärkningar om förhållandet mellan preskription och preklusion. Det krä-
ver en delvis exkursiv utflykt, men den lagregel som aktualiserades i fallet, 
8 kap 20 § FAL, innehåller moment av båda typerna,2473 och i frågan om 
vad det egentligen var för typ av regel som tillämpades i målet finns det i 
referatet en anmärkningsvärd ambivalens. HD:s majoritet undvek frågan 
om ansvaret var preskriberat eller prekluderat, genom att uttrycka sig på 
sätt som kunde täcka båda två.2474 Minoriteten anammade en liknande, 

2471 Eller: ”med varsel om ekonomiska konsekvenser”, vilket senare ”förtydligades”. För 
projekteringsavtalet gällde det norska standardavtalet Norsk standard 8410, vars detaljer 
det här saknas skäl att gå in på. Det räcker att konstatera att byggbolaget reklamerade.
2472 Se NJA 2017 s 601, HD:s domskäl p 1, där det kan noteras att domstolen akt-
samt undviker att etikettera det som antingen preklusion eller preskription, då det givet 
omständigheterna och parternas talan i och för sig kunde röra sig om såväl att rätten till 
ersättning bortföll enligt avtalsvillkoren, som preskription enligt lag av en ersättning som 
man enligt försäkringsavtalet i och för sig hade rätt till. Se vidare 5.6.3.2 nedan, vid och 
i noterna 2474 och 2475.
2473 Den ena preskriptionsregeln, i 1 st, utgörs dock egentligen endast av en referens till 
en annan regel, i 7 kap 4 §, som i sin tur innehåller flera olika moment. Nu senast har 
också lagstiftaren lagt till en undantagsregel, i 8 kap 20 § 4 st, som stadgar att preklusions-
regeln i lagrummets nuvarande 2 st, och den ena preskriptionsregeln, i 3 st, inte omfattar 
sådana skadelidanden som framställer direktkrav enligt 9 kap 7 § 1 st 1 FAL som medger 
direktkrav vid enligt författning obligatorisk ansvarsförsäkring, men alltså väl enligt de 
andra punkterna i den sistnämnda regeln.
2474 Jfr det sätt på vilket majoriteten, i domskälens p 1, bestämmer frågan i målet: ”Vad 
som ska prövas är om rätten till ersättning enligt försäkringsavtalet består trots att den för-
säkrade inte har anmält ersättningskravet inom den tid som föreskrivs i avtalet (jfr 8 kap. 
20 §).” I p 19 nämns i och för sig ”preskriptionsreglerna”, men då handlar det om att 
desamma, vid en viss tolkning av andra regler, skulle utgöra den enda eller yttersta grän-
sen för gäldenärens ansvar – och det handlar alltså om något annat än om den aktualise-
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men mer utpräglad, strategi, genom att erbjuda följande inte särskilt klar-
görande:

”[…] (8 kap. 20 § andra stycket [FAL]). Målet handlar om den sistnämnda 
preskriptionsregeln. Ibland kallas det för en preklusionsregel.”

Den ambivalens som kan skådas i referatet, och för övrigt även i 
lagstiftningen,2475 lär vara en effekt dels av lagregelns lite otydliga utform-
ning, som vi återkommer till i nästa underavsnitt, dels av att terminolo-
gin tenderar att bli särdeles flytande när det gäller just förhållandet mel-
lan preskription och preklusion. Det lär i sin tur vara en effekt av att vi på 
det aktuella området fått ärva en gammal begreppslig surdeg.

Även om det gjorts försök att precisera termerna och deras inbördes 
förhållande, tycks det nämligen aldrig riktigt ha funnits någon begrepps-
lig stadga.2476 Som minoritetsmeningen antyder blandas termerna ofta. 
I den mån de får sin mening genom sin användning är de därmed såväl 
fler(-/o)tydiga, som ibland synonyma. Det går dock att spjälka upp det 
hela något, om man vill det, och gör man det kan man möjligen få syn på 
nya argumentationsmöjligheter.

Preklusionsregler verkar kunna delas in i tre skilda kategorier, nämli-
gen regler om processuell preklusion, om formell preklusion och om materi-
ell preklusion.2477 Med de kategorierna skulle den i målet aktuella regeln 
i FAL vara en formell preklusionsregel. Sett till rättsföljderna kan den 
då dock lika gärna beskrivas som en preskriptionsregel, eftersom rätts-

rade regeln rörde preskription, eller preklusion. Se även målets ingress, där det till synes 
medvetet oprecist skrivs att: ”Försäkringsbolaget har mot den skadelidande fått åberopa 
att den försäkrade inte iakttagit ett sådant i försäkringsavtalet föreskrivet fristvillkor som 
avses i 8 kap. 20 § försäkringsavtalslagen.” Det ska dock anmärkas att majoriteten, i 
p 16–21, talar om ”villkor om anmälningsfrist”, vilket förstås är förenligt med lagtexten 
och i den meningen korrekt. Det säger dock inte något om vad rättsföljden var. Därom 
sägs dock i p 25 att ”det enligt avtalet inte [finns] någon rätt till ersättning” – vilket kan 
förstås som att rätten var materiellt prekluderad, se om denna term strax nedan.
2475 Se prop 2012/13:168 s 62, där det i anslutning till preklusionsregeln i nuvarande 
8 kap 20 § 2 st talas om att anspråket på ersättning enligt försäkringen kan ”falla bort”. 
Jfr även Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt 4 uppl s 435.
2476 Det kan t ex noteras att Martin Fehr, i sin Bidrag till läran om fordringspreskription 
enligt svensk rätt, från 1913, i den första noten (s 1, *, vilken sedan sträcker sig över tre 
sidor), på s 3 skriver: ”På förhållandet mellan preskription och preklusion torde ej vara 
nödigt att här ingå. Anmärkas må blott, att i svensk rätt enligt gammal häfd talas om pre-
skription af arfsrätt i vissa fall, där preklusion föreligger”, varvid Fehr hänvisar till Win-
roth, Svensk Civilrätt 5: Arf och danaarf s 154 – och det synes alltså kunna ifrågasättas 
om det i praktiken någonsin upprätthållits en klar skiljelinje mellan de olika instituten. 
Om att det dock går att dra teoretiska sådana, se vidare nedan.
2477 Den som vill skulle istället kunna tala om processrättslig, exekutionsrättslig och civil-
rättslig preklusion, och med det mena samma sak.
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följderna, som vi strax kommer till, är desamma. Däri ligger synbarligen 
förklaringen till att HD undviker att etikettera det som vare sig en pre-
klusions- eller en preskriptionsregel.

Domen är logisk, och det här är alltså inte avsett som någon förstucken kri-
tik mot domstolen. (Majoriteten träffar som vanligt rätt,2478 och hos mino-
riteten får distinktionen ingen betydelse.) Det är dock svårt att inte reagera 
på den synbarligen inte ovanliga, men ändå onödiga, begreppsförvirring 
som kan uppstå i anslutning till preskription och preklusion. (Kanske är det 
bara jag, men det är svårt att släppa det… Om dock läsaren inte vill dela 
mina neuroser, så är snabbspåret här som vanligt att helt enkelt hoppa förbi 
de packade avsnitten, som innehåller fördjupning och kontext vid sidan av 
det narrativa huvudspåret.)

Om vi kort skulle försöka precisera det hela skulle vi kunna rita upp ett 
litet analytiskt träd. (Det känns som en trevligare metafor än att ”knåda 
en sur deg”.) I trädet kan vi urskilja stammen: obligationsrätters temporala 
modaliteter i anledning av borgenärens passivitet. Ur denna stam växer flera 
grenar,2479 men vi behöver bara notera två av de tjockare, alltså preskrip-
tion och preklusion – två grundläggande kategorier av passivitetsregler i vid 
mening.

Den typ av preskription som intresserar oss är exstinktiv preskription, 
vilket i vanlig juristsvenska är den enda preskription som finns.2480 Den-
samma kan provisoriskt bestämmas som en av tidens gång föranledd förlust 
av rätten att föra talan (actio).2481 Givet indelningen i straff- och civilprocess 

2478 Med Justice Robert H Jackssons ord (”We are not final because we are infallible, but 
we are infallible only because we are final.”) i bakhuvudet, kan vi låta det vara osagt om 
domstolen vanligen träffar rätt för att den är så himla bra på att ha rätt eller för att den 
ofta bör få sista ordet.
2479 Om andra grenar, och särskilt om den allmänna passivitetsläran, se t ex Lund, Pas-
sivitet, där ett av de stora bidragen är försöket att utmejsla gränserna för passivitetsbind-
ning och rättsförluster till följd av passivitet på olagfäst grundlag (ulovfest grunnlag). Jfr 
även Lindskog, Preskription 4 uppl s 726 ff m hänv.
2480 Traditionellt är exstinktiv preskription ena sidan i ett begreppspar, vars andra sida 
är ackvisitiv, eller adkvisitiv preskription. (Inte utan självironi:) Denna tysk-romerska 
term synes dock främst nämnas när någon antingen vill visa sig lärd eller försöka vara 
någotsånär fullständig. Termen har nämligen aldrig riktigt fått fäste i svensk rätt. Redan 
den gamle Schrevan (Lärobok i Sveriges nu gällande Civil-rätt: Förra delen s 192) ansåg 
att den var olämplig, och vi använder av hävd ordet hävd, för att beskriva de aktuella rät-
tighetsförvärven, det vill säga de som inträder i anledning av tidens gång.
2481 Jfr, i kronologisk ordning: 9 kap 12 § i 1734 år HB: ”äge ej sedan någon talan därå” 
(dvs å fordran ’man ej givit an för rätta’ på 20 år); Schrevelius, Lärobok i Sveriges nu 
gällande Civil-rätt: Förra delen, 1857, s 192 (”talans förlust”); 2 § 1862 års preskriptions-
förordning: ”have sin talan emot gäldenären förlorat.”, samt Windscheid, Lehrbuch des 
Pandektenrechts, Bd I 8 uppl s 473 (”Die Verjährung des Ansprüche (actiones) […]”). Se, 
mer nutida och kritiskt, t ex Lindskog, Preskription 4 uppl s 547: ”[…] preskription i och 
för sig inte utsläckte förpliktelsen; den innebar endast en förlust av borgenärens talerätt. 
[…] Jag anser att konstruktionen utgör en meningslös ideologisk överbyggnad. Enligt 
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kan exstinktiv preskription vara å ena sidan straffrättslig och å andra sidan 
civilrättslig. Det förra slaget (åtalspreskription) är för våra syften ointressant 
och bör bums förträngas.2482 Civilrättslig exstinktiv preskription, fordrings-
preskription, eller alltså bara preskription, innebär att borgenären, om pre-
skription inte avbryts, med tidens gång förlorar rätten att kräva ut sin fordran 
(8 § PreskL).2483 Annorlunda uttryckt får borgenären inte rättsordningens 
hjälp att kräva betalt, och borgenärens talan ska alltså ogillas.2484

Det här är måhända redan läsaren bekant. Det kan dock ändå sägas, för att 
förbereda och förenkla den jämförelse mellan preskription och preklusion 
vi strax ska komma till. Vad gäller rättsföljderna innebär fordrans exstink-
tion inte att den helt försvinner, utan endast att den övergår till att bli en 
icke-exigibel ”naturlig” fordran (i motsats till en så att säga offensivt verksam 
”civil” fordran).2485 Borgenären kan därmed utnyttja också en preskriberad 
fordran i vissa begränsade avseenden. Närmare bestämt till kvittning eller 
för att göra sig betald ur egendom i vilken hon har pant- eller retentionsrätt 
till säkerhet för sin fordran (enligt 10 och 11 §§ PreskL). Fordringspreskrip-
tion ska som huvudregel inte beaktas ex officio, utan måste åberopas av 
gäldenären, vid risk av att åläggas betalningsskyldighet.2486 Om gäldenären 

min mening är konstruktionen ’förlust av talerätt’ något som man kan avvara. […] Att 
konstruktionen har haft historiskt inflytande av betydelse för gällande rätts innehåll är 
dock inte mycket att göra åt; här har man att efterleva vad som positivrättsligt är fastslaget 
i PreskL.” (Styckeindelning struken.) Om ännu äldre regler, se Nordling, Om präskrip-
tion enligt svensk allmän förmögenhetsrätt 9 ff (om romersk rätt, notera till bestämning-
en i brödtexten ovan s 10, om den äldre skillnaden mellan talepreskription, præscriptio 
actionis, och sakpreskription (hävd), præscriptio longi temporis) och s 18 ff (äldre svensk 
rätt); Fehr, Bidrag till läran om fordringspreskription enligt svensk rätt s 20 ff, samt Jäger-
skiöld, Handelsbalkens utländska källor s 148 ff.
2482 Vid risk av att bli intressant. Om sådan preskription, se Strömberg, Åtalspreskrip-
tion, som bl a uppmärksammar förhållandet mellan civil- och straffrättslig preskription 
(s 2 f ), olika slag av straffrättslig preskription (s 13 f ), samt ett stort antal teoretiskt och 
praktiskt betydelsefulla preskriptionsproblem.
2483 Se t ex Rodhe, Handbok i obligationsrätt s 687 ff; Rodhe, Lärobok i obligationsrätt 
s 256 f; Mellqvist & Persson, Fordran & Skuld 9 uppl s 90 ff. Standardkällan är dock 
Lindskog, Preskription 4 uppl, som behandlar preskriptionens rättsverkningar mycket 
ingående, på, i vart fall, s 547–668.
2484 Att talan ogillas, och inte endast avvisas, talar förstås emot att se det som en proces-
suell regel, jfr vidare nedan.
2485 Se t ex Rodhe, Handbok i obligationsrätt s 688; Rodhe, Lärobok i obligationsrätt 
s 257; Mellqvist & Persson, Fordran & Skuld 9 uppl s 91; Lindskog, Preskription 4 uppl 
s 547 f m hänv; Lindskog, Kvittning 3 uppl s 134 f. Begreppsparet naturlig/civil fordran 
brukar härledas till den romerska rättens obligatio civilis/naturalis, jfr t ex Kaser & Knütel, 
Romersk privaträtt s 79 ff. Jfr även Zimmermann, The Law of Obligations s 767 ff.
2486 Se prop 1979/80:119 (PreskL mm) s 13, 71, 73; prop 1980/81:8 (förslag till UB) 
s 328 ff, 1085 f, 1202 f, samt angående allmän preskription ”och andra, liknande pre-
skriptionsfall” t ex NJA 1978 s 132 och Lindskog, Preskription 4 uppl s 695 f m omf 
hänv. Det förutsätter dock att preskription i åberopshänseende uppfattas som materiell, 
och inte processuell, då processuella regler som huvudregel ska beaktas ex officio (enligt 
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betalar (eller råkar betala) trots att preskription inträffat, så har han heller 
inte rätt att få tillbaka pengarna.2487 (En traditionell förklaring är att den 
naturliga fordran innebär att betalningen inte ”saknar rättsgrund”, varför 
allmänna principer om condictio indebiti inte är tillämpliga.)2488

Regler om fordringspreskription finns av två slag. I preskriptionslagen 
finns allmänna regler, om allmän preskription, och på andra ställen finns 
speciella regler, om specialpreskription.2489 Till den senare gruppen räknas 
bland annat försäkringsavtalslagens regler om preskription, inklusive de i 8 kap 
20 § 1 st 1 men och 2 st FAL (som numer med vissa ändringar motsvaras av 
1 och 3 st i samma lagrum). 8 kap 20 § FAL innehåller dock även moment 
av preklusion.

Börjar vi med ordkunskapen så kan noteras att ordet preklusion som 
förväntat kommer av latinets praeclusio, vilket kan översättas som i förväg 
stänga, avskära, blockera eller förhindra.2490

Det som i förväg stängs, genom en preklusionsregels tillämpning, har 
sedan gammalt ansetts vara borgenärens talerätt, avseende det som preklu-
derats – exempelvis en borgenärens fordran.2491 Då rör det sig, i den nyss 
introducerade trikotomins termer, om formell preklusion. Liksom pre-
skriberade fordringar har formellt prekluderade sådana ibland beskrivits 

äldre rätt verkar dock preskription ha bevakats ex officio av domaren, jfr Jägerskiöld, 
Handelsbalkens utländska källor s 170). Angående det nutida läget, jfr Lindskog a a 
s 693, och ff, för en problematiserande genomgång av vad som i åberopshänseende gäller 
för preskriptionsinvändningar i olika sammanhang.
2487 Jfr t ex NJA II 1981 s 35 och i noten nedan a st m hänv.
2488 Lindskog, Preskription 4 uppl s 572 ff ssk s 574: ”Rättsläget torde vara att en betal-
ning av en preskriberad skuld inte kan återkrävas ens om gäldenären vid betalningen 
inte visste om att preskription hade inträtt och oberoende av borgenärens insikt beträf-
fande gäldenärens vetskap. […] Fordringen är inte utsläckt, den är bara omvandlad till 
en naturlig fordran, och en betalning av en sådan fordran kan inte återkävas. [… Det 
är] en betalning med – inte utan – rättsgrund.”, jfr även s 548. Notera dock s 575 f och 
s 574 not 1591 där Lindskog förhåller sig kritiskt till den hävdvunna ordningen och dess 
förklaring, samt försiktigt förespråkar en omorientering.
2489 Jfr t ex Rodhe, Handbok i obligationsrätt s 252 ff. Se främst Lindskog, Preskription 
4 uppl s 137 ff som inventerar olika bestämmelser om specialpreskription.
2490 Ordet är besläktat med engelskans ”foreclosure”, vilket i krediträttsliga sammanhang 
brukar förstås som pantrealisation, men alltså egentligen avser preklusion av pantsättarens 
rätt att få åter panten efter slutbetalning av den säkrade krediten (pantsättarens equitable 
right of redemption).
2491 Jfr citatet strax nedan, och t ex 12 § PreskF, där det stadgas att borgenär, som inte 
finns upptagen i förteckningen över kända borgenärer, och som uraktlåter att anmäla sin 
fordran, ”have sin talan förlorat” (om inte gäldenär senare visas vara i ond tro om borge-
närens fordran). Regeln motsvaras numer av 6 § lagen om kallelse på okända borgenärer, 
där skrivningen motsvarar den samtidigt införda preskriptionslagens, och det alltså sägs 
att borgenären ”förlorar rätten att kräva ut fordringen”.
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som ”naturliga” fordringar,2492 och på rättsföljdssidan finns alltså likheter 
mellan preskription och preklusion, ifall det rör sig om formell preklu-
sion och fordringspreskription.

Att en ”talerätt stängs” eller ”skärs av” är dock en rätt oprecis beskriv-
ning. För det vidare preklusionsbegreppet är den också missvisande. Pro-
cessualisten Per Olof Ekelöf har erbjudit en annan beskrivning, när han 
med en vid definition formulerat rättsföljden som att preklusion innebär:

”att ett rättsfaktum har förlorat sin rättsliga betydelse p.g.a. förekomsten av 
ett annat rättsfaktum. Som exempel kan nämnas att en person, som lånat 
pengar, betalar av sin skuld. Genom betalningen »prekluderas» (upphävs) 
försträckningens juridiska betydelse. Ett annat exempel är att part på grund 
av en processuell regel förlorat sin rätt att åberopa ett rättsfaktum […]”.2493

I sak finns det inget att invända mot hans definition, men man kan alltså 
skilja mellan olika slag av preklusionsregler, och då notera att ’den förlora-
de rättsliga betydelsen’ yttrar sig på olika sätt. För det första kan urskiljas 
sådana processuella preklusionsregler som Ekelöf primärt fokuserar på, 
för det andra finns materiella preklusionsregler, och för det tredje finns 
det alltså formella preklusionsregler, som ligger någonstans mittemellan 
de andra två kategorierna, på gränsen mellan processrätt och materiell 
rätt, och medlar mellan de båda.2494

2492 Lindskog, Kvittning 3 uppl s 134: ”Även en prekluderad mf betecknas (ibland) som 
naturlig.”
2493 Ekelöf, Bylund & Edelstam, Rättgång III 7 Uppl s 180 not 33. Jfr även i not 2490 
ovan.
2494 I vart fall på så vis att materiellrättare kan vilja förskjuta de formella preklusionsreg-
lerna till (special)processrätten, medan inte heller processualisterna riktigt vill ha med 
ämnet att göra. I delar är förstås också indelningen i materiell och processuell rätt tidlöst 
diffus. Det gäller inte minst när det kommer till preskription; här kan noteras, av inte 
endast kuriost intresse, att Fehr 1913 inledde sin Bidrag till läran om fordringspreskrip-
tion enligt svensk rätt (s 1 ff) genom att anspela på spänningen mellan de olika fälten: 
”Pandekträttens sträfvan gick medvetet ut på att skilja den materiella rätten från de pro-
cessuella reglerna för denna rätts genomförande, och man ansåg sig därmed befria den 
materiella rätten från en specifikt romersk uppblandning med element, som vore för den 
materiella rätten främmande. Denna tendens är ännu efter pandekträttens död härskande 
i tysk rättsvetenskap, och det kan icke betviflas, att pandekträtten äfven i denna punkt 
satt djupa spår i den svenska doktrinens uppfattning. I systematiskt hänseende har den 
antydda läran medfört ett betydande framsteg; men fråga är, om icke dess förtjänster 
med ett fastställande häraf äro till fullo angivna. Det torde nämligen vara påtagligt, att 
den materiella rätten endast i den mån den äger processuell relevans är af värde för den 
berättigade, liksom det ock är helt naturligt, att en ständig växelverkan äger mellan den 
materiella rättens regler och reglerna för dennas förverkligande.” (Styckeindelning och 
noter uteslutna.)
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De processuella preklusionsreglerna är av ganska varierande slag. ”Med pre-
klusion förstås”, i det processuella sammanhanget, ”att en part avskärs från 
rätten att företa vissa processhandlingar”,2495 eller från rätten att föra talan 
som grundar sig på något som prekluderats. Exempelvis kan en viss utform-
ning av talan prekludera åberopande av nya bevis eller omständigheter; en 
domstol kan meddela preklusionsförelägganden, och efter att saken avgjorts 
kan domen genom sin rättskraft prekludera de omständigheter som låg till 
grund för densamma.2496

De processuella preklusionsreglerna kan noteras främst för att uppnå 
något slags taxonomisk täckningsgrad. Nästa regelgrupp är av större 
intresse för oss. Det rör sig då om materiella preklusionsregler, det vill säga 
i princip materiella civilrättsliga regler vars rättsföljd är att något preklu-
deras – normalt en eller flera påföljder.2497

Det givna exemplet finns i 32 § 1 st KöpL, enligt vilken köparen inte får 
åberopa att en vara är felaktig om han inte lämnar säljaren meddelande 
om felet inom skälig tid från det att han märkt eller borde ha märkt felet. 
Den annars förefintliga rätten att åberopa felet prekluderas alltså, om inte 
reklamation framställs inom skälig tid. Annorlunda uttryckt blir ett i och 
för sig förefintligt fel irrelevant, på så vis att det inte kan ligga till grund för 
felpåföljder.2498 (Att det rörde sig om en preklusionsregel var tydligare i den 
motsvarande regeln i 52 § GKöpL, där påföljden av utebliven reklamation 

2495 Citatet från Nordell, Qui tacet consentire videtur. Om passivitet, preklusion och 
preskription i immaterialrätten, Fs Levin s 420.
2496 Jfr Ekelöf-citatet nyss och se, för en ingående undersökning om olika preklusions-
problem i processrätten, Lindell, Processuell preklusion; angående de exempel som getts, 
bl a, s 26 ff och 95 ff (omständigheter och bevis), 149 ff (preklusionsförelägganden) och 
s 49 ff (rättskraftens preklusionsverkan), jfr till det sista även Ekelöf, Bylund & Edel-
stam, Rättegång III 7 uppl s 181: ”Domens rättskraft innebär alltså […] att bakomlig-
gande rättsfakta prekluderas […] medför processen […] att ett rättsfaktum ersatts med 
ett annat, där det senare (dvs. domen)”.
2497 Jfr Lindell, Processuell preklusion s 15, 81: ”Ett exempel på materiell preklusion är 
att den som inte reklamerar inom skälig tid förlorar sin rätt att tala å fel i godset. Denna 
typ av materiell preklusion är inte speciellt problematisk. I sin grundläggande form skiljer 
den sig – liksom preskription – klart från varje form av processuell preklusion.” Jfr även 
s 86 ff, samt ur NJA 2018 s 127 i noten nedan.
2498 Se i noten ovan och jfr om regeln Ramberg & Herre, Köplagen 2 uppl s 311 ff; Lehr-
berg, Köprätt enligt 1990 års köplag s 294 ff; Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt 
6 uppl s 99 ff. Se om preskriptionsregeln i 32 § 2 st KöpL även Lindskog, Preskription 
4 uppl s 159 ff. Jfr även NJA 2018 s 127, bl a p 25: ”Också rättspraxis avseende skilda 
delar av det obligationsrättsliga området talar alltså för en reklamationsskyldighet vid 
dröjsmål vid risk av förlust av rätten att kräva bl.a. skadestånd (preklusion).” och 30: ”en 
reklamationsskyldighet med preklusionsverkan”.
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angavs vara att ”köparen [vare] all talan förlustig”, då var det dock i gengäld 
otydligare att det rörde sig om materiell preklusion.)2499

Ofta är det nog dock den tredje kategorin preklusionsregler, det vill säga 
formella preklusionsregler, som starkast associeras till ordet preklusion.2500 
Skolboksexemplet är reglerna om proklama, i lagen om kallelse på okän-
da borgenärer (som med viss retroflärd kan kallas proklamalagen).2501 
Proklama innebär en offentlig uppmaning (proklamation), riktad till 
borgenärerna, om att anmäla för gäldenären okända fordringar, vid risk 
av att fordringarna prekluderas (proklamaförfarande).2502

När det gäller dessa allmänt tillämpliga formella preklusionsregler ligger 
jämförelsen med (allmän) preskription särskilt nära till hands. Förr fanns 
nämligen reglerna på samma ställe, i 1862 års preskriptionsförordning 
(PreskF), som alltså reglerade såväl allmän tioårspreskription som prokla-
ma.2503 Enligt PreskF fanns det på rättsföljdssidan några marginella skill-
nader mellan den där reglerade preskriptionen och formella preklusionen, 
men när förordningen i början av 1980-talet ersattes av PreskL och prokla-
malagen samordnades reglerna, och rättsföljderna vid allmän fordringspre-
skription och formell preklusion enligt proklamalagen är numer i allt väsentligt 
parallella.2504 De nuvarande reglerna ger också uttryck för allmänna princi-

2499 Min kurs. Jfr även 27 § GKöpL, och därtill Almén & Eklund, Om köp och byte av 
lös egendom 3 uppl s 396 f (27 §) samt 146 f och 153 (52 §).
2500 Ja, eller, asch, det beror nog på vad man håller på med till vardags – de processrätts-
liga preklusionsreglerna ligger nog nära till hands för många, jfr Norros, Obligationsrätt 
s 662 f. Se dock t ex Hagstrøm, Obligasjonsrett 2 uppl s 785 ff, som fokuserar på ”pre-
klusivt proklama”.
2501 Se t ex Rodhe, Lärobok i obligationsrätt s 257 f; Rodhe, Handbok i obligationsrätt 
s 696; Mellqvist & Persson, Fordran och skuld 9 uppl s 90 f. Smeknamnet ”preklusions-
lagen” brukar dock förbehållas lagen (2013:488) om förnyelse av vissa inskrivningar i 
fastighetsregistret.
2502 Se 9–12 §§ PreskF och jfr lagen om kallelse på okända borgenärer.
2503 Se t ex Mellqvist & Persson, Fordran och skuld 9 uppl s 90 f, och närmare om reg-
lerna t ex Lindskog, Aktiebolagslagen: 12:e och 13:e kap s 270 (ff); Lindskog, Lagen om 
handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 667 ff samt Lehrberg, I aktiebolagens skymnings-
land s 37 ff, 198 ff. Om reglerna i PreskF, se främst Rodhe, Handbok i obligationsrätt 
s 696 f m hänv.
2504 Jfr Walin & Ingvarsson, Borgen och tredjemanspant s 301 som noterar att rättsfölj-
derna likordnades när PreskL och lagen om kallelse på okända borgenärer (PrekL) ersatte 
den äldre PreskF. Ändringarna mot vad som tidigare gällde var dock marginella (se därom 
prop 1979/80:119 (PreskL mm) s 73 ff, 83, 85, 100, 106, 109, 110 f ), och avser väl i sak 
bara vad som ska gälla vid preskription av borgenärens fordran mot en av flera solidariskt 
ansvariga gäldenärer, nämligen att de kvarvarande gäldenärernas ansvar då blir delat, se 
9 § PreskL och 7 § PrekL. Jfr Walin & Ingvarsson a a s 302 (där upplysningen i äldre 
uppl om att det innebär en saklig ändring utgått; gissningsvis därför att det upplevts som 
numer inaktuellt; jfr t ex Walins 1 uppl s 315, där det även noteras att lagrådet ansåg 
ändringen obehövlig, se NJA II 1981 s 55 f(f )).
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per som kan vara till ledning även för andra fall av preskription och formell 
preklusion.

Det går alltså att hålla isär olika slag av preklusion – och det har viss bety-
delse för förståelsen av 2017 års rättsfall, om än främst som bakgrund 
till parternas processföring och HD:s avgörande, särskilt såvitt gäller den 
terminologiska ambivalensen.

Vi kan börja med skillnaderna på rättsföljdssidan, mellan de olika 
slagen av preklusion. Processuella och materiella preklusionsregler skiljer 
sig på rättsföljdssidan åt genom att de processuella preklusionsreglerna 
primärt har endast inomprocessuell verkan, på så vis att man inte får 
åberopa något inom ramen för en pågående (eller vid rättskraft framtida) 
process,2505 medan de materiella sådana påverkar det materiella rättsför-
hållandet mellan gäldenär och borgenär. De senare utsläcker alltså inte 
bara en processuell talerätt, utan ändrar obligationsförhållandets materi-
ella innehåll.2506

Det sistnämnda antyder även skillnaden mellan materiell och formell 
preklusion: Där den formella preklusionen leder till att fordran blir ”natur-
lig”, och därmed bör kunna användas till kvittning, med mera, finns det 
efter materiell preklusion ingen fordran alls. När det gäller reklamations-
regler av det ovan exemplifierade slaget (som är det primära exemplet 
på materiella preklusionsregler) kan saken uttryckas som att det är den 
kontraktuella påföljden som prekluderas, inte talerätten, och förutan rätt 
till påföljd finns det ingen fordran, vilken kan formellt prekluderas. Av 
detta bör också följa att en materiellt prekluderad ”rätt” inte kan åbero-
pas kvittningsvis, eller för att göra sig betald ur egendom i vilken man 
har pant eller retentionsrätt. (På det begreppsliga planet torde då också 
gäldenärens eventuella betalning kunna betraktas som en misstagsbetal-
ning, om nu läran om condictio indebiti ska knytas till om det ”finns en 
rättsgrund” eller inte.)2507

2505 Domens rättskraft är ett problem vi får förbigå som alltför komplicerat för att kunna 
beröra tillfredsställande på det tillgängliga utrymmet. Vad gäller rättskraftsproblematiken 
är dock förhållandet mellan parternas materiella rätt och det processuella läget särskilt 
komplicerat, jfr t ex Lindell, Processuell preklusion s 81 ff. Mer allmänt om den till synes 
tidlösa frågan om förhållandet mellan materiell och processuell rätt, t ex Lindblom, Pro-
cesshinder: Om skillnaden mellan formell och materiell rätt i civilprocessen, särskilt vid 
bristande talerätt, passim; Lindell, Sakfrågor och rättsfrågor, passim.
2506 Jfr (dock) i not 2494 ovan. Jfr även Ekelöf, Kvittningsförklaring som motfaktum, 
SvJT 1961 s 736, om vikten av att inte ”fall[a] offer för ordens makt över tanken”, och 
tro att det faktum att en ”fordran »upphävts»” ska ges verkan så att säga över hela brädet.
2507 Jfr Lindskog, Betalning 2 uppl s 766 ff; 817 ff, och allmänt läran om condictio inde-
biti, t ex Ingvarsson, Condictio indebiti m hänv.
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Skillnaden mellan processuell och formell preklusion kan vara mer flytan-
de, framför allt beroende på vilken processuell preklusionsregel man har 
för ögonen. Försåvitt det alls går att dra en gräns, torde den dock få dras 
genom att anknyta till att de processuella preklusionsreglerna, till skill-
nad från de formella, har (primärt) endast inomprocessuell verkan, och 
då prekluderar vissa enskilda, eller typer av, processhandlingar, medan 
formell preklusion omfattar talerätten avseende vissa fordringar.

Utöver skillnaderna på rättsföljdssidan kan noteras att de olika relevanta 
reglerna uppbärs av olika ändamål. Skillnaden i ändamål är dock mindre 
relevant för själva gränsdragningen, då denna bygger på reglernas tekniska 
utformning (formen, inte materian), varför ändamålskälen är av underord-
nad eller ingen betydelse för den aktuella gränsdragningen. Det är också 
fullt tänkbart att försöka adressera samma praktiska syften genom att upp-
ställa antingen preskriptionsregler eller regler om preklusion. Exempelvis 
uppbärs reglerna om allmän preskription och proklama av likartade skäl.2508

2508 Se allmänt om preskriptionens funktion Lindskog, Preskription 4 uppl s 53 ff, som 
noterar (1) borgenärsintresset, som betecknar utgångspunkten, att borgenären har ett 
berättigat anspråk av att vara bevarad vid sin rätt; (2) befriandeintresset, som innebär att 
gäldenären efter viss bestämd tid inte längre ska behöva bevara bevisning för att kunna 
freda sig mot eventuella gamla krav; (3) klargörandeintresset, som anspelar på risken att 
gäldenären helt enkelt glömmer sin skuld och därmed behöver påminnas om densamma; 
(4) bevisbegränsningsfunktionen, som förhindrar att gammal och dålig bevisning kom-
mer under domstolens bedömning (att förhindra undermåliga processunderlag och där-
med minska risken för förfelade avgöranden synes vara ägnat att främja förtroende för 
domstolarna); (5) avvecklingsfunktionen, som syftar till att parternas mellanhavanden 
bör avvecklas inom rimlig tid, och hellre förr än senare; samt (6) anpassningsfunktionen, 
som betyder ungefär att det yttre iakttagbara ”presumtiva rättsläget” genom preskrip-
tionen kommer att överensstämma med det verkliga ”abstrakta rättsläget”, eller att det 
blir som man tror genom att rättsförhållandena rör sig mot ett slags ”nolläge”, där man 
som utgångspunkt inte har några obligationer (det kan ju sägas vara den övergripande 
obligationsrättsliga huvudregeln), och där det som folk har också tillhör dem. Jfr även 
t ex Lindell, Processuell preklusion s 88 f och Jacobson, Preskriptionens funktioner, bl a 
s 69 ff. Åtskilliga av de preskriptionens funktioner Lindskog identiferar torde gör sig gällande 
även för preklusion, även om den möjlighet borgenären har att genom proklama aktivera 
en ”städfunktion” (jfr Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 667) 
framstår som ett relativt starkt betonande av gäldenärsintresset. (Möjligen kan man se 
detta återspeglas i den Morgells reaktion på NJA 2016 s 981, och delvis NJA 2014 s 114, 
som kan läsas i Kallelse på okända borgenärer – en metod att tillämpa skatteflykt?, Svensk 
Skattetidning 2017 s 264 ff, som avslutas med en farhåga i frågeform: ”finns det risk för 
att oseriösa näringsidkare kommer att utnyttja kallelselagen och HD:s tolkningar av lagen 
för att komma undan att betala rätt skatt?”) Det relativa betonandet av gäldenärsintres-
sena (främst (2) och (3) ovan) vägs dock upp av att proklama endast är aktuellt i vissa 
situationer där avvecklingsintresset (5) gör sig starkt gällande, såsom vid likvidation av 
bolag, jfr t ex Lehrberg, I aktiebolagens skymningsland s 198 ff, ssk s 200 f, 202 f.
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Likheterna på rättsföljdssidan gör sig gällande också när det kommer till 
reglerna om fordringspreskription och om formell preklusion av den typ 
som inträder vid proklama, varför det, med hänsyn till rättsföljderna, 
inte behöver vara så noga om det rör sig om sådan preklusion eller om 
preskription. Däremot finns det i allmänhet skäl att hålla isär regler om 
preskription från materiella preklusionsregler – eftersom rättsföljderna 
alltså skiljer sig åt.2509

Om man ser till reglernas rättsfaktumsida, istället för till rättsföljderna, 
så är det enklare att se varför regler om preskription och preklusion tra-
ditionellt hållits isär, genom att utmärkas med olika termer och sorteras i 
skilda kategorier. Det gäller egentligen alla preklusionskategorierna, även 
om de intressanta kategorierna för oss är å ena sidan preskription och å 
andra sidan formell och materiell preklusion. Denna spjälkning är intres-
sant för oss då den hjälper oss att få överblick över det regelsystem som 
aktualiserades i 2017 års fall, samt då en sådan överblick underlättar för-
ståelsen av fallet.

Man kan alltså i allmänhet på rättsfaktumsidan urskilja klara olikheter 
mellan regler om preskription och preklusion – om man bara vet vad man 
ska titta efter.2510

2509 Det kan noteras att HD i NJA 2018 s 127 inte är entydig gällande rättsföljden, jfr 
p 31: ”Sammantaget får det som huvudregel i svensk rätt anses föreligga en allmän princip 
på det kontraktsrättsliga området om reklamationsskyldighet för den som vill göra gäl-
lande krav på ersättning till följd av att prestationen har utförts för sent. En konsekvens 
av en utebliven reklamation är i sådana fall att den berättigade parten förlorar rätten att 
bl.a. kräva skadestånd eller liknande ersättning.” Beroende på hur betoningen läggs kan 
skrivningen läsas som antingen materiell preklusion (”förlorar rätten”) eller blott formell 
sådan (”förlorar rätten att kräva”). HD:s domskäl kan även i övrigt ge stöd för båda 
meningarna (se p 25, 30), men domstolen torde inte ha haft den aktuella distinktionen 
för ögonen, och torde knappast ha haft för avsikt att fastslå en ”allmän princip på det 
kontraktsrättsliga området” som utformats i strid med bl a 32 § KöpL, på vilken den 
allmänna principen bl a byggts (se p 19 i domen). I lagregeln är det felet som prekluderas 
(”får inte åberopa att varan är felaktig”), vilket innebär att det inte finns någon fordran 
som kan formellt prekluderas. Jfr även vid och i noterna 2497 ff ovan.
2510 Lindskog, Preskription 4 uppl s 32 f är ganska skeptisk till att försöka närmare 
bestämma preskriptionsbegreppets innehåll. Han nöjer sig med att ”klargöra att med 
preskription förstås upphörandet av en förpliktelse efter förloppet av en viss, på förhand 
fixerad tid.” Han motiverar detta med att ”begreppet i sig endast fyller en identifikations-
funktion – det betecknar vissa regler hörande till den grupp som sammantaget utgör 
preskriptionsinstitutet”, varför ”en detaljerad bestämning” blir ”ganska meningslös” (a st; 
jfr även a a s 137). Det är inte alldeles lätt att se varför det inte skulle vara enklare att iden-
tifiera vilka regler som hör till institutet med en mer preciserad begreppsbestämning (jfr 
om de diffusa gränserna mot ”hävd, preklusion, processuella talefrister respektive bortfall 
av rätt på grund av bristande reklamation” i not 29 på s 33). Möjligen har det spelat in 
att Lindskog ändå är kritisk mot att dra växlar på begreppsliga strukturer, och hellre löser 
problem genom att beakta de ändamål som gör sig gällande i olika fall, jfr 6.5.2 nedan.
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Regler om fordringspreskription bygger regelmässigt på att en viss på 
förhand, genom lag, eller ibland avtal,2511 bestämd frist löper ut, medan 
formella preklusionsregler, å andra sidan, traditionellt karaktäriseras 
”därav, att borgenären ålägges att göra sitt anspråk gällande inom en 
av myndighet (eller någon gång av gäldenären) in casu utsatt frist.”2512 
Som preklusionsregler räknas dock även sådana regler där fristens längd 
är på förhand bestämd, men någon av parterna styr över när den börjar 
löpa.2513

Rör det sig om den sistnämnda formen – vilket inkluderar regeln i 
8 kap 20 § 1 st 2 och 3 men (numer 2 st) FAL – kan det dock, i och för 
sig, ifrågasättas vad för slag av preklusion det rör sig om, materiell eller 
formell, men den skillnaden återfinns alltså endast på rättsföljdssidan.

Ibland har gränsen mellan preskription och preklusion istället knutits till 
om fristen är bestämd genom lag eller avtal, på så vis att det räknas som 
preskription om den är lagbestämd, och preklusion om fristen är bestämd 
genom avtal.2514 Om begreppen bestäms på det sättet är det dock tvek-

2511 Jfr Lindskog, Preskription 4 uppl s 137, 228 f, som finner det avgörande i att pre-
skription inträder efter en på förhand bestämd tid, snarare än i om rättsföljdens inträde 
följer av lag eller avtal. Jfr även den packade texten strax nedan.
2512 Rodhe, Lärobok i obligationsrätt s 257, min kurs. Jfr i noten ovan. Se även Rodhe, 
Handbok i obligationsrätt s 696. Här följer vi Rodhe, som i sin tur följer Ussing, Dansk 
Obligationsret: Almindelig Del 3 uppl § 43. Jfr även van der Sluijs, Direktkravsrätt vid 
ansvarsförsäkring s 194, som dock vill definiera det något snävare: ”[…] preklusion, enligt 
vilket en borgenär åläggs att göra sitt anspråk gällande inom en av en myndighet utsatt 
frist.” Denna skrivning kan dock jämföras med van der Sluijs, Preskription och preklu-
sion av den skadelidandes direktkravsrätt enligt FAL, Fs Bengtsson 90 år s 514: ”Rent 
allmänt avses med preklusion att borgenären åläggs att göra sitt anspråk gällande inom en 
av gäldenären utsatt frist. För att det ska vara fråga om preklusion ska det egentligen vara 
fråga om en offentligen kungjord frist eller offentligt kallelseförfarande. […] om man ska 
vara noga är det bara den första regeln [i 8 kap 20 § FAL, om att försäkringsbolaget kan 
ålägga den försäkrade att väcka inom en viss tid] som är en egentlig preklusionsregel.”
2513 Jfr, i anslutning till 30 § GFAL, Hellner Försäkringsrätt 2 uppl s 197: ”Eftersom 
föreläggande fordras, är det fråga om en form av preklusion.” Jfr även van der Sluijs-cita-
ten i noten ovan. Se även Nordling, Om präskription enligt svensk allmän förmögenhets-
rätt (1877) s 5: ”rätsändringen [måste] inträda omedelbart på grund af en dylik föreskrift 
[i ett rätsligt stadgande], utan att förmedlas af något förberedande beslut af en offentlig 
myndighet. Om rätsändringen inträder först efter mellankommandet af ett sådant beslut, 
ett förläggande gjordt från myndighetens sida om att inom viss tid något skall iakttagas, 
är hon icke präskription utan präklusion.”
2514 Jfr Mellqvist & Persson, Fordran & Skuld 9 uppl s 90, som tycks vilja knyta gräns-
dragningen till om fristen är lagbestämd eller inte (jfr ssk not 203). Det överensstämmer i 
och för sig med Nordlings terminologi, se Nordling, Om präskription enligt svensk all-
män förmögenhetsrätt s 5: ”För att en rätsändring skall kunna räknas såsom präskription, 
måste hon bero af ett rätsligt stadgande. Beror hon af öfverenskommelse mellan enskilde 
eller af enskild mans ensidiga förklaring, faller hon under läran om rätshandlingar och 
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samt om det går att upprätthålla någon gräns mellan dem, och preklusion 
skulle bli detsamma som avtalad specialpreskription. (Låt vara att de kon-
kreta rättsföljderna kan varieras genom avtalsvillkor, inom avtalsfrihetens 
och fantasins gränser.) Det framstår inte som osannolikt att sådana tankar, 
om att gränsen dras med hänsyn till om fristen är lag- eller avtalsbestämd, 
är en del av förklaringen till den likgiltighet som ibland kunnat iakttas inför 
indelningen (exempelvis i HD:s minoritet i NJA 2017 s 601, enligt ovan) 
och att man ibland kommit att tala bara om att ”anspråk faller bort”.2515

Kort sagt kan man skilja mellan preskription och preklusion, dels på 
rättsfaktumsidan, dels på rättsföljdssidan. Hur befogade sådana åtskiljan-
den är, kommer att bero på, inte minst på vilket slag av preklusion (pro-
cessuell, formell eller materiell) det rör sig om, och förstås i vilket sam-
manhang den eventuella åtskillnaden aktualiseras. Det sagda torde i varje 
fall motsvara de enkla, begreppsliga huvuddragen – vars utfall dock kan 
och bör analyseras, problematiseras och vid behov nyanseras med hänsyn 
till de övriga skäl som befinns vara relevanta i olika fall.2516 (Inklusive 
förstås de ändamålsskäl som gör sig gällande.)

Med det sagt kan vi nu börja återknyta till NJA 2017 s 601, som ju 
alltjämt är vårt primära föremål här. I sammanhanget kan vi förresten 
också påminna oss om varför vi alls berör detta fall, nämligen därför att 
det är illustrativt för hur tankar om intresseavvägningar kan fungera, och 
viktas, som antidirektkravsargument. Det är denna illustration vi är på 
väg emot, och som vi här lagt grunden för genom att försöka få viss över-
blick över preskriptions- och preklusionsbegreppens traditionella inne-
börd och förhållande till varandra. (I den mån man nu alls kan tala om 
ett ”traditionellt” sådant.)

5.6.3.3 Om 8 kap 20 § FAL och dess relevans för tvisten
För att nu nalkas rättsfallet kan vi till att börja med bekanta oss närmare 
med den lagregel som aktualiserades i målet, det vill säga 8 kap 20 § FAL. 
Lagregeln innehöll, i den lydelse som var tillämplig i 2017 års fall, tre 
skilda moment. Numer finns ett fjärde moment, i ett nytt fjärde stycke, 
men i den i målet tillämpliga lydelsen hade paragrafen bara två stycken. 
Det första stycket löd då:

särskildt om vilkors-bestämmelser vid dem.”, men den terminologin får sedan länge anses 
mer än lite vacklande.
2515 Ja, som minoriteten i NJA 2017 s 601, respektive lagstiftaren i senaste ändringen av 
8 kap 20 § FAL, alltså, enligt ovan. Jfr även i not 2515 nedan.
2516 Därvid kan eventuella nyanseringsförespråkanden förstås retoriskt understödjas 
genom att på traditionellt sätt varna för begreppsjurisprudensens faror, jfr bl a i och vid 
not 1071 ovan.
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”Det som sägs i 7 kap. 4 § om preskription av rätt till försäkringsersättning 
tillämpas också vid företagsförsäkring. Försäkringsbolaget får dock skrift-
ligen förelägga den försäkrade att väcka talan inom en kortare tid än som 
anges där. Fristen får inte understiga sex månader från det att den försäkrade 
har fått del av föreläggandet.”

Som synes innehåller första stycket två skilda moment. I första meningen 
finns en preskriptionsregel.2517 I andra och tredje meningen återfinns en 
preklusionsregel. (Denna har nu lyfts ut till ett nytt 2 st.) Att det rör sig 
om en preklusionsregel, och inte en preskriptionsregel, framgår tydligast 
genom rekvisiten.2518 (Att rättsföljden är formell preklusion anges som 
synes inte i lagtexten, men det är avsikten;2519 det saknar dock i stort sett 
betydelse om man benämner rättsföljden preskription eller formell pre-
klusion, då dessa rättsföljder numer är väsentligen likformiga.2520)

Att det på rättsfaktumsidan rör sig om en preklusionsregel följer för 
det första av att preklusionsfristens längd bestäms av försäkringsbolaget, 
inom ramen för det minimum av sex månader som lagen medger (vilket 
i det nya 2 st förlängts till ett år; i övrigt är regeln densamma). För det 
andra följer det av att fristen börjar löpa genom försäkringsbolagets föreläg-
gande, i enlighet med vad som närmare framgår av föreläggandet.2521

2517 Eller rätteligen två preskriptionsregler, givet hänvisningen till 7 kap 4 § FAL, som 
löd: ”Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning måste väcka talan mot försäk-
ringsbolaget inom tre år efter att ha fått kännedom om att anspråket kunde göras gällande 
och i varje fall inom tio år från det att anspråket tidigast kunde göras gällande. Annars går 
rätten till ersättning förlorad. Om anspråk har framställts till försäkringsbolaget inom 
denna tid, är fristen enligt första meningen alltid minst sex månader från det att bolaget 
har förklarat att det har tagit slutlig ställning till anspråket.” Se om reglerna i deras senaste 
inkarnation Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt 4 uppl s 434 f och 376 ff. Se även Bengts-
son, Ny lagstiftning om försäkringspreskription, SvJT 2014 s 532 ff och van der Sluijs, 
Preskription och preklusion av den skadelidandes direktkravsrätt enligt FAL, Fs Bengts-
son 90 år s 511 ff.
2518 Jfr Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt 2 uppl s 377: ”Det är alltså fråga om en sorts pre-
klusion (fast föreskriften ersätter kungörelseförfarandet [enligt proklamalagen]).” (Skriv-
ningen försvann till 3 uppl, jfr där s 383, men det verkar främst bero på att han skrivit 
och disponerat om avsnittet i anledning av 2013 års lagändringar, där ju 8 kap 20 § FAL 
disponerades om, i nya stycken.)
2519 Jfr Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt 4 uppl s 435, bl a med not 149: ”Ofta talas här 
om att anspråket ’prekluderas’ (så även i prop. 2003/04:150 s 472 [med författningskom-
mentaren till 8 kap 20 §]), något som dock bara torde gälla regeln i [nuvarande] 2 st.”, 
som alltså tidigare fanns 1 st 2 och 3 men och är den regel som berörs i brödtexten.
2520 Jfr vid not 2504 ovan.
2521 Eftersom det rör sig om ett påbud, borde föreläggandet få verkan när det kommer den 
försäkrade till handa. Då lagstiftaren dock knutit fristens längd till att ”den försäkrade har 
fått del av föreläggandet” som startpunkt för minimifristen, kan det möjligen av förenk-
lingsskäl vara frestande att göra avsteg från den allmänna principen (jfr 7 § AvtL), och låta 
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Det förtjänar nämnas att försäkringsgivare kan åberopa sig direkt på lag-
regeln, i 1 st 2 men (numer 2 st), vid förelägganden; det krävs inte stöd i 
försäkringsvillkoren för att försäkringsbolag ska få förelägga den försäkrade 
att väcka talan.2522

Det kan också noteras att det rör sig om en utfyllande rättsregel. Lagtexten 
medger som synes förelägganden mot ”den försäkrade”, vilket enligt 1 kap 
4 § FAL ”vid skadeförsäkring” är ”den vars intresse är försäkrat mot skadan”; 
vid ansvarsförsäkring skadevållaren.2523 ’Den försäkrade’ behöver inte vara 
identisk med försäkringstagaren, som är försäkringsgivarens motpart i för-
säkringsavtalet (jfr 1 kap 4 § FAL), utan kan vara en av försäkringen skyd-

föreläggandet få verkan som rättshandling först när den försäkrade tar del av detsamma, 
istället för redan när det kommer den försäkrade till handa. Gissningsvis är dock frågan 
av ringa praktisk betydelse.
2522 Jfr dock Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt 3 uppl s 383: ”Som framgår av lagtexten är 
dock förutsättningen att bestämmelser om sådant föreläggande tas in i villkoren.”, men se 
Bengtsson, a a 4 uppl s 435 med not 148, där det noteras att det var en felskrivning i den 
tidigare upplagan. Trots att det var en uppenbar felskrivning (det framgår ju inte alls av 
lagtexten) torde skrivningen ha orsakat viss förvirring – vilket kan tas som ett tecken på 
den vikt Bengtssons uttalanden ofta tillmäts i försäkringsavtalsrättsfrågor.
2523 Ang att en ansvarsförsäkring är en skadeförsäkring, se t ex Bengtsson, Om ansvars-
försäkring i kontraktsförhållanden (II. Försäkringskyddet) s 568 f. Att det är skade-
vållarens intresse som är försäkrat innebär att en ansvarsförsäkring, in dubio, inte utgör 
ett tredjemansavtal till förmån för skadelidande. (Märk dock att HD:s domskäl i NJA 
2017 s 601 talar för att obligatoriska ansvarsförsäkringar ska ses som tredjemansavtal.) 
Se t ex SOU 1925:21 s 191: ”Ansvarighetsförsäkring kan avse tredje mans intresse. Så 
är exempelvis fallet, när en yrkesidkare tager försäkring mot den skadeståndsskyldighet, 
som någon hans underlydande kan i hans tjänst ådraga sig. Men den, som lidit skadan, 
intager en helt annan ställning. Försäkringen tages icke i syfte att bereda honom trygghet 
för skadeståndets utbekommande. Den, som tager ansvarighetsförsäkring, gör det i syfte 
att skydda sig själv eller annan person mot den minskning i enderas förmögenhet, som 
betalning av skadestånd skulle innebära.”; likalydande i NJA II 1927 s 504. Jfr även Hult, 
Föreläsningar om försäkringsavtalslagen s 235; Löfgren, Ansvarighetsförsäkring 2 uppl 
s 7; van der Sluijs, Preskription och preklusion av den skadelidandes direktkravsrätt enligt 
FAL, Fs Bengtsson 90 år s 512 (”Försäkrat intresse vid ansvarsförsäkring är ett skade-
ståndsansvar.”); NJA 2017 s 601 p 6 (”En ansvarsförsäkring ger, enligt vad som följer 
av lag och tillämpliga försäkringsvillkor, den försäkrade skydd mot skadeståndsansvar.”). 
Utvecklingen har gått mot att i högre grad betona även skadelidandes intresse av att få ut 
ersättningen; se t ex Hellner, Försäkringsrätt 2 uppl s 390 m hänv (men se s 424); van der 
Sluijs, Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring s 61; Lindskog, Betalning 2 uppl s 227 med 
not 751; HD:s domskäl i NJA 2017 s 601 (”12. En ansvarsförsäkring syftar till att skydda 
den försäkrade mot de ekonomiska följderna av ansvar för tredje mans skada men också 
indirekt till att trygga den skadelidandes rätt till skadestånd.”, min kurs). Denna utveck-
ling synes dock inte (åtminstone inte ännu) ha motiverat en ändring av in dubio-regeln. 
Om in dubio-regeln vore den omvända, att ansvarsförsäkringsavtal in dubio omedelbart 
berättigar tredjeman, skulle 9 kap 7 § FAL också bli överflödig, annat än då försäkrings-
avtalets innehåll avviker från in dubio-regeln (och alltså stadgar att försäkringen inte gäl-
ler till förmån för tredjeman).
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dad (berättigad) tredjeman.2524 Exempelvis kan en arbetsgivare ha tecknat 
försäkring som täcker arbetstagares skadegörelse.2525 8 kap 20 § 2 st medger 
därmed förelägganden också mot annan än avtalsmotparten, nämligen ”den 
försäkrade” (dvs varje försäkringshavare), dock inte mot skadelidanden vid 
ansvarsförsäkring.2526 Det innebär att vi här har att göra med en utfyllande 
regel för tredjemansavtal. Regeln som sådan förärar dock inte tredjeman en 
rättighet, utan preciserar endast villkoren för den rättighet han redan har 
enligt försäkringsvillkoren. Systematiskt sett motsvarar regeln heller inte ett 
betungande tredjemansavtal (vilka enligt principen om avtalets subjektiva 
begränsning saknar verkan).2527 Regeln innebär endast att tredjemannens 
rättighet, enligt ett berättigande tredjemansavtal, villkoras.2528

Vad gäller rättsföljderna av regeln, om föreläggande att väcka talan i 8 kap 
20 § 1 st 2 och 3 men FAL, torde avsikten vara att de ska motsvara dem 
vid preskription, varför det rör sig om en regel om formell preklusion.2529

Detta sagt som förberedande överblick över en ökänt svåröverblickbar 
och kanske inte alldeles välformulerad lagbestämmelse,2530 samt för att 

2524 Om terminologin, se Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt 4 uppl s 227, jfr även s 439 ff.
2525 Jfr citatet från SOU:n i not 2523 ovan och Hellner, Försäkringsrätt 2 uppl s 396. 
Se allmänt även Hellner a a s 388 ff; Bengtsson, Om ansvarsförsäkring i kontraktsförhål-
landen (II. Försäkringsskyddet) s 297 ff.
2526 Skadelidanden räknas inte som försäkringshavare, jfr i not 2524 ovan m hänv, samt 
där a a s 453.
2527 Märk dock att det förstås inte finns något principiellt hinder mot att, t ex lagstift-
ningsvägen, införa undantag från principen. Den okodifierade principen hindrar inte att 
olika slag av undantag utvecklas på regelplanet; principen anger vad som gäller i allmän-
het, i avsaknad av specifika regler (med undantag).
2528 Jfr även NJA 2017 s 601, p 18, angående den närliggande men inte nödvändigtvis 
identiska frågan om villkor i förhållande till tredjemansavtalsborgenären får verkan mot 
tredjeman. Villkor kan också gälla direkt i förhållande till tredjeman, och man kan alltså 
tänka sig å ena sidan att tredjemannens rätt villkoras av att avtalsborgenären gör eller 
underlåter något, å andra sidan att rätten villkoras av att tredjemannen själv gör något. I 
det senare fallet ska villkoret för att vara verksamt ses som en villkorad rättighet, och inte 
som en tredjemansskyldighet. Ett klart exempel på det förra är att tredjeman i logistiskt 
hänseende måste ta emot det han får. Ett klart exempel på det senare att tredjeman ska 
betala en av parterna fyrahundratrettiotvå kronor och femtio öre, utan att alls få något.
2529 Jfr 5.6.3.2 samt i not 2519 ovan.
2530 Det kan noteras att regeln redan från början var avsedd att vara provisorisk, se prop 
2003/04:150 s 201 och jfr Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt 2 uppl s 378, 326; prop 
2012/13:168 s 18; Lagutskottets betänkande 2004/05:LU4 s 26 (jfr även s 30) och se 
vidare sist a prop s 19 ff. För egen del stör jag mig lite på att det inte heller i den nuvarande, 
ändrade, paragrafen sägs något om vilka rättsföljder parterna kan avtala om (preskription, 
formell preklusion, materiell preklusion, nedsatt ersättning, skadestånd, skamstraff, etc) 
eller vad som är rättsföljden av att otillåtna villkor tagits in i försäkringsvillkoren. Otillåtna 
villkor lär förstås inte vara verksamma enligt sin lydelse, men man kan tänka sig att de 
antingen är helt overksamma, eller att de är verksamma så långt som är tillåtet (exempel 
kan en bestämmelse vars ordalydelse tyder på att materiell preklusion avsetts, linje med 
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det ska vara klart vad vi inte  talar om.2531 I NJA 2017 s 601 var det 
nämligen regeln i lagrummets andra stycke som aktualiserades. I den till-
lämpliga lydelsen stadgade 8 kap 20 § 2 st FAL:

”I försäkringsavtalet får föreskrivas att den som gör gällande anspråk på 
försäkringsersättning måste anmäla detta inom viss tid, som dock inte får 
understiga sex månader från det att han har fått kännedom om sin fordran.”

Det är inte alldeles tydligt vilka avtalsvillkor som egentligen tillåts,2532 
och man kan tänka sig att innovativa villkorsskrivare formulerar villkor 
avsedda att vara tillåtna enligt regeln på olika sätt.2533 Avsikten med lag-
regeln, torde dock vara att medge avtalad specialpreskription, som avbryts 
genom att ersättningsanspråk anmäls.2534 (Anspråken behöver inte precise-
ras närmare, utan det räcker att det framgår att det rör sig om ett anspråk 
på försäkringsersättning.)2535 Den enligt lagen tillåtna rättsföljden är där-

giltighetsregeln och principen om att det större inbegriper det mindre, tillämpas som en 
regel om formell preklusion eller preskription). Möjligen är inte sällan en tolkningsprin-
cip liknande in dubio contra stipulatorem motiverad, på så vis att varje oklarhet ska gå ut 
över försäkringsbolaget, som inte formulerat bättre villkor – vilket innebär att rättsföljden 
av att otillåtna villkor tagits in i försäkringsavtalet kan variera efter omständigheterna.
2531 I det aktuella, särskilt svårgenomträngliga försäkringsrättsliga sammanhanget tror jag 
nämligen att det är befogat.
2532 Se vid och i noterna 2474 och 2475 ovan.
2533 Man kan exempelvis tänka sig att villkoret skrivs som en materiell preklusionsregel. I 
så fall kan det ifrågasättas om inte det skulle anses som jämställt med ett förtäckt omfatt-
ningsvillkor (jfr 4 kap 11 § FAL), eftersom en sådan regel i praktiken ofta skulle handla 
om att dirigera försäkringshavarens agerande. (Förhållandet till 8 kap 19 § jfrt m 7 kap 
2 §, där rättsföljden är att ersättningen sätts ned efter vad som är skäligt, inte att den helt 
bortfaller, framstår också som potentiellt problematiskt så snart avtalsförfattares alster 
börjar avvika mer än marginellt från 8 kap 20 §.) Det är dock en särskild fråga, som det 
här bär för långt att gå in på (fotnoten skulle bli rekordlång och det aktualiserar komplice-
rade frågor med anknytning till försäkringsbolagens handlingsutrymme, produktfrihets-
principen, analog tillämpning av tvingande rätt, Hellners förslag och inflytande i frågan, 
och så vidare – se allmänt t ex Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt 4 uppl s 135 ff m hänv).
2534 Så tycks också HD ha tolkat regeln i NJA 2013 s 253 (även om det inte sägs uttryck-
ligen så synes det bäst förenligt med HD:s dom). Jfr även Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt 
4 uppl s 435.
2535 Kraven torde mutatis mutandis motsvara de som ställs på en neutral reklamation 
(≈”Nu har något hänt och jag håller dig ansvarig, enligt avtal.”), med den preciseringen 
att det påstådda försäkringsfallet måste vara tillräckligt preciserat för att bolaget ska kunna 
bedöma sitt ansvar. Se om kravet NJA 2019 s 136, ssk p 16 ff. Jfr även Bengtsson, Försäk-
ringsavtalsrätt 4 uppl s 435 och Nydrén, Anspråkslös skadeanmälan?, i Andersson m fl, 
Uppsatser om försäkringsrättsliga regler och principer s 186 ff. I FAL-motiven är inställ-
ningen att ingen ändring i förhållande till GFAL är avsedd, jfr även prop 2003/04:150 
s 217 f och på s 435 där det angående 8 kap 20 § FAL hänvisas direkt till förarbetena från 
1927, ”NJA II 1927 s 407 f ”, om än angående en annan fråga). Jfr även SOU 1977:84 
(Konsumentsförsäkringslag) s 247: ”Det är inte nödvändigt att den som vill framställa 
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med preskription (eller möjligen formell preklusion, vilket dock saknar 
betydelse i den mån dessa rättsföljder är likvärdiga).

Som på tal om fallomständigheterna nämndes ovan fanns det i försäk-
ringsavtalet ett villkor som parterna, synbarligen på försäkringsgivarens 
initiativ, kom att kalla ”preklusionsvillkoret”. Detta villkor löd:

”Den som vill utnyttja försäkringen måste anmäla detta inom sex måna-
der från det att någon gjort gällande ett skadeståndskrav mot den försäk-
rade. Om så inte sker är [försäkringsgivaren] fritt från sina åtaganden enligt 
6.1.7.1.”

Punkt 6.1.7 i försäkringsavtalet reglerade försäkringens omfattning, vad 
gäller både försäkringsgivarens åtagande och undantag från försäkringen. 
Punkten 6.1.7.1 innehöll försäkringsbolagets grundläggande åtagande, 
och en för sen anmälan skulle alltså medföra att försäkringsgivaren var fri 
från detta åtagande.

Då ”preklusionsvillkoret” hänvisade till ett omfattningsvillkor hade bygg-
bolaget möjligen kunnat göra gällande att villkoret skulle tolkas som att 
det innebar att inträffade försäkringsfall som anmälts för sent vore undantagna 
från försäkringens omfattning. Även om detta inte skulle innebära en ”dold 
handlingsklausul” och därför utgöra ett otillåtet omfattningsvillkor (8 kap 
16 § jämförd med 4 kap 11 § FAL är inte direkt tillämpliga), så skulle möj-
ligen ett sådant villkor kunna anses motsvara ett villkor om materiell pre-
klusion, vilket i så fall går längre än vad som är tillåtet enligt 8 kap 20 § 2 st 
FAL i dess dåvarande lydelse (regeln torde medge formell preklusion, inte 
materiell).2536 Då skulle villkoret stå i strid med tvingande rätt och rimligen 
inte få åberopas mot den försäkrade.2537 Därmed skulle det sakna verkan 
också mot byggbolagets direktkrav, som härleds från den försäkrade. I så fall 
skulle inte byggbolagets direktkravsrätt prekluderas, eftersom inte heller den 

anspråk preciserar sitt krav på grund av skadan. Detta kan ofta vara omöjligt vid den 
tidpunkt då skadeanmälan sker, men försäkringsgivaren kan likväl vara skyldig att påbörja 
utredningen så att ersättning skall kunna utbetalas så snart som möjligt.”
2536 Jfr allmänt om dolda handlingsklausuler ssk Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt 4 uppl 
s 134 ff, bl a s 148 m hänv; Schmidt, Anm av Hellner, Exclusions of Risk and Duties 
Imposed on the Insured, SvJT 1956 s 264 f, samt den anmälda boken; Hellner, Försäk-
ringsrätt 2 uppl s 60 ff, 86 ff, 162 ff, 177 ff, jfr s 132 ff; SOU 1989:88 s 191 ff; SOU 
1986:56 s 307 ff; Munukka, Försäkringsbolags lojalitetskrav under utmejsling, SvJT 
2010 s 602 m hänv; S O Johansson, Svensk rättspraxis: Sjörätt och annan transport rätt 
2001–2005, SvJT 2008 s 323 f. Se även Hellner, Försäkringsrätt 2 uppl s 197, som note-
rar motsvarande problem i anslutning till motsvarande regel i 30 § GFAL.
2537 I 8 kap 20 § 2 st anges i och för sig ingen rättsföljd av att otillåtna villkor tagits in i 
försäkringsavtalet (jfr i not 2530 ovan), men det framstår som tilltalande att denna skulle 
vara densamma som enligt GFAL:s motsvarande regel, det vill säga 30 § GFAL, där regeln 
var att förbehåll som gick längre än vad som var tillåtet saknade verkan mot den som 
krävde ersättning, se lagtexten och jfr Hellner, Försäkringsrätt 2 uppl s 197.
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försäkrades anspråk vore prekluderat. Då funnes det ju inte något verksamt 
preklusionsvillkor – eftersom det preklusionsvillkor som i och för sig fanns, 
vore overksamt. (Se vidare om HD:s dom nedan.)

Någon sådan argumentation fördes dock inte i målet, och även om den 
hade gjort det så är det tveksamt om villkoret verkligen bör tolkas som att 
det tar sikte på materiell preklusion och/eller motsvarar ett försåtligt otillåtet 
omfattningsvillkor. Trots hänvisningen till omfattningsvillkoren står det ju 
att försäkringsbolaget ”är fritt från sina åtaganden” – inte att den inträffade 
risk som ligger till grund för det för sent anmälda anspråket inte omfattas 
av försäkringen.2538

Inte ens om det hade varit tydligare formulerat som ett omfattnings-
villkor är det säkert att det vore otillåtet. Regeln i 4 kap 11 § FAL är inte 
tillämplig, och analog tillämpning framstår, även om den lär vara möjlig i 
princip,2539 som tveksam, då ”biförpliktelsen” att anmäla försäkringsanspråk 
är av en annan karaktär än dem som tas upp i 4 kap FAL, och då avsikten 
med 4 kap 11 § (jfr 8 kap 16 § st FAL) är att förhindra att skyddsreglerna 
i 4 kap kringgås genom att biförpliktelser formuleras som omfattningsvill-
kor.2540 (Det klassiska exemplet är att ett villkor, istället för som en säker-
hetsförpliktelse om att hålla sin cykel låst, formuleras som att försäkringen 
endast omfattar låst cykel.)2541

Det fanns alltså ett villkor om formell preklusion i försäkringsavtalet. Även 
om villkoret inte entydigt fastslår detta, så måste det rimligen tolkas som 
att det som prekluderas är det för sent anmälda anspråket (fordran),2542 
vilket innebär att anmälaren inte har rätt att kräva ersättning.

2538 Det är alltså långsökt att se det som ett enligt FAL otillåtet villkor. Preklusionsvillko-
ret i NJA 2017 s 601 kan dock konstrateras mot preskriptionsvillkoret i NJA 2013 s 253 
som skrevs under rubriken ”Preskription”, citeras hos föredraganden, på s 260, och löd: 
”Den som har fordran på grund av försäkringen förlorar sin rätt om han inte framstäl-
ler sitt anspråk till försäkringsbolaget inom ett år från det han fått kännedom om sin 
fordran. – Den som har fordran skall vidare, för att inte förlora sin rätt, väcka talan mot 
försäkringsbolaget om anspråket inom tre år från det han fått kännedom om sin fordran, 
och i vart fall inom tio år från det att fordran tidigast hade kunnat göras gällande.” Detta 
preskriptionsvillkor är tydligare, och såtillvida bättre.
2539 Jfr Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt 4 uppl s 139 f; 148 ff, ssk s 152 ff, jfr s 334 ff. Jfr 
även Hellner, Försäkringsrätt 2 uppl s 60 ff, ssk s 63 f, 77 ff.
2540 Se och jämför Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt 4 uppl s 334 ff.
2541 Se Prop 2003/04:150 s 428. Jfr SOU 1989:88 s 192; SOU 1977:84 s 149; Hellner, 
Försäkringsrätt 2 uppl s 87; Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt 4 uppl s 148 f.
2542 Det följer av att villkorets andra mening läses mot den första (istället för isolerad), 
samt mot den rättsliga kontexten (8 kap 20 § FAL) efter den s k giltighetsregelns linjer.
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5.6.3.4 Högsta domstolens dom i NJA 2017 s 601
Målet i NJA 2017 s 601 rörde som sagt ett direktkrav enligt 9 kap 7 § 
1 st 2 FAL. Direktkravet framställdes av ett byggbolag, vilket var skade-
lidande i relation till den skadevållande projektör som tagit ansvarsför-
säkring. HD närmade sig fallet genom att formulera en övergripande 
fråga som att målet rörde betydelsen av att den försäkrade, det vill säga 
projektören, inte anmält ersättningskravet inom den tid som föreskrevs i 
preklusionsvillkoret.

Denna fråga var till synes busenkel. Domskälen kunde ha blivit korta. 
HD hade kunnat hänvisa till 9 kap 7 § FAL:s ordalydelse, där det står 
att ”den skadelidande”, ”vid ansvarsförsäkring” får ”rikta krav direkt 
mot försäkringsbolaget på ersättning enligt försäkringsavtalet”.2543 Däref-
ter kunde domstolen konstaterat att den försäkrades rätt till ersättning 
prekluderats, enligt preklusionsvillkoret, vilket efter att ha tolkats befun-
nits vara tillåtet enligt 8 kap 20 § 2 st FAL.2544 Domstolen kunde då ha 
funnit att preklusionen innebar att det inte fanns någon rätt till ”ersätt-
ning enligt försäkringsavtalet”, varför det undantag från huvudregeln om 
avtalets subjektiva begränsning som erbjuds i 9 kap 7 § FAL inte var 

2543 Min kurs. Jfr S O Johansson & van der Sluijs, Direktkrav vid ansvarsförsäkring 
enligt den nya försäkringsavtalslagen, SvJT 2006 s 82. En sådan hänvisning hade legat 
nära till hands i domskälens p 10, där det sägs att: ”Huvudregeln beträffande direktkravs-
rätt vid den försäkrades konkurs kan således beskrivas på det sättet, att den skadelidande 
inte kommer i vare sig bättre eller sämre läge än den försäkrade. Han får den rätt till 
försäkringsersättning som avtalet ger den försäkrade, varken mer eller mindre, om något 
annat inte följer av lagen eller avtalsvillkoren.” Det kan också noteras att minoriteten byg-
ger sitt resonemang med hänsyn till ordalagen i 9 kap 7 § GFAL, se NJA 2017 s 601, på 
s 620. Där tas dock även fasta på vissa skrivningar i motiven (prop 2003/04:150 s 479 f ), 
vilka minoriteten läser som begränsande, på så vis att skrivningen ”ersättning enligt för-
säkringsavtalet” endast skulle avse ungefär ”beloppet”. Det har förvisso täckning i moti-
ven att läsa det som en prec i ser ing,  av vilket ersättningsbelopp skadelidanden har rätt 
till, men motiven måste inte nödvändigtvis läsas som att de innebär en inskränkning 
av lagtextens väl egentligen vidare språkliga betydelse. Minoritetens resonemang landar 
i motsatt utgång – preklusionsvillkoret ska inte påverka skadelidandens direktkravsrätt; 
eller spegelvänt: försäkringsgivaren får inte invända att preklusion, eller med minoritetens 
terminologi preskription, inträtt p g a avtalsvillkor. Det vore, enligt minoriteten, ofören-
ligt med lagstiftningens grundläggande ändamål, vilket anges vara att ge tredjemannen 
en självständig direktkravsrätt, vilken varken är rent illusorisk eller alltför beroende av 
skadevållaren, och därtill skulle det innebära att parterna i försäkringsavtalet kunde dis-
ponera över den skadelidande tredjemannens rätt, i strid med allmänna avtalsrättsliga 
principer (varvid det lär vara bara parterna-principen som avses. Enligt minoriteten ska 
alltså ”ett villkor enligt 8 kap 20 § andra st [FAL] inte påverka den skadelidandes rätt att 
rikta direktkrav mot försäkringsbolaget enligt 9 kap 7 §.” (Notera att det är bredare än 
nuvarande 8 kap 20 § 4 st, som bara gäller anspråk enligt 9 kap 7 § 1 st 1.)
2544 Det är väl också väsentligen budskapet i domskälens p 22–24, respektive 17–21.
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tillämpligt. HD kunde därpå kort ha konstaterat att det inte heller fanns 
några andra tillämpliga undantag,2545 för att sedan slutsatsvis fastslå att 
byggbolagets talan skulle ogillas.

Materiellt sett är väl det också vad domen innebär. Domstolen valde 
dock en annan, längre, väg till samma slutsats. Eftersom prövningstill-
stånd ändå hade meddelats, kunde man lika gärna passa på att försöka 
prejudicera lite bredare, till ledning för rättstillämpningen. (Ser det ut 
som.)2546

Det gjorde också domstolen, och den lade ut texten om direktkravsrätt och 
försäkringsgivarens invändningsrätt, genom att ganska detaljerat tala om 
gamla och nya försäkringsavtalslagen samt om hur direktkravsrätterna där 
konstruerats;2547 om obligatorisk ansvarsförsäkring;2548 om materiell rätt 
och betalningslegitimation vid direktkrav och cessio necessaria,2549 samt 
förstås, något om självständiga respektive härledda direktkrav,2550 och om 
tolkning av lag och avtal –2551 allt kärnfullt sammanfattat, rakt på sak och 
utan onödiga utsvävningar, i 25 textstycken som spänner över elva sidor 
(sex sidor i NJA-formatet).2552 De flesta av domstolens många intressanta 
synpunkter har dock, i den mån de är relevanta för oss, kommenterats på 
annat håll i denna bok, varför vi här kan hålla oss kort.2553

2545 Jfr om den retoriska figuren divisio i not 2178 ovan.
2546 Jfr om fallet 6.5.4 nedan och 5.6.2.2 ovan, samt om prejudikatbildningsideologi 
4.4.4 ovan.
2547 Se NJA 2017 s 601, domskälens p 7–8 samt därtill 5.2 ovan och 6.2 nedan.
2548 Se NJA 2017 s 601, domskälens p 11, varom ovan, den packade texten efter 
not 2441.
2549 Se NJA 2017 s 601, domskälens p 8, där domstolen dock inte använder den latinska 
termen. Om cessio necessaria, jfr i och vid not 2391 ovan.
2550 Se NJA 2017 s 601, ssk domskälens p 9, jfr p 10 och 15.
2551 Se NJA 2017 s 601, domskälens p 17–21 om tolkning av FAL; i p 19 m h t dess 
ordalydelse, lagens systematik, praktiska konsekvenser och regleringens syfte (vilket är att 
försäkringsbolagets ansvar inte ska hållas svävande allt för länge, se prop 2003/04:150 
s 472 och minoritetens andra stycke under den första rubriken ”Vid företagsförsäkring 
finns särskilda regler […]” som båda hänvisar till NJA II 1927 s 407 f, med specialmotive-
ringen till 30 § GFAL; jfr även majoritetens p 17). I samma p förekommer för övrigt även 
den gamla lagtolkningsstorheten ”vad lagstiftaren avsett” (jfr även p 9 och 13). Därutöver 
fäster domstolen avseende vid senare lagändringar och deras förarbeten samt lagens tving-
ande karaktär, i p 20 och 21. Om försäkringsavtalstolkningen, se p 22–24.
2552 ”Sten i glashus” säger du? – till han som genomgående presterat ganska ingående 
utläggningar av diverse saker… Ja, det är klart; man ska se om sitt eget hus, och så vidare, 
men det här är faktiskt en annan genre än den HD skriver i (eller överhuvudtaget kan 
skriva i), och när nu domstolen lagt sig till med att ganska konsekvent ”inordna fallet i 
en bredare rättslig kontext”, eller så, så får den goda domstolen nog också tåla lite vänligt 
gyckel, mellan vänner.
2553 Se hänv i noterna strax ovan, samt därutöver i not 2528 och vidare 6.5.4 nedan.
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Om HD hade valt den kortare resonemangsvägen så hade domstolen 
också kunnat vara tydligare med att direktkrav, åtminstone sådana enligt 
9 kap 7 § FAL, som huvudregel ska betraktas som härledda.2554 Det lär 
nämligen vara huvudregeln, när det gäller direktkrav i snäv mening (det 
vill säga exklusive tredjemansavtal, utomobligatoriskt skadestånd, och de 
andra figurer som ibland dragits in under det vidare samlingsbegreppet 
direktkrav).2555 Denna huvudregel är också konsekvent med HD:s dom, 
och med lite god vilja och hermeneutisk fantasi kan man se den uttryckt 
genom domen.2556

Att HD inte var särskilt tydlig i sitt uttryckande av huvudregeln är 
dock klart förlåtligt. I linje med vad som framgått i anslutning till NJA 
2009 s 355 ovan kan nämligen huvudregeln förses med åtskilliga modi-
fikationer och undantag, med hänsyn till vad för typ av invändning den 
direktkrävde reser, och i vad direktkravsrätten grundar sig.2557

Poängen då, om intresseavvägningar och vikten av att inte utöka den bakre 
gäldenärens ansvar. HD:s bedömning innebar att någon direktkravs-
rätt inte förelåg. Om en direktkravsrätt hade ansetts föreligga, trots att 
anspråket prekluderats, så skulle det innebära en utökning av den bakre 

2554 Se om distinktionen mellan härledda och självständiga direktkrav 5.6.1 ovan. JustR 
Lindskogs tillägg är dock konsekvent med denna huvudregel. Jfr även Tørum, Direk-
tekrav s 198 ff, ssk s 207. Tørum, Foholdet mellem kontrakts- og deliktsansvar, NJM 
2017 s 270 ff skriver att direktkrav som utgångspunkt är självständiga, men det bygger 
på att han använder ett påtagligt vitt direktkravsbegrepp, till vilket räknas bl a utom-
obligatoriska skadeståndskrav, vilka mycket riktigt som utgångspunkt är självständiga. 
Det illustreras också av de fall han anför.
2555 Jfr 4.2.1 ovan och se, utöver 9 kap 7 § FAL främst 46 § 2 st KKöpL. Det innebär 
att den självständighet krav som kan föreligga vid krav som grundas på andra rättsfigurer 
(tredjemansavtal, etc), kan förklaras med att dessa rättsfigurer inte rör direktkrav (i snäv 
mening) – varför huvudregeln för sådana är irrelevant. Jfr hur minoriteten i NJA 2017 
s 601 slår huvudet på spiken: ”Ett direktkrav enligt [FAL] kan inte jämställas med förvärv 
av en fordran enligt ett försäkringsavtal. Grunden för rätten till ersättning ur försäkringen 
är en annan (jfr uttalandena i NJA 2009 s 355). Direktkravsrätten tar sin utgångspunkt i 
skadeståndsanspråket och skiljer sig principiellt från ett krav på försäkringsersättning på 
grund av överlåtelse eller tredjemansavtal.” Denna skrivning får dock till följd att banden 
med 95 § 3 st GFAL så att säga klipps, och att den allmänna principen i 27 § SkbrL blir 
irrelevant – varefter resonemanget liksom börjar om, på ny kula, och leder till motsatt 
slutsats.
2556 Se särskilt p 10 (cit i not 2543 ovan) och 15: ”Med utgångspunkt i att den direkt-
kravsrätt som den skadelidande har vid den försäkrades konkurs inte ska ställa honom 
i vare sig bättre eller sämre läge än denne, så träffar rättighetsförlust på den försäkrades 
sida den skadelidandes direktkravsrätt, om inte något annat framgår av lagen eller för-
säkringsvillkoren. Om den försäkrade till följd av ett villkor av det i målet aktuella slaget 
har förlorat sin rätt till ersättning enligt försäkringsavtalet, så har enligt huvudregeln (se 
p. 10) inte heller den skadelidande någon rätt till ersättning.”
2557 Se 5.6.2.2 ovan, ssk efter not 2433.
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gäldenärens ansvar, eftersom det direktkrävda försäkringsbolaget då 
varit skyldigt att utge ersättning. Man kan förstås uttrycka detta som 
att det hade inneburit en begränsning av direktkravsgäldenärens invänd-
ningsrätt, eftersom invändningen om preklusion då varit overksam. En 
begränsning av invändningsrätten innebär dock även en utökning av 
ansvaret – givet att en långtgående invändningsrätt korresponderar mot 
ett begränsat ansvar, och vice versa.

Domen kan därmed, förvisso generaliserat till helt abstrakta termer, 
tas till intäkt för att en sådan ansvarsutökning kan uppfattas som icke 
önskvärd. Fallet är således konsekvent med den helt generella värdering 
som nämndes inledningsvis här i 5.6. Beskrivet i vågskålsmetaforens ter-
mer: ansvarsutökningen innebar att antidirektkravsvågskålen vägde över – 
och den direktkrävandes krav ogillades.

Avslutningsvis kan noteras att JustR Lindskog bidrar med ett tankeväckande 
tillägg i NJA 2017 s 601. Han antyder ett antal problem med FAL:s nuva-
rande direktkravsregler, och anknyter sedan till skillnaden mellan härledda 
och självständiga direktkrav, genom att skriva: ”Om det finns rättspolitiska 
skäl för att trygga den skadelidande genom att göra hans rätt mer fristående 
från den försäkrades rätt [det vill säga göra direktkravsrätten mer självstän-
dig] än vad som följer av försäkringsavtalslagen sådan den nu är, så bör det 
enligt min mening ske genom att direktkravsrätten inte kopplas till några 
förutsättningar på den försäkrades sida (såsom t.ex. konkurs). Huruvida det 
finns sådana rättspolitiska skäl lämnar jag här öppet.”2558

Om den skadelidandes direktkravsrätt inte kopplades till några förutsätt-
ningar på den ansvarsförsäkrades sida (inte heller dennas bristande betal-
ningsförmåga), så skulle det inte krävas mycket för att anse ansvarsförsäk-
ringen reellt sett utgöra ett tredjemansavtal till förmån för skadelidanden. Då 
skulle inte bara ersättningen ofta, eller kanske rentav regelmässigt, komma 
att betalas ut direkt till den skadelidande, utan denna skulle dessutom ha 
en självständig rätt att kräva densamma. Det traditionella argumentet för 
att en ansvarsförsäkring inte är ett tredjemansavtal är att den inte täcker 
skadan, utan ansvaret, och att ”den försäkrade” därför är skadevållaren, inte 
skade lidanden.2559 Om dock den skadelidande skulle utgöra den materi-

2558 NJA 2017 s 601, in fine. Jfr i anslutning till den fråga Lindskog lämnar öppen även 
van der Sluijs, Studier i försäkringsrätt s 39 ff.
2559 Se t ex i not 2523 ovan m hänv; NJA 2017 s 601, eller NJA 2018 s 834, HD:s 
domskäl p 9: ”En ansvarsförsäkring ger, enligt vad som följer av lag och tillämpliga för-
säkringsvillkor, den försäkrade skydd mot skadeståndsansvar. Den försäkrades rätt till för-
säkringsersättning förutsätter i princip ett däremot svarande ansvar mot en skadelidande 
tredje man. Försäkringen syftar alltså i första hand till att skydda den försäkrade mot de 
ekonomiska följderna av ansvar för tredje mans skada.” HD fortsätter i och för sig där 
med konstaterandet att: ”Effekten av denna ordning är också att försäkringen indirekt 
tryggar den skadelidandes rätt till skadestånd.” (min kurs), vilket förstås stämmer, då det 
finns ett funktionellt samband mellan försäkringshavarens ersättning och skadeståndet. 
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ellt berättigade borgenären framstår det traditionella argumentet inte utan 
vidare som hållbart.2560 Det ligger då närmare till hands att se skadelidanden 
som en genom försäkringsavtalet berättigad tredjeman.

Om det då skulle anses finnas skäl för en lagändring i linje med den 
Lindskog antyder, så kan det ifrågasättas om man inte borde konstruera 
direktkravsrätten på ett annat sätt. Man kunde då göra om reglerna i 9 kap 
FAL till utfyllande regler om tredjemansavtal. Sådana regler kan förstås göras 
tvingande, i den mån det är befogat,2561 och tredjemannens rätt är ändå 
grundad i försäkringsavtalet (”ersättning enligt försäkringsavtalet” står det 
ju i 9 kap 7 § 1 st). Förmodligen skulle man då också kunna åstadkomma 

För den traditionella synen på ansvarsförsäkring är dock det där lilla ordet ”indirekt” 
avgörande. Skyddet för skadelidanden har ansetts underordnat, medan skyddet för den 
skadevållande försäkringshavaren setts som det centrala. Denna traditionella syn är dock 
utmanad redan genom regler om skadelidandens direktkravsrätt som sådana, då dessa 
syftar till att skydda skadelidanden, se 6.2 nedan.
2560 Ersättningsfaktorer kan dock spela in. Försäkringsersättningen behöver inte nöd-
vändigtvis motsvara skadeståndet (jfr t ex avdrag för självrisk) som i sin tur inte måste 
motsvara skadan (även om det är idealfallet).
2561 I vilken omfattning det är befogat är dock förstås inte en okomplicerad fråga. Märk, 
förresten att jag här följer (bl a) B Lehrberg, genom att hänföra även tvingande regler till 
utfyllningen, se t ex B Lehrberg, Avtalstolkning 7 uppl s 257: ”Vid utfyllning tillämpas i 
första hand tvingande rättsregler, när sådana finns.” J Samuelsson, Tolkning och utfyllning 
s 254, vid och i not 662, menar att Lehrberg därigenom avviker från den avtalsrättsliga 
traditionen, och hänvisar (med jfr-markör) till Vahlén, Avtal och tolkning s 193, samt 
Adlercreutz, Avtalsrätt II 5 uppl s 15. Vahlén är dock inte helt distinkt i åtskiljandet av 
dispositiva och tvingande regler. Han skriver bl a att: ”Den ytterligare verksamhet [än 
tolkningen i snäv mening], som kan erfordras för att fastställa rättshandlingens eller avta-
lets verkningar inom ramen för tvingande rättsregler benämnes ut fy l ln ing. […] Utfyll-
ningen är i motsats [till tolkningen] av rent rättslig natur och försiggår vanligen genom 
användande av dispositiva rättsregler som bestämma verkningarna av rättshandlingar och 
avtal.” (mina kurs, spärr i original.) Senare är dock Vahlén benägen att laborera med tre 
kategorier, nämligen tolkning, utfyllning med dispositiva regler och (utfyllning med?) 
tvingande regler. På s 196 skriver han: ”Ett avtals innehåll kan således vara att bestämma 
med hjälp av såväl tolkning och utfyllning som tvingande rättsregler.” Adlercreutz, a st, är 
tydligare och skriver bl a: ”Utfyllning eller komplettering av avtal […] Avtal kan komplet-
teras inte endast med dispositiva utan även med tvingande rättsregler. Dessa har inte endast 
en korrigerande funktion […] De ger ofta en materiell lösning på frågor som parterna 
lämnat öppna […] Valet av utfyllande rättsregler (även de tvingande) beror på avtalstypen.” 
(kurs ändrad.) J Samuelssons poäng torde dock vara att förstå mot bakgrund av att det 
paradigmatiska utfyllningsfallet, för såväl Vahlén som Adlercreutz, var utfyllning med 
dispositiva regler – det illustreras inte minst av att Adlercreutz, a st, skriver: ”Här åsyftas 
dock, när annat inte säges, endast komplettering med dispositiva regler, vilka alltså träder i 
funktion när inte annat följer av avtalet.” Att omtala även tvingande regler som utfyllande 
sådana är dock inte Lehrbergs idé, utan det finns sådana terminologiska tendenser även i 
äldre källor (möjligen är det också vad Samuelssons jfr-markör avses utvisa). Låt vara att 
det paradigmatiska utfyllningsfallet alltså var, och alltjämt är, utfyllning med dispositiva 
regler.
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lagtekniska förenklingar i den nu inte direkt okomplicerade FAL.2562 Möj-
ligen skulle då också den rättsliga problemlösningen, i problematiska fall, 
kunna bli mer intuitivt lättnavigerad. Det framstår inte som otänkbart att 
det skulle förenkla för jurister som är mer vana vid att tänka i avtalstermer 
än i direktkravstermer (vilket lär vara en och annan). – Sagt som ett utkast 
av ett halvtänkt litet skrivbordsspån.

5.6.4 Om den växande vikten av att ”skydda kontraktskedjans 
reglering”

”Kötz er på linje med dette, og går så langt som å hevde at 
selvstendige direktekrav (deliktskrav) kan «pervertere» kon-
traktenes risikofordeling.”

Amund Bjøranger Tørum2563

Ett argument som på senare år fått viss spridning betonar vikten av att 
skydda kontraktskedjans reglering.2564 Sådan argumentation byggs upp 
genom att ett antal olika idéer knyts samman med varandra, ofta i nar-

2562 Jfr t ex citatet i not 118 ovan.
2563 Tørum, Direktekrav s 204. Filologisk bonusinformation: Tørum anknyter här till Kötz, 
European Contract Law s 256, i Tony Weirs översättning (1997) av Kötz, Europäisches 
Vertragsrecht I (1992). I Weirs översättning lyder den aktuella passagen: ”But to allow 
such short-circuiting by the law of tort would pervert the contractual allocation of risks 
between the various parties and also permit the appropriate time-bar to be sidestepped.” 
(min kurs). I Kötz tyska originaltext (som i Europäisches vertragsrecht 2 uppl finns på 
s 484) lyder passagen: ”Durch einen solchen deliktsrechtlichen »durchgriff« würde aller-
dings die vertraglichen geordnete Risikoverteilung unter den mehreren Parteien aus den 
Angeln gehoben und auch die Verjährungsfrist des Werkvertragsrecht umgangen werden.” 
Det är förstås omöjligt att översätta idiomatiska uttryckssätt (det finns ett kul avsnitt av 
TV-serien Archer där det blir ett återkommande tema). Man kan dock ifrågasätta om 
inte Weirs översättning innebär en retorisk förstärkning av Kötz poäng. Om så är fallet 
innebär det att översättningen är ägnad att väcka större antipatier mot det deliktsrättsliga 
»genombrottet« än originaltexten. Att något hävs ur sin vinkel kan förvisso anses innebära 
en ändring, och kanske rent av en grundläggande sådan, men det behöver inte innebära 
att det blir ”perverst” – vilket tycks mig (och att döma av citatet ovan även Tørum) 
vara ett rätt starkt ord. Weirs översättning är dock etymologiskt fin, då pervers kommer 
av latinets pervertere, som skulle kunna översättas som kasta överända, eller omvända, 
vilket ju uppenbarligen förändrar någots vinkel. På svenska kan visserligen också ordet 
pervers användas synonymt med uttryck som snedvriden och förvänd – men därtill med 
t ex onaturlig, abnorm eller naturvidrig, och det tycks vara sådana konnotationer Tørum 
uppfattat och anspelar på.
2564 Se hos Tørum, Direktekrav s 28 f, 198 ff, jfr s 528 ff, varom nedan. Jfr även Tørum, 
Forholdet mellom kontrakts- og deliktsansvar, NJM 2017 s 251 ff (där argumentet ofta 
återkommer och synes tillmätas rätt stort värde, se t ex s 253, 256, 258, 262 f, 266, 270, 
274 f ) och i anslutning därtill Iversens därpå följande debattinlägg, Forholdet mellem 
kontrakts- og deliktsansvar s 279 ff, bl a s 283, 288 ff, ssk s 290. Se även Kleineman, 
Utomkontraktuellt ansvar med kontraktsrättsliga begränsningar, Vb Sandgren s 303 ff, 
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rativ som får till funktion att premiera avtalsregimer.2565 Kontraktuella 
paradigmval sätts då i förgrunden, på ett sätt som innebär att avtalsregi-
mer överordnas andra möjliga regimer, och därmed stör ut inte minst den 
utomkontraktuella logik som annars kunnat vara styrande.2566

Kontraktskedjemetaforen har i direktkravsdiskursen främst tjänat som 
en topik för positivt direktkravsgrundande argumentation. Metaforen 
har dock även utnyttjats inom ramen för antidirektkravsargumenta-
tion, särskilt när direktkravstermen använts om krav mot bakre led i vid 
mening, istället för att knytas till en viss grund för fordringar.2567 Den 
typ av argumentation som avses utnyttjar kontraktskedjemetaforen för att 
etablera en koppling mellan olika avtalsförhållanden. Metaforen innebär en 
retoriskt effektiv bildsättning som underlättar gestaltandet av förhållan-
dena som funktionellt sammanbundna. En transkontraktuell ekonomisk 
relation, som utgör en lämplig analysmodul för det moderna ekonomiska 
livet; istället för flera formalistiskt åtskilda enheter som enligt den tradi-
tionellt dogmatiska avtalsanalysen.2568 (Som antyds kombineras sådana 
bildsättningar gärna med modernistisk retorik, där det nuvarande defi-
nieras i motsats till något äldre, föråldrat, på ett sätt som kan gynna talare 
vilka i progressiv anda vill bryta med traditionens mönster.)

Vi återkommer till kontraktskedjemetaforen och behandlar den mer 
utförligt nedan (6.1). Det sagda räcker dock för våra poänger här.

Att retoriskt knyta samman olika avtalsförhållanden innebär ett sätt 
att relevansgöra argument som inte finner förankring i de tvistande par-
ternas inbördes avtal. Enligt den klassiska analysen är villkoren i Cs avtal 
med B inte relevanta för den ickekontraktuella relationen mellan A och 
C (när det gäller As skyldigheter).2569 Kontraktskedjemetaforen kan dock 

ssk s 314 f (cit i noten nedan). Jfr även Ulfbeck, Kontrakters relativitet, t ex s 196 f, och 
Sandvik, Direkta krav mot tillverkare i finsk rätt – caveat productor, Fs Bryde Andersen 
s 651 ff, bl a s 658 m hänv och se därtill 6.1 nedan.
2565 Jfr på temat även 6.4 nedan, ssk vid not 2838 ff.
2566 Jfr om Tørum nedan, och t ex Kleineman, Utomkontraktuellt ansvar med kontrakts-
rättsliga begränsningar, Vb Sandgren s 303 ff, ssk s 314 f (som skriver att här i Sverige 
”har emellertid [HD] nu valt att slå in på en mer rättspolitiskt orienterad väg där man 
givit utrymme för utomobligatoriska skadeståndsregler samtidigt som man bevakar att 
dessa principer inte ’slår ut’ den kommersiella riskfördelning som är kännetecknande för 
kommersiell avtalsrätt och det synsättet får man därför hoppas att domstolen är redo att 
utveckla vidare. En helt okomplicerad övning kommer det inte att bli eftersom utomkon-
traktuella regler aldrig får tillåtas bli fördelaktigare än kontraktsrättsliga.”)
2567 Temat har redan tangerats, i anslutning till NJA 2001 s 711 5.5 ovan. Jfr om olika 
bestämningar av direktkravsbegreppet 4.2.1 ovan.
2568 Jfr 6.1 nedan.
2569 Däremot kan avtalet mellan B och C påverka As rättigheter, nämligen om det rör sig 
om ett berättigande tredjemansavtal.
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tjäna till att relevansgöra innehållet i andra avtal i kontraktskedjan. Den 
som anför argument om vikten av att skydda kontraktskedjans reglering 
utnyttjar detta.

Den norske komparatisten och advokaten Amund Bjøranger Tørum 
ger oss det kanske mest centrala exemplet. Hans rättsvetenskapliga insat-
ser lär nämligen haft betydelse för det aktuella argumentets spridning. 
Främst i anledning av den roll argumentet ges i doktorsavhandlingen, 
Direktekrav: Særlig om direktekrav ved kjøp, tilvirkning og entreprise. 
Formuerettslige analyser i komparativ belysning, från 2007.2570 Tidigt i 
avhandlingen framgår nämligen att den:

”bygger på visse prinsipielle utgangspunkter, og det mest grunnleggende er at 
direktekrav i utgangspunktet ikke bør kunne fremmes i strid med kontrakt-
skjedens regulering.”2571

Denna Tørums mest grundläggande principiella utgångspunkt förklaras 
väsentligen med att hans ”syn”:

”er at en balansert avveining av direktekravsdebitors ([A]s) og direktkravsde-
bitors ([C]s) interesser best kan skje gjennom kontraktsrettslige bakgrunns-
regler om direktekrav.”2572

och det främsta argumentet för denna syn verkar vara att:
”Deliktsreglene, som primært er utformet med tanke på tingsskader og per-
sonskader mellom andre enn kontraktsparter, er stort sett for unyanserte til 
å kunna beskytte kontraktskjeden på en adekvat måte. Utgangspunktet er 
jo at deliktskrav er selvestendige, slik at [A] kan fremme et deliktskrav mot 
[C], uavhengig av om [C] har fraskrevet seg eller begrenset ansvaret overfor 
B.”2573

2570 Tørums verk räknas till standardkällorna i den nordiska direktkravsdiskursen. Se om 
boken t ex Lindskog, Betalning 2 uppl s 224 f not 743 (bl a: ”Rättsbildningen måste ske 
genom praxis, och med Ulfbecks och Tørums konstruktiva avhandlingar är en grund 
lagd.”); Zackariasson, Privity of Contract and Direct Claims, Fs AvtL 100 år Bd 2 s 233 f 
not 7; Sandvik, Direkta krav mot tillverkare i finsk rätt – caveat productor, Fs Bryde 
Andersen, bl a s 651 f eller Iversen, Forholdet mellem kontrakts- og deliktsansvar s 279.
2571 Tørum, Direktekrav s 28.
2572 Tørum, Direktekrav s 28 f.
2573 Tørum, Direktekrav s 29. Ytterligare ett argument för hans syn är att det överens-
stämmer med andra rättsordningars regler, jfr a st och s 198: ”Når man anlegger en funk-
sjo nell tilnærming – skreller bort de dogmatiske og teoretiske forskjellene, og forsøker å 
befri tanken fra skillet mellom kontraktsansvar og deliktsansvar – ser man at engelsk och 
amerikansk rett, i likhet med fransk og tysk rett, legger atskillig vekt på at direktekrav ikke 
bør komme i strid med kontraktskjedens regulering.” Tørum menar alltså att man, om 
man bara befriar sitt tänkande från traditionella strukturer, inte behöver vara bunden av 
sådana, varvid man kan utveckla rätten i den riktning man önskar. Man kan också se lik-
heter, om man bara bortser från alla skillnader. (Det följer delvis av det funktionalistiska 
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Poängen är alltså uttryckligen att prioritera avtalsregimer, framför andra 
möjliga regelkomplex, därför att detta anses bäst ägnat att balansera de 
inblandade parternas intressen.2574 Ståndpunkten hade varit svårare att 
invända mot, om den motiverades med att A och C är avtalsparter, vilka 
är bundna av sina avtal, precis som vanligt. I vanliga avtalsfall ligger det ju 
nära till hands att ta utgångspunkt i avtalet. Som antytts går dock Tørum 
steget längre. Det illustreras bland annat av det exempel han själv ger i 
sammanhanget:

”Kjøperen ([A]) bør for eksempel ikke kunne fremme direkte mangelskrav 
mot et tidligere salgsledd ([C]), dersom [C] gyldig har fraskrevet seg mang-
elsansvaret overfor sin kjøper ([B]), eller B gyldig har fraskrevet seg mangels-
ansvaret overfor [A]. På denne måten motvirker man at direktekravsdebitors 
([C]s) ansvarseksponering utvides, man sikrer forutberegnelighet for [C].”2575

För att bäst balansera intressena bör man alltså, hävdar Tørum, motverka 
utökningar av den bakre gäldenärens ansvar, genom att ta utgångspunkt i 
den bakre gäldenärens avtal – även när direktkravsborgenären inte är del 
av detta avtal.

Denna utgångspunkt får anmärkningsvärda konsekvenser, då Tørum 
använder ett särskilt vitt direktkravsbegrepp. ”Med direktekrav”, skriver 
han:

”siktes det her til at (direktekravs)kreditor kan kreve erstatning, naturalopp-
fyllelse, fremme misligholdskrav, eller kreve vederlag, direkte av medkontra-
hentens medkontrahent. Det forutsettes altså at det er en kontrakt i begge 
ledd; att kontrakten mellom [C] og B, og kontrakten mellom B og [A], 
danner en kjede av kontrakter.”2576

Direktkrav blir ett samlingsbegrepp,2577 och Tørum undersöker direkt-
kravsproblemen i förhållande till fyra olika grundlag. Han granskar i vil-
ken utsträckning direktkrav kan byggas för det första på ”kontraktsretts-
lige bakgrunnsregler”, såväl lagfästa som olagfästa sådana, för det andra 

komparativa paradigm han anammar, och däri grundar sig förresten Legrands motvilja 
mot detsamma, jfr t ex Legrand, Paradoxically Derrida s 631 ff, bl a s 638 f, 641 f, 656 f: 
”What [Kötz, som är Tørums viktigaste metodologiska vägvisare] says about similarity, for 
example, is only possible because he does not (want to) know about alterity.”).
2574 I Tørum, Direktekrav s 198 ff framgår ytterligare skäl, varav det viktigaste nog är att 
avtalsregimer kan vara mer flexibla och formbara än skadeståndsregimer, se s 200 f. Jfr 
även t ex Kleineman, Utomkontraktuellt ansvar med kontraktsrättsliga begränsningar, 
Vb Sandgren s 314 f.
2575 Tørum, Direktekrav s 28, min kurs.
2576 Tørum, Direktekrav s 27. Om att jag vänder på bokstavsbeteckningarna, se vid 
not 2168 ovan.
2577 Jfr 4.2.1 ovan.
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på ”berigelsesynspunkter”, för det tredje på ”partsdisposisjoner”, vilket 
belyses i ljuset av ”de mest sentrale standardkontraktene”, och för det 
fjärde på ”deliktsgrunnlag”.2578 I princip spänner därmed undersökning-
en över kontraktsrätten, avtalsrätten i vid mening, skadeståndsrätten och den 
allmänna obligationsrätten (berigelsesynspunkterna).

Tørums vida direktkravsbegrepp förklaras av hans komparativa anslag. 
Han närmar sig nämligen frågor i det ökänt oformliga gränslandet mellan 
kontrakt och delikt.2579 I olika rättsordningar har vad som skulle kunna 
ses som, funktionellt sett,2580 ”samma direktkravsproblem” kommit att 
sorteras under olika rättsområden. (Exempelvis kan ett direktkravspro-
blem som i engelsk rätt skulle ses som deliktuellt, i tysk rätt hanteras 
som kontraktuellt.)2581 Med sitt vida direktkravsbegrepp täcker Tørum in 
de varierande regelkomplex där direktkravsproblemen råkat regleras, i de 
utländska rättsordningar som undersöks. Hans vida direktkravsbestäm-
ning tjänar alltså i första hand en avgränsningsfunktion.

I kombination med den uttryckliga ambitionen om att prioritera 
avtalsregimer får dock den vida direktkravsbestämningen som sagt märk-
värdiga konsekvenser (i bemärkelsen konsekvenser värda att särskilt note-
ra). Som illustreras av citatet med Tørums konkretiserande exempel strax 
ovan, får nämligen ambitionen att skydda kontraktskedjans reglering, 
avsiktligen, till följd att friskrivningar i avtalsrelationen mellan C och B, 
ska kunna påverka As möjlighet att framställa direktkrav mot C.2582 Detta 
ska gälla oavsett grunden för ”direktkravet”, som kan vara kontraktuellt, 
ett deliktsgrundat skadeståndskrav, eller ett krav grundat i allmänna prin-
ciper om obehörig vinst – och trots att A inte egentligen själv disponerat 
över sin rätt, genom att efterge eller avtala bort den.

Om As begränsade rätt kan knytas till As eget avtal, med B, är begränsning-
en okontroversiell (under förutsättning att avtalet inte är ogiltigt, overksamt 

2578 Tørum, Direktekrav s 27.
2579 Jfr t ex Tørum, Direktekrav s 200: ”Man risikerer dessuten å vikle seg inn i den evige 
(konstruktive) diskusjonen om hvordan man skal trekke grensen mellom kontraktsansvar 
og deliktsansvar, et spørsmål man svært sjelden trenger å vite svaret på […]” Märk för-
resten den subtila antirrhetiken mot begreppsjurisprudensen (”konstruktive”; att inget 
svar behövs, jfr även s 290) – som mycket riktigt, en mening senare, följs av: ”Man kan 
uansett ikke trekke rettslige slutninger av begrepene, noe som betyr at det bare dreier seg 
om rettssystematiske inndelninger – mer eller mindre treffende stikkord for å skille likt fra 
ulikt.” Jfr även Tørum, Forholdet mellom kontrakts- og deliktsansvar, NJM 2017 s 251 f.
2580 Se om Tørums komparativa metod, Direktekrav s 41 ff. Det rör sig om ”en tradisjo-
nell funksjonell tilnærmning” (s 41), efter Zweigert & Kötz mönster, se deras Introduc-
tion to Comparative Law 3 uppl s 32 ff.
2581 Jfr Tørum, Direktekrav s 41 ff samt t ex s 73 ff, 101 ff och i not 2842 nedan.
2582 Se ssk Tørum, Direktekrav s 198 ff.
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eller oskäligt). Då kan ju A anses ha disponerat över sin egen rätt, och det 
hela är oproblematiskt, åtminstone i relation till självbindningens princip.

Om argument om vikten av att ”skydda kontraktskedjans reglering” 
anförs för att relevansgöra avtalsregleringen i bakre led, och leder till att 
As rätt anses begränsad genom avtalet mellan B och C, så innebär det 
att avtalet i bakre led ges betungande tredjemansverkningar. Då får B och 
C avtala till nackdel för A.2583 Argument om ”vikten av att skydda kon-
traktskedjans reglering” synes inte ensamt kunna övertyga om en sådan 
utgång. Detta särskilt som det egentligen inte innebär att kedjans  regle-
ring ”skyddas”. Det innebär ju snarare att regleringen i en av kedjans län-
kar får verkningar i de andra, oberoende av det konkreta avtalsinnehållet 
där.

I Tørums fall torde den uppfattade vikten av att skydda kontraktskedjans 
reglering och förhindra kringgåenden av densamma i hög grad förklaras 
av att hans regelparadigm är 84 § 1 st norska Loven om kjøp (Kjøploven).2584 
Regeln, som berörs mer nedan,2585 stadgar:

”Kjøperen kan gjøre krav som følge av mangel gjeldende mot et tidligere 
salgsledd, for så vidt tilsvarende krav på grunn av mangelen kan gjøres gjel-
dende av selgeren.”

2583 Tørum är medveten om detta, men verkar inte se det som ett problem, se Tørum, 
Direktekrav s 201, där ”prinsippet om kontrakters relativitet” i och för sig anses kunna 
”tal[a] mot å «påtvinge» [A] klausuler i kontrakten mellom [C] og B”, men detta sedan 
avfärdes med: ”Et slikt prinsipp er imidlertid bare et utgangspunkt, og det er allerede 
utvannet, særlig når det gjelder tredjemannsavtalet og direktekrav.” Här tycks det finnas 
beaktansvärda rättskulturella skillnader mellan norsk och svensk obligationsrätt, i den mån 
Tørums respektive min hållning kan ses som uttryck för våra respektive rättskulturer (jfr 
även a a s 30 f ). Åtminstone för mig framstår nämligen Tørums avslappnade hållning till 
principen om avtalets subjektiva begränsning som anmärkningsvärd, särskilt som han är 
så öppen för att avtal får också betungande tredjemansverkningar. Han anför på det 
hela taget rätt svaga argument för detta, på ett sätt som talar för att han uppfattar dem 
som fullt tillräckliga. (Det kan också noteras att Tørum ofta intar en närmast exotistisk 
hållning, när han redogör för innehållet i svensk rätt (som om det vore vi som är kon-
stiga!) vilket väl bekräftar intrycket av kulturskillnader.)
2584 Se ssk Tørum, Direktekrav s 227 ff, bl a: ”Lovreglene om direkte mangelskrav må 
nødvendigvis stå sentralt i en «norsk» avhandling om direktekrav som tar utgangspunkt 
i direktkrav ved kjøp, tilvirkning og entreprise. Våre lovregler hjemler nemlig direkte 
mangelskrav i flere av de praktisk viktigste typetilfellene, eksempelvis fra kjøperen mot 
tidligere salgsledd […] Framstillingen tar primært sikte på virkeområdet for [Kjøploven] 
§ 84 og [Avhendingsloven] § 4-16 […]” (s 227) Den senare regeln innehåller motsva-
rande regel för fastighetsköp, vilken dock inte helt överensstämmer med Kjøplovens regel. 
Se även Tørum a a s 199, 201, 293, 312 f, och 315 ff.
2585 Se vidare 6.6 nedan.
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Som synes innebär regeln att säljaren Cs ansvarsbegränsningar i relation 
till återförsäljaren B får verkan mot dennes köpare A, vars på lagregeln 
grundade direktkravsrätt mot C alltså begränsas av den senares eventuella 
friskrivningar. Regeln kan förklaras med att Bs rätt att framställa felpå-
följder mot C överlåts till A som ett accessorium till godset.2586 Det är 
därmed fullt logiskt att se As direktkravsrätt som härledd, varför A inte har 
bättre rätt mot C än vad B skulle haft. Då skyddas också kontraktsked-
jans reglering, eftersom A utnyttjar Bs rätt.

Lagregeln har stort symbolvärde för den norska direktkravsrätten.2587 
Hos Tørum verkar den också få paradigmets roll, samt som det primära, 
övergripande exemplet verka formativt för analysen och påverka förstå-
elsen av det undersökta materialet.2588 Friskrivningarnas tredjemansverk-
ningar kommer därmed inte att framstå som något nödvändigtvis undan-
tagsartat eller apart, utan snarare som väl förenligt med den allmänna 
regeln – det vill säga Kjøplovens sådana, vilket illustreras av hans ovan 
citerade tal om vad som är den ’mest grunnleggende utgangspunkten’.

Även om lagregeln upphöjs till paradigm, så framstår det dock inte 
som okontroversiellt att tillmäta en i princip dispositiv utfyllande kon-
traktsrättslig regel betydelse, inte bara utanför det direkt reglerade fallet, 
och den reglerade avtalstypen, utan dessutom utanför avtalsförhållanden 
överhuvudtaget.2589 Principiellt sett kan det möjligen jämföras med att 
tillämpa kontraktuella påföljder utanför kontraktsförhållanden. Det är 
därmed något som vid första anblick framstår som en logisk lapsus.

Resultatet låter sig dock försvaras och förklaras.2590 För att nu övergå till 
svensk rätt: När det gäller skadestånd har skadelidanden, som nämnts, 

2586 ”Överlåtelsen” har då formen av subrogation (cessio legis), se t ex Jervell, Mislig-
holdskrav mot tidligere salgsledd, TfR 1994 s 905 ff, ssk 931 ff m hänv, jfr även s 909 f; 
Hagstrøm & Bruserud, Kjøpsrett 2 uppl s 293 f, 296 ff (bl a: ”Kjøpsloven § 84 (1) er en 
subrogasjonsregel […]”). Regelns innebörd när det kommer till olika detaljfrågor är dock 
omdiskuterad, se vidare 6.6.2 nedan.
2587 Se vidare 6.6 nedan.
2588 Se i not 2584 ovan m hänv.
2589 Angående disposiviteten: A och B kan avtala bort As rätt att kräva C direkt, även 
om B och C inte skulle kunna det (vilket B och C dock kan, enligt norsk rätt i linje med 
Tørums analys).
2590 Tørum, Direktekrav s 198 ff, motiverar kontraktskedjans relevans på ett annat sätt 
än i det följande. Han klär det gärna i termer av att direktkravsborgenären inte bör ges 
en rätt att ”kringgå kontraktskedjans reglering”, vilket väl dock förutsätter att man delar 
hans slutsats, eftersom det annars inte finns något att kringgå. (Jfr 6.1 nedan.) Han menar 
därtill att gränsen mellan kontrakt och delikt är omöjlig att dra in abstracto (det tillhör 
obligationsrättens eviga frågor, se s 200), och att man därför inte bör haka upp sig på den 
gränsen (a st). Vidare menar han att ”prinsippet om kontrakters relativitet” bara är en 
utgångspunkt, som dessutom redan är urvattnad (s 201); att principen om att ”ingen kan 
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på ansvarsgrundssidan kunnat anföra kvasikontraktuell argumentation för 
att grunda ett kontraktsliknande ansvar, när förhållandet varit tillräckligt 
kontraktslikt.2591

Ansvarets grund och gräns kan ses som i någon mening kommunice-
rande kärl. (En ansvarsgrunds relativa lättillgänglighet kan till exempel 
balanseras upp av att ansvaret enligt densamma är relativt begränsat, till 
antingen omfång eller ersättning.)2592 I och med att kvasikontraktuell 
argumentation kunnat anföras för att positivt grunda utomkontraktuellt 
ansvar kan det därför finnas en tilltalande symmetri i att också medge 
kvasikontraktuella argument relevans för att begränsa utomkontraktuellt 
ansvar. Man kunde då, exempelvis, låta Cs utomobligatoriska ansvar mot 
A begränsas av friskrivningar i kontraktsrelationen C–B, om relationen 
mellan skadevållaren C och skadelidanden A kan gestaltas som tillräckligt 
kontraktsliknande. Att utpeka en kontraktskedja, där exempelvis samma 
fysiska föremål sålts flera gångar, lär kunna fylla en funktion inom ramen 
för sådana resonemang.

Utgångspunkten måste dock vara att avtalet C–B saknar betydelse för 
As rättsställning, och det framstår som tämligen långtgående att anse att 
det finns en i ansvarsbegränsningshänseende kontraktsliknande relation, 
mellan A och C, redan därför att fallomständigheterna låter sig gestaltas 
i termer av en kontraktskedja där A och C ingår. Det skulle medföra 
en mycket långtgående begränsning av självbindningens princip i fall med 
kontraktskedjor, och såvitt känt saknas det stöd för en sådan begräns-
ning.2593 Något mer än bara kedjan som sådan måste till.2594

overføre større rett enn han selv har” (jfr 27 § SkbrL) är tämligen intetsägande eftersom 
glosan inte anger när principen inte gäller (s 201), samt att man, istället för att se det 
som att A bebördas av avtalet mellan B och C, kan se det som att avtalet bara begränsar 
As möjligheter att kräva C direkt, se s 201, där han hänvisar till ett avsnitt om tredje-
mansavtal i engelsk rätt på s 126 ff. Jag har svårt att se hur det går ihop, annat än när As 
”direktkravsrätt” mot C är grundad på ett tredjemansavtal, varvid det dock är fullt logiskt 
att As rätt begränsas av det avtal varav rätten följer (jfr även s 526 f ). Det argumentet 
saknar dock relevans när det gäller andra fordringsgrunder än tredjemansavtal.
2591 Se 4.4.3.3 ovan m hänv.
2592 Jfr t ex kontrollansvaret enligt köplagen, som är relativt lättillgängligt, jämfört med 
den allmänna culparegeln, men där lättillgängligheten kompenseras av det begränsade 
ansvaret.
2593 I svensk praxis är nog de rättsfall som kommit närmast att beröra frågan NJA 2001 
s 711, NJA 2007 s 758, NJA 2010 s 629 och NJA 2014 s 760. I de tre senare fallen var det 
avgörande att ansvarsbegränsningen kunde knytas till att As eget avtal, och motiveringen 
i 2001 års fall är för intetsägande för att det ska kunna åberopas till stöd för en sådan 
inskränkning av självbindningens princip som här berörs. Alla fallen berörs närmare i Bd 2.
2594 Synbarligen annorlunda alltså Tørum, Direktekrav s 198 ff, jfr även s 526 f, enligt 
ovan. Han menar dock inte att den omvända regeln skulle gälla helt generellt, utan endast 
att huvudregeln är den omvända.
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Man kan också tänka sig åtskilliga olika argument som skulle kunna 
ges relevans och tjäna till att etablera den erforderliga graden av kon-
traktslikhet i relationen mellan A och C. Den som vill argumentera för att 
As direktkravsrätt mot C ska begränsas kan lämpligen också nämna en 
funktionell och ekonomisk koppling mellan avtalen i de olika leden – en 
koppling det ligger nära till hands att synliggöra med hjälp av kontrakts-
kedjemetaforen. Denna koppling bör dock inte i sig vara tillräcklig, var-
för direktkravsförnekaren (den som vill begränsa ett utomobligatoriskt 
”direktkrav”) bör försöka konkretisera och förstärka kopplingen med till 
buds stående medel.2595

Utrymmet för kvasikontraktuella friskrivningar torde förvisso vara ganska 
begränsat. Den situation det här rör är kontraktskedjefall (A–B–C–etc), där 
C friskrivit sig i förhållande till B, men inte A. Om A i ett sådant fall lyckas 
prestera en utomkontraktuell ansvarsgrund, så att C blir skadeståndsskyldig 
mot A, så kan C försöka försvara sig med att en friskrivning i relationen B–C 
på kvasikontraktuell grund ska medges relevans mot As skadeståndsanspråk. 
Friskrivningen skulle då, potentiellt sett, kunna utesluta eller begränsa Cs 
ansvar. (I vilken omfattning lär bero på bland annat friskrivningens inne-
håll.) Motiveringen till den kvasikontraktuellt ansvarsuteslutande verkan, 
skulle i så fall vara att A och C har en relation som är kontraktsliknande, på 
så vis att det ”nästan”, om än inte riktigt, kan konstrueras en regelrätt avtals-
relation innefattande en friskrivning mellan dem. Det aktuella typfallet är 
därmed ganska speciellt och knappast vanligt. Det är dock inte otänkbart i 
praktiken.

Genom att gå i dialog med amerikanen Dean W Russell kommer Tørum 
att erbjuda en del potentiellt relevanta topiker för att konkretisera och förstär-
ka kopplingen mellan A och C.2596 Russells ämne är om, och i så fall hur, till-
verkares ansvarsbegränsningar, enligt amerikansk rätt, kan ges verkan mot 
kommersiella tredjemän, och han analyserar ett ganska omfattande material 
för att uppställa enhetliga riktlinjer.2597 Han stannar för att utgångspunkten 
bör vara en ”shifted burden approach”, där friskrivningar presumeras sakna 

2595 Det bästa är förstås om direkta kommunikationer mellan A och C kan ådagaläggas, 
eller om B kan visas ha fungerat som mellanman, eller bud. I sådana fall ligger det dock 
närmare till hands att försöka konstruera en avtalsrelation direkt mellan A och C, eller 
att anse A som huvudman vara bunden av mellanmannens Bs villkor med C (jfr t ex 
NJA 2014 s 760). As eventuella insikter om avtalet eller avtalsvillkoren i de bakre ledet 
kan möjligen också tillmätas någon betydelse, men är knappast tillräckligt i sig. Diverse 
ekonomiska sammankopplingar mellan de olika leden torde också kunna ges betydelse, 
men då kanske i första hand som ett argument för att det ska ses som exempelvis en kom-
missionsrelation.
2596 Tørum, Direktekrav s 201 ff.
2597 Russell, Enforcing Manufacturers’ Warranty Exclusions against Non-Privity Com-
mercial Purchasers: The Need for Uniform Guidelines, Georgia Law Review 1986 
(vol 20) s 461 ff.
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verkan mot tredjeman.2598 Från denna utgångspunkt kan man göra avsteg 
när en helhetsvärdering av klausulens skälighet, med hänsyn till bland annat 
styrkeförhållandet mellan A och C, utmynnar i att klausulen ”conforms 
with ideas of both social and economic justice”.2599

Tørum är skeptisk till modellens lämplighet för nor(di)ska förhållanden,2600 
och i sin kritik antyder han alltså potentiellt tillgängliga topiker för att kon-
kretisera och förstärka kopplingen mellan A och C. Nu rör vi oss en bit 
från Tørums eget resonemang, och plockar alltså bara topiker från det, men 
dessa topiker borde alltså kunna användas för att argumentera för att Cs 
friskrivning i relation till B ska ges relevans mot A, på kvasikontraktuell 
grund. Tørum antyder följande potentiellt relevanta faktorer: (1) om A för-
handlat eller haft andra underhandlingar med C;2601 (2) om A känner till Cs 
ansvarsbegränsningar;2602 (3) om A har intresse eller fog att motsätta sig Cs 
friskrivningar (argumentet liknar vagt en bedömning efter linjer av hypote-
tisk partsvilja);2603 (4) om B är en ren återförsäljare, och därmed i praktiken 
har litet behov av att kunna göra C felansvarig;2604 (5) om C har ett legitimt 
behov av att friskriva sig, också gentemot A;2605 (6) den aktuella skadans 
art;2606 (7) om friskrivningen påverkat priset, till B och/eller A (om den 
sänkt As pris kan det tala för att medge friskrivningen verkan mot A);2607 (8) 
parternas styrkeförhållanden (Tørum menar dock att de bör vara av under-
ordnad betydelse);2608 (9) om avtalet mellan B och C är ett standardavtal, 
om så är fallet talar det för att medge friskrivningen verkan då A ofta kan 
antas ha åtminstone bort känna till den;2609 (10) särskilt om det rör sig om 
ett av branschorganisationer eller dylikt förhandlat standardavtal, då sådana 
kan presumeras vara balanserade, och A ofta bör känna till villkoren;2610 
(11) om det däremot rör sig om individuellt förhandlade klausuler mellan 
B och C talar det emot att tillerkänna dem verkan mot A, då behovet av 
att skydda C mot sådana klausuler är större;2611 (12) rättsteknisk enkelhet 

2598 Russell, Enforcing Manufacturers’ Warranty Exclusions against Non-Privity Com-
mercial Purchasers: The Need for Uniform Guidelines s 488 (ff). Jfr Tørum, Direktekrav 
s 202.
2599 Russell, Enforcing Manufacturers’ Warranty Exclusions against Non-Privity Com-
mercial Purchasers: The Need for Uniform Guidelines s 489. Jfr Tørum, Direktekrav 
s 202.
2600 Tørum, Direktekrav s 202 f.
2601 Tørum, Direktekrav s 201.
2602 Tørum, Direktekrav s 202, 206.
2603 Tørum, Direktekrav s 202, jfr s 206.
2604 Tørum, Direktekrav s 202.
2605 Tørum, Direktekrav s 203.
2606 Tørum, Direktekrav s 203.
2607 Tørum, Direktekrav s 203, 206.
2608 Tørum, Direktekrav s 202 f.
2609 Tørum, Direktekrav s 204, jfr (2).
2610 Tørum, Direktekrav s 204.
2611 Tørum, Direktekrav s 205.
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talar emot att medge C friskrivningar verkan mot A på kvasikontraktuell 
grund;2612 (13) vad friskrivningen omfattar, det kan finnas skäl att göra skill-
naden mellan olika typer av friskrivningar som omfattar olika påföljder (ju 
mer långtgående friskrivningar, desto mer bör krävas för att de ska få verkan 
också mot A).2613

Listan på potentiellt tillgängliga topiker för att kvasikontraktuellt knyta A 
och C till varandra är knappast uttömmande. Temat för bedömningen kan 
möjligen uttryckas som en konkret helhetsvärdering av situationen, med 
särskilt sikte på As och Cs förhållande till varandra, på klausulen som sådan, 
och på As eventuella kännedom om densamma (inklusive om A ”bort inse” 
den).

I princip borde alltså kvasikontraktuell argumentation kunna anföras för 
att begränsa ett utomobligatoriskt skadeståndsansvar. Kontraktskedjemeta-
foren kan då bli ett argument, bland andra, för att den erforderliga när-
heten eller kopplingen mellan de olika relationerna i kedjan föreligger. 
Metaforen kan alltså operationaliseras för att gestalta relationerna i ked-
jans länkar som sammanbundna, på ett sätt som innebär att relationen 
i hela eller delar av kedjan kan beskrivas som kontraktsliknande. Att det 
rör sig om en kontraktskedja bör dock knappast i sig vara tillräckligt för 
att begränsa ett utomobligatoriskt ”direktkrav”. Åtminstone inte i förhål-
landen där svensk rätt är tillämplig.2614

Även om argumentationslinjen alltså synes tillgänglig, i princip, så får 
den beskrivas som osäker. Det bör också noteras att inte tycks finnas 
något exempel ur praxis, där en sådan ansvarsbegränsade kvasikontraktu-
ell argumentation föranlett ett utomobligatoriskt (direkt)kravs ogillande.

5.6.5 Sammanfattning
Här har vi berört ett antal olika källor och argument som har det gemen-
samt att de kan samlas under rubriken ”intresseavvägningar”. Som antyd-
des ovan kan nog alla, eller åtminstone de flesta, intressen som aktuali-
seras i rättsliga sammanhang tematiseras på detta sätt. Av olika anled-

2612 Tørum, Direktekrav s 205, 202 f. Jfr även 5.3 ovan om ordning och reda-topikerna.
2613 Tørum, Direktekrav s 207 f.
2614 Jfr Tørum, Direktekrav s 317: ”I svensk rett anføres derimot hensynet til konsekven-
te regler mot direktekrav. Synspunktet er at direktekravsregler, i motsetning til hos oss, 
bare sporadisk har kommet til uttryck i den svenske lovgivningen, og at det da vil skape 
inkonsekvens i rettssystemet, dersom man åpner for direktekrav på ulovfestet grunnlag. 
Det kan spørres om man her ikke strekker hensynet til konsekvens så langt at det går på 
bekostning av muligheten for en gradvis framvekst av direktekravsregler.” Det sista kan 
nyanseras. Att något är ett motargument mot direktkrav innebär knappast att detsamma 
totalt utesluter sådana, om nu skälen för desamma skulle väga tyngre än skälen emot.
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ningar har det dock verkat särskilt närliggande att behandla de här (i 5.6) 
behandlade argumenten i intresseavvägningstermer.

I direktkravssammanhang finns det som nämnts också en hel mängd 
olika intressen som kan påverka de rättsliga avvägningarna. Det kan vara 
privata intressen (såväl As, Bs och Cs upptänkliga sådana, som deras 
respektive konkursbos och borgenärers intressen), och det kan vara mer 
offentliga sådana, såsom intresset av att reglerna hålls enkla.

I direktkravsdiskursen har inte minst intresset av att inte utöka direkt-
kravsgäldenärens ansvar framhållits som viktigt, när det rört sig om pri-
vata intressen. Ett sätt att tillvarata detta intresse har ansetts vara att kon-
struera direktkrav som härledda, istället för självständiga, då det innebär 
att Cs ansvar direkt mot A ”matchar” Cs ansvar mot B. Som bekräftas 
av NJA 2009 s 355 är dock klassificeringen härlett/självständigt inte rent 
binär. Ett direktkravs härledd- eller självständighet måste inte omfatta 
ett direktkravs alla möjliga modaliteter, utan kan omfatta endast någon 
eller några sådana. Rättsfallet illustrerar också vad det på detaljplanet kan 
innebära , att ett direktkrav är härlett eller självständigt (och hur kom-
plicerat det hela kan bli).

Uppföljarfallet NJA 2017 s 601 illustrerar bland annat den v ikt  argu-
ment om att inte utöka den direktkrävdes ansvar kan tillmätas. Det gör 
även diskussionerna om att skydda kontraktskedjans reglering. Argu-
menten där kan betraktas som försök att vidga det område där kontrakts-
reglering i något led av kedjan tillmäts betydelse, på ett sätt som innebär 
att regleringen ska påverka också utomkontraktuella anspråk.

5.7 Andra argument – om avtalsbegreppets 
innebörd

”La relativité de l’effet obligatoire du contrat est en harmonie 
avec la doctrine individualiste de l’autonomie de la volonté.”

Gabriel Marty & Pierre Raynaud 2615

Nu tar vi något mer lättsamt. I denna boks första kapitel gjordes gäl-
lande att principen om avtalets subjektiva begränsning kan anses följa 
av vad ett avtal i rättsligt hänseende ”är”, eller annorlunda uttryckt hur 

2615 Marty & Raynaud, Droit Civil: Tome II, vol 1: Les obligations s 214 nº 233. (Ama-
törmässigt översatt: ”Relativiteten av ett avtals obligatoriska effekt står i samklang med 
den individualistiska doktrinen om viljans autonomi.”, eller, mer parafraserande, översatt: 
”Det förhållandet att avtalets bindande verkan är relativ harmonierar med den individua-
listiska läran om viljans frihet.”)
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avtalsbegreppet är beskaffat.2616 Detsamma kan sägas om den därmed för-
bundna, men i analytiskt hänseende särskiljbara,2617 huvudregeln om att 
direktkrav inte tillåts. Avtal sades kunna betraktas som resultatet av två 
fria individers beslut att binda sig i förhållande till varandra – ett betrak-
telsesätt med lång tradition. Därför skulle utomstående, som ett resultat 
av själva sättet att konceptualisera avtal, som utgångspunkt inte kunna 
härleda vare sig rättigheter eller skyldigheter ur avtalet. Det skrevs halvt 
ironiskt – men därmed också halvt på allvar, och liknande argument före-
kommer även på andra håll.2618

I NJA 2012 s 697 redogjorde HD, med JustR Svante O Johansson som 
referent, för åtskilliga av argumenten för och emot direktkrav. Domstolen 
understödde sina påståenden med källhänvisningar, och bland de källor 
vartill hänvisades fanns ett bidrag i festskriften till Håstad. Bidraget är 
skrivet av en av den svenska rättsvetenskapens direktkravsnördar (i positiv 
bemärkelse), nämligen förutvarande professorn Svante O Johansson.

I festskriftsbidraget antyds en tematik för ytterligare möjliga argu-
ment, i tillägg till dem HD anförde. Denna tematik berördes inte explicit 
i domskälen. (Det är inte särskilt förvånande, då det skulle ha framstått 
som malplacé givet genrekonventionerna.) Tematiken ligger dock kon-
textuellt nära till hands. Egentligen behövs väl dock inte rättsfallet för att 
relevansgöra argumentet, som är historiskt förankrat och ofta uppfattats 
som formativt för avtalsrätten och dess elementa.

2616 Se 1.1 ovan.
2617 Förtydligande upprepning: Åtskilliga av de principer, och de regelstrukturer de inne-
bär, som berörs i denna bok är förbundna med varandra. Det finns exempelvis helt klart 
kopplingar mellan principen om avtalets subjektiva begränsning, huvudregeln om att 
direktkrav inte tillåts och självbindningens princip. Att det finns kopplingar innebär dock 
knappast att det alltid är lämpligt att gröta ihop dem. Ibland finns skäl att hålla isär dem, 
då det kan tjäna analysen. För egen del uppfattar jag det som tilltalande att se de senare 
två principerna, om att direktkrav inte tillåts och självbindning, som underordnade den 
därmed överordnade principen om avtals subjektiva begränsningar. Den överordnade 
principen kan då tjäna som hyperonym för ett problemfält, rörande avtals verkningar i 
förhållande till tredjeman, medan de senare två adresserar specifika, mer avgränsade pro-
blem inom ramen för problemfältet. Det antyddes redan i kapitel 1 ovan, och har sedan 
löpt genom framställningen.
2618 Se inledningscitatet ovan, samt t ex van der Sluijs, Direktkravsrätt vid ansvarsförsäk-
ring s 105. Jfr även Ulfbeck, Kontrakters relativitet s 34 f, 39, 44 f, 59; Grönfors, Ställ-
ningsfullmakt och bulvanskap s 9 f(f ) och Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta s 81 ff 
(2013: s 129 ff), samt möjligen även Lundstedt, Obligationsbegreppet I s 183 f. Som flera 
av författarna illustrerar påbjuder traditionen dock en skeptisk hållning till argumentet, 
som gärna framställs som en historisk rest eller traderad dogm vilken numer inte inbjuder 
till efterlevnad.
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Hursomhelst. Johansson skriver:
”Under alla förhållanden kan principen [om avtalets subjektiva begräns-
ning] sägas följa redan av liberalismens syn på kontraktet som en överens-
kommelse mellan fria och rationella individer.6 När två individers fria och 
överensstämmande viljor möts uppstår ett bindande kontrakt mellan dem. Där-
emot kan två individer inte göra några åtaganden eller erbjudanden i förhål-
lande till andra individer; dessa har ju sin egen fria individuella rationalitet 
att agera utifrån.”2619

Resonemanget, och specifikt den kursiverade meningen, förankras 
genom en hänvisning i not 6 – som alltså är en del av citatet. Möjligen är 
det bara tänkt som lite festlig kuriosa, till festskriften, men hänvisningen 
görs i varje fall till en internationell klassiker: Robert Joseph Pothiers 
Traité des obligations, från 1764 – ett rättshistoriskt betydelsefullt verk 
som har särskild auktoritet såsom en av de viktigaste källorna till franska 
Code Civil.2620 Specifikt hänvisas till Pothiers inledning (kap 1 § 1), som 
berör avtalsbegreppet och alltså vad ett avtal är (Ce que c’est qu’un Con-
trat), samt, enligt Johansson, ”på originalspråket får en nästan poetisk 
klang”.2621

Som 1700-talsförfattare skriver Pothier i en romanistisk tradition.2622 
Han menar trots det att avtalsbegreppet, till skillnad från hur det defi-

2619 S O Johansson, Direktkrav i senare tids rättstillämpning, Fs Håstad s 284, min kurs.
2620 S O Johansson, Direktkrav i senare tids rättstillämpning, Fs Håstad s 284. Jfr om 
Pothiers inflytande bl a Batiza, Domat, Pothier and the Code Napoléon: Some Observa-
tions Concerning the Actual Sources of the French Civil Code, som ställer olika källställen 
emot varandra för att visa upp alla de likheter som bekräftar den konventiella visdomen 
om Pothiers inflytande. Se även t ex Strömholm, A Short History of Legal Thinking in the 
West s 272 och Zimmermann The law of Obligations s 566 f, 570 f. Pothiers inflytande 
har också antagits sträcka sig längre än till den franska lagen, jfr t ex Zimmerman a st eller 
Perillo, Robert J. Pothiers Influence on the Common Law of Contract, Texas Wesleyan 
Law Review 2004–2005 (vol 11) s 267 ff, bl a: ”The whole structure of the common law 
of contracts and sales is based largely on Pothier’s treatises on obligations and sales.”
2621 S O Johansson, Direktkrav i senare tids rättstillämpning, Fs Håstad s 284. Även 
Ulfbeck, Kontrakters relativitet s 39, hänför sig till Pothier.
2622 Det förekommer att principen om avtalets subjektiva begränsning, och dess inter-
nationella motsvarigheter spåras till antikens romerska rätt, vilken menas inte ha erkänt 
tredjemansavtal. Se t ex Zimmermann, The Law of Obligations s 34 ff; Kaser & Knütel, 
Romersk privaträtt s 269; Zweigert & Kötz, Introduction to Comparative Law 3 uppl 
s 456 ff eller Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz, Avtalsrätt I 14 uppl s 168. Jfr även 
t ex Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta s 81 (2013: s 129); Schulz, Classical Roman 
Law s 455 ff. Historieskrivningen har ofta förekommit som ett utvecklingsnarrativ, där 
saken gestaltas som att tredjemansavtal inte erkändes förr, men att det numer (med viss 
tvekan) kommit att erkännas. Historieskrivningen är sedan länge spridd. Se för mer eller 
mindre tydliga exempel, i kronologisk ordning: Lundstedt, Aftal ang prestation till tredje-
man 1908 s 167; Cohn, Studier til Læren om Tredjemansretshandler med særligt Hensyn 
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nierats av den romerska rättens tidigare uttolkare,2623 i hans tids franska 
obligationsrätt borde förstås som:

”Une convention par laquelle les deux parties réciproquement, ou ſeulement 
l’une des deux, promettent & s’engagent envers l’autre à lui donner quelque 
choſe, ou à faire ou ne pas faire quelque choſe.”2624 (amatörmässigt översatt: 
”En konvention genom vilken de två parterna reciprokt, eller endast en av 
de två, lovar och förpliktar sig att till den andra prestera någon sak, eller att 
företa eller inte företa någonting.”)2625

Tanken om avtalets subjektiva räckvidd, eller avtalets relativitet, kan där-
med, om man vill, anses följa av avtalsfrihetens princip som sådan – i 
vart fall om man förstår densamma klassiskt viljeteoretiskt efter (franskt) 
1700-talsmönster.2626

Argumentet är förmodligen ganska svagt. Särskilt om man dröjer vid det. 
Det är knappast ensamt ägnat att övertyga om att neka direktkravsrätt, 
och i det fall det suppleras av andra argument kommer det förmodligen 
att snarare vara dessa andra argument som anses utslagsgivande.

Den aktuella formen av argument kommer nog ofta att tjäna estetiska, 
stilistiska eller ethosmässiga funktioner – kanske genom att bidra med en 
stilfull inledning, vackert språk, samt åkallande av ett bildningsarv och 

til dansk Ret, TfR 1914 s 3 f; Undén, Från vår försäkringsrättsliga praxis, SvJT 1917 
s 97 ff, på s 101; Lundstedt, Anm av Palme: Staten och försäkringsväsendet, SvJT 1918 
s 29 ff, på s 31 f; Lundstedt, Obligationsbegreppet I 1929 s 180. Jfr även Grönfors, 
Ställningsfullmakt och bulvanskap 1961 s 9 f m omf hänv, ssk i not 1 på s 9, jfr även ang 
fullmaktens delvis parallella historia s 74 f samt Zackariasson, Direktkrav 1999 s 187 
m hänv. Se från de nordiska grannländerna t ex Iversen, Trediemandsaftaler, TfR 1994 
s 109 och Ulfbeck, Kontrakters relativitet 2000 s 31 f m hänv, samt Iuul, Grundrids af 
den Romerske formueret 1942 s 142 f och Hov, Avtalerett 3 uppl 1993 s 329. Denna 
traderade historieskrivning berörs närmare i Mossberg, Tredjemansavtalets tidiga historia 
(kommande), ssk kap 2 och avsnitt 3.3.
2623 Pothiers poetiska kvaliteter och den patriotism han uppvisade genom att skriva på 
franska (istället för på latin) är vedertagna element av hans gärningshistoria, jfr t ex Zim-
merman, The Law of Obligations s 335: ”Robert Joseph Pothier, as usual, put into elegant 
French what Molinaeus had already said in bad latin.”
2624 Se Pothier, Traité des obligations, selon les règles tant du for de conscience, que du 
for extériur, Tome 1, Sect 1 § 1 (s 8 i vol I). I Evans engelska översättning, Pothier, A 
Treatise on the Law of Obligations or Contracts 1826 lyder passagen: ”An agreement by 
which two parties reciprocally promise and engage, or one of them singly promises and 
engages to the other to give some particular thing, or to do or abstain from doing some 
particular act.”
2625 Alla som, till skillnad från författaren, faktiskt kan franska kommer förstås känna sig 
manade att beklaga sig över översättningen, och hur den alls inte fångar ordens djup, ljuva 
klang eller fulla betydelse på originalspråket. Det är säkert också helt riktigt.
2626 Jfr även Ulfbeck, Kontrakters relativitet s 34 ff och s 39 ang fransk rätt, och van der 
Sluijs, Studier i försäkringsrätt s 41.
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en humanistisk tradition (så läser exempelvis jag Johansson) – snarare än 
att direkt övertyga i logos pistis. Argumentet är inte uppenbart förankrat 
i några rättspolitiska ändamål, och heller inte förankrat i några svenska 
auktoritativa rättskällor.2627 (Det finner förstås förankring hos Johans-
son, men som jag läser honom anför han alltså inte argumentet i direkt 
övertygande syfte, utan snarare som kontext, och i narratio snarare än i 
probatio.)

Då alltså varken rättskälletopikerna eller den sakliga argumentationens 
topiker utan vidare verkar erbjuda något särskilt starkt stöd för argu-
mentet kommer det sannolikt ofta att kunna viftas bort, som kuriosa eller 
grannlåt.

Avtalsfrihetsargumentet har också anförts såväl för, som emot tredjemansverk-
ningar. Emot, på det sätt som nyss exemplifierats, och för, med motive-
ringen att tredjemansverkningar är nödvändiga, för att parternas vilja ska 
kunna realiseras.2628

Icke desto mindre kan argumentet ha ett värde. Även bortsett från att este-
tiska, stilistiska och ethosmässiga aspekter har ett persuasivt värde, så kan 
argumentet ge stöd åt en angiven utgångspunkt (huvudregeln), genom 
att framställa den som naturlig eller historiskt given.2629 Att avvika från 
denna utgångspunkt kan då också enkelt framställas som riskfyllt, genom 
att avvikelser påstås, eller antyds, riskera att medföra svåröverblickbara 
eller systemvidriga konsekvenser (jfr ordning och reda-tematikerna enligt 
ovan). Argumentet understöds då alltså av andra argument, som kan 
hämtas från till exempel system- och förutsebarhetstopiker. Dessa argu-
ment behöver inte alltid göras explicita, eftersom avtalsbegreppsargu-
mentet kan fungera som den explicita premissen i mer eller mindre tyd-
ligt enthymemisk argumentation.2630 (Kanske sådan som antyder något i 
stil med att: ”Alla har alltid räknat med att…” eller ”Hur ska den enskilde 
kunna veta att…”)

Synbarligen är det i denna form – liksom i förbifarten, och med myck-
et lämnat underförstått – som den aktuella typen av historieargument 
oftast förekommer. Det rör sig då om en typ av argument som anspelar 
på en gemensam historia, vilken vi endast känner vaga konturer av men 
som likväl kan upplevas som just gemensam. I vart fall verkar det vara 
det mest effektiva sättet att använda dem – för om man dröjer vid den 
här typen av argument kan det lätt visa att sig att de är ganska tomma. 

2627 Jfr dock de ställan vartill hänvisas i noten nedan.
2628 Se 5.3 ovan, vid och i noterna 2264 och 2265 m hänv.
2629 Jfr 1.1 ovan.
2630 Se 2.5.2 ovan.
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(Bland annat därför lämpar de sig därmed bättre i exordium och narratio, 
än i probatio.)

Det här berörda argumentet (om vad ett avtal är, i kraft av vad det 
varit) kan dock även tjäna som supplerande argument i förhållande till 
andra argument, som då åberopas som primärt stöd för huvudregeln – 
och sådana olika argument kommer då att fungera ömsesidigt stödjande.

Avslutningsvis kan anmärkas att den idéhistoriska tradition det aktu-
ella argumentet kan kopplas till, tycks innebära att argumentets styrka i 
någon grad knyts till frågan om partsviljans relevans, som avtalsrättslig 
storhet. Enkelt uttryckt: i samma mån som viljans relevans för den obli-
gationsrättsliga analysen tonas ned, försvinner begrundelsen för att inte till-
låta direktkrav.2631 I vart fall när det gäller det aktuella argumentet (för 
de ovan berörda argumenten har partsviljetopikerna mindre omedelbar 
betydelse).

Med risk för en historiserande förklaring av det mer svepande slaget, 
kan då noteras att detta verkar innebära att det uppsving direktkravs-
frågor fått i den nordiska rättsvetenskapen, med start kring mitten av 
1980-talet, och sedan förstärkt från och med mitten av 90-talet,2632 kan 
betraktas som en i stort sett logisk följd av den ovan beskrivna objektive-
ringstendensen i avtals- och förmögenhetsrätten. Den objektiveringstendens 
som föreslogs kunna betraktas som ett slags nutida följd av den skandina-
viska rättsrealistiska traditionen.2633

Poängen med att uppmärksamma det kan beskrivas som postrealistisk. Till 
undvikande av missförstånd bör då framhållas att prefixet post inte avser att 
markera något skäggfilosofiskt självglorifierande eller fientligt förkastande 
av den skandinaviska rättsrealistiska traditionen.2634 Prefixet avser inte att 
signalera ringaktande av en oerhört inflytelserik och under lång tid produk-

2631 Så Ulfbeck, Kontrakters relativitet s 59, jfr Hagstrøm, Direktekrav i formueretten, 
TfR 2001 s 290 och Hagstrøm, Obligasjonsrett 2 uppl s 817. Jfr även Grönfors, Avtals-
grundande rättsfakta s 81 ff (2013: s 129 ff) samt här och där, då Grönfors narrativ 
tenderar att vara förändringsdrivet. Det är för övrigt även Ulfbecks, i den relevanta delen, 
jfr i not 2355 ovan. Om sådana narrativ, jfr M Hansson, Kollektivavtalsrätten s 116 ff.
2632 Även om diskussionen kan anses gå längre tillbaks intar för svensk rätts doktrinhis-
toriska del Lindskogs artikel Något om täckningsfordringar från 1985 en särställning, 
jämte reaktionerna på rättsfallen NJA 1995 s 197 och NJA 1996 s 400, vilka beskrivits 
ovan, bl a i 4.1.3.1. Hur långt tillbaka direktkravsdiskussionen ska anses gå beror på hur 
undersökningsobjektet bestäms, jfr t ex Lindskog, Betalning 2 uppl s 224 f med not 743 
som till följd av en vid bestämning av direktkravsbegreppet spårar den långt.
2633 Se 4.4.3.2 ovan, vid noterna 1827 ff. Det är talande att Ulfbeck, Kontrakters relati-
vitet, gärna, och ibland i anslutning till Grönfors (ssk när det kommer till transporträtt), 
framhåller en teoretisk objektiveringstendens som ett argument för en vid direktkravsrätt, 
jfr t ex s 59, 187, 233, 407, 416, f.
2634 Jfr not 2137 ovan.
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tiv rättsvetenskaplig kultur. (Att jag inte drar mig för att uttrycka skepsis 
mot ett slags ”vulgärrealism” är en annan sak. Det är närmast en karikatyr, 
vilken som andra karikatyrer genom selektiv renodling och mild överdrift 
(över)betonar vissa karaktäristika.)

Realismens dikotoma tankestrukturer (som regelmässigt går tillbaka 
på eller åtminstone är konsekventa med den för realismen fundamentala 
spjälkningen mellan den reglerande rätten och den verklighet som ska reg-
leras) upplevs dock här ofta som problematiska, därför att de så enkelt kan 
dekonstrueras att de inte går att upprätthålla, på det strikta sätt ett okritiskt 
bejakande av realistisk retorik kan ge sken av.2635

Realismen kan dock, liksom för övrigt modernismen och postmodernis-
men, ses som en idéhistorisk händelse. Ett event, och en reaktion på något 
som inte längre är lätt att uppleva som viktigt (eller ens att förstå).2636 Som 
händelse, om än en utdragen sådan, kan realismen betraktas som något som 
har utspelat sig – därav  prefixet post. Denna händelse lämnar ännu djupa 
spår i den civilrättsliga diskursen och den påverkar ännu det rättsliga sam-
talets former. En postrealistisk hållning innebär ett försök att förhålla sig 
medvetet och med kritisk distans till detta, samt till de spår och det idéhisto-
riska arv som händelsen efterlämnat, i form av diskursiva mönster, topiker, 
figurer och doxiska föreställningar. En sådan hållning intas här i avsikt att 
försöka förvalta arvet på ett besinningsfullt sätt,2637 och vid behov återvinna 
det (alternativt återvinna det som föregick den ibland öppet historiefientliga 
rättsrealistiska rörelsens framfart),2638 istället för att okritiskt reproducera 

2635 ”Det är skillnad på tolkning och utfyllning!”; ”Det är skillnad på fakta och rätt!”; 
”Partsviljan är faktisk!”, med flera möjliga exempel – apropå vulgärrealism, och karika-
tyrer, alltså. Varje ”är” kan då också med fördel liksom förstärkas genom att stampa med 
foten, med armarna i kors över bröstet. – Om man då, från den motsatta positionen, 
skulle ta i lite så kan sägas att påståendena kan ses som antingen ett tecken på en fåfäng 
dröm om en omöjlig språklig stagda, eller som något slag av teoretisk imperialism, eller 
båda två. (I vilken mening är det skillnad? Vadå ”är”? Vilken grund finns för påståendena? 
Med vilka anspråk, och med vilken legitimitet fälls de?)
2636 Jfr Mellqvist, Anm av Martinsson, Femton förmögenhetsrättsliga forskningsresultat, 
SvJT 2019 [preprint], under rubriken ”Uppsalaskolan”: ”Under den senaste 50 åren har 
det pågått någon sorts tävlan om vem som kan fjärma sig mest från Uppsalaskolan och 
vem som kan hitta på de mest förklenande omdömena om dess rättsfilosofi. [nytt stycke] 
Grovt uttryckt går ju Uppsalaskolans nihilism (värdenihilism) ut på att det enbart är 
verifierbara/falsifierbara naturvetenskaper som förtjänar benämningen vetenskap. Allt 
annat är ’bara känslor’. Nu tillhör jag i och för sig den krympande (?) skara som verkligen 
uppskattar värdenihilistiska resonemang i Axel Hägerströms tappning. I den tid dessa 
uppstod utgjorde de av allt att döma ett välkommet intellektuellt reningsbad i det att 
den utmönstrade allehanda metafysiska (inte minst religiösa sådana, inklusive Boströms 
subjektivism) överbyggnader i juridiken (och filosofin i stort).”
2637 Jfr härtill J Samuelsson, Recerandets villkor i det postrealistiska tillståndet, SvJT 
2011 s 150 ff.
2638 Det är, till exempel, talande att civilrättsliga historieskrivningar sällan sträcker sig 
längre än till Almén och obligationsrättskommitténs arbete.
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arvet, genom att inta, måhända oreflekterade, rättsrealistiska poser. Postrea-
lismen kan dock även ses som en form av kulturkritik, vilken, som sådan, 
förhoppningsvis kan vara konstruktiv.

En postrealistisk hållning innebär alltså här en strävan efter historisk och 
retorisk medvetenhet. Hållningen innebär ett sätt att försöka ta diskursen på 
allvar, i dess historicitet. Gör man inte det, så finns det ingen anledning att 
definiera sig som postrealist – eller för den delen realist, annat än möjligen 
av retoriska skäl, då det nog alltjämt ofta är ett effektivt ethos.

Om det finns någon sanning i det sagda, så har alltså direktkravsproble-
men legat i tiden ett tag nu, och förstärkts av ett antal spridda mer eller 
mindre medvetna filosofiska grundantaganden, teoretiska trender och 
diskursiva mönster.

5.8 Avslutning – förändring och förblivande
”[…] the effect of inertia which operates in favour of the exis-
ting state of affairs. What exists should not be changed unless 
there are reasons for reform. […] The attitude of the law is to 
ratify facts as they are, until further information is available.”

Chaïm Perelman & Lucie Olbrechts-Tyteca2639

Även om den givna topikinventeringen strävar efter att hålla isär några av 
de viktigare argumenten emot direktkrav, eller tvärtom för bara parterna-
principen, så går argumenten som synes, och nämnts, delvis in i varan-
dra. Argumenten blir då ömsesidigt förstärkande. De kan samspela och 
skapa intryck av att det rör sig om en homogen huvudregel – en övergri-
pande enhetlig princip som är styrande över hela fältet. En huvudregel 
som då även kan framstå som den generellt givna utgångspunkten vad 
gäller frågor om avtals tredjemansverkningar – den utgångspunkt vilken 
ersättningssuktande tredjemän har att försöka skapa distans till.

Det kan avslutningsvis erinras om att flera av argumenten öppet eller 
implicit anknyter till förutsebarhets- och överskådlighetstopiker, på ett 
sätt som innebär att avvikelse från huvudregeln om avsaknad av direkt-
kravsrätt antas kunna medföra svåröverblickbara konsekvenser. Sådana 
framställningssätt utgår uppenbarligen ifrån att det rådande tillståndet 
innebär en generell avsaknad av direktkravsrätt, och att medgivandet av 
sådan skulle innebära en förändring av något bestående.2640

2639 Chaïm Perelman & Lucie Olbrechts-Tyteca, The New Rhetoric s 107.
2640 Att så är fallet illustreras också av Tørums återkommande markeringar om distans till 
svensk rätt, som i hans norska ögon är väl direktkravsfientlig, se t ex Tørum, Direktekrav 
s 30 f, 317.
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Redan det medför en argumentativ utmaning, då enbart det faktum 
att något gestaltas som en förändring innebär att den som talar för den-
samma tenderar att åläggas bevisbördan för förändringens lämplighet – 
medan det rådande läget ofta uppfattas vara lämpligt redan i kraft av att 
vara befintligt.2641 I den argumentationsteoretiska litteraturen har feno-
menet omtalats som en tendens till inertia, ett slags institutionellt föränd-
ringsmotstånd eller tröghet.2642

Tendensen till inertia har ansetts särskilt påtaglig i rättsliga samman-
hang – vilket hänger samman med att vi arbetar med historiskt givna 
rättskällor, och med en prejudikatlära som innebär att det redan beslu-
tade gäller (vilket också kan leda till beslutstvekan, av risk för att skapa 
ett pre-judikat som på förhand avgör senare saker).2643 Tendensen har 
ansetts förstärkt genom att den processuella bevisbördan normalt åläggs 
käranden, som kan ses som den som förespråkar en förändring (exem-
pelvis i form av fastställandet av en obligationsrättighets förekomst).2644 
Fenomenet är inte nödvändigtvis något ont; det handlar nog mer om en 
vilja att inte laga det som inte är i olag, än om en rädsla för förändring eller 
för det främmande.2645

Det finns åtskilliga rättsliga topiker som kan tas till intäkt för trög-
hetsfenomenets förekomst i rättsliga sammanhang. Exempelvis topiker 
rörande svårförutsebara följder, förutsebara flodvågor eller andra konse-
kvenser av mer eller mindre Pandoras ask-artat slag. Fenomenet tenderar 
i vart fall att ge ett visst försteg till den som förfäktar status quo, eller kan 

2641 Jfr t ex Strömgren, Tillbehör och accession s 66 f.
2642 Se Perelman & Olbrechts-Tyteca, The New Rhetoric s 104 ff m hänv och jfr t ex 
H Gustafsson, Rättshistoriematerialistiska teser, Fs Hydén s 285: ”Rättsdogmatiken är 
mindre inriktad på metod än på att legitimera premisserna och den redan genomförda 
ordningen.”
2643 Se Perelman & Olbrechts-Tyteca, The New Rhetoric s 107 f, m hänv till Aristoteles 
exempel i Retoriken II.23, 1399 b (I P & O-T:s översättning: ”You are going to decide 
not about Isocrates, but about the value of the whole profession of philosophy.”). Jfr även 
först a a s 109 f, där prejudikattvekan och inertiafenomenet belyses genom jämförelse 
med den sokratiska dialogen, genom vars form utfrågaren kan förmå besvararen att kon-
tinuerligt acceptera vissa premisser (t ex angående vad saken gäller, vilka argument som 
accepteras eller vad som är bevisat), vilka utfrågaren senare kan utnyttja för att gillra fällor 
för den som svarar. Jfr även t ex Knuuttila, Remarks on Induction in Aristotle’s Dialectic 
and Rhetoric, Revue Internationale de Philosophie 1993 (vol 47) s 78 ff m hänv.
2644 Se Perelman & Olbrechts-Tyteca, a st, ssk s 106 ff m hänv.
2645 Annorlunda t ex Bentham, som med sin sedvanligt aggresivt progressiva hållning 
talat om rädslan för innovation (se Bentham, The Book of Fallacies: Unfinished Papers of 
Jeremy Bentham s 143 ff), vilket Perelman & Olbrechts-Tyteca kallar ”The Fallacy of the 
Fear of Innovation”.
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gestalta den förfäktade saken som att det är vad som görs,2646 framför 
den som förespråkar förändring. Man kan tycka att det är dåligt, dystert, 
eller rent deprimerande, alternativt i sin ordning, helt naturligt eller gan-
ska bra – och tendensen gör sig förstås gällande med olika styrka i olika 
frågor och publiker – men det är i vart fall en frekvent förekommande 
tendens, vilken den taktiska talaren ofta bör beakta, och förhålla sig till.

Det sagda kan tas till intäkt för två preliminära utgångspunkter inför, 
eller komplement till, det följande, där de allmänna topikerna för att 
medge direktkrav ska beröras. För det första att det kan vara lättare att 
så att säga få igenom ett direktkrav, eller direktkravsliknande tredjemans-
rättigheter, om det kan göras genom iakttagande av rättens befintliga former 
och normer. (Det har vi redan varit inne på i samband med utläggningarna 
om fiktiva tredjemansavtal.)2647 För det andra torde det inne bära att den 
som vill argumentera för direktkrav med fördel kan eftersträva att framstäl-
la ett förespråkat direktkrav som ett väl avgränsat undantag, vilket inte ris-
kerar att få systemövergripande konsekvenser eller svår förutsebara följder. 
En utmejsling av en smärre detaljfråga, snarare än en fundamental nyord-
ning. Därigenom motverkas eventuella tendenser till inertia i åtminstone 
någon mån, och talaren kan förekomma, bemöta, eller åtminstone adres-
sera eventuella motargument baserade i förändringsovillighetens topiker.

Det får bli de sista orden om motargumenten. Med dem ur vägen kan vi 
nu övergå till att behandla vårt nästa övergripande tema, nämligen argu-
menten för att göra avsteg från den grundläggande principen om avtals 
subjektiva begränsning. Temat är alltså argument till stöd för rättighe-
ter som sträcker sig över, eller förbi, enskilda avtalsförhållanden – eller 
kort sagt argumenten för tredjemansrättigheter, särskilt som de figurerat 
i samband med diskussioner om direktkrav.

2646 Jfr Perelman & Olbrechts-Tyteca a a s 106, och den i fiktionssammanhangen ovan 
(ssk 4.3) ofta förekommande tematiken kring konservatism/progessivitet.
2647 Jfr diskussionen om fingerade tredjemansavtal 4.2 och 4.4 ovan.
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6 Direktkravstopiker – argument 
för att medge direktkrav

6.1 Inledning – om kontraktskedjor 
och metaforens makt

Det förekommer flera olika argument och typer av argument som kan 
användas för att förespråka undantag från huvudregeln om avsaknad av 
direktkravsrätt. Här ska de viktigare av dessa argument presenteras.

Inledningsvis kan konstateras att redan den tematisering den antyd
da framställningsformen innebär – att det handlar om undantag från 
huvudregeln – implicerar det sätt på vilket många av argumenten kom
mer till uttryck. Det rör sig om förespråkanden av att ett visst, eller vissa, 
fall tas undan ifrån huvudregelns tillämpning. Som vi varit inne på ovan 
kommer sådana undantaganden ofta uppfattas som att de är i behov av sär-
skilt stöd, därför att de innebär att man gör avvikelse från den norm som 
gäller generellt.2648 (Lite som att den som i sociala sammanhang väljer ett 
alkoholfritt alternativ ibland, i kraft av sociala normer, outtalat åläggs en 
förklaringsbörda.)

Sådant stöd kan vinnas på olika sätt, och genom att utnyttja olika till
gängliga topiker. De topiker vi ska beröra erbjuder argumentativt utrym
me för direktkravsförespråkare. Det rör sig många gånger om ändamåls-

2648 Jfr 5.1 ovan och t ex Ulfbeck, Kontrakters relativitet s 407 (Om att en viss teori 
”afspejler formentlig det grundsyn, at der må gives en særlig begrundelse for att tilade 
direkte krav.”) jfr s 186, där poängen i och för sig är att man inte behöver ha så stor 
respekt för den grundsynen, åtminstone inte i dansk rätt. Den poängen är det lätt att 
ha sympati för, i vart fall de lege ferenda. En pragmatiker bör dock ändå vara medveten 
om att grundsynen i nuläget i doxiskt hänseende finns, och kan göra sig gällande med 
viss, nästan magnetisk, styrka (jfr ang NJA 2001 s 711 efter not 2336 ovan), samt aktivt 
förhålla sig till grundsynen i sin argumentation, om inte annat så därför att det annars 
kan verka som att man missat den givna utgångspunkten och därför riskerar tappa förtro
ende. Opinionsbildning för framtiden är en sak, argumentation i nuläget är i regel en helt 
annan (även om det kanske inte måste vara det). 
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orienterade topiker, vilka kan stödja resonemang som understryker hur 
vissa tillämpningar uppnår rättspolitiskt önskvärda resultat.

Det tycks också på det hela taget finnas en viss preferens för konsekven-
tialiska argument i direktkravssammanhangen. Flera av de topiker som 
berörs nedan har det gemensamt att de bygger på en tanke om att ett 
upprätthållande av huvudregeln, med hänsyn till densammas konsekven
ser, i termer av konkreta rättsföljder, i en del fall kommer att slå onödigt 
hårt eller i övrigt inte ändamålsenligt – varför det är motiverat att undan
ta desamma från huvudregelns tillämpning.

Andra argumentationsmöjligheter bygger på att talare intar en mindre 
accepterande, eller i vart fall mer problematiserande, hållning i förhållande till 
huvudregeln som sådan. Mindre accepterande argument kan rikta sig mot 
huvudregeln (kanske ”den förmenta”, eller bara ”äldre” huvudregeln).2649 
Det mest konfrontativa alternativet är då förstås att öppet ifrågasätta 
huvudregelns existens. Som vi varit inne på lär dock sådana resonemang 
sällan vara rekommendabla. Huvudregeln torde generellt sett uppfattas 
som alltför fast förankrad och som en mer eller mindre given, naturlig 
eller rent självklar utgångspunkt.2650 Den publik som försöksvis leds mot 
en mindre accepterande inställning till huvudregeln som sådan, kan där
för lätt komma att betrakta (genomskåda) talarens ansträngningar som 
försök att förleda. Sådana ansträngningar lär uppfattas som föga förtju
sande – och det lär sällan vara mödan värt att försöka leda publiken i en 
riktning av att blankt förneka huvudregelns existens.

Argumentationen kan istället avse att problematisera huvudregeln och 
dess räckvidd. Det kan ske antingen genom att (om)definiera det fakta-
underlag vilket skall underställas regelns prövning eller genom att inskrän-
ka rättsregelns grad av generalitet.2651 Det senare kan innebära försök att 
problematisera regelns karaktär av huvudregel, vilket kan ske genom att 
talare på ett eller annat sätt eftersträvar att i argumentativt hänseende 
inskränka det territorium på vilket regeln utövar sitt imperium – eller 

2649 Jfr Tørum, Direktekrav s 30: ”Mens det i norsk og dansk rett lenge har pågått en 
diskusjon om direkte misligholdskrav, er det i svensk rett fortsatt et nokså sikkert utgangs
punkt at slike direktekrav må ha hjemmel i lov, noe som nærmest er ett ekko av eldre 
norsk teori.” Följt av en not: ”Se særlig Hagerup, Kjøb og salg, 1884, s 66–67.”
2650 Jfr t ex Lindskog, Marknadsideologin och pacta sunt servanda, Fs Gorton s 364: ”En 
given utgångspunkt är att parternas handlingsutrymme inte skall inskränkas utan att det 
finns övertygande skäl för detta. Den självklara presumtionen är därför att C inte skall 
vara i någon mening rättsligt bunden av As och Bs avtal.” (i sak har han förstås en poäng, 
jfr 5.3 ovan om NJA 1997 s 44).
2651 Varvid man alltså strategiskt operationaliserar den nedärvda distinktionen mellan 
fakta och rätt.
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annorlunda uttryckt försöker minska regelns tillämpningsområde, och 
ifrågasätta hur stort det där huvudet egentligen är.

Eftersom ett ofta framgångsrikt sätt att inskränka en regel är att utpeka 
befintliga undantag från densamma, och då gärna åtskilliga sådana, samt 
då det ligger nära till hands att se nya undantag som inskränkanden, 
kommer inskränkningsförespråkanden ofta att sammanfalla med argu
mentation som förfäktar att göra undantag.2652 Inskränkningsmöjlighe
ten illustreras också av möjligheten att, efter att ha identifierat åtskilliga 
undantag ifrån en regel, försöka vända på steken genom att mer eller 
mindre retoriskt ifrågasätta vad som egentligen utgör huvudregel och 
undantag.2653

Vi ska snart gå in på de mer konkreta topikerna (vilka dock alltjämt 
som utgångspunkt kan betraktas som generellt tillgängliga topiker i 
direktkravssammanhang). Innan vi gör det, bör vi dock uppmärksamma 
den förmodligen enskilt mest betydelsefulla direktkravstopiken. Det rör sig 
om en topik som snarast är att hänföra till den nyss nämnda kategori av 
topiker som problematiserar huvudregeln, genom att (om)definiera det 
faktaunderlag som skall underställas rättslig prövning. Något åt det här 
hållet:

Den traditionella principen om avtalets subjektiva begränsning kan påstås 
innebära och bygga på att avtalsrelationer konceptualiseras som enskildas, 
enskilda, avtalsförhållanden, vilka åtminstone som utgångspunkt har två 
parter som berättigas och förpliktigas genom det avtal som är deras .2654 
Denna konceptualisering etablerar en särskild obligationsrättslig logik 
som innebär att relationerna avskiljs från varandra och i analysen hålls 
isär som diskreta entiteter, på ett sätt som leder till det välbekanta bara 
parternamönstret för argumentation i avtalsfrågor.2655 (A har ett avtal 

2652 Se t ex 4.1.3.3 ovan ang NJA 2012 s 697, där HD följer ett sådant mönster, även om 
utgången i slutändan blev negativ.
2653 Vilket i princip kan betraktas som ett induktivt resonemang, jfr om sådana 5.2 ovan. 
För ett illustrativt exempel, jfr Ulfbeck, Kontrakters relativitet s 186, som citeras och 
kommenteras i not 2231 ovan.
2654 Traditionen bjuder att så är fallet, och det finns ett antal mer eller mindre populära 
historiska och etymologiska kvasibelägg för att så skulle vara fallet. Bl a: ”kontrakt, av 
contrahere som betyder dra ihop, innebär att kontrahenterna skapar ett rättsligt band – ett 
vinculum iuris – mellan sig”; ”obligatio är ett band runt gäldenärens själva kropp”. Jfr 
not 2663 nedan.
2655 Det finns åtminstone en tradition av att påstå att så är fallet, jfr t ex 1.1 och 5.7 
ovan m hänv. Konceptualiseringen har också en spegelbild i den utomkontraktuella ska
deståndsrättens idéer om relationen skadevållare–skadelidande, om direkta och indirekta 
skadelidanden samt den därpå byggda ideologin om att tredjemansskador inte ersätts. 
De inom och utomkontraktuella idékomplexen synes hänga ihop och vara ömsesidigt 
förstärkande. Här kan vi dock hålla oss till det inomkontraktuella tankegodset.
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B. B har ett avtal med C. Punkt.)2656 Det finns ett helt komplex av idéer 
och topiker som är konsekventa med en sådan avtalskonceptualisering. 
(Huvudregeln om att direktkrav inte medges, självbindningens prin
cip, individens autonomi och viljans frihet, och så vidare.) Dessa idéer 
och topiker är ägnade att ideologiskt och retoriskt förstärka principen 
om avtalets subjektiva begränsning och den därmed sammanhängande 
huvudregeln om att direktkrav inte medges. Då direktkravsborgenären 
är tredjeman befinner han sig per definition på armlängds avstånd från 
parternas relation. Han står utanför deras privata förhållande. Direkt
kravsborgenären har därför, som utgångspunkt, intet därmed att skaffa, 
och det krävs därmed någon särskild grund för att han ska få det. – Något 
sådant kan nog, i rent illustrativt syfte, sägas vara vad den ”traditionella 
synen” på kontrakt ger vid handen.2657

Den kanske främsta direktkravstopiken – kontraktskedjemetaforen – inne
bär ett alternativ till den traditionella konceptualiseringen. Den inbjuder 
därigenom till ett brott med bara parternasynsättet. Som andra meta
forer kan kontraktskedjemetaforen ses som ett meningsskapande verk
tyg, vilket påverkar, eller styr, vår förståelse av verkligheten runt omkring 
oss.2658 Genom att den verklighet som ska underställas rättslig prövning, 
istället för att ses som separata relationer, gestaltas i termer av en kedja 
kommer ett samband, mellan de annars antaget åtskilda relationerna, att 
ställas i förgrunden. Innan metaforen tillåtits påverka den rättsliga ana
lysen ”finns” det inte nödvändigtvis, i rättsligt hänseende, något sådant 
samband. Bruket av metaforen förändrar dock den förmetaforiska bilden 
av saken.2659 Kedjemetaforen tonar ned tanken om avtalsrelationerna 
som diskreta enheter – de må så vara, men enheterna binds samman i en 
större helhet, såsom länkar i en kedja.

2656 Ungefär så skulle HD:s dom i NJA 1997 s 44 kunna förstås, då besiktningsmannens 
avgörande om generalentreprenören uppfyllt sina kontraktsenligt fordringar gentemot 
föreningen inte skulle påverkas av generalentreprenörens separata avtal med underentre
prenören, jfr 5.3 ovan.
2657 Jfr 1.1 och 5.7 ovan.
2658 Jfr t ex A Eriksson, Metaforens makt: Politisk retorik och utanförskap, i Fischer, 
Mehrens & Viklund (red), Retorisk kritik s 103. Se även, och inte minst, Lakoff & John
son, Metaphors We Live By, som framhäver inte bara metaforers språkliga och retoriska 
betydelse utan även deras betydelse för mänskligt tänkande i allmänhet. De menar att 
metaforer strukturerar: ”how we perceive, how we think and what we do.” (s 4), se även 
bl a s 17 ff. Jfr även i not 2375 ovan.
2659 Och efter att väl ha sett det samband metaforen utpekar kan det vara svårt att genom
skåda metaforen, för att avtäcka det förmetaforiska läget och se det man tidigare såg, utan 
att se det just genom metaforen – se härtill den packade texten strax nedan.
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En metafor innebär att något omtalas som något annat,2660 och fun
gerar därigenom som en förkortad jämförelse,2661 vilken bär över före
ställningar, i detta fall om kedjor, till den rättsliga analysen och argumen
tationen.2662 Kedjemetaforen tjänar då till att etablera en närhet mellan 
relationerna, eftersom länkar i en kedja befinner sig intill varandra, men 
inte bara det, den kopplar också samman relationerna med varandra. Som 
metaforiska länkar binds relationerna ihop, eftersom länkar definitions
mässigt länkar i något, och alltså är sammanbundna. Utan sammanbind
ning är de inte länkar i en kedja – och förmodligen inte ens länkar, utan 
endast mer eller mindre ovala metallstycken.

I retoriskt hänseende kan därmed kontraktskedjemetaforen tyckas 
skapa ett band, där förut inget sådant fanns. Ett potentiellt vinculum iuris, 
kunde man säga, för att appropriera ett populärt etymologiskt kvasibe
lägg för ”dogmen” att avtalsverkningarna är begränsade till parterna.2663 
Det retoriska bandskapandet, ihopkedjandet, leder förstås inte i sig till 
några tredjemansverkningar. Kedjandet tycks dock underlätta för den 
som vill argumentera för sådana, genom att odla förutsättningarna för 

2660 Aristoteles ganska vida definition av metafor i Poetikens 21 kap (1457b) lyder i 
Stolpes svenska översättning Om diktkonsten s 56: ”Metafor är att ett ord som betecknar 
en sak förs över till en annan sak, antingen så att ordet förs över så att ett allmännare 
begrepp används istället för ett mer speciellt, eller ett mer speciellt används för ett allmän
nare, eller ett speciellt för ett annat speciellt, eller så att det förs över genom analogi. […] 
Med analogiförhållande menar jag när det andra förhåller sig till det första som fjärde till 
det tredje; sedan kan diktaren säga det fjärde istället för det andra och andra istället för 
det fjärde. Och ibland tillägger man något som hör ihop med det utbytta.” (mina kurs, jfr 
även i noten nedan). Se även, ang metaforers användning, Aristoteles, Retoriken 1405b 
(3.2.7 f ), 1411b f (3.11). Jfr även T Ross, Metaphor and paradox, Georgia Law Review 
1989 (vol 23) s 1053 ff, som angående den amerikanska bevisrättens ”fruit of the poi
sonus tree” skrivit: ”When we say that evidence is ’fruit’, we are making an apparently 
descriptive reference. Yet the reference is literally false; evidence is not fruit. The evidence/
fruit assertion is understood as literally untrue but nonetheless meaningful: hence, the 
semantic mystery of metaphor.”
2661 Så Quintilianus, Institutio oratoria 8.6.9 som framhållar att skillnaden mellan en 
liknelse (simile) och en metafor är att simile jämför något med något annat (han är som 
ett lejon), medan metafor substituterar något för något annat (han är ett lejon). Se även 
Aristoteles, Retoriken 3.10.3 (i Akujärvis översättning s 205: ”Liknelsen är […] en meta
for men med ett tillägg […] Den säger inte […] att det ena är det andra.”, min kurs).
2662 Jfr om Quintilianus i den packade texten strax nedan.
2663 Se t ex Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta s 81 (2013: s 129); Henke, Die soge
nannte Relativität des Schuldverhältnisses s 12, och jfr Zweigert & Kötz, An Introduction 
to Comparative Law s 457; Markesinis, The German Law of Contract s 206 och Zim
mermann, The Law of Obligations s 1 ff (bl a s 5: ”the very word obligatio […] seems 
to have retained the connotation of some sort of invisible rope around the neck of the 
debtor, tying a specific debtor to a specific creditor. The obligation thus gave rise to an 
intensely personal relationship”.)
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relationsöverskridande verkningar. För, om man drar i dess ena ände, så 
bör väl rörelsen fortplanta sig genom kedjan?

Några ord om figurens funktioner är möjligen på sin plats. Quintilianus 
menade att vi använder metaforer antingen av ren nödvändighet, eller där
för att de uttrycker meningen bättre, alternativt i anledning av att de är 
mer dekorativa.2664 Han menade att metaforer kan vara nödvändiga, när 
det saknas andra termer (eller namn, nomen) för något; vi kan exempelvis 
av nödvändighet kalla en människa för ”hård” (durum), därför att det sak-
nas andra ord för de egenskaper vilka vi vill omtala.2665 Något liknande kan 
nog sägas för att förespråka bruket av kontraktskedjemetaforen. Den är var
ken rent dekorativ eller ett bättre uttryck för en avsedd mening, utan tycks 
utpeka något för vilket vi tidigare saknat träffande juridiska termer – saknat 
ord – nämligen sambandet mellan de olika avtalsleden.2666 Det metaforiska 
framställningssättet är tilltalande, eftersom metaforen tycks utpeka en verk
lig egenskap, i form av ett konkret samband (kanske av ekonomiskt, eller 
kontrollmässigt slag) vilket utgör en relevant del av den verklighet som skall 
underställas rättslig prövning.2667

Mer sentida, än Quintilianus, har amerikanen Thomas Ross mediterat 
över de sätt på vilka vi skapar mening med metaforer i rättsliga samman
hang.2668 Ett av de exempel Ross använder kan här återges, nämligen den 

2664 Se Quintilianus, Institutio oratoria 8.6.6, där listan synes avsedd att vara uttöm
mande, och där det möjligen finns en koppling till talarens tre grundläggande uppgifter, 
docere, delectare och movere, det vill säga att undervisa publiken om det riktiga sakför
hållandet, att behaga, och att röra publiken, jfr Quintilianus, Institutio oratoria 8.pr.7 
(”Oratoris officium docendi movendi delectandi partibus contineri […]”). Jfr även Cice
ro, De oratore 2.115.
2665 Quintilianus, a st f. Jfr även Aristoteles, Poetiken 1457b, i Stolpes svenska översätt
ning s 57: ”För vissa termer i analogiförhållandet [i metaforen] finns det inget vedertaget 
ord, men inte desto mindre kommer de att användas analogiskt: att sprida ut säd kallas 
att så, men att sprida ut ljus från solan har inget ord, men detta står i samma förhållande 
till solen som såendet till säden; ’sående ut det gudomliga ljuset’ heter det ju på ett ställe.” 
Metaforens betydelseskapande karaktär är grundläggande för en del vetenskapsteoretisk 
diskussion om metaforer, jfr t ex Fahnestock, Rhetorical Figures in Science s 4 ff m hänv 
eller Lakoff & Johnson, Metaphors We Live By (det är hela bokens tema).
2666 Jfr även Fahnestock, Rhetorical Style s 104 ff, bl a: ”a metaphor comes from another 
’place’ […] it creates new links, allowing the rhetor to illuminate one term (or concept) 
by features or senses borrowed from the other. In doing so, it invokes or epitomizes an 
analogy; that is its distinctive argumentative work […] the ’aha’ value of a borrowing 
from another field is a key feature of the rhetorically effective metaphor, as evidence from 
neuroscience suggests. [ metaphors are] potent carriers of analogical arguments and 
evaluative associations” (s 105, 107).
2667 Ang kontroll som en relevant faktor i ett teoretiskt ramverk för avtalsöverskridande 
ansvar vid internationella produktionsförhållanden, se Salminen, From National Product 
Liability to Transnational Production Liability: Conceptualizing the Relationship of Law 
and Global Supply Chains s 148 ff.
2668 T Ross, Metaphor and paradox s 1053 ff.
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rättsrealistiska (Hohfeldska) tanken om att äganderätt är ett knippe rättighe-
ter (”a bundle of rights”), där varje rättighet kan separeras, ut ur knippet, 
och behandlas som en enskild pinne.2669 Denna uppenbarligen metaforiska 
tanke betraktas regelmässigt som resultatet av en historisk utveckling. Förr, 
tänker sig Ross att man tänker sig, rådde en ”thing ownership conception”, 
som närmast var ett slags ius in rem i begreppsformalistisk mening, där 
rätten gällde i en sak och då antingen gällde eller inte gällde, allt eller inget 
– ”A man, by god, owned his land and that was all there was to it.”2670 Från 
denna mer binära äganderättsteori har utvecklingen rört sig, inte bara mot, 
utan till, en mer nyanserad och differentierad äganderättskonception, där de 
olika ”pinnarna” (som kan röra frågor om farans övergång, borgenärsskydd, 
rättighetsskydd, och så vidare) fritt kan lösgöras från knippet och behandlas 
enskilt var för sig. Historian (som Ross betraktar som en tämligen problema
tisk ”story about law” snarare än som en rättvisande historieskrivning)2671 
verkar likna vår egen berättelse om hur den tidigare rättsidealismen över
vunnits av ett realistiskt rättstänkande som även det utmynnat i ett funktio
nalistiskt, ”knippeslikt”, äganderättsbegrepp.2672

Det intressanta med Ross exempel är dock inte eventuella likheter med 
en svensk rättsteoretisk utveckling, utan frågan om hur knippesmetaforen 
är meningsskapande – vilken är intressant därför att kontraktskedjemeta
foren kan tänkas vara meningsskapande på likartat sätt. Ross testar att se 
det som att knippesmetaforen, när den började användas, satte fingret på 
något, genom att hjälpa juristerna att identifiera de olika likheterna mellan 
ett knippe och en äganderätt. Dessa likheter kunde förtecknas i två listor, 
en för knippen och en för äganderättsbegreppet, vilka sedan kunde jämfö
ras med varandra, för att se hur de förtecknade egenskaperna sammanföll. 
Med tiden, fortsätter Ross, kom man att vänja sig vid metaforen, varvid 
man upphörde med formella förtecknanden och jämföranden för att istället 
bara höra metaforen som ett åkallande av de två sakernas redanurskilda 
sammanfallande attribut – och metaforen skulle alltså endast påminna oss om 
något vi redan visste.2673

2669 T Ross, Metaphor and paradox s 1055 f.
2670 T Ross, Metaphor and paradox s 1055.
2671 T Ross, Metaphor and paradox s 1055, 1060 ff.
2672 Jfr om den historiska aspekten t ex J Samuelsson, Tolkning och utfyllning s 295 ff 
m omf hänv, och om den rådande ordningen t ex Martinsson, Något om behoven av att 
underhålla och utveckla den nordiska (funktionalistiska) rättstraditionen – Segelbåtsfal
len, Fs Millqvist s 461 ff m omf hänv.
2673 T Ross, Metaphor and paradox s 1057. I anslutning till det som sagts ovan skulle 
man kunna uttrycka det som att metaforen därigenom blev en död metafor, genom att 
assimilieras in i juristernas vardagsspråk och därmed tappa synbart metaforiska konnota
tioner, se vid not 1508 ovan.
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Ross ”listförklaring” innebär i princip en utveckling av tanken om metafo-
ren som en förkortad jämförelse.2674 Metaforen hjälper oss att se likheter och 
listan tydliggör vilka dessa likheter är.2675 Hade det inte varit för metaforen, 
är det dock långt ifrån säkert att vi alls kunnat se några likheter, eller att 
det i den meningen ”funnits” några. När vi väl ställts inför metaforen, på 
det postmetaforiska stadiet, är det dock svårt att inte  se likheterna mel
lan ett antal ekonomiska transaktioner och en kedja. När vi väl anammat 
kedjemetaforen, på så vis att den blivit en del av vår obligationsrättsliga 
vokabulär, är det svårt att helt särskilja de olika idéer vilka metaforen sam
mankedjat.2676 ”Ett antal avtal” kan då i rättsligt hänseende nästan sägas 
ha b l iv i t  en ”kedja”, eller mer specifikt en avtalskedja. När vi väl sett de 
samband metaforen i diskursivt avseende etablerar, är det svårt att inte 
låtsas om dem – trots att de i rättsligt hänseende nog inte ”fanns” på det 
förmetaforiska stadiet – och när vi väl blivit varse att sådana samband kan 
förekomma, ser vi dem gärna lite varstans.2677

Det sätt på vilket den ofta förekommit talar för att se kontraktskedjeme-
taforen som en kontra- eller motfigur,2678 i förhållande till den ”traditionella 
synen på avtal”. En tankefigur som gör motstånd och undantrycker det 
alternativa, traditionella, synsättet, genom att fungera som en skärm, eller 
ett filter: metaforens bildled väljer ut vissa aspekter och förändrar vår förstå
else av metaforens sakled.2679 Som motfigur åstadkommer kontraktskedje
metaforen något som kan liknas vid ett gestaltskifte, den får oss att se något 
annat och mera än det vi förut såg. Det blir lite som den berömda bilden 
på en ankhare; där man först såg en hare kan man plötsligt se en anka, eller 
tvärtom, och sedan växla tillbaka. Det är svårt (eller omöjligt) att se mer 
än ett av alternativen i taget, men som representation är ankharen bärare 
av flera meningar samtidigt. (En anka, och en hare … och kanske något 
ytterligare.)2680 Kontraktskedjemetaforen är en effektfull motfigur. Den har 

2674 Vilket Ross också medger, se T Ross, a a s 1057 f not 10. Angående tanken som 
sådan, se vid och i not 2661 ovan.
2675 Jfr A Eriksson, Metaforens makt s 108: ”Metaforen tvingar oss att leta likheter”.
2676 Ross s 1058. Annorlunda uttryck blir det svårt att se den förmetaforiska verklighets
bilden, annat än genom metaforen.
2677 Lite som det psykologiska Baader-Meinhof-fenomenet. Detta fenomen, som även är 
känt som frequency illusion, eller selective attention bias, innebär ett överfokuserande på 
vissa identifierade fenomen, som saker eller samband. Exempelvis kan den som upplever 
ångest börja överfokusera på upplevt ”dåliga” saker på ett sätt som blir självförstärkande, 
eller den som funderar på att köpa en ny bil börja se den biltyp man är spekulant på 
överallt.
2678 Termen lånar jag från Räsänen, Counterfigures: An Essay on Antimetaphoric Resis
tance.
2679 Jfr t ex A Eriksson, Metaforens makt s 108 m hänv. Om sakled och bildled, se 4.3.5 
vid not 1504 ff ovan. Eller som Aristoteles uttrycker det: Det är metaforen som får oss 
att lära nya saker och se saker i ett nytt ljus, se Aristoteles, Retoriken 3.10.1 (1410b) och 
därtill A Eriksson, a a s 109.
2680 Jfr t ex Bruhn, Delade meningar s 23.
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förekommit först i litteraturen, särskilt i direktkravssammanhang,2681 och 
sedan även i HD:s praxis,2682 och då föranlett analyser som får sägas avvika 
ifrån den bara parternaorienterade analysen, genom att effektivt framhäva 
sambanden mellan olika avtalsled och därmed skapa argumentativa förut
sättningar för, inte minst, direktkrav.2683

Det finns dock skäl att hålla i minnet att det rör sig om en motfigur – 
och endast en f igur. Det finns ingen regel som påbjuder ett premierande av 
en viss gestaltning, och det gestaltskifte metaforen kan föranleda kan ofta, 
av den som vill och försöker, återskiftas. Annorlunda uttryckt kan man se 
den sakliga situation som ska bedömas i termer av ett annat paradigm än det 
av kontraktskedjemetaforen anvisade.2684 Med en annan förklaringsmodell 
kan andra saker förklaras, och lika gärna som att samband kan framhävas 
med kontraktskedjemetaforens hjälp kan sådana undertryckas genom att 
avtalsleden gestaltas som separata.

Det sagda kan tyckas banalt, men det är signifikant att framställningar 
om direktkrav tenderar att operationalisera kontraktskedjemetaforen 
inte bara som ett argument för direktkrav, utan som en del av det som 
är formativt för direktkravsfiguren som sådan.2685 Att det rör sig om en 
kedja, med ett relevant samband mellan kraven i kedjans olika länkar, 
har som nämnts ofta förekommit som en del av direktkravsbegreppets 
bestämning.2686 Förutan identifierad kedja kommer därmed ett krav san
nolikt inte att betraktas som ett direktkrav och kontraktskedjemetaforen 
kan betraktas som själva ingången till direktkravsproblematiken.2687

2681 Se 4.2.1 ovan med omfattande hänv. Att spåra kedjemetaforens genealogi i svensk 
civilrätt vore i och för sig ett ganska intressant forskningsämne. Inom ramen för före
varande projekt har jag dock inte funnit skäl, eller tid, till det.
2682 Se främst NJA 2014 s 760 (redan i ingressen) och NJA 2018 s 834, p 14 och 22. 
Jfr även NJA 2007 s 758, på s 770, och NJA 2018 s 301, p 23 (jfr även föredragandens 
p 18). Se om NJA 2018 s 834 även van der Sluijs, Vitesundantaget i ansvarsförsäkringen, 
JT 2019–20 s 52 ff.
2683 Jfr om NJA 2001 s 711 i not 2687 nedan och om finska HD 2009:92 strax nedan.
2684 Se om paradigmval 2.3 ovan, och notera att när t ex JustR Lindskog inleder sitt 
omfattande tillägg i NJA 2014 s 760 med att under rubriken ”Problembilden” skriva: 
”Situationen i målet kännetecknas av den föreliggande kontraktskedjan.”, så kan det alltså 
påstås bero på att det är vad han valt att fokusera på.
2685 Se för ett tydligt exempel Lindskog, Betalning 2 uppl s 223 f. Se även Ulfbeck, 
Kontrakters relativitet s 131 f, s 137 ff (bl a: ”I det følgende lægges hovedvekten på 
en beskrivelse af det direkte ansvar inden for kontraktskæden. Problemstillingen direkte 
ansvar er mest synlig i disse tillfælde.) samt om Tørum i noten strax nedan. Jfr även H 
J Bull, Tredjemannsdekninger i forsikringsforhold s 17 ff (ssk s 18) som dock talar om 
kontraktspyramider och kontraktslinjer.
2686 Se 4.2.1 m hänv ovan.
2687 Något som synes illustreras genom den strategiska användning svarandeombudet 
i NJA 2001 s 711 tycks ha gjort av metaforen, se därom 5.5 ovan, efter noten 2336. 
Se om direktkravsbegreppet 4.2.1 ovan och t ex Tørum, Direktekrav, bl a s 28: ”Men 
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Kedjemetaforen tycks också ha varit styrande för det sätt på vilket 
stora delar av direktkravsdiskursen utvecklat sig. Ett ofta undersökt 
tema har där kommit att bli vilken grad av närhet,2688 och vilka typer 
av kopplingar,2689 som ska krävas för att en direktkravsrätt ska få göras 
gällande – varvid det kan tyckas som om metaforvalet i åtminstone någon 
grad styrt vilka frågor som uppfattats vara rättsligt betydelsefulla.

Det kan dock noteras att man sällan verkar ha ifrågasatt av vilket material de 
aktuella kedjorna egentligen är, eller måste vara; hur länkarna är förbundna; 
hur stor belastning en kedja tål; om det finns någon svag länk, eller om 
ett direktkravsresonemang måste fallera på grund av att kedjan någonstans 
brustit.2690 Då kontraktskedjemetaforiken dock inbjuder till att se det som 
naturliga frågor, så torde det finnas utrymme att utveckla den metaforiska 
argumentationen vidare, på åtminstone alla dess punkter.

Kontraktskedjemetaforen har därmed kommit att fungera argumentativt 
styrande och genom dess prevalenta användning har kontraktskedjan syn-
barligen lyckats introducera sig själv som ny rättslig kategori.2691 Det, om 
något, borde kunna tas som ett tecken på metaforens makt.

når det gjelder direktekrav på grunnlag av kontraktsrettsligt bakgrunnsregler, må det 
understrekes at slike direktekrav bare er aktuelle i kontraktskedjer, der det er en sammen
heng mellom kontrakten mellom A og B, og kontrakten mellom B og C.”, s 287: ”[…] 
uttrykket kontraktskjede setter altså fingeren på noe karakteristisk for kontraktsrettslige 
direktekrav […]”, och s 289: ”Direktekrav er […] primärt aktuelt i kontraktskjeder – 
direktekravskreditor (C) kan holde seg til medkontrahentens (Bs) medkontrahent (A).”
2688 Jfr t ex Zackariasson, Direktkrav s 26 (”Anledning att tillåta sådant direktkrav kan 
anses föreligga om det finns en koppling, ett nära samband, mellan borgenärens anspråk 
mot gäldenären och dennes anspråk mot gäldenärens gäldenär.”), s 45 ff (där koppling 
och nära samband blir ett avgränsningskriterium för vilka fall som undersöks) och s 398 ff 
(där ”den koppling, det samband, som föreligger mellan de olika anspråksförhållandena” 
görs till utgångspunkt för bokens avslutande synpunkter och därigenom kommer att 
framhävas som en relevant direktkravsfaktor).
2689 Det centrala exemplet kausalkoppling presenteras och utvärderas 6.5 nedan.
2690 Det kan dock ligga nära till hands att tematisera frågor om den direktkrävdes invänd
ningsrätt i termer av brustna länkar, om invändningen grundar sig i förhållanden i mel
lanledet. Om t ex C, mot As direktkrav, invänder att A saknar rätt mot B (i anledning av 
en friskrivning, eller vad som helst), så vore det ju snyggt om C sa att kedjan där brustit.
2691 NJA 2014 s 760 har stort symbolvärde, som det fall där kontraktskedjemetaforen 
främst fått genomslag i HD. Metaforen förekommer där redan i ingressen, när den pre
judicerande rättssatsen avsetts förtydligas genom formuleringen: ”Har vid en kontrakts
kedja parten i det främre ledet råkat ut för en sakskada, kan han på utomobligatorisk 
skadeståndsrättslig grund vända sig direkt mot ett bakre led som vårdslöst har orsakat 
skadan, om inte något annat följer av en särskild rättsregel eller föranleds av avtal.” Se 
även NJA 2007 s 758, på s 770; NJA 2018 s 301, p 23 samt NJA 2018 s 834, p 14 och 
22. Jfr dock, ur dansk rätt, Iversen, Obligationsret: På grundlag af Bernhard Gomard, 
Obligationsret: 1 del s 319 f: ”Det kan ligge nær at beskrive situationen på den måde, at 
der forligger en »kontraktskæde« mellem A, B og C, men i så fald skal der erindres, at en 
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Kontraktskedjemetaforen torde också, genom sin inarbetning i den 
rättsliga diskursen ha börjat tappa sina metaforiska konnotationer. I takt 
med att man genom metaforens återkommande användning vant sig vid 
tanken på en kedja,  av kontrakt, har kontraktskedjemetaforens egenskap 
av metafor kommit att bli mindre iögonfallande. Även om framställ
ningssättet möjligen innebär en omgestaltning av det verklighetsunderlag 
som ska underställas rättslig prövning så är därmed risken för att det ska 
komma att ses som ett försök att förleda minimal. Som den gamle greken 
Longinus sagt:

”Ingen figur är mer effektiv än den som döljs, så att den inte känns igen som en 
figur. […] förkonstling som döljs genom stor konstfullhet är inte uppenbar, 
och går då fri från varje misstanke om bedräglighet.”2692

Genom en normaliseringsprocess har därmed ett alternativ till ”den tra
ditionella synen” på avtalsförhållanden kommit att normaliseras, och då 
även skapat plats för argumentation i avtalsräckviddsfrågor. Kort sagt: 
Ingen misstänker det normala,2693 och kedjetänkandet har börjat bli 

»kontraktskæde« ikke er nogen retlig kategori. Der er ikke tale om et relevant retsfaktum, 
men blot en praktisk samlebetegnelse […].”
2692 Kursiveringen och den påtagligt ungefärliga översättningen är mina. Ett något länge 
utdrag från Longinus, On the sublime, 17.1 f, i Fyfes av Russell översedda engelska över
sättning, s 229 ff, lyder: ”While on this topic I must not omit to mention a view of my 
own, dear friend, which I will state, however, quite concisely. Figures seem to be natural 
allies of the sublime and to draw in turn marvellous reinforcement from the alliance. […] 
There is an inevitable suspicion attaching to the sophisticated use of figures. It gives a 
suggestion of treachery, craft, fallacy, especially when your speech is addressed to a judge 
with absolute authority, or still more to a despot, a king, or a ruler in high place. He is 
promptly indignant that he is being treated like a silly child and outwitted by the figures 
of a skilled speaker. Construing the fallacy as a personal affront, he sometimes turns 
downright savage; and even if he controls his feelings, he becomes conditioned against 
being persuaded by the speech. [Och så till sist citatet i packad text ovan:] So we find that 
a figure is always most effective when it conceals the very fact of its being a figure. Sub
limity and emotional intensity are a wonderfully helpful antidote against the suspicion 
that accompanies the use of figures. The artfulness of the trick is no longer obvious in its 
brilliant setting of beauty and grandeur, and thus avoids all suspicion.” Jfr även Lakoff 
& Johnson, Metaphors We Live By s 28 f eller Nietzsche, Om sanning och lögn i utom
moralisk mening s 507.
2693 Jfr Perelman & OlbrechtsTyteca, The New Rhetoric s 170 f, som i anslutning till 
Longinuspassagen skriver om: ”the relativization of the normal”, och att: ”Party dresses 
are in order for certain settings, an do not attract attention.” Där erbjuds även en alterna
tiv översättning av Longinuspassagen: ”No figure is more excellent than the one which is 
entirely hidden, so that it is no longer recognized as a figure. There is no more wonderful 
aid and succor in preventing its appearance than sublimity and pathos, for artifice thus 
enclosed in the midst of something great and dazzling has everything it lacked, and beco
mes free from any suspicion of deception.”



690

norm.2694 Genom att (åter)synliggöra att det rör sig om en metafor, kan 
man dock möjligen värja sig mot metaforens makt. ”Kedjan” svarar inte 
mot någon annan verklighet än den som görs relevant i rättsligt hänseen
de, och det finns väl egentligen ingenting som säger att kontraktskedjan 
skulle vara ett mer bindande, eller lockande, paradigmval än något annat 
sätt att tematisera det verklighetsunderlag som skall underställas rättslig 
prövning.2695

Att inta en problematiserande attityd till kontraktskedjemetaforens genomslag 
i olika fall synes kunna innebära en mer reflekterande, och ofta skeptisk, 
hållning till att analysera fall i termer av ”utomobligatoriska direktkrav”. 
Det rör sig då inte om direktkrav i snäv mening, utan om utomobligatoris
ka skadeståndskrav, där det dock bland omständigheterna kan identifieras 
en kedja av kontrakt mellan skadelidanden och skadevållaren. En sak har 
exempelvis sålts i flera led och skadat en köpare i ett senare led, som sedan 
kräver skadestånd från den som sålde saken till säljaren.

Ett exempel finns i det finska rättsfallet HD 2009:92.2696 Där hade en båt 
av dess tillverkare sålts till A, som flera år senare sålt den vidare till B. (För att 
ansluta till bokstavsbeteckningarna i fallets ingress avviker vi här från våra 
vanliga sådana.)2697 Båten sjönk. Den senare köparen B väckte i anledning 
därav en utomobligatorisk skadeståndstalan direkt mot tillverkaren. Bs talan 
grundades på att tillverkaren vårdslöst orsakat B skada genom att vid till
verkningen åsidosätta säkerhetsbestämmelser.2698 B hade inget avtalsförhål
lande direkt med tillverkaren och Bs säljares, As, avtalsgrundande krav mot 

2694 Norm på så vis att kontraktskedjemetaforen fått ökat genomslag också i HD:s praxis 
(i litteraturen har den en längre historia). Se, utöver NJA 2014 s 760 varom i not 2691 
ovan, även NJA 2007 s 758 och NJA 2018 s 301. (HD har i andra sammanhang använt 
andra kedjemetaforer för att betona samband och sammanhang, exempelvis genom att 
omtala en ”sammanhållen kedja av överföringar” i NJA 2009 s 500.)
2695 Jfr Somby, Juss som retorikk s 32 ff, som bl a ”som et metodepolitisk programpunkt 
[vil] foreslå at alle rettsteoretikere […] innfører som en god vane å undersøke «den meta
foriske ektefellen» til den teorien de ønsker å utvikle eller anvende”, för att se vad meta
forvalen för med sig, och vilka alternativa metaforer som kunnat väljas.
2696 Se om fallet Sandvik, Direkta krav mot tillverkare i finsk rätt – caveat productor, Fs 
Bryde Andersen s 651 ff, ssk s 651, 661 ff. Jfr även Ståhlberg & Karhu, Finsk skadestånds
rätt s 54, 56, 57 och 162.
2697 I övrigt får ju A normalt vara direktkravsborgenär, C den som får direktkravet riktat 
mot sig och B den insolventa boven i mitten av dramat. Finska HD har dock bokstavsbe
teckningar i fallets ingress och då dessa ofta lär ha följts vid behandling av fallet kan det 
finnas skäl att här avvika från den vanliga principen.
2698 Se HD 2009:92, HD:s dom p 12 och därom Sandvik, Direkta krav mot tillverkare 
i finsk rätt – caveat productor, Fs Bryde Andersen s 661 f. Jfr även Ståhlberg & Karhu, 
Finsk skadeståndsrätt s 162.
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tillverkaren var preskriberat.2699 Bs eventuella utomobligatoriska rätt direkt 
mot tillverkaren var dock inte preskriberad.2700

HD konstaterade att åsidosättandet av säkerhetsföreskrifterna var att 
betrakta som vårdslöst, samt att varken nationella finska eller EUrättsliga 
produktansvarsregler utgjorde hinder mot att bifalla Bs talan.2701 Densam
ma kom därmed att bifallas och köparen i det senare ledet fick alltså rikta ett 
utomobligatoriskt skadeståndskrav direkt mot tillverkaren.

Domen är omdiskuterad.2702 Inte minst av Björn Sandvik som presenterat 
och kommenterat domen på svenska.2703 Sandvik betonar att fallet liknar ett 
produktansvarsfall och noterar att utgångspunkten i sådana fall i och för sig 
är att så kallad anspråkskonkurrens tillåts: Vid skada på ”annan egendom än 
den sålda varan som omfattas av också köprättsliga regler får köparen alltså 
välja på vilken grund och mot vem skadeståndstalan väcks.”2704 Därav torde 
följa att B inte var hänvisad till att kräva A på inomkontraktuell grund. Som 
HD konstaterade var finska PAL inte tillämplig i målet, och utgjorde då 
inte heller hinder mot Bs talan. Ansvarsvägen mot tillverkaren var därmed 
öppen, i princip, och då HD konstaterade att culpakravet var uppfyllt var 
också kravet på ansvarsgrund uppfyllt (se 2 kap 1 § i finska skadeståndslagen 
412/1974, där regeln i stort sett motsvarar den med samma numrering i 

2699 Enligt finsk rätt (Lagen om preskription av skulder 728/2003; FPreskL) preskriberas 
avtalsgrundade krav vid köp tio år efter avtalsbrottet (7.2 §), vilket i HD 2009:92 vore 
när båten levererades till A. Båten levererades 1987 och sjönk 2000, varför tioårsfristen 
var passerad när talan väcktes. Se härtill Sandvik, Direkta krav mot tillverkare i finsk rätt 
– caveat productor, Fs Bryde Andersen s 662. Jfr även Norros, Obligationsrätt s 562 ff 
(ang fallet, s 563 not 303) samt i noten nedan.
2700 HD 2009:92, p 20. Enligt finsk rätt (FPreskL, se i noten ovan) preskriberas utom
obligatoriska tre år efter att den skadelidande ”fick kännedom om eller borde ha känt 
till skadan och vem som ansvarar för skadan” (7.1 § p 3), eller senast tio år efter den 
skadeorsakande händelsen (7.2 §). Se härtill Sandvik, Direkta krav mot tillverkare i finsk 
rätt – caveat productor, Fs Bryde Andersen s 662. Frågan var inte uppe i målet, men Bs 
eventuella avtalsgrundande rätt mot A bör inte heller ha varit preskriberad varför en Bs 
talan mot A inte hade bort vara utesluten på den grunden. Jfr även i noten ovan.
2701 Se HD 2009:92, HD:s dom, p 11–13 om säkerhetsföreskrifterna, p 14–18 om pro
duktansvar samt därtill Sandvik, Direkta krav mot tillverkare i finsk rätt – caveat produc
tor, Fs Bryde Andersen s 663 f m omf hänv.
2702 Se Sandvik, Direkta krav mot tillverkare i finsk rätt – caveat productor, Fs Bryde 
Andersen s 651 ff m v hänv. Bl a till Norros, Obligationsrätt, där fallet berörs på bl a 
s 448, och SisulaTulokas, Allmänna principer och transporträtt – direktkravsproblemati
ken i HD 2013:33, JFT 2014 s 162 ff, där fallet berörs helt kort på s 175 i anslutning till 
det senare direktkravsfall som nämns i titeln. Jfr även JustR Lindskogs tillägg i NJA 2014 
s 760, på s 776; Lindskog, Preskription 4 uppl s 609 not 1698.
2703 Se Sandvik, Direkta krav mot tillverkare i finsk rätt – caveat productor, Fs Bryde 
Andersen s 651 ff.
2704 Sandvik, Direkta krav mot tillverkare i finsk rätt – caveat productor, Fs Bryde Ander
sen s 659 f m hänv. Jfr allmänt t ex Tørum, Forholdet mellom kontrakts og deliktsansvar, 
NJM 2017 s 251 ff, bl a s 252 ff, och Iversen, Forholdet mellem kontrakts og deliktsan
svar, NJM 2017 s 279 ff.
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den svenska skadeståndslagen). HD tog alltså i culpaprövningen hänsyn till 
säkerhetsaspekter, för att konstatera att culpakravet var uppfyllt. Som Sand
vik läser domen har HD därigenom i praktiken utsträckt det utomobligatoris-
ka produktansvaret, på ett sätt som får det att ”närmast sammansmält[a] med 
köprättsligt felansvar”.2705 Han framhåller också att fallet ansetts paradoxalt, 
och menar att det inte ger stöd för några säkra slutsatser samt orsakar åtskil
liga nya frågor.2706

För den som inte kan finska är det svårt att sätta sig in i diskussionerna. 
Som Sandvik framställer saken verkar också de kritiska reaktionerna ha flera 
olika orsaker. Möjligen har det hela att göra med en något annan syn än 
den svenska på förhållandet mellan kontrakt och delikt, samt på produktan
svar. En orsak till åtminstone Sandviks kritik verkar dock vara att han fäster 
sig vid den i fallomständigheterna föreliggande kontraktskedjan,2707 och där
igenom kommer att i hög grad framhäva prejudikatfallets avtalsaspekter och 
potentiella konsekvenser för möjligheterna att genom avtalsregimer åstad
komma önskvärda riskfördelningar. Hans syn på saken innebär nämligen 
att HD ”höll hårt fast vid principen om avtalets subjektiva begränsningar 
[samtidigt som] domstolen [godtog] ett utomkontraktuellt direktkrav som i 
princip helt åsidosätter alla avtalshänsyn.”2708 Genom att parternas avsedda 
riskfördelning åsidosätts öppnar domen då för en möjlighet att kringgå avta
lade ansvarsbegränsningar.2709

2705 Sandvik, Direkta krav mot tillverkare i finsk rätt – caveat productor, Fs Bryde Ander
sen s 652 jfr s 659, 663 f, 667 ff.
2706 Sandvik, Direkta krav mot tillverkare i finsk rätt – caveat productor, Fs Bryde Ander
sen s 668 f.
2707 Eller ”avtalskedja” som är det uttryck Sandvik föredrar, se Sandvik, Direkta krav 
mot tillverkare i finsk rätt – caveat productor, Fs Bryde Andersen s 653, 655, 659. Även 
HD tematiserade saken i kedjetermer, se domskälens p 11, där det talas om en luovu-
tusketju, vilket bokstavligen kan översättas som överlåtelsekedja. I den finska litteraturen 
har man talat även om andra av kedjor, som ”arvoketju (value chain)”, ”toimitusketju 
(supply chain)” och ”hyödykeketju (commodity chain)”, se t ex Salminen & Rajavuori, 
Yritysvastuulait ja ylikansallisen arvoketjun oikeudellinen käsitteellistäminen, Lakimies 
2019 s 387 ff, på s 398 not 2, varifrån citaten hämtas. Där förekommer dock inte luovu
tusketju, som, om jag förstått det hela rätt, är mer sällsynt.
2708 Sandvik, Direkta krav mot tillverkare i finsk rätt – caveat productor, Fs Bryde Ander
sen s 668, min kurs.
2709 Sandvik, Direkta krav mot tillverkare i finsk rätt – caveat productor, Fs Bryde Ander
sen s 668, 669, jfr s 658. Jfr, på ungefär samma tema, Tørum, Direktekrav s 28 och 
198 ff (varom 5.6.4 ovan), samt Lindskog, Betalning 2 uppl s 305 f. Jfr även Lindskog, 
Preskription 4 uppl s 609, där rättsfallet jämte en del annat material omnämns i en not 
till brödtextens: ”När det gäller konkurrerande ansvarsgrunder har det ansetts att huvud
regeln i svensk rätt är att i ett inomobligatoriskt förhållande så kan inte utomobligatoriska 
rättsgrundsatser åberopas av den skadelidande bara för att de är fördelaktigare.” Det där 
sagda gäller väl dock endast om B jämte sitt utomobligatoriska anspråk kan rikta ett 
inomobligatoriskt sådant mot samma person. Det faktum att B kan rikta ett avtalsan
språk mot A bör inte hindra att B vänder sig mot tillverkaren på utomobligatorisk grund 
(jfr meningen vid not 2704). Möjligen kan dock tillverkaren försöka sig på ”ingen skada 



693

Sett från ett traditionalistiskt, kanske mer formalistiskt, dogmatiskt perspek-
tiv synes analysen dock överbetona avtalsaspekterna. Bs krav grundades inte 
i ett avtal med tillverkaren. Det fanns över huvud taget inget sådant avtal. 
Den avtalspreskription som inträtt gällde i förhållandet mellan A och tillver
karen, på grund av deras avtal. B var inte part i detta avtal, och att anse Bs 
rätt utesluten till följd av As avtal med tillverkaren synes ligga snubblande 
nära att låta detta avtal få betungande tredjemansverkningar, i strid med 
den princip om avtals subjektiva begränsning som Sandvik ser bekräftas 
i domen.2710 Det vore en sak att anse Bs rätt mot tillverkaren utesluten 
genom Bs eget avtal, med A, som då skulle kunna tillerkännas positiva 
tredjemansverkningar (motsvarande en ansvarsbegränsning) till förmån för 
tillverkaren som berättigad tredjeman.2711 Att dock låta As avtal med tillver
karen få verkningar mot B vore om inte identiskt så åtminstone nästgårds 
med att låta dem avtala till nackdel för tredjeman. Läser man domen från ett 
sådant, mer formalistiskt perspektiv, än Sandviks relativt realistiska sådana, 
så synes den kunna ses som i princip endast ett slags bekräftelse på att man 
inte kan friskriva sig från utomobligatoriskt skadeståndsansvar gentemot tredje-
man.2712 Det motsäger i och för sig inte nödvändigtvis Sandviks analys, men 
ser man domen på det sättet så framstår det som mer långsökt att se det som 
att domen riskerar att öppna för ”kringgåenden”. I avsaknad av tillämpliga 
ansvarsbegränsningar i det avtal i vilket skadelidanden var part, fanns det 
helt enkelt ingenting att kringgå, avtalskedjan till trots.2713

Det om det – det vill säga om kontraktskedjemetaforen och dess poten
tial som argumentativt maktmedel. I det följande ska vi beröra de andra 
centrala argumenten för att göra undantag från huvudregeln, och medge 
direktkrav. Utöver argumenten nedan kan påminnas om vad som sagts 
ovan, om att en avsaknad av avtalsmöjligheter i vissa fall anförts som ett 
argument för att medge direktkrav.2714

skedd”argumentet, och alltså invända mot Bs krav att tillverkaren inte orsakat B någon 
skada som B inte kan få täckt av A. (Ett annat sätt att uttrycka saken är att det faktum 
att B i praktiken efterger sin fordran mot A inte kan ge B rätt att kräva skadestånd av 
tillverkaren.) Argumentet synes dock liktydigt med ett kanaliseringsargument, och där
med oförenligt med den av Sandvik antagna huvudregeln för fall av anspråkskonkurrens.
2710 Sandvik, Direkta krav mot tillverkare i finsk rätt – caveat productor, Fs Bryde Ander
sen s 651, 656.
2711 Så torde NJA 2007 s 758, vartill Sandvik hänvisar (Direkta krav mot tillverkare i 
finsk rätt – caveat productor, Fs Bryde Andersen s 658), vara att förstå.
2712 En annan sak är att friskrivningar kan få positiva verkningar för annan än den direkta 
medkontrahenten i följd av mellanmansrättsliga regler. Det illustreras i NJA 2014 s 760, 
där en kommittent ställdes i kommissionärens skor på så vis att tredjeman (den tredjeman 
som var part i kommissionärsavtalet) mot kommittentens i och för sig utomobligatoriskt 
grundade krav fick åberopa ansvarsbegränsningar i kommissionärsavtalet.
2713 Som nämnts var nog inte heller Bs anspråk mot A preskriberat (se i not 2700 ovan).
2714 Se 5.4 ovan.
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6.2 Argument om tredjemansskydd
6.2.1 Avstamp
I en del situationer kan en tredjeman anses vara särskilt skyddsvärd, på 
sätt som påverkar avvägningen av de inblandade intressena. Ibland har 
också tredjemans skyddsvärdhet föranlett bedömningar av innebörd att 
han inte ska ’behöva bli utan ersättning bara för att den direkte medkon
trahenten råkat bli insolvent’, eller i övrigt inte är ekonomiskt åtkom
lig.2715 Dylika argument ligger bakom flera av de lagstadgade direktkravs
reglerna.

Återigen är HD:s domskäl i NJA 2012 s 697 illustrativa, varför vi kan 
ta avstamp där. Domstolen skrev nämligen att ett av:

”[d]e [huvudsakliga] argument som har framförts för att tillåta direktkrav 
är […] att tredje man inte ska bli utan ersättning enbart för att den direkte 
medkontrahenten blivit oåtkomlig.”2716

I fallet förtecknar sedan HD åtskilliga lagregler om direktkrav, i ett led 
av resonemanget som tjänar till att dels ge en överblick över vilka direkt
kravsregler som finns, dels förmedla intrycket att det finns ganska många 
sådana.2717 Domstolen skrev närmare bestämt:

”Från den [allmänna] regeln [om avtalets subjektiva begränsning] har gjorts 
vissa undantag på så sätt att tredje man har tillerkänts en självständig rätt 
i ett rättsförhållande mellan två andra parter. Som exempel kan nämnas 
att man inom transporträtten i stor omfattning tillåtit skadelidande att 
rikta krav mot både transportören och undertransportören (se t.ex. 13 kap. 
35–37 §§ sjölagen, 1994:1009). Vidare har man inom konsumentskyd
dande lagstiftning infört möjlighet att framställa krav mot medkontrahen
tens medkontrahent (se t.ex. 46 § konsumentköplagen, 1990:932, och 29 § 
konsumentkreditlagen, 2010:1846, jfr även 33 § konsumenttjänstlagen, 
1985:716). Slutligen kan nämnas möjligheten att framställa krav direkt 

2715 Angående den tendentiösa tonen, jfr citatet strax nedan. Jfr även, utöver nedan i 
detta avsnitt, t ex hur HD i NJA 2007 s 758 noterar att As rätt att kräva C har störst bety
delse vid insolvens (och tillräckligt försäkringsskydd saknas). Jfr även Grönfors, Avtals
grundande rättsfakta s 105 (2013: s 169; om ”the deepest pocket”argument). Se även 
Hellner, Hager & Persson, Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt: 2 häftet 6 uppl s 131 f, 
samt alltså vidare i det följande.
2716 NJA 2012 s 697, HD:s domskäl p 15. Motsvarande argument anfördes som grund 
för den första norska lagregeln om direktkravsrätt, när man 1974 införde kjøpsloven § 
49a (som numer är ändrad, se 6.6.2 nedan). I förarbetena skrevs att: ”heimelsmannen [C] 
ikke bør slippe ansvar for en mangel som kan tilbakeføres til ham, dersom kjøperen [A] av 
en eller annen grunn ikke kan nå selgeren [B] med sitt” krav. Se Ot prp nr 25 (1973–74) 
s 50 och jfr Tørum, Direktekrav s 176 f.
2717 Jfr ovan vid not 1056, samt vad som sades om induktion 5.5 ovan.
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mot försäkringsbolag vid ansvarsförsäkring, som numera kommit till klart 
uttryck i 9 kap. 7 § försäkringsavtalslagen (2005:104).”2718

Den citerade passagen återfinns i ett avsnitt av domskälen som på ett 
ganska allmänt plan berör direktkrav och deras reglering i svensk rätt.2719 
Reglerna HD nämner kan också alla anses tumma på principen om avtals 
subjektiva begränsning (vilket förstås är skälet till att domstolen valde att 
förteckna dem). Som strax ska utvecklas är det dock endast vissa av dem 
som rör direktkrav i snäv mening (det vill säga direktkrav som självstän
dig fordringsgrund).2720 I övrigt kan reglerna endast räknas som direkt
kravsregler i vid – eller påtagligt vid – mening.2721

Som HD antyder i den först citerade passagen uppbärs flera av de reg
ler som förtecknas i det senare citatet, åtminstone delvis, av ett intresse 
av att skydda tredjeman. En del av reglerna bygger alltså av allt att döma 
på att vissa tredjemän är särskilt skyddsvärda. De tredjemän det rör sig om 
är då förstås de som räknas till de kategorier av tredjemän vilka reglerna 
skyddar, och reglernas ändamål kan i en allmän mening sägas vara just att 
skydda dessa tredjemän.

För att framställningen nu inte ska bli alltför svepande bör vi dock gå 
igenom de olika reglerna, var för sig – varvid dock reglerna kan grupperas 
i temakretsar. Det är lämpligt att följa indelningen i det längre av citaten, 
och gruppera reglerna som för det första konsumentskyddsregler, för det 
andra transporträttsliga regler och för det tredje försäkringsrättsliga reg
ler.2722

6.2.2 Regelinventering
Vi börjar med de konsumentskyddande reglerna. Enligt 46 § KKöpL har 
en konsumentköpare, under förutsättning att säljaren är insolvent, upp
hört med sin näringsverksamhet eller inte kan anträffas, rätt att framställa 
anspråk på grund av fel mot en näringsidkare i tidigare säljled som har 
överlåtit varan för vidareförsäljning.2723 Regeln motiveras i förarbetena 

2718 NJA 2012 s 697, HD:s domskäl p 13.
2719 Jfr 4.1.3.3 ovan.
2720 Jfr ovan 4.2.1 om direktkravsbegreppets olika betydelser.
2721 För en annan sentida översikt över direktkravsreglerna, se Zackariasson, Privity of 
Contract and Direct Claims, Fs AvtL 100 år II s 229 ff m hänv.
2722 I tillägg till dessa områden kan möjligen även entreprenadrätten nämnas, som ett 
relativt tredjemansvänligt område. Sådana generella påpekanden blir dock nödvändigtvis 
svepande. Jfr vid noterna 2229 ff ovan.
2723 Se om regeln t ex Herre (& J Ramberg), Konsumentköplagen 2 uppl s 495 ff; Zacka
riasson, Direktkrav s 139 ff; Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt 6 uppl s 257 ff eller 
Lindskog, Betalning 2 uppl s 244 f.
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med att konsumentköparens rätt mot säljaren i många fall vore otillräck
lig, varför en rätt mot bakre led borde medges (i enlighet med vad som 
närmare framgår av lagen).2724 Enligt 25 § KommL har en konsument 
motsvarande rätt också mot en kommittent.2725 Båda dessa regler är 
direktkravsregler i egentlig (det vill säga snäv) mening. Reglerna uppbärs 
av konsumentskyddsskäl, och det rör sig alltså om konkreta exempel där 
tredjemän, i form av konsumenter, ansetts vara så skyddsvärda att undan
tag från bara parternaprincipen är motiverade.

Bortsett från att begränsningen till motparten sägs innebära ett otillräckligt 
konsumentskydd anförs det i motiven inga egentliga skäl för direktkravsre
geln i 46 § KKöpL, vilken dock uttryckligen tematiseras som en principiell 
nyhet i svensk rätt och ett undantag från den allmänt gällande regeln om 
att avtalets verkningar är begränsade till parterna.2726 I avsaknad av särskild 
motivering får man nästan förutsätta att regeln motiveras på samma sätt 
som konsumentskyddsregler i allmänhet. Det vill säga med hänvisning till 
parternas olika styrkeförhållanden,2727 vad gäller dels ekonomiska och kom
petensmässiga förhållanden, dels vilka processuella förutsättningar man har 

2724 I prop 1989/90:89 (konsumentköplagen) s 52 ff (allmänmotiveringen, jfr även 
s 164 ff med specialmotiveringen till 46 §) utgör det närmast en förutsättning för resone
manget att tredjeman är särskilt skyddsvärd, då regeln där främst motiveras med att det 
tidigare rättsläget (enligt vilket konsumentköparen var hänvisad till att hålla sig till sin 
avtalspart) innebar ett otillräckligt skydd. I övrigt berörs endast hur den i och för sig befo
gade direktkravsregeln närmare skulle avgränsas, för att tillvarata även det bakre ledets 
intressen (jfr även 5.6.4 ovan). Se även SOU 1984:25 (Ny konsumentköplag) s 237 ff. 
Även där motiveras regeln främst med att rätten mot säljaren är otillräcklig. Jfr även 
SOU 1981:31 (Avtalsvillkor mellan näringsidkare) s 119 ff, där utredningen antog att 
det i och för sig kunde vara motiverat att ge konsumenter en rätt att rikta köprättsliga 
anspråk direkt mot bakre led. Några konkreta lagändringar föreslogs dock inte, då frågan 
ansågs fordra ytterligare utredning (s 121 f ). Jfr även i SOU 1979:36 (konsumenttjänst
lag) s 122 ff, ssk s 123 f, där det i och för sig ansågs kunna vara befogat att medge en 
konsumenttjänstköpare rätt att vända sig mot bakre led (näringsidkarens materialleveran
tör). Något skarpt förslag lades dock inte, då sådana förslag borde samordnas med den då 
pågående översynen av konsumentköplagen.
2725 Se om regeln bl a S O Johansson, Kommissionslagen s 306 ff; Zackariasson, Gränser 
för ett direktkrav enligt kommissionslagen: Betydelsen av att kommissionären överskrider 
sitt uppdrag, SvJT 2019 s 312 ff. Jfr även t ex Lindskog, Betalning 2 uppl s 244 f not 819.
2726 Se prop 1989/90:89 s 53 och 164 samt jfr SOU 1984:25 s 237 ff, ssk s 240: ”en 
lagregel, som ger konsumenterna rätt att vid kontraktsbrott på säljarens sida rikta anspråk 
direkt mot bakre led i säljkedjan, skulle utgöra en principiell nyhet för svensk rätt.” Jfr 
även SOU 1979:36 s 122; SOU 1981:31 s 119 ff och Zackariasson, Direktkrav s 122 f.
2727 Vad gäller direktkravsfallet kan dock ”parternas olika styrkeförhållanden” snarare 
förstås som att det tar sikte på en distinktion mellan konsumentsidan och säljarsidan i vid 
mening, inbegripet tidigare säljled (att säljarens säljare inte intar partsställning i relation 
till konsumenten är ju roten till den aktuella direktkravsproblematiken). Jfr vidare 6.2.3 
nedan, särskilt vid och i not 2757.
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att tillvarata sin rätt,2728 samt därutöver med att konsumentskyddet i för
längningen är ägnat att skydda marknaden.2729

De andra konsumentskyddande regler HD nämner utgör inte direktkravs-
regler, annat än i vid bemärkelse. 29 § KKrL innehåller i första stycket 
regler om köparens invändningsrätt mot kreditgivarens krav, och alltså 
inte en regel om konsumentens rätt att kräva något. (Märk dock att kon
sumentens uppgörelse med säljaren får tredjemansverkningar mot kredit
givaren.) Enligt andra stycket ansvarar kreditgivaren i princip solidariskt 
med säljaren för penningfordringar på grund av köpet.2730 Andra stycket 
kan med lite god vilja läsas som en direktkravsregel – under förutsättning 
att man tummar på kravet att det ska röra sig om ”anspråk i två led”. 
Köparens anspråk mot kreditgivaren förutsätter nämligen inte att säljaren 
har ett motsvarande anspråk mot kreditgivaren.2731 I sammanhanget kan 
också noteras att 29 § KKrL med små ändringar förts över från äldre reg
ler (nämligen 16 och 18 §§ i 1992 års KKrL, respektive 10 § i 1977 års 
KKrL). Den rättsliga konstruktionsfrågan, om vilket slag av regel det är, 
har dock aldrig berörts närmare – istället har regeln i sina olika inkarna
tioner genomgående motiverats med pragmatiska ändamålsskäl.2732

Som synes av citatet ovan nämner HD även 33 § KTjL. Det är en 
skadeståndsregel. (Tredje stycket inleds med orden: ”Skadeståndsskyldig
heten enligt första eller andra stycket”.) Domstolen antyder väl också att 
det rör sig om ett annat slag av regel, genom att infoga en ”jfr även”mar
kör innan hänvisningen till KTjL:s bestämmelse, och hänvisningen är 
förmodligen främst avsedd att förlänga förteckningen, för den retoriska 
effekten och för fullständighetens skull.2733

Bestämmelserna i KKrL och KTjL bygger visserligen på likartade kon
sumentskyddsmotiv som direktkravsregeln i 46 § KKöpL. De utgör också 
konkreta uttryck för värderingen att intresset av att skydda tredjemän kan 

2728 Jfr t ex Herre (& J Ramberg), Konsumentköplagen 2 uppl s 31 ff och 40 ff m hänv; 
Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt 10 uppl s 39 ff m hänv eller Håstad, Köprätt och 
annan kontraktsrätt 6 uppl s 225 ff m hänv.
2729 Ytterst är ju det ratio för EU:s konsumentsskyddsregler, vilka påverkar, och ofta legat 
till grund för de nationella sådana, om än inte de här aktuella reglerna.
2730 Vad gäller naturaprestationer har köparen att hålla sig till säljaren. Jfr till den 
ursprungliga regeln i 10 § 1977 KKrL, prop 1976/77:123 s 170. (Att framställa natu
raanspråk mot kreditinstitut måste i regel också framstå som ganska meningslöst, och 
kreditinstitut lär i regel vara förhindrade att ta den typen av operativa risker som konsu
menters naturaanspråk nödvändigtvis är förenade med.)
2731 Se lagtexten samt jfr 4.2.1 och 6.1 ovan med hänvisningar.
2732 Jfr till den nuvarande regeln prop 2009/10:242 s 77 och 111 samt Ds 2009:67 s 118 f 
och 174 f; till 1992 års regel prop 1991/92:83 s 79 och 117 f, samt till den ursprungliga 
regeln i 1977 års KKrL prop 1976/77:123 s 45 och 114 f jämte SOU 1975:63 s 176 ff.
2733 Jfr 4.1.3.3 ovan vid not 1056 och 5.3 vid noterna 2275 ff.
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motivera undantag från bara parternaprincipen, men de utgör alltså inte 
direktkravsregler annat än i (påtagligt) vid bemärkelse.2734

HD nämner även transporträttsliga regler, och konkretiserar det med 
en exemplifierande hänvisning till reglerna i 13 kap 35–37 §§ SjöL, 
enligt vilka transportören under vissa förutsättningar ansvarar för under
transportören, och vice versa.2735 Bestämmelsen i 35 § är väl dock när
mast att betrakta som en regel om ansvar för anlitade kontraktsmedhjäl
pare (1 st),2736 jämte en regel om att vissa ansvarsfriskrivningar är utan 
verkan (2–3 st). Regeln i 37 § rör transportörens och undertranspor
törens gentemot transportkunden solidariska ansvar (i övrigt reglerar 
bestämmelsen de interna förhållandena på transportörssidan). Den 
intressanta bestämmelsen är i sammanhanget den i 36 §, enligt vilken 
undertransportören är ansvarig enligt samma regler som transportören 
för den del av transporten som undertransportören utför. Regeln innebär 
att transportkunden kan ha en rätt direkt mot undertransportören.2737 
Regeln kan därmed ses som en direktkravsregel, som åtminstone delvis 
uppbärs av intresset av att skydda transportkunden, som är tredjeman i 
förhållande till avtalet mellan transportörerna.

Det har diskuterats vilket slags regel SjöL innehåller. Sjö och avtalsrättaren 
Kurt Grönfors ville se bestämmelsen i 13 kap 36 § SjöL som en regel om 
direkt avtalsgrundande rättsfakta, och förklara transportkundens rätt med 
hänvisning till att undertransportörens omhändertagande av godset innebär 
att det uppstår ett avtal direkt mellan transportkunden och undertranspor
tören.2738

Grönfors position har dock problematiserats, dels av logistikrättaren Jakob 
Heidbrink,2739 dels av Zackariasson, som vi känner sedan tidigare. Ingen 
av dem övertygas riktigt av Grönfors resonemang. Heidbrink vill istället se 

2734 Jfr 4.2.1 ovan.
2735 Notera att HD skriver ”t.ex.” vid sin hänvisning ”se t.ex. 13 kap 35–37 §§ sjölagen” 
och jfr för ytterligare transporträttsliga direktkravsbestämmelser främst Zackariasson, 
Direktkrav s 154 ff, 166 f, 167 f, 172 f och ssk s 179.
2736 Jfr om sådana regler bl a 2.3.3 ovan.
2737 Regeln motsvarar (med språkliga och redaktionella ändringar) 123 § 2 st i 1891 års 
SjöL, se om den bestämmelsen Grönfors (& Gorton), Sjölagens bestämmelser om gods
befordran s 183 ff, ssk s 186 f, jfr även Grönfors, Successiva transporter s 200 ff. Se även 
SOU 1990:13 (Översyn av sjölagen 2: Godsbefordran till sjöss) s 156 f. Jfr även JustR 
Lindskogs tillägg i NJA 2014 s 760, p 14, 19 och 31.
2738 Se främst Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta s 56 ff (2013: s 88 ff) m hänv. Jfr 
hänv i noten ovan och Grönfors, Fraktavtalet och den allmänna avtalsrätten, SvJT 1988 
s 190 m hänv. Jfr även Heidbrink, Avtals uppkomst – dags att se bortom avtalslagen, SvJT 
2007 s 673 ff, ssk s 679 ff.
2739 Se främst Heidbrink, Omhändertagande av annans egendom – ett avtalsgrundande 
rättsfaktum, SvJT 2008 s 57 ff, bl a s 86: ”[…] inriktningen på mitt projekt att följa 
Grönfors uppmaning till vidare forskning avseende avtalsgrundande rättsfakta måste 
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förklaringen till kundens rätt mot undertransportören i ett allmänt ansvar 
för omhänderhavd egendom (ett slags vårdplikt, kallad custodia).2740 Zacka
riasson menar att det är en svaghet med avtalsresonemanget att: ”Grönfors 
tvingas rucka på allmänna avtalsrättsliga principer, medan direktkravet kan 
sägas ligga vid sidan av dessa”.2741 Systematiska skäl talar därmed för att se 
reglerna som direktkravsregler, hellre än som avtalsregler, då man därigenom 
kan ”undvika att, på [Grönfors] sätt, ’ad hoc’ tänja på de allmänna avtals
rättsliga principerna.”2742

Oberoende av om regeln förklaras som en direktkravsregel, som en regel 
om utomobligatoriskt vårdansvar, eller som en regel om direkt avtalsgrun
dande rättsfakta, är det dock klart att regeln delvis uppbärs av intresset av 
att skydda transportkunden, som är tredjeman i förhållande till under
transportavtalet.

Försäkringsavtalslagens regler då. Enligt 9 kap 7 § FAL, som berörts ovan, 
har en skadelidande tredjeman som tillfogats skada av en ansvarsförsäk
ringshavare rätt att rikta direktkrav mot försäkringsgivaren, om försäk
ringshavaren blivit ekonomiskt oåtkomlig (på grund av beslutad kon
kurs, offentligt ackord, eller likvidation),2743 alternativt om det rör sig 
om en enligt författning obligatorisk ansvarsförsäkring,2744 eller om för
säkringshavaren i vissa andra fall inte kan utge ersättning.2745 I samman
hanget kan även nämnas regeln i 9 kap 8 § FAL, enligt vilken försäkrings
bolagets betalning till försäkringshavaren inte utan vidare är befriande 
mot skadelidanden, vilket innebär att bolaget kan tvingas betala, igen, 

ändras. Jag tror inte längre att just omhändertagande av annans egendom utgör något 
avtalsgrundande rättsfaktum […]”.
2740 Det verkar åtminstone som det, se Heidbrink, Utgångspunkten för ansvar för annans 
lösöre (custodia) i straff och skadeståndsrätten, TfR 2009 s 577 ff, där han visserligen 
inte explicit berör de aktuella reglerna SjöL (jfr dock s 577, not 3). Artikeln utgör dock 
uttryckligen (s 578) en fortsättning på de två artiklarna med reaktioner på Grönfors idé 
om avtalsgrundande rättsfaktum, vilka nämns i noterna ovan, och Heidbrink återkom
mer till transportkedjor som exempel, se s 577, 579, 582.
2741 Zackariasson, Direktkrav s 162 ff, cit från s 165.
2742 Zackariasson, Direktkrav s 165. Det liknar ett ordning och redaargument, fast på 
det rättssystematiska planet.
2743 Det har diskuterats om ytterligare insolvensformer skulle inbegripas. Se van der Slu
ijs, Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring s 127 ff och Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt 
4 uppl s 452. Jfr även H J Bull, Trediemannsdekninger i forsikringsforhold s 119 ff, ssk 
s 129 ff.
2744 Jfr Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt 4 uppl s 451 f, för exempel på obligatoriska 
ansvarsförsäkringar. Jfr även Zackariasson, Direktkrav s 222 och van der Sluijs, Direkt
kravsrätt vid ansvarsförsäkring s 50 ff.
2745 Det sistnämnda följer av 9 kap 7 § 2 st jämförd med 4 kap 9 § 2 st 2 men FAL. Jfr 
prop 2003/04:150 s 230. Jfr även Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt 4 uppl s 452; van der 
Sluijs, Direktkrav vid ansvarsförsäkring s 135 ff och H Andersson, Ersättningsproblem i 
skadeståndsrätten s 415 f.
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till skadelidanden, som då också är självständigt berättigad och alltså har 
en direktkravsrätt.2746

Bestämmelserna i FAL syftar till att säkerställa att sådan ersättning 
som försäkringsbolaget är skyldigt att utge på grund av den försäkrades 
skadeståndsskyldighet faktiskt kommer den skadelidande till godo.2747 
Reglerna (som utgör paradigmatiska direktkravsregler i snäv mening) 
kan därmed tas som exempel på att intresset av tredjemansskydd kan 
föranleda undantag från bara parternaprincipen – specifikt i form av 
medgiven direktkravsrätt.

Som vi redan varit inne på hade reglerna i 9 kap 7–8 §§ FAL äldre motsva
righeter i 95 § GFAL.2748 Den äldre regeln byggde på väsentligen samma skäl 
som den i 9 kap 7 § FAL.2749 Enligt den äldre regeln hade skade lidanden en 
rätt att (tvångsvis) få skadevållarens ersättningsanspråk mot försäkringsgiva
ren överlåtet på sig.2750 (Den överlåtna fordran lär förresten ha ansetts upp
komma antingen redan i och med försäkringsavtalet, såsom den väsentliga 
grunden för fordran, eller i vart fall genom den skadegörande händelse som 

2746 Jfr van der Sluijs, Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring, bl a s 143, och Bengtsson, 
Försäkringsavtalsrätt 4 uppl s 454 f. Regeln i 9 kap 8 § FAL motsvarades i 1927 års FAL 
av 95 § 2 st, se därom Zackariasson, Direktkrav s 228 f och Hellner, Försäkringsrätt 
2 uppl s 424 ff.
2747 Syftet med 9 kap 7 § FAL har antagits överensstämma med 95 § i 1927 års FAL. 
Även om detta inte sägs uttryckligen i propositionen ligger det väl i linje med vad som 
där sägs, jfr prop 2003/04:150, allmänmotiveringen på s 227 ff och specialmotiveringen 
på s 473 och 479 ff. Att så är fallet framhålls även i NJA 2017 s 601, se p 8 i majoritetens 
domskäl. Se om GFAL den packade texten strax nedan.
2748 Enligt 95 § 3 st hade dock skadelidande endast ”direktkravsrätt” vid försäkringshava
rens konkurs. Jfr om regeln Zackariasson, Direktkrav s 227 ff m hänv. Jfr även Hult, Om 
kommissionärsavtalet I s 34 f. Såväl nya som gamla FAL:s direktkravsregler är livligt debat
terade, jfr t ex S O Johansson, Direktkrav, sjöförsäkring och en ny försäkringsavtalslag, 
SvJT 1996 s 725 ff; Hagberg, Direktkrav, sjöförsäkring och en ny försäkringsavtalslag 
– en advokats synpunkter, SvJT 1997 s 134 ff; Nydrén, Direktkrav, sjöförsäkring och en 
ny försäkringsavtalslag – replik, SvJT 1997 s 173 ff; Walin, Försäkring och konkurs, SvJT 
1997 s 573 ff; Nydrén, Försäkring och konkurs, replik, SvJT 1997 s 782 ff; Wetter, Mera 
om direktkrav i sjöförsäkring, SvJT 1998 s 44 ff; S O Johansson, Direktkrav, sjöförsäkring 
och en ny försäkringsavtalslag – duplik, SvJT 1998 s 701 ff, och Zackariasson, Direktkrav 
s 230 f. Jfr även Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt 4 uppl s 451 samt S O Johansson & van 
der Sluijs, Direktkrav vid ansvarsförsäkring enligt den nya försäkringsavtalslagen, SvJT 
2006 s 72 ff och van der Sluijs, Studier i försäkringsrätt, bl a s 39 ff, 55 ff. Jfr även 5.6.2 
ovan om NJA 2009 s 355 och 5.6.3 om NJA 2017 s 601.
2749 Se NJA II 1927 s 504 f, och jfr Hult, Föreläsningar över försäkringsavtalslagen 
s 233 ff. Jfr även NJA 2017 s 601 st 7 i majoritetens domskäl; Hellner, Försäkringsrätt 
2 uppl s 424. Om motsvarande regler i norsk rätt, se H J Bull, Trediemannsdekninger i 
forsikringsforhold s 57 ff, och om reglernas ratio ssk s 74 ff.
2750 Jfr t ex Zackariasson, Direktkrav s 229 ff eller van der Sluijs, Direktkravsrätt vid 
ansvarsförsäkring s 72 ff, båda m hänv. Jfr om regeln i 1927 års försäkringsavtalslag även 
t ex NJA 2017 s 601, varom 5.6.3 ovan.
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innebär att försäkringsfall föreligger, eftersom det annars inte finns någon 
fordran att överlåta.)2751 Denna överlåtelse kunde skadevållaren inte mot
sätta sig, och man kan därför beskriva den i termer av tvångscession – eller 
med en äldre term cessio necessaria.2752 Det illustrerar förresten att intresset 
av tredjemansskydd kan föranleda korrigeringar i fler grundläggande avtals
rättsliga principer än den om avtals räckvidd, då regeln i 95 § innebar en 
inskränkning av försäkringstagarens negativa avtalsfrihet.2753

Även i de ovan berörda rättsfallen om ombuds rätt enligt klientens rätts-
skyddsförsäkring kan intresset av att skydda tredjeman sägas ha påverkat 
bedömningen. Även om det är omdiskuterat hur ombudets rätt att kräva 
betalt direkt av försäkringsbolagen ska konstrueras,2754 så verkar de fles
ta som kommenterat fallen vara överens om att det finns ett intresse av 
att ombuden, som är tredjeman i förhållande till försäkringsavtalen, får 
betalt, och om att detta intresse måste ha inverkat på bedömningarna.2755 
Kuriöst kan dock noteras att det antagna intresset av att skydda ombuden 
väsentligen uppbärs av ett intresse av att skydda klienter, i allmänhet, 
eftersom en klient som inte, på något sätt, förmår betala ett ombud, ris
kerar att lida rättsförluster på grund av att den i denna mening fattiga kli
enten lär ha svårt att rekrytera kompetent biträde. Annorlunda uttryckt 
tjänar den omständigheten att ombuden får betalt ytterst till att skydda 
klientkollektivet, och inte endast ombuden själva.2756

2751 Jfr Hult, Föreläsningar över försäkringsavtalslagen s 234 och 235, som talar för att 
fordran ska anses uppkommen (först) genom försäkringsfallets inträffande. Det sagda rör 
endast frågan om en fordran ska anses ha uppkommit på så vis att det existerar ett förmö
genhetsobjekt vilket kan vara föremål för överlåtelse. (Jfr även Rodhe, Handbok i sakrätt 
s 319 f och därtill Lindskog, Betalning 2 uppl s 232 not 768.) Därmed är inte nödvän
digtvis något sagt om andra frågor som kan vara beroende av tidpunkten för en fordrans 
uppkomst (preskription, vilka fordringar som kan göras gällande i konkurs, omfattas av 
ackord och användas till kvittning, etc, och så vidare – se om åtskilliga sådana frågor en 
inom kort kommande Uppsalaavhandling signerad Jonatan Schytzer).
2752 Jfr i och kring not 2391 ovan.
2753 Angående denna regel, och dess relevans för direktkravsinstitutet, se Zackariasson, 
Direktkrav s 222 ff, ssk s 227 ff, och s 251 ff samt van der Sluijs, Direktkravsrätt vid 
ansvarsförsäkring s 112 ff, båda förf m hänv. Jfr även H J Bull, Trediemannsdekninger i 
forsikringsforhold bl a s 57 ff, 129 ff.
2754 Jfr om den frågan ovan 4.2 och 4.4 ovan.
2755 Åtminstone har alltså majoriteten av de rättsvetenskapliga reaktionerna på rättsfallen 
antagit att intresset av att ombuden får betalt haft inverkan. Jfr om NJA 1996 s 400, NJA 
2000 s 48 och NJA 2001 s 750 kap 4 ovan, ssk 4.1 och 4.4.
2756 Jfr allmänt Lindskog, Om fattig mans rätt till rättegång, Fs Heuman s 327 ff, som är 
benägen att tematisera det hela som en access to justicefråga.



702

6.2.3 Mer om tredjemansskyddsskälen
Regelinventeringen visar alltså att det finns åtskilliga direktkravsregler (i 
snäv eller endast vidare mening) som (delvis) tjänar till att skydda tredje
man. Reglerna har gemensamt att det rör sig om tredjemän som av någon 
anledning ansetts vara särskilt skyddsvärda, och tredjemansskyddsintresset 
gör sig alltså inte i allmänhet gällande med en sådan styrka att direkt
krav ska medges. (Då vore förstås det logiska att som huvudregel medge 
direktkrav, istället för tvärtom.)

Det sagda innebär att den som förespråkar direktkrav i ett fall som inte 
direkt faller under någon av de anförda reglerna bör eftersträva att fram-
ställa den direktkrävande som särskilt skyddsvärd (exempelvis i egenskap av 
att vara skadelidande, konsument i förhållande till en näringsidkare,2757 
eller kanske bara allmänt ömkansvärd och i behov av skydd).2758

Som nämnts kan direktkrävarens avtalsmöjligheter tillmätas betydelse, i vart 
fall på så vis att en avsaknad av praktiska avtalsmöjligheter kan tala för 
direktkrav. Det kan finnas en koppling mellan skyddsvärdhets och avtals
möjlighetsargument, då den som saknar avtalsmöjligheter kan framstå, eller 
framställas, som mer skyddsvärd än den som har (eller har haft) möjligheter 
att genom avtalsåtgärder säkra sin rätt (men inte gjort det).2759

Talaren kan försöka ådagalägga den direktkrävandes skyddsvärdhet 
genom att åberopa dennes individuella omständigheter och/eller genom 
att trycka på att den räknas till en grupp som ansetts särskilt skydds
värd. Givet regelkontexten finns det då utrymme att differentiera mellan 
olika grupper av tredjemän, inte minst såtillvida att de eventuella systema
tiska skäl som talar mot att medge direktkrav kan framstå som svagare 
inom de områden där det finns tendenser att medge direktkrav.2760 Sär
skilt på konsumentområdet kan enligt ovan iakttas en tredjemansvänlig 
tendens,2761 och även om tendensen knappast i sig medför att direkt

2757 Vad gäller konsumentfallet bör det också ha betydelse att säljarens säljare typiskt sett 
är näringsidkare och sannolikt i regel är (minst) lika stark som säljaren. Därtill kan möj
ligen säljarens säljare sägas ha en koppling till kontraktsföremålet, i den meningen att 
återförsålt gods ”passerat” säljaren i det bakre ledet, jfr dock om sådana argument Iversen, 
Obligationsret: På grundlag af Bernhard Gomard, Obligationsret: 1 del s 319 ff (som 
menar att de innebär en omotiverad hypostasering av det abstrakta, relationella obliga
tionsrättsliga felbegreppet). Se även 6.6.2 nedan.
2758 Jfr även 5.6.2.2 ovan, ssk vid noterna 2444 ff, angående att skyddsskäl till förmån 
för tredjeman kunnat påverka tredjemansavtalstolkningar, i en för tredjeman förmånlig 
riktning.
2759 Jfr 5.4 ovan, särskilt mot slutet.
2760 Jfr 5.2 ovan, ssk efter not 2228.
2761 Jfr allmänt Zackariasson, Direktkrav s 139 ff, inte minst s 151, jfr även s 404.
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kravsrätt bör medges så kan den åberopas för att sänka tröskeln, och lätta 
argumentationsbördan, för den som förfäktar direktkrav.2762

Utöver att framställa direktkrävaren A som särskild skyddsvärd bör 
dock även As egen gäldenärs (alltså Bs) borgenärskollektiv framställas 
som relativt mindre skyddsvärt, eftersom frågan i det typiska direktkravs
fallet, som framgått, kommer att vara om en ersättning ska tillfalla direkt
krävaren eller dennes gäldenärs allmänna borgenärskollektiv. Annorlun
da uttryckt bör argumentationen syfta till att framhäva direktkrävarens 
individuella intresse och tona ned kollektivets.2763

Det skadar förmodligen inte heller att om möjligt framställa gälde
nären som klandervärd (eller åtminstone culpös).2764 (Jämför exempelvis 
FAL:s regel, vars tillämpning förutsätter att gäldenären är skadestånds
skyldig.) Gäldenärens eventuella klandervärdhet bör dock regelmässigt 
betraktas som ett underordnat tema.2765 Klanderaspekten kan visserligen 
ha indirekt relevans, om den innebär att direktkravsborgenären fram
står som relativt mer skyddsvärd. I det typiska direktkravssammanhanget 
handlar det dock som nyss nämnts om att väga direktkrävarens intresse 
mot den egna gäldenärens borgenärskollektivs intresse, snarare än att 
väga direktkrävarens intresse mot den egna gäldenärens eget intresse, 
eller mot den senares agerande. I det avseende som därmed typiskt sett 
är det relevanta finns det alltså inte nödvändigtvis någon direkt korrelans 
mellan direktkravsborgenärens skyddsvärdhet och gäldenärens eventuella 
klandervärdhet.

Avslutningsvis kan upprepas att det kan vara vinnande att som direkt
kravsförespråkare framställa en efterfrågad direktkravsregel som att det 
rör sig om ett väl avgränsat undantag – särskilt när det börjar likna en 
eventuellt nyhetsvärdig regel, och resonemangen kommer att likna argu
mentation de lege ferenda.2766 Direktkravsförespråkaren bör förstås även 
i övrigt förbereda sig på att bemöta möjliga motargument, vilka kan vara 
förankrade i topiker av det slag som berördes i föregående kapitel (5).

2762 Det illustreras av Ulfbecks resonemang som kommenteras i not 2231 ovan, och Hag
strøms reaktion på detsamma i Hagstrøm, Direktekrav i formueretten, TfR 2001 s 290: 
”Samlet har forfatteren i dette kapittel lagt et grunnlag for sin påstand om at forestillingen 
om at kontrakten kun har virkning for partene ikke lenger er holdbar.”
2763 Se 5.5 och 5.6 ovan. Se även 6.5 nedan.
2764 Varvid man förstås bör hålla sig väl inom gränserna för vad decorum medger – och 
inte helt ta heder och ära av någon.
2765 Jfr om norsk rätt, och specifikt Rt 1981 s 445, 6.6.2 nedan kring not 3275.
2766 Jfr 5.8 ovan.
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Här kan helt parentetiskt noteras att det förekommit mer allmänna försök 
att utveckla ansvarsläran, särskilt vid kontrakts eller produktionskedjor.2767 
Den finske rättsvetenskaparen Jaakko Salminen erbjuder ett sentida exem
pel. I sin doktorsavhandling From National Product Liability to Transnatio-
nal Production Liability: Conceptualizing the Relationship of Law and Glo-
bal Supply Chains (2017) eftersträvar Salminen att utveckla ett teoretiskt 
ramverk för transnationellt och avtalsövergripande ansvarsutkrävande inom 
ramen för globala värdekedjor.2768 Avhandlingen förutsätter att det finns 
ett generellt ansvarsunderskott (liability deficit) på beställarsidan i globala 
produktionskedjor.2769 Ansvarsunderskottet uppfattas som ett problem vil
ket inte minst den akademiska rättsvetenskapen bör medverka till att lösa, 
genom att utveckla verktyg som möjliggör transkontraktuellt ansvarsutkrä
vande i situationer där beställarna i främsta ledet i praktiken kontrollerar 
(eller borde kontrollera) produktionsförhållandena i bakre led.2770 I ljuset 
av hur produktansvaret historiskt utvecklats i olika länder kan ansvars
underskottet, enligt Salminen, tänkbart hanteras genom att utveckla den 
inom obligatoriska och/eller utomobligatoriska ansvarsläran. (Det behöver 
inte nödvändigtvis begränsas till skadeståndslärorna, även om ersättnings
ansvar nog är den mest närliggande sanktionen.) Detta kan i sin tur utgöra 
ett sätt att verka för ett (socialt) ansvarstagande företagande, och även på 
andra sätt främja en hållbar utveckling.2771

I den mån antagandet om ett generellt ansvarsunderskott i de aktuella 
fallen är hållbart, kan det tas till intäkt för att det även där finns ett intresse 
av att skydda tredjeman – och att tredjeman kan skyddas genom att ges en 
rätt direkt mot beställarföretagen.

2767 Jfr t ex antologin Ulfbeck, Andhov & Mitkidis (ed), Law and Responsible Supply 
Chain Management: Contract and Tort Interplay and Overlap. Se även The IGLP Law 
and Global Production Working Group, The role of law in global value chains: a research 
manifesto, London Review of International Law 2016 (vol 4) s 57 ff, som ger viss över
blick.
2768 Se Salminen, From National Product Liability to Transnational Production Liability: 
Conceptualizing the Relationship of Law and Global Supply Chains (Åbo/Turku 2017) 
ssk s 4 ff.
2769 Jfr Salminen, From National Product Liability to Transnational Production Liability 
s 160 ff.
2770 Jfr Salminen, From National Product Liability to Transnational Production Liability 
s 160 ff, bl a s 161: ”While multiple justifications may exist and have been discussed in 
particular in relation to product liability law, the control exerted by lead firms is arguably 
the fundamental justification for production liability.”
2771 Jfr även Salminen, Developing supply chain liability: A necessary marriage of cont
ract and tort?, i Ulfbeck, Andhov & Mitkidis (ed), Law and Responsible Supply Chain 
Management: Contract and Tort Interplay and Overlap s 146 ff.
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6.3 Obehörig vinstargument
Ibland anförs som ett argument för direktkrav att någon förutan direkt-
krav skulle komma att göra en obehörig vinst, varför direktkravsrätt alltså 
borde medges.2772 Det kan röra sig om såväl att C skulle göra en vinst, 
om inte A medges direktkrav, som att B eller Bs konkursbo skulle göra 
det. Obehörig vinst fungerar i dessa sammanhang som argument för att 
utforma eller tillämpa någon regel på visst sätt, som innebär eller motsva
rar direktkravsrätt, snarare än som en självständig rättsregel. (Om obehö
rig vinst skulle tillämpas som en självständig rättsregel, så skulle det inte 
röra sig om något direktkrav i snäv mening.)2773

Två varianter av vinstargument har förekommit i samband med dis
kussion om den skadelidandes rätt vid ansvarsförsäkring, särskilt i anslut
ning till den ovan berörda bestämmelsen i 95 § GFAL.2774 Regeln kan 
därmed läggas till grund för en första illustration av obehörig vinstargu
mentens möjliga former i direktkravssammanhangen.

Enligt 95 § 1 st GFAL hade en skadevållande försäkringshavare endast 
rätt att uppbära ersättning i den mån densamme gottgjort skadelidan
den.2775 Som nämnts var regeln del av ett system som syftade till att ska

2772 Se t ex Hult, Om kommissionärsavtalet I s 54 f, 44 f, och därtill Hellner, Om obehö
rig vinst särskilt utanför kontraktsförhållanden s 144 f; Lindskog, Något om täcknings
fordringar s 240, i anslutning till förarbetena till 1927 års försäkringsavtalslag. Se där NJA 
II 1927 s 504 f. Se även Zackariasson, Direktkrav s 69, 67, jfr s 39 f, jfr även s 103 ff; 
Munukka, Är obehörig vinst en svensk rättsprincip?, Ny juridik 3:09 s 26 ff på s 33 och 
därom Lindskog, Betalning 2 uppl s 231 f med not 767; Tørum, Direktekrav, ssk s 430 ff; 
Vinding Kruse, Restitutioner s 26 f, 160 ff och 181, och därom Ulfbeck, Kontrakters 
relativitet s 175 f, 181 ff, m hänv. Se även Hagstrøm, Direktekrav i formue retten, TfR 
2001 s 289, 291 f. Jfr även angående NJA 2007 s 758 nedan i detta avsnitt.
2773 Se vidare nedan i detta avsnitt, ssk om NJA 2007 s 758. Se allmänt om obehörig 
vinst Hellner, Om obehörig vinst särskilt utanför kontraktsförhållanden s 139 ff (kritisk 
hållning), samt t ex Schulz, Obehörig vinstmotiveringar, SvJT 2012 s 372 ff; Schultz, 
Nya argumentationslinjer i förmögenhetsrätten: Obehörig vinst rediviva, SvJT 2009 
s 946 ff, ssk 947 (mer positiv hållning), och Martinsson, Det nordiska funktionalistiska 
angreppssättet och obehörig vinst – Dieselfallet, JT 2019–20 s 148 ff (bl a m omf hänv 
på s 150 f ). Jfr om rättsfigurens möjliga argumentationspotential även H Andersson, 
Ersättningsproblem i skadeståndsrätten s 171 ff. Se om direktkravsbegreppet 4.2.1 ovan. 
Jfr på vinsttemat även Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 926 
m hänv, bl a till Zackariasson, Direktkrav s 103 ff (i anslutning till 18 kap 3 § HB) och 
Ulfbeck, Kontrakters relativitet s 181 ff. Jfr även Bryde Andersen & Lookofsky, Lærebog 
i obligationsret I 4 uppl s 439 f och Hagstrøm, Obligasjonsrett 2 uppl s 814, 840.
2774 Se bl a SOU 1925:21 s 191 f; NJA II 1927 s 504 f; Hult, Föreläsningar över för
säkringsavtalslagen s 235, jfr s 236. Jfr allmänt om regeln även Hellner, Försäkringsrätt 
2 uppl s 424 ff och se vidare i det följande.
2775 Se lagtexten och jfr SOU 1925:21 s 191, där Obligationsrättskommittén anförde 
att: ”En förutsättning för försäkringshavarens rätt att uppbära ersättning av försäkrings
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delidanden skulle bli ersatt, och den innebar alltså att försäkringshavaren 
i princip endast hade rätt till ersättning för havda utlägg. Genom denna 
begränsning minskades såväl risken att försäkringshavaren uppbär försäk
ringsersättningen för att sedan försvinna med pengarna, som risken att 
ersättningen ”försvinner” i försäkringshavarens konkurs, eller dylikt.2776

Isolerad ur det regelsystem i vilket lagregeln ingår skulle 95 § 1 st GFAL 
i förlängningen kunna innebära att en skadevållare, som inte redan ersatt 
skadelidanden och på grund av obestånd saknar medel att göra det, också 
saknar rätt till försäkringsersättning. Hade det inte varit för paragrafens 
följande reglering skulle man därmed hamna i det paradoxala läget att 
den insolventa skadevållaren inte får ut någon ersättning med vilken ska
delidanden kan ersättas – därför att skadelidanden inte redan ersatts.

Enligt 95 § 3 st GFAL hade dock, som redan upprepats, skadelidan
den i händelse av skadevållarens konkurs rätt att tvångsvis få den skade
vållande försäkringshavarens fordran på försäkringsersättning överlåten 
till sig, på ett sätt som sett till resultatet på många sätt kan jämställas med 
ett direktkrav (vilket ju också är det sätt på vilket motsvarande problem 
löses enligt nu gällande 9 kap 7 § FAL).2777 Lagregelns tredje stycke neu
traliserade alltså det paradoxala problem som dess första stycke isolerat 
hade kunnat leda till.

Regeln i 95 § 3 st GFAL motiverades, som utvecklats ovan, med hän
visning till intresset av att skydda skadelidanden.2778 Utöver att uppnå 
det önskvärda skadelidandeskyddet medförde bestämmelsen även andra 
effekter. Hade det inte varit för tredje stycket så hade inte försäkrings
givaren varit skyldig att betala någon ersättning, då försäkringshavaren 
enligt 95 § 1 st saknar rätt att kräva.2779 Såväl skadevållaren som skadeli
danden skulle då bli utan ersättning, om inte försäkringsgivaren valde att 
betala ut ersättning ex gratia. Försäkringsgivaren vore inte förpl iktad 
att betala något, och kunde därför i princip behålla pengarna. Försäk
ringsgivaren, som uppburit premier för att försäkra den aktuella skadan, 
skulle då kunna anses göra en obehörig vinst.2780 Genom regeln i tredje 
stycket förhindrades detta.

givaren måste vara, att han själv fullgör sin skadeståndsplikt.” Uttalandet återges även i 
NJA II 1927 s 505.
2776 Jfr Hult, Föreläsningar över försäkringsavtalslagen s 235 f.
2777 Se härom i föregående avsnitt, och t ex S O Johansson och van der Sluijs, Direktkrav 
vid ansvarsförsäkring enligt den nya försäkringsavtalslagen, SvJT 2006 s 72 ff m hänv 
(omtryckt i van der Sluijs, Studier i försäkringsrätt s 15 ff).
2778 Se 6.2 ovan m hänv.
2779 Jfr det allmänna resonemanget hos Lindskog, Betalning 2 uppl s 231.
2780 Att försäkringsgivaren kan välja att betala ut ersättning, ändå, är en annan sak – i 
princip en benefik rättshandling. En, förvisso avlägsen, jämförelse kan därmed göras med 
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Tillrättalagt och beskrivet i abstrakta termer innebär reglerna att man 
genom att medge A direktkravsrätt mot C, undviker att C (som fått 
ersättning av B för att försäkra densammes ansvar mot tredjeman) gör 
en obehörig vinst på As (eller Bs) bekostnad. As direktkrav omintetgör 
alltså Cs obehöriga vinst. Argument efter motsvarande abstrakta mönster 
är tänkbara i snart sagt varje potentiell direktkravssituation.2781 Att de är 
tänkbara innebär förstås inte att de bör övertyga, men det kommer vi till, 
efter att först ha noterat ett andra sätt på vilket obehörig vinstargument 
kan förekomma i direktkravssammanhang.

I GFALsammanhang har nämligen vinstresonemang förekommit 
som argument för direktkrav (i vid mening, inbegripet tvångscession) 
även på ett annat sätt än det nyss beskrivna. Närmare bestämt i den vari
anten att försäkringshavaren, eller dennas borgenärskollektiv, i händelse 
av försäkringshavarens konkurs påstås skulle komma att göra en obehörig 
vinst, om inte skadelidanden framför borgenärskollektivet fick göra sig 
betald ur försäkringshavarens fordran mot försäkringsgivaren.2782

I abstrakta termer kan denna andra situation beskrivas som att B, eller 
Bs konkursbo, skulle göra en obehörig vinst om inte att A medges direkt
kravsrätt mot C. Då omintetgör alltså As direktkrav Bs, eller Bs konkursbos, 
obehöriga vinst. Även denna typ av vinstargument är generellt tänkbara, i 
alla möjliga olika direktkravssituationer.

En liknande tankegång finns representerad i förarbetena till GFAL. 
Inom ramen för specialmotiveringen till 95 § GFAL anges nämligen ett 
av skälen till regleringen vara att:

”Ansvarighetsförsäkringen bör anordnas på ett sätt, som icke möjliggör, att 
försäkringsfallet bereder försäkringshavaren en vinst.”2783

Håstads irritation mot domen i NJA 2010 s 227, i Håstad, Vem är den verklige ägaren 
till en bil köpt med äganderättsförbehåll?: Om konsten att bedriva lönsam försäkrings
rörelse genom att vid försäkringsfall bara betala tillbaka premien, Fs Gregow s 125 ff, 
ssk s 131 ff. Där reagerar Håstad inte uan fog kraftfullt mot att försäkringsförhållandens 
ändamålsenliga efterlevnad i hög grad skulle göras beroende av försäkringsbolagens goda 
vilja och kulans.
2781 Jfr Hagstrøm, Obligasjonsrett 2 uppl s 840: ”Et direktekrav kan tenkes basert på den 
betraktning at dersom det ikke på annet grunnlag kan gjøres gjledende mot [C], og [A] 
derved blir tapslidende, blir [C] beriket på [A]s bekostning, med mindre han må legge 
berikelsen fra seg.”
2782 Jfr Hult, Föreläsningar om försäkringsavtalslagen s 235 f samt SOU 1925:21 s 191 
och NJA II 1927 s 505 (cit i not 2772 ovan). Jfr även Hellner, Försäkringsrätt 2 uppl 
s 425, 426 (som dock förstås undviker att använda vinstterminologi). Jfr även det allmän
na resonemanget om förhållandet mellan direktkrav och obehörig vinst hos Zackariasson, 
Direktkrav s 39 f.
2783 SOU 1925:21 s 191; NJA II 1927 s 505.
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och denna passage kan alltså tänkas åberopas för att underbygga argu
ment efter den här berörda argumentationslinjen. Man bör dock notera 
att det i försäkringsrätten finns en särskild tradition av att undvika till
lämpningar av villkor och rätt som innebär att försäkringsfall leder till en 
vinst för försäkringshavaren (en tradition man ibland anspelat på genom 
att nämna förbudet mot vadeförsäkring).2784

Det betyder i och för sig att argument om vinstminimering skulle kunna 
vara särskilt starka i försäkringssammanhang. I sådana sammanhang behö
ver man dock inte anspela på någon allmän obehörig vinstprincip. Då kan 
man gott nöja sig med det traditionella försäkringsrättsliga berikandeförbudet, 
en allmän princip som kom till uttryck i 39 § GFAL, och som innebar att 
försäkringsersättningen inte skulle bereda den försäkrade någon vinst, utan 
endast täcka dess förlust.2785

Vinstargumentet har dock alltså visst stöd i regleringen av skadelidandens 
rätt mot ansvarsförsäkringsgivare, specifikt i 95 § GFAL:s ändamål (i ter
mer av konkreta effekter) och i motiven. Där får dock vinstargumentet 
betraktas som underordnat – det tyngst vägande skälet för den stadgade 

2784 Hellner, Försäkringsrätt 2 uppl s 6 ff, ssk s 12 f och 215: ”En […] ganska vanlig 
formulering är att försäkringen inte får bereda vinst (man talar också om »berikande
förbudet». […] ett förbud mot »vadeförsäkringar». Denna formulering ger också en anty
dan om skälet till att ett intresse fordras. Vadeförsäkringar anses medföra risk för att den 
ersättningsberättigade avsiktligt framkallar försäkringsfallet, och vadslagning anses ofta 
även i andra avseenden vara omoralisk eller åtminstone ur allmänt ekonomisk synpunkt 
olämplig. Man vill därför icke ställa försäkringsväsendet till förfogande för sådana opera
tioner.” Se även de av Hellner erbjudna hänv, samt därutöver t ex Hult, Bidrag till läran 
om försäkring av tredje mans intresse, bl a s 10 (”En sådan allmän norm av oomtvistlig 
fakticitet är t. ex. grundsatsen, att en försäkring aldrig får leda till ett riktande av den 
försäkrade.”) samt not 1 på samma sida, om kopplingen till obehörig vinst, och sedan 
passim. Se även i noten nedan anförda källställen.
2785 Se, om regeln i 39 § GFAL, SOU 1925:21 s 122 ff; NJA II 1927 s 420 ff. Redan 
före GFAL:s ikraftträdande gällde dock berikandeförbudet som en allmän princip, jfr t ex 
NJA 1895 s 370, dit Obligationsrättskommittén hänvisar, se anfört utredningsställe. Det 
kan dock ifrågasättas om inte utgången i målet kan förklaras redan med hänvisning till 
avtalstolkning i snäv mening. Försäkringsbolagets reglemente innehöll nämligen att bola
gets ändamål var att ”tillförsäkra delägare ersättning för liden förlust”, och det ligger nära 
till hands att tolka ”liden förlust” som att därmed avses en begränsning till den faktiska 
förlusten – varför försäkringen redan enligt sina villkor inte inbegrep rätt till ersättning 
därutöver, och inte skulle leda till något berikande. Mer sentida om berikandeförbudet, 
se t ex Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt 4 uppl s 54 f och Radetzki, Berikandeförbudet 
vid skadeförsäkring har upphävts: Innebörd – Motiv – Konsekvenser, JT 2007–08 s 66 ff, 
båda m hänv.
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ordningen var istället, som utvecklades i föregående avsnitt, intresset av 
att skydda skadelidanden.2786

Vinstargumentet framstår inte som särskilt starkt eller övertygande i de 
två varianter av detsamma som berörts. Dess svaghet bygger delvis på att 
argumentet måste stödjas på ett omotiverat framhävande av ett motiv som i 
praktiken varit underordnat, när det förekommit i auktoritativa källor.2787

Därtill kommer argumentationen sannolikt att behöva bygga på att 
man identifierar en av de konsekvenser  en viss ordning leder till (en 
förment obehörig vinst undviks) och sedan framhåller det identifierade 
som ett av ordningens ändamål , för att sedan förutsätta att detta ända
mål borde få genomslag även i andra fall. Det finns dock inte mycket 
som talar för att det aktuella ändamålet, i den mån det kan sägas vara ett 
sådant,2788 inte är en mer eller mindre kasuell effekt och ett accidentellt 
ändamål.2789 Att ordningen leder till, bland annat, den identifierade kon
sekvensen utgör då en i och för sig korrekt iakttagelse. Det rör sig dock 
om en effekt som inte varit eftersträvad eller bestämmande för ordningens 
införande och inte heller nödvändigtvis motiverar dess upprätthållande. 
En rent faktisk effekt i form av ett rättsligt sett ovidkommande utfall som 
inte bör tillmätas betydelse inom ramen för en rättsregels teleologiska 
tillämpning.2790 En sinkadus, om man så vill.

2786 Se NJA II 1927 s 504 f, ssk s 505: ”[…] när denna försäkringsform [dvs ansvarsför
säkring] skall bliva föremål för reglering i lag, det bör tillses, att inom ramen för ansva
righetsförsäkringens uppgift största möjliga hänsyn tages till samhällets intresse av att 
det belopp försäkringstagaren har att utbetala i sista hand kommer den till godo, som 
lidit skada”. Jfr t ex Lindskog, Något om täckningsfordringar s 240 f och Zackariasson, 
Direktkrav s 227 (ff), båda m hänv. Jfr även van der Sluijs, Direktkravsrätt vid ansvarsför
säkring s 112 f och Hellner, Försäkringsrätt 2 uppl s 424 (ff).
2787 Se motiven till GFAL, i SOU 1925:21 s 191 f respektive NJA II 1927 s 504 f, vari
från citeras i föregående not. Jfr även Hult, Föreläsningar över försäkringsavtalslagen 
s 233 f, 235 och 236.
2788 Det beror på vad man lägger in i begreppen ändamål, obehörig och vinst – ett omfat
tande frågekomplex som det bär väl långt att gå närmare in på i detta sammanhang. Då 
räcker det inte med ens ganska många sidor packad text, och möjligen förtjänar frågan 
om obehörig vinst snart en ny monografisk behandling.
2789 Jfr mer om accidentalargumentet vid not 3144 ff nedan.
2790 Jfr Ekelöf, Edelstam, Heuman & Pauli, Rättegång I 9 uppl s 106 ff, ssk s 107 f där 
det om Ekelöfs teleologiska metod sägs att: ”Det kan bli nödvändigt att först fastställa den 
inverkan, som regelns tillämpning i de klara fallen har på folks beteende. Denna effekt 
har man att bedöma på grundval av sin livserfarenhet, dvs. genom en mer eller min
dre intuitiv induktion. Vidare måste man genom värdering avgöra vilka av flera möjliga 
verkningar som är relevanta.” (Not utesluten.) Jfr om Ekelöfs metod även t ex Lehrberg, 
Förutsättningsläran s 65 ff, ssk s 67 (bl a: ”den värderande verksamheten […] låter sig 
beskrivas [… som] utgallring av icke beaktansvärda effekter av stadgandets tillämpning.”
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En annan variant av obehörig vinstargument har förekommit i samband 
med diskussioner om kommissionärers täckningsfordringar, vilka innebär 
rätt att kräva ersättning från kommittenten för utlägg. Det har för sådana 
fall diskuterats om tredjeman, vid kommissionärens konkurs, borde ges 
rätt att ta över kommissionärens täckningsfordran mot kommittenten, på 
ett sätt som motsvarar ordningen enligt 95 § 3 st GFAL.2791

Diskussionen om täckningsfordringar och möjligheterna att i de situa
tioner där sådana aktualiseras framställa direktkrav är tillräckligt intres
sant för att förtjäna ett eget ganska omfattande avsnitt (se 6.5 nedan). En 
av de argumentationslinjer som förekommit i diskussionen har dock varit 
obehörig vinstbaserad och kan därför beröras redan här.

Tanken är att, om kommissionären inte ersatt sin medkontrahent, med 
lagens term ”tredjeman”, innan kommissionären hamnade på obestånd, 
och på grund av obeståndet inte heller kommer att ersätta tredjeman, 
så lär inte tredjemannen få (full) ersättning, utan endast få bevaka en 
oprioriterad fordran i kommissionärens konkurs.2792 Kommissionärens 
fordran mot kommittenten uppstår dock på grund av att tredjemannen 
har en fordran mot kommissionären. Fordran i det främre ledet A–B 
(tredjeman–kommissionär) kan sägas kausera  fordran i det bakre ledet 
B–C (kommissionär–kommittent), och man skulle därmed i en allmän 
mening kunna säga att det ”är meningen” att pengarna ”i slutändan ska 
till” tredjemannen A.2793

Om täckningsersättningen istället, på grund av kommissionärens kon
kurs, kommer att fördelas ut till kommissionären Bs borgenärskollek
tiv, som inte har något legitimt anspråk på täckningsfordran som sådan, 
så har det menats att borgenärerna skulle komma att göra en obehörig 
vinst – varför alltså tredjemannen A borde ges rätt att separera täcknings
fordran ur kommissionären Bs konkurs, på ett sätt som sett till konse
kvenserna motsvarar ordningen enligt 95 § 3 st GFAL och alltså skulle 
innebära ett sätt att medge A direktkravsrätt.2794

Mot resonemanget kan dock invändas att kommissionären Bs övriga 
borgenärer i och för sig inte har några specifika anspråk på täcknings
fordran som sådan, men väl på konkursgäldenärens samlade tillgångar 
(jfr 1 kap 1 § konkurslagen) – inklusive täckningsfordran och eventuella 

2791 För referenser, se vidare 6.5 nedan.
2792 Att tredjeman i och för sig kan kräva säkerhet för sin fordran mot kommissionären 
förbigås här som en onödig komplikation.
2793 Se närmare om detta argument 6.5, ssk 6.5.1 och 6.5.2 nedan.
2794 Se till det sagda bl a Hult, Om kommissionärsavtalet I s 34 f, jfr 32, 44 f, 54 f; 
Lindskog, Betalning 2 uppl s 229 ff m hänv; Lindskog, Om separationsrätt i samband 
med kommission, JT 1989–90 s 225 f; S O Johansson, Kommissionslagen s 295. Jfr dock 
Zackariasson, Direktkrav s 67 ff och se vidare 6.5 nedan.
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medel som inflyter i anledning av densamma.2795 Konkursborgenärerna 
förutsätts därtill ha i och för sig legitima fordringar, varför eventuell vinst 
inte utan vidare bör anses vara ”obehörig”, eller med en populär formu
lering ”utan rättsgrund”, eftersom borgenärernas fordringar får beteck
nas som rent paradigmatiska rättsgrunder.2796 Då konkursborgenärer 
tenderar att få utdelning med endast någon bråkdel av sina fordringars 
värde, kan man också ifrågasätta om de verkligen genom att få utdelning 
även ur täckningsersättningen ska anses göra en ”vinst”.2797 Vidare skul
le man lika gärna kunna säga att tredjemannen, om separationsrätt till 
täckningsfordran medgavs,2798 skulle komma att göra en vinst, i förhål
lande till den konkursutdelning som i annat fall kunnat påräknas. Denna 
vinst kunde då, såsom ett diskutabelt undantag från principen om alla 
borge närers lika rätt, betraktas som en obehörig vinst på annans, det vill 
säga borgenärskollektivets, bekostnad och alltså som en förmögenhetsför
skjutning utan rättsgrund.2799

Genom det sist sagda illustreras att obehörig vinst-argument kan använ-
das för att tala såväl för som emot direktkrav. Det rör sig som nämnts också 

2795 Jfr dock Lindskog, Betalning 2 uppl s 232 f och 686. Jfr även Lindskog, Lagen om 
handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 927 ff och vidare 6.5 nedan.
2796 Uttrycket ”utan rättsgrund” är särskilt populärt i condictio indebitidiskursen. Där 
har det ibland, och ibland inte, ansetts finnas en koppling mellan condictio indebiti 
och obehörig vinst. Se å ena sidan t ex NJA 1999 s 575 och å den andra t ex Hellner, 
Betalning av misstag, JT 1999–2000 s 409 ff. Condictiodiskursen illustrerar även bety
delsen av att en fordran anses finnas. Det har nämligen ansetts att det inte rör sig om en 
förmögenhetsöverföring utan rättsgrund om det finns en fordran. Om condictio indebiti 
se t ex Lindskog, Betalning 2 uppl §§ 15 och 16 m omf hänv, se ssk om förhållandet mel
lan misstagsbetalningsläran och obehörig vinst s 824 ff, jfr även s 81 ff. Som med mycken 
annan svensk civilrätt finns det likheter med tysk rätt. Jämförelse kan göras med den 
allmänna obehörig vinstregeln i § 812 BGB, som lyder: ”Wer durch die Leistung eines 
anderen oder in sonstiger Weise auf dessen Kosten etwas ohne rechtlichen Grund erlangt, 
ist ihm zur Herausgabe verpflichtet.”, vilket kan översättas som: ”Den som genom annans 
prestation eller på annat sätt utan rättslig grund erhåller något på annans bekostnad, är 
förpliktigad att utge detta.” Jfr om denna regel t ex Säcker & Rixecker, Münchener Kom
mentar zum BGB, Besonderer Teil III Bd 5 §§ 705–853 5 uppl s 1326 ff, ssk om ohne 
rechtlichen Grundrekvisitet s 1445 ff; Hellner, Om obehörig vinst särskilt utanför kon
traktsförhållanden s 9 ff, ssk s 10, och 16 ff; Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen 
s 70; Sandström, Obehörig vinst. Svensk privaträttsdogmatik mellan Skylla och Karybdis, 
JP 2017 s 226. Se även t ex Zimmermann, The Law of Obligations s 834 ff, ssk s 887 ff.
2797 Om inte borgenärskollektivet tvärtom skulle göra en förlust (relativt fordringarnas 
nominella värden), kan det ifrågasättas om inte konkursen borde hävas – eftersom gälde
nären då rätteligen kan betala sina skulder.
2798 Jfr till ordvalet (separationsrätt till täckningsfordran) dock noterna 3160 och 2895 
nedan.
2799 Jfr Evaldsen, Bidrag til Læren om Fuldmagt og beslægtede Retsforhold s 89. Jfr även 
Tørum, Direktekrav s 440.
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om argument där idén om vinsters obehörighet används som motivering 
för en rättsregels tillämpning, snarare än om att obehörig vinst åbero
pas som självständig positiv rättsregel för att legitimera ersättningsan
språk.2800

De källor som inspirerat resonemangen ovan torde kunna betraktas som 
en doktrinhistorisk bakgrund till ett led i HD:s resonemang i NJA 2007 
s 758. Fallet (som behandlas mer ingående i band 2) rörde en beställares 
rätt att framställa skadeståndsanspråk på grund av en sakskada mot en 
underentreprenör, enligt 2 kap 1 § SkL. Avtalet mellan den skadelidande 
beställaren och den entreprenör som anlitat underentreprenören innehöll 
friskrivningar. Dessa innebar att beställaren inte hade kunnat framställa 
motsvarande skadeståndsanspråk mot entreprenören.

I ett led av domskälen vägs ändamålsskäl för och emot att tillåta ett 
krav direkt mot underentreprenören (notera glidningen), trots friskriv
ningarna. Med justitierådet Håstad som referent skrev HD på temat 
bland annat följande:

”En rätt för beställaren att kräva underentreprenören har betydelse främst 
om entreprenören är insolvent (och tillräckligt försäkringsskydd saknas). 
Måste beställaren hålla sig till entreprenören, riskerar han att få endast en 
mindre del av sitt krav tillgodosett vid entreprenörens konkurs, medan det 
bakre ledet gör en vinst om dess ansvar omfattar bara vad det främre ledet 
utgett; det främre ledet har här knappast någon täckningsfordran som kan 
göras gällande redan när det främre ledet fått en skuld mot beställaren (jfr 
däremot 30 och 56 §§ kommissionslagen samt NJA II 1914 s. 221 och 
279), och möjligheten för beställaren att få ersättning för det bakre ledets vinst 
på beställarens bekostnad är synnerligen oviss i svensk rätt.”2801

Även om ordet ”obehörig” inte används explicit lär det vara sådan vinst 
som avses. Det antyds inte minst av skrivningen om att den sker ”på 
beställarens”, det vill säga annans, ”bekostnad”.2802 Den sist kursiverade 

2800 Jfr Hellner, Om obehörig vinst särskilt utanför kontraktsförhållanden s 137 ff; 
Schultz, Nya argumentationslinjer i förmögenhetsrätten: Obehörig vinst rediviva, SvJT 
2009 s 949 f och Schultz, Obehörig vinstmotiveringar, SvJT 2012 s 372 ff.
2801 NJA 2007 s 758, HD:s domskäl, s 773, 4 st, mina kurs. Den konspiratoriskt lagda 
läsaren skulle för övrigt kunna få för sig att JustR Håstad här fångade tillfället i flykten att 
avgöra en gammal akademisk strid – nämligen den om täckningsfordringar som berörs 
vidare i följande avsnitt. Samma läsare skulle då kunna få för sig att detta tillfällesfång
ande är en del av förklaringen till den inte direkt superbejakande hållning HD, med JustR 
Lindskog i sitsen, intagit till 2007 års avgörande i NJA 2014 s 760 – där domskälen kan 
läsas som inskränkande i förhållande till 2007 års domskäl.
2802 Jfr Schultz, Nya argumentationslinjer i förmögenhetsrätten: Obehörig vinst rediviva, 
SvJT 2009 s 946 ff, ss 956 ff om att det kan betraktas som ett kriterium, för vinstersätt
ning, att vinsten sker på annans bekostnad.
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satsen kan då förstås mot bakgrund av den skeptiska hållning till rättsfi
guren obehörig vinst som varit på modet åtminstone sedan Hellner i sin 
hyllade doktorsavhandling, Om obehörig vinst särskilt utanför kontrakts-
förhållanden (1950), fann att rättsfiguren inte vinner självständigt erkän
nande i svensk rätt.2803

Även om HD inte förhåller sig kategoriskt avvisande till en (obehörig) 
vinstprincip, så ger domstolen som synes uttryck för en rätt avvaktande 
hållning till en sådan princip.2804 Möjligheten att vinna framgång med en 
vinsttalan konstateras vara oviss, och HD utnyttjar den därmed konsta
terade ovissheten om möjligheten till vinstersättning, i kombination med 
den antydda olämpligheten av vinster på annans bekostnad,2805 som ett 
argument för direktkrav. Detta kan möjligen tyckas milt märkvärdigt, då 
det verkar innebära att resonemanget, lite vulgariserat, kan parafraseras 
så:

”Eftersom vi inte vet  om man framgångsrikt kan framställa (obehörig) 
vinstanspråk, borde vi kanske tillåta direktkrav.”

Argumentet blev dock inte utslagsgivande i målet, som rörde utomobli
gatoriska skadeståndsanspråk och frågan om i entreprenadavtal intagna 

2803 Se Hellner, Om obehörig vinst särskilt utanför kontraktsförhållanden, ssk s 395 ff. 
Han vidhöll uppfattningen fram till sin död, jfr t ex Hellner, Betalning av misstag, JT 
1999–2000 s 409 ff, som präglas av en skeptisk hållning till obehörig vinst och som 
publicerades ett par år innan Hellners frånfälle 2002. Jfr även Munukka, Är obehörig 
vinst en svensk rättsprincip?, Ny juridik 3:09 s 26 ff, s 27 m hänv. Se även Schultz, 
Nya argumentationslinjer i förmögenhetsrätten: Obehörig vinst rediviva, SvJT 2009 
s 947. För stilenlighetens skull kan vi även erinra oss att Lundstedt med sin sedvanligt 
nyanserande hållning karaktäriserat läran så: ”Vad angår begreppet ’obehörig vinst’ visar 
detsamma blott, att jurisprudensen då och då har garderobsorg”, Lundstedt, Obligations
begreppet I s 168 ff not 2. Jfr ang Hellners kritiska hållning även Kleineman, Obehörig 
vinst och vårt behov av rättsliga tvångströjor, TfR 2013 s 533 f.
2804 Nu kunde man väl i och för sig tycka att HD, om någon, borde ”veta” hur det 
”egentligen” förhåller sig med möjligheten att framställa krav på vinstersättning, då väl 
åtminstone den högsta av domstolar måste känna lagen, varför argumentationen kunde 
tyckas underlig. Att dock i det aktuella fallet förkunna att krav baserade i läran obehörig 
vinst voro välgrundade hade, givet dels den ovan omtalade traditionellt skepsiska håll
ningen till denna lära, dels parternas processföring, fått betraktas som minst sagt överras
kande rättstillämpning. Dessutom hade det varit obiter dictum, varför prejudikatvärdet 
av ett sådant uttalande kunnat diskuteras (och med all sannolikthet hade kommit att 
göra det).
2805 Varvid ”oönskvärd” kanske kunde få vara synonymt med obehörig. Även vinster på 
annans bekostnad kan ju vara behöriga, eller i vart fall ickeobehöriga – till exempel då 
en part gör en god affär, och motparten en dålig, utan att avtalet för den sakens skull kan 
anfäktas.
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friskrivningars eventuella tredjemansverkningar. (Till dessa frågor och de 
argument som blev utslagsgivande återkommer vi.)2806

I varje fall kan obehörig vinst-argument användas för att argumentera såväl 
för som emot direktkrav. Möjligheten att använda sådana argument illus
treras väl redan av det faktum att de, rent faktiskt, anförts i olika sam
manhang, och då verkar ha tillmätts någon betydelse.2807

Vinstargumenten måste dock långt ifrån alltid vara persuasiva. Snarast 
tillhör det nog undantagen att obehörig vinst-baserade argument är ägnade 
att övertyga. Egenskapen av bristande vederhäftighet gäller förstås särskilt 
den typ av blanka påståenden i stil med: ”A bör medges direktkravsrätt 
mot C, därför att den senare annars gör en obehörig vinst!”, som när
mast framstår som utslag av talarens lättja eller att densamma tänkt lite 
oturligt.2808 Vad gäller sådana svepande argument kan man, inte särskilt 
osökt, komma att associera till Hellners berömda avfärdande av vinstlä
ran:

”Obehörig vinst är en formel, som kan tillgripas snart sagt i vilken situation 
som helst för att dölja bristen på rationella överväganden, en fras som kan 
bringas att täcka varjehanda resultat som uppnåtts på intuitiv väg.”2809

I Hellners ögon liknade alltså sådana svepande obehörig vinstargument 
ett slags den dåliga juristens universalverktyg,2810 eller helt generella åbero
panden av att något: ”är orättvist!”

2806 Se Bd 2, ssk kap 17.
2807 Jfr, utöver ovan, referenserna i noterna 2812 och 2813 nedan. Jfr även om dansk rätt 
Bryde Andersen & Lookofsky, Lærebog i obligationsret 4 uppl s 440: ”Selv om berigel
segrundsætningen næppe kan opstilles som en selvstændig hjemmel for at rejse et direkte 
krav må det dog tillægges en vis vægt, at [C] vil blive beriget, hvis man afskærer [A] fra at 
rejse et direkte krav mod [C] i en situation, hvor B ellers kunne have rejst kravet.”
2808 Däremot lär vinstargument kunna anföras som supplerande argument. Jfr om dansk 
rätt Bryde Andersen & Lookofsky, Lærebog i obligationsret 4 uppl s 440 f, där citatet i 
noten ovan fortsätter med: ”Denne betragtning taler generelt for at tillade [A] at subro
gere i B’s krav […] Denne tankegang skinner igennem i U 2003.2206 V”, och Ulfbeck, 
Kontrakters relativitet, främst s 181 ff, samt om norsk Hagstrøm, Obligasjonsrett 2 uppl 
s 814, 840 (bl a: ”Noen norsk høyesteretsdom som utelukkende baserer direktekrav på 
berikelse, finnes visstnok ikke. En annen sak er at berikelsesbetraktninger kan være et 
støtteargument for et direktekrav som baseres på annet grunnlag, jf. Rt. 1981 s 445.”) och 
Tørum, Direktekrav, främst s 430 ff.
2809 Hellner, Om obehörig vinst särskilt utanför kontraktsförhållanden s 143.
2810 Vinstargumentet används då på ett sätt som liknar det på vilket 36 § AvtL ibland 
åberopas, som ett förment formidabelt universalverktyg att åberopa, om inte i första hand 
så i vart fall inte som den sista utväg vilken regeln rätteligen borde betraktas som. Jfr 
Munukka, 36 § avtalslagen som universalverktyg mot friskrivningar och ansvarsbegräns
ningar, JT 2017–18 s 393 ff.
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Hellners insatser i obehörig vinstdiskursen är också paradigmatiska. 
Svårigheten att slagkraftigt slå ett slag för vinstersättning är nog i hög 
grad hänförlig till den i svensk rätt traditionella oviljan mot vinstläran – 
en ovilja vilken Hellner varit med om att grundlägga.2811 Trendkänsliga 
kännare har dock sett det våras för rättsfiguren obehörig vinst,2812 och att 
döma av en del resonemangslinjer i sentida praxis tycks kännarna ha viss 
känsla för, i vart fall, förekommande framtida utvecklingspotential.2813

De antydda svårigheterna ger i vart fall skäl för en rekommendation, 
om att utveckla och precisera sin argumentation. Det finns skäl att för

2811 Eller åtminstone vidmakthålla. Jfr Sandström, Obehörig vinst. Svensk privaträtts
dogmatik mellan Skylla och Karybdis, JP 2017 s 221 ff m hänv; Munukka, Är obehörig 
vinst en svensk rättsprincip?, Ny juridik 3:09 s 26 ff, s 28 f samt Schultz, Nya argumenta
tionslinjer i förmögenhetsrätten: Obehörig vinst rediviva, SvJT 2009 s 947 ff.
2812 Jfr Schultz, Nya argumentationslinjer i förmögenhetsrätten: Obehörig vinst rediviva, 
SvJT 2009 s 946 ff; Schultz, Obehörig vinstmotiveringar, SvJT 2012 s 372 ff. Munukka, 
Är obehörig vinst en svensk rättsprincip?, Ny juridik 3:09 s 26 ff. Jfr även Lindskog, 
Betalning 2 uppl s 81 ff, och från Norge och Danmark t ex Hagstrøm, Obligationsrett 
2 uppl s 684 ff, jfr s 840; Bryde Andersen, Grundlæggende aftaleret 469 ff båda m hänv. 
A För nyansernas skull bör dock noteras att kännarnas känningar inte nödvändigtvis 
delats av alla – se t ex Lindskog, Betalning 2 uppl s 825 (som åtminstone vad gäller miss
tagsbetalningar menar att ”den rättsliga förklaringsmodellen obehörig vinst är efter min 
mening överflödig.”, och i en not: ”Att tala om obehörig vinst kan också vara förledande. 
Ett exempel är HDs onödiga och omdebatterade uttalande i ’Spectra’ NJA 2009 N 40 
[…]”). Jfr även Kleineman, Obehörig vinst och vårt behov av rättsliga tvångströjor, TfR 
2013 s 531 ff som synes dela Lindskogs uppfattning om 2009 års notisfall (s 539 ff, 549) 
samt förhåller sig avvaktande till att utveckla obehörig vinstinstitutet och ser en utveck
ling inspirerad av DCFR:s svåröverskådliga regler om obehörig vinst som ”[d]et obehag
liga framtidsscenariot” (s 545). Jfr möjligen även Friberg, Kränkningsersättning s 725 f, 
som är skeptisk till nyttan av att ha obehörig vinst som en ersättningsbestämningsidé vid 
kränkningsersättning.
2813 De centrala fallen lär vara NJA 1999 s 575; NJA 1999 s 793 (ssk men inte uteslu
tande JustR Håstads skiljaktiga mening); NJA 2007 s 519; NJA 2007 s 758; NJA 2009 
N 40; NJA 2009 s 41 (JustR Lindskogs skiljaktiga motivering); NJA 2011 s 548; NJA 
2011 s 739; NJA 2016 s 1057 (JustR Lindskogs tillägg). Jfr även NJA 2015 s 1072 
(dock främst föredraganden); NJA 2016 s 799 (HovR, som konstaterar att frågan inte 
skulle prövas i målet); NJA 2016 s 1074 (negativ utgång i vinstdelen); NJA 2019 s 23 
(ssk minoriteten). Fallen är omdiskuterade. I de delar diskussionerna är relevanta för 
våra syften berörs de i samband med att rättsfallen berörs på annat håll i denna bok. För 
kärnfulla kommentarer till dessa och vissa ytterligare rättsfall t o m 2009, se Munukka, 
Är obehörig vinst en svensk rättsprincip?, Ny juridik 3:09 s 26 ff; jfr även Schultz i noten 
ovan a st:n och Kleineman, Obehörig vinst och vårt behov av rättsliga tvångströjor, TfR 
2013 s 531 ff. Se även Lindskog, Betalning 2 uppl s 825 m hänv samt H Andersson, 
Ersättningsproblem i skadeståndsrätten, bl a s 171 ff och jfr H Andersson, Gränsproblem 
i skadeståndsrätten s 399 f. Då det pågår ett med det förevarande i stort sett tidsmässigt 
parallellt projekt som har många beröringspunkter med obehörig vinsttematiken ser jag 
inte skäl att gå närmare in på frågor om obehörig vinst här. Se istället, i tillägg till källorna 
i noterna ovan, Marigó Oulis kommande avhandling.
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söka klargöra, i vart fall: (a) vad vinsten består i, och helst (b) hur den
samma närmare bestämt ska bestämmas; (c) vad den oönskvärda förlus
ten faktiskt består i, (d) hur stor den är, och därtill (e) exakt vems den 
är; samt slutligen (f ) vad som utgör det ”obehöriga”, eller annorlunda 
uttryckt varför rättsordningen bör ingripa och omfördela vinsten.2814

Vad gäller det sistnämnda (f ) finns det skäl att dra sig till minnes att 
en av de nordiska realisternas huvudsakliga invändningar mot obehörig 
vinstresonemangen var att de var cirkulära.2815 Möjligen finns det också 
en särskild risk för petitio principii, och att man alltså förutsätter det som 
ska bevisas, när det kommer till obehörig vinstargumenten. Vinstens 
”obehörighet” kan nämligen framställas som något vilket borde ut göra 
prövningens resultat, snarare än att fungera som ett argument inom 
ramen för densamma.2816 Denna traditionellt realistiska invändning mot 
vinstläran som sådan innebär en utmaning. Invändningen kan anses 
implicera en uppmaning om att verkligen tänka över vad som utgör det 
obehöriga i vinsten och att formulera en mer ingående argumentation (än 
ett blankt påstående) för att legitimera påståendet om vinstens karaktär 
av att vara obehörig – så att påståendet endast svårligen låter sig avfärdas 
som ett cirkulärt skenargument.2817 (Det är nämligen en lågoddsare att 
det motargumentet kommer att anföras.)

Såvitt känt har ingen riktigt övertygande sådan obehörig vinstargu
mentation förekommit inom ramen för direktkravsdiskursen.2818 Där 
har dock vinstresonemangen i regel förekommit endast mer perifert och 
subsidiärt, snarare än som argument med anspråk på centralitet och före

2814 Se i anslutning till obehörig vinstlärans olika rekvisit främst Hellner, Om obehörig 
vinst särskilt utanför kontraktsförhållanden s 137 ff, ssk s 150 ff (vinstrekvisitet), s 170 
(förlustrekvisitet), s 172 (om lärans subsidiära karaktär, jfr även s 395 och 398: ”[…] 
obehörig vinst icke tillgripes annat än i undantagsfall, nämligen då den enda framkomliga 
vägen till en rimlig lösning är att begagna denna rättsfigur.”) samt s 174 ff (Rättsgrunds
rekvisitet). Jfr Schultz, Nya argumentationslinjer i förmögenhetsrätten: Obehörig vinst 
rediviva, SvJT 2009 s 946 ff; Schultz, Obehörig vinstmotiveringar, SvJT 2012 s 372 ff.
2815 Se t ex Hellner, Om obehörig vinst särskilt utanför kontraktsförhållanden s 139 ff 
och 395: ”De situationer, där vinstersättning medgives och där alltså vinsten kan sägas 
sakna rättsgrund, kunna icke beskrivas med en enhetlig formel, som icke bliver innehålls
lös och tautologisk.”, samt Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen s 134. Jfr Schultz, 
Nya argumentationslinjer i förmögenhetsrätten: Obehörig vinst rediviva, SvJT 2009 
s 949.
2816 Se ssk Lundstedt, Obligationsbegreppet I s 168 ff not 2. För egen del tror jag inte att 
det är riktigt så enkelt som logiken ger sken av (notera att detsamma skulle kunna sägas 
om, t ex, skälighetsresonemang). Det betyder dock inte att inte anticirkelargumenta
tionsargumentet kan vara effektivt.
2817 Jfr i not 2814 samt 4.3.3.3 ovan, vid not 1400.
2818 Jfr även Ulfbeck, Kontrakters relativitet s 181 ff och därtill Hagstrøm, Direktekrav i 
formueretten, TfR 2001 s 291.
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träde, anförda för att i ensamt majestät grunda direktkravsrätter. Det rör 
sig kort sagt om ett svagt argument som främst verkar ha anförts som 
supplerande stöd för en slutsats man nått ändå, på grundval av andra 
argument – eller en intuitiv bedömning.

Det sagda kan räcka. Vi återkommer dock till vinstargumenten och deras 
roll i täckningsfordransdebatten i avsnitt 6.5, särskilt 6.5.5, nedan.

6.4 Rättsekonomiska argument – särskilt om 
transaktionskostnader och processekonomi

”As Frank H. Knight has so often emphazised, problems of 
welfare economics must ultimately dissolve into a study of 
aesthetics and morals.”

Ronald Coase2819

I avsaknad av direktkravsrätt kommer det ofta att uppstå en kanaliserings
situation, där A först kräver B, och B sedan får framställa regressanspråk 
mot C, för att få täckning för kostnaden i förhållande till A. (Varefter C 
kan tänkas rulla kravet vidare i kedjan.)2820 Intresset av att upprätthålla 
en ordning där kraven kanaliseras via successiva regresser genom en kedja 
av fordringsförhållanden har rent av anförts som ett av skälen för huvud
regeln om avsaknad av direktkravsrätt, då det enligt ovan befordrar klar
het i rättsförhållandena.2821

En ordning där kraven måste rullas vidare i flera led riskerar dock att 
dra kostnader i varje led. Vill det sig illa föranleder kraven konflikter, 
med kostsamma förhandlingar och potentiellt påfrestande processer som 
följd. Att kanalisera krav kostar, helt enkelt – och kanaliseringsordningen 

2819 Coase, The Problem of Social Cost, The Journal on Law & Economics 1960 (vol 3) 
s 1 ff, på s 43.
2820 Att använda exemplet med A, B och C, där A har en avtalsrelation med B men inte 
direkt med C, som dock har en avtalsrelation med B, är som framgått standard (jfr 5.1 
ovan, kring not 2168). Exemplet kan förstås byggas ut, med en längre kedja med D, E, 
F, etc, in absurdum, och kedjan kan göras mer komplicerad genom att förses med olika 
avgreningar (och avgreningar från avgreningarna). Att bygga ut exemplen kan möjligen 
också fylla funktionen att förstärka intrycket av kanaliseringens karaktär av kostnadsdra
gande. Ett så enkelt grepp lär dock genomskådas ganska omedelbart, och även om det 
inte skulle göra det vinner man knappast något i analytiskt hänseende på att använda ett 
mer svåröverskådligt exempel. Om det nu inte är att så att man har någon särskild poäng 
med det. Vi håller oss i vart fall till A, B och C.
2821 Se främst 5.3 ovan.
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antas alltså medföra ökade transaktions- och processkostnader.2822 Det skul
le alltså vara ekonomiskt rationellt att väga dessa kostnader mot intres
set av klarhet. Särskilt gäller detta om klarhetsintresset i sig legitimeras 
ekonomiskt. I den mån kraven i de olika leden är lika omfattande, och 
ett krav alltså leder till ett rakt av korresponderade regresskrav, kan det 
också i en helt allmän mening sägas att regresskedjan har till ändamål att 
åstadkomma en förmögenhetsförflyttning från den ena ändan av kedjan till 
den andra.2823

Den uppenbara lösningen är då, för att spara in på (de antytt onödiga) 
kostnaderna, att låta A hoppa över en eller flera länkar i kedjan. (”Cut 
out the middle man” – ett vedertaget sätt att hålla nere kostnaderna.) Det 
är alltså tänkbart att den på makronivå mest kostnadseffektiva lösningen är 
att medge direktkravsrätt.2824 Under förutsättning att A inte ges bättre rätt 
mot C än den som tillkom B,2825 uppnår man genom As direktkravs
rätt då det föreställt förträffliga läget att C inte hamnar i ett sämre läge, 
samtidigt som man undviker att transaktions och processkostnaderna 
mångfaldigas.2826 (Mellanledet Bs förhållanden kan med fördel tonas ned 
i sammanhanget – kanske med antydan om att Bs position är tämligen 
opåverkad, eftersom Cs prestation ändå endast vore ”på väg förbi Bs 
förmögenhet”.)2827

2822 Jfr Tørum, Direktekrav s 182, 179; H J Bull, Tredjemansdekninger i forsikringsfor
hold s 74; Ulfbeck, Kontrakters relativitet s 139, 186, 416; H Andersson, Trepartsrelatio
ner i skadeståndsrätten s 39 f samt vidare nedan.
2823 Jfr t ex Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta s 105 (2013: s 168): ”stärka den ekono
miska säkerheten”, s 105 (2013: s 169): ”regressa [var] en onödig omväg. Dessutom hade 
[direktkravsgäldenären] klart ’the deepest pocket’.”, s 106 f (2013: s 171): ”Rättsfiguren 
direkt talan (eng. direct action, fr. action directe) vilar på samma enkla rättsekonomiska 
tanke som redan har befunnits bestämma hoppande regress […] nämligen att betalnings
ansvaret skall dirigeras direkt till det subjekt som slutligen skall bära detta ansvar. Man 
undgår därmed extra besvär och tidsutdräkt i form av regresskrav.”
2824 Det är tänkbart – men det konkreta kostnadsutfallet lär variera och att utan vidare 
anta att det som är tänkbart faktiskt också generellt är fallet vore knappast oproblematiskt.
2825 Något som kan åstadkommas genom att hantera As direktkravsrätt som härledd, jfr 
5.6 ovan.
2826 Jfr ur amerikansk rättsvetenskap t ex Jones, Construction deficiencies: The Com
peting Regimes of Contract and Tort, Cincinnati Law Review (vol 59) s 1080 ff, ssk 
s 1081 f. Jones amerikanska perspektiv till trots torde inte relevansen av hans ekonomiska 
analys vara betingad av att amerikansk rätt är tillämplig.
2827 Uttrycket torde härröra från Rodhe, Handbok i sakrätt s 169, som skiljer mellan 
egendom som är ”på väg in i”, ”på väg ut ur”, och ”på väg förbi”, gäldenärens förmögen
het. Tankefiguren att egendom är på väg förbi en förmögenhet har varit framträdande inte 
minst i diskussionerna om kommission, se t ex O Johansson, Kommissionslagen s 296; 
Pfannenstill, Synpunkter på slutbetänkandet Kommission och dylikt, SvJT 1990 s 350, 
361; Lindskog, Om rörelsekommission, JT 1990–91 s 38 f; Lindskog, Om separations
rätt i samband med kommission, JT 1989–90 s 208 (ff); jfr även Söderlund, Konkursrät
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Parterna slipper reglera regresser och kan istället ägna sig åt mer eko
nomiskt effektiva förehavanden, som att bedriva affärsverksamhet i det 
samhälleliga välfärdsmaximerandets intresse (vilket kan tyckas önskvärt, 
under förutsättning att välstånd och tillväxt är eftersträvansvärda samhäl
leliga målsättningar).2828 Genom minimerandet av processer och transak
tioner, som i realiteten bara tjänar till att flytta värden längsmed kedjan, 
undviker man även att belasta domstolsväsendet och därmed samhället i 
stort – och en mer liberal direktkravsrätt (än den enligt huvudregeln) kan 
alltså tänkas leda till samhällsekonomiskt gynnsamma konsekvenser.2829

Resonemanget här är förstås tillrättalagt, men liknande resonemang 
har förts i direktkravsdiskursen i vid mening, där rättsekonomiska argu
ment förekommit ganska frekvent i olika direktkravsfrågor.2830 (Det bör 

ten s 184 not 650 m hänv samt s 332 f. Tankefiguren, att något är på väg förbi, beskriver ett 
resultat. Åtminstone i det här sammanhanget. I den mån den fungerar som ett argument 
för detta resultat kommer det ofta att innebära en cirkularitet, då argumentet i så fall 
förutsätter det som ska bevisas – nämligen att förmögenhetsvärdet faktiskt endast är på 
väg förbi Bs förmögenhet, eller annorlunda uttryckt att Bs borgenärer inte har något 
anspråk på värdet.
2828 För Uppsalaskolan, och kanske särskilt Lundstedt, fanns det en ganska klar kopp
ling mellan ekonomisk tillväxt, välfärdsmaximering och samhällsnytta (jfr 4.3.2 ovan, ssk 
4.3.2.2 mot slutet, och se t ex Lundstedt, Föreläsningar över valda delar av obligations
rätten III s 221: ”Det gäller att på varje område inom rättslivet söka tillse, att sådana regler 
upprätthållas, att samhällsekonomin har största möjliga gagn därav.”), och tanken om väl
färdsmaximering är en etablerad del av den rättsekonomiska rationaliteten, se därom t ex 
Ulfbeck, Kontrakters relativitet s 23 ff; Strömgren, Tillbehör och accession s 59 ff, båda 
m omf hänv, eller Bastidas Venegas, Rättsekonomi bl a s 177, 181 och (med Freudiansk 
skepsis) s 182: ”rättsekonomin förutsätter att rättstillämparen […] kommer att beakta 
rättens ’egentliga’ logik, dvs. främjande av ekonomisk välfärd.” resp s 184: ”’det egentliga 
syftet’ med normerna, dvs. ekonomisk effektivitet ’avslöjas’ genom en rättsekonomisk 
analys.”). Se om sambandet mellan ekonomi och juridik, även t ex Gölstam, Licensavtalet 
och konkurrensrätten s 31 ff, eller Schlag, Four Conceptualisations of the Relations of 
Law to Economics, Cardozo Law Review 2011–2012 (vol 33) s 2357 ff.
2829 Jfr vidare nedan.
2830 Se t ex NJA 2007 s 758 (argumenten om processkostnader respektive pris) och i 
anslutning därtill JustR Lindskogs tillägg i NJA 2014 s 760, p 35; Tørum, Direktekrav 
s 150, 151, 179, 182, 191 (jfr även s 141, 145); Ulfbeck, Kontrakters relativitet s 23 ff, 
61 f, 90 f, 179 ff, 299 ff, 334 f. (På flera av de a st:na hos Tørum och Ulfbeck behand
las dock i komparativt syfte amerikansk rätt, där rättsekonomiska synpunkter varit mer 
framträdande än i nordisk rätt, och ssk Ulfbeck lägger en del kraft på att problematisera 
den rättsekonomiska teorins tendens att prioritera avtalsregimer framför skadeståndsrättsli-
ga ersättningsordningar.) Jfr även H J Bull, Tredjemannsdekninger i forsikringsforhold 
s 74; Herre, Anm av Zackariasson, Direktkrav, SvJT 2000 s 529 (försiktig önskan om 
mer rättsekonomi i det anmälda verket); O Johansson, Direktkrav, sjöförsäkring och en 
ny försäkringsavtalslag, SvJT 1996 s 727, 749; O Johansson, Direktkrav, sjöförsäkring 
och en ny försäkringsavtalslag, SvJT 1998 s 702; samt möjligen även Lindskog, Mark
nadsideologin och pacta sunt servanda, Fs Gorton s 362 ff (angående det särskilda fallet 
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noteras att rättsekonomiska argument även anförts emot en rätt för tredje
man, eller en direktkravsrätt, vilket vi återkommer till något nedan.)2831

Rättsekonomisk argumentation kan kläs i olika termer och hämta inspira
tion från olika källor, och skolor.2832 Det hittills sagda bär viss prägel av 
analys i termer av resursallokering. Resursallokeringstänkandet är helt cen
tralt i den rättsekonomiska analysen och bygger, i sin klassiska tappning, 
på ett antal grundläggande rättsekonomiska antaganden. Till att börja med 
på antagandet om resursernas knapphet. Mängden tillgängliga resurser är 
ändlig, och människor agerar, eller bör åtminstone agera, rationellt, för att 
uppnå maximal behovstillfredsställelse (välfärd) med de begränsade resur
serna. Den ekonomiska människan (homo economicus) är rationell, i bety
delsen att hon i sin privata egenskap agerar nyttomaximerande och i sin 
professionella vinstmaximerande. Hon styrs av egenintresse och reagerar på 
sin omgivning genom att eftersträva att maximalt utnyttja de tillgängliga 
resurserna.2833

intrång i annans avtalsförhållande, som kan liknas vid direktkrav i vid mening, i det att A 
medges krav mot C; märk dock att ansvarsgrunden är deliktuell). Om man skulle vidga 
anslaget och ta in även skadeståndsrättsliga tredjemansfrågor kan dörren öppnas till en 
mycket omfattande rättsekonomisk diskussion (särskilt i amerikansk rätt). Ur svensk ska
deståndsrätt, se t ex H Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten, t ex s 41 f, 46 f, 
169, 174 f, 211, 237 f, 325, 330 (jfr även s 54, 222, 331 f ), generellt sett med omf hänv. 
Med en vid bestämning av direktkravsbegreppet kan även produktansvarsfrågor räknas till 
direktkravsdiskursen. Därom finns en rik rättsekonomisk litteratur (en standardkälla är 
Stapleton, Product liability; se s 90 ff för en balanserad introduktion till rättsekonomiska 
synpunkter på produktansvarsfrågorna). Som antytts ovan kan det dock ifrågasättas vad 
som är poängen med att på så vis vidga anslaget och öppna dörrarna. För att inte materia
let ska bli alltför disparat kan det rent av finnas vinster med att använda ett något snävare 
direktkravsbegrepp. Här utgår vi från det finns sådana vinster och avstår därmed från mer 
exkursiva utvikningar om, den låt vara närliggande, rättsfiguren produktansvar, och intar 
även i övrigt en ganska avvaktande hållning till den utomobligatoriska skadeståndsrätten. 
Skadeståndsrättsliga frågor låter sig dock inte helt avgränsas bort, jfr t ex 2.3.3, 5.6.4 och 
6.1 ovan samt Bd 2, kap 17.
2831 Jfr 5.2 ovan samt t ex Ulfbeck, Kontrakters relativitet s 82 f, 299 ff och H Andersson, 
Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 52 f, 54, 212, 241, 325, 330 ff.
2832 För introducerande framställningar om rättsekonomi, se t ex Dahlman, Glader & 
Reidhav, Rättsekonomi: En introduktion, eller Bastidas Venegas, Rättsekonomi s 177 ff. 
Ett par standardverk är Posner, Economic Analysis of Law, samt Schäfer & Ott, The 
Economic Analysis of Civil Law.
2833 Se angående rationalitetsföreställningarna inte minst Posner, Economic Analysis of 
Law s 3 ff (som bl a framhåller att rationell maximering inte ska förväxlas med medveten 
kalkylering: ”Economics is not a theory about consciousness.”). Se även t ex Strömgren, 
Tillbehör och accession s 60 f m hänv eller Dahlman, Glader & Reidhav, Rättsekonomi 
s 15 ff. Om att rättsekonomins antaganden är kritiserade, jfr vidare nedan i den packade 
texten. Jfr om rättens rationalitetsföreställningar även Fridström Montoya, Homo juri
dicus, bl a s 193 ff.
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På samhällsnivå medför detta att resurserna bör allokeras så att de har 
störst värde för samhället, då värde och välfärd går hand i hand, i den eko
nomiska analysen. Det övergripande temat för prövningen kan därmed bli 
hos vem den resurs som ska allokeras skapar störst värde för samhället. Resurser 
kommer dock åsättas olika värden av olika personer, och kan därmed inte 
åsättas något fast, objektivt värde.2834 Den klassiska rättsekonomins mark
nadsantaganden ger att en resurs kommer att vara mest värd hos den som 
värderar den högst, vilket är den som är beredd att betala mest för den.2835 
För att maximera välfärden bör alltså resurser allokeras till dem som är 
beredda att betala mest, tänker rättsekonomen. Antagandena innebär att det 
är rationellt att överlåta en resurs till någon som värderar den högre än man 
själv, eftersom det man får i utbyte från den andre kommer att vara av större 
värde än det värde man själv åsätter saken. Under förutsättning att samhäl
let består av rationella individer, är baserat på en fri marknadsekonomi (som 
innebär ett minimum av statlig intervention), och perfekt konkurrens, tänks 
därmed resurser, i ett transaktionskostnadslöst tillstånd, komma att gravi
tera mot dem som värderar respektive resurs högst.2836 Kort sagt tänks den 
ideala marknaden vara nödvändigtvis välfärdsmaximerande.

Antagandena innebär i förlängningen att det, som utgångspunkt obe
roende av vilket rättsförhållande det gäller, är de involverade parterna som 
bäst åstadkommer en effektiv (värde och välfärdsmaximerande) fördelning 
av rättigheter och skyldigheter mellan sig. De berörda individerna kommer, 
i avsaknad av hinder, och givet att de grundläggande antagandena håller 
(vilket väl dock ingen på allvar påstår), att åstadkomma den mest effek
tiva resursfördelningen och riskallokeringen emellan sig.2837 När en klassisk 
rättsekonom närmar sig frågan om vem som ska få en resurs fattas uppgiften 
därmed ofta vara att imitera vad som hade blivit resultatet av en frivillig fördel-
ning på en ideal marknad.2838

2834 Jfr redan Schmidt, Om försäkring av tredjemans intresse, SvJT 1940 s 412 (ff), som 
kritiserar Hult för att inte ha insett detta. Se även t ex Posner, Economic Analysis of Law 
s 13; Ulfbeck, Kontrakters relativitet s 23 f m hänv.
2835 Se bl a Schlag, The Problem of Transaction Costs, Southern California Law Review 
1989 (vol 62) s 1662 f, med hänv till bl a Coase, Posner och Kronman, som alla tillhör 
genrens giganter.
2836 Se t ex Posner, Economic Analysis of Law s 12 (”Resources tend to gravitate toward 
their most valuable uses if voluntary exchange – a market – is permitted.”); Ulfbeck, 
Kontrakters relativitet s 24.
2837 Jfr Strömgren, Tillbehör och accession s 71, som är beredd att ifrågasätta nyttan av 
att blanda in marknadsmekanismen vid formulerandet av den effektiva ordningen, givet 
att en lika effektiv resursallokering, i princip, skulle åstadkommas genom statlig fördel
ning. Jfr dock Domeij, Coase, externa effekter och omsättningens intresse, Fs Bernitz 
s 5 ff, på s 12 not 22, som noterar att parterna typiskt sett har informationsfördelar 
jämfört med offentliga organ.
2838 Se för ett gott exempel, också avseende hur man kan förhålla sig till en del av rätts
ekonomins tveksammare antaganden (concessio, modulerade anspråk), Strömgren, Till
behör och accession s 59 ff, ang imitation s 69: ”[Coaset]eoremets ’normativa konse
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En klassisk rättsekonomisk analys kommer därmed att tendera att ge ett 
visst försteg till avtalsregimer, framför skadeståndslösningar.2839 En sådan ten
dens har gjort sig gällande inte minst när det gäller tredjemansrättigheterna. 
En återkommande fråga, som vi delvis redan varit inne på,2840 har nämligen 
varit om tredjemans rätt ska regleras genom regler om skadestånd eller om 
kontrakt, varvid det alltså bland ekonomiskt orienterade rättsvetare fun
nits en tendens att prioritera avtalsregimer. Då direktkrav låter sig gestaltas 
som att det rör sig om en figur i gränslandet mellan kontrakt och delikt har 
tendensen här visst intresse.2841 Tendensen är dock vacklande och varierar 
mellan olika länder, särskilt, till synes, beroende på hur de respektive reg
lerna där närmare bestämt ser ut.2842 Ibland har också skadeståndslösningar 
låtit sig legitimeras utifrån en i snäv mening rättsekonomisk analys, och det 
finns rättsekonomiska argument såväl för och emot skadestånd, som för och 
emot kontraktsansvar.2843

Hur som helst kan den rättsekonomiskt inspirerade talaren som sagt 
hämta argument från olika håll och formulera sin konkreta argumentation i 

kvens’ är därför att ett samhällsekonomiskt agerande från parterna är beroende av en 
fördelning av rättigheter (och skyldigheter) som imiterar den som skulle uppstå i en värld 
utan transaktionskostnader. Den som värderar rättigheter högst bör alltså – utifrån vad 
som nu sagts – också vara den som rättsordningen utpekar som rättighetsinnehavare.” Jfr 
även t ex Ulfbeck, Kontrakters relativitet s 25.
2839 Jfr H Andersson, Gränsproblem i skadeståndsrätten s 354 f: ”I rättsekonomiska sam
manhang framhävs avtalet som kungsvägen, för att effektivt värna individers ekonomiska 
intressen. Avtalets företräde framför andra sätt att tillvarata dessa intressen – exempelvis 
genom skadeståndsrätten – framhålls starkt i det rättsekonomiska, marknadsekonomiska 
idéklimatet.” (noter uteslutna)
2840 Jfr således även 5.6.4 ovan.
2841 Se t ex Ulfbeck, Kontrakters relativitet s 24 ff, 90, 93, 299 ff, m hänv; eller, mindre 
nyanserat, Jones, Economic Losses Caused by Construction Deficiencies: The Compe
ting Regimes of Contract and Tort, University of Cincinnati Law Review 1991 (vol 59), 
där de avslutande orden på s 1102 blir: ”In general, the role of tort law should be minimal 
[…] courts should eschew the temptations of tort law – alluring because of the avoidance 
of privity problems – and pursue the interests of the parties as reflected in the obligations 
they have undertaken in contractual commitments.” Angående ”privity problems”, jfr 
även i noten nedan.
2842 Jfr t ex Salminen, From National Product Liability to Transnational Production Lia
bility s 6 ff, 32 ff som komparativt beskriver olika rättsordningars historiska utvecklings
linjer, och hur man t ex i engelsk rätt kompenserat de snäva möjligheterna att tillgodose 
tredjemansintressen genom avtal, med att vidga skadeståndsrätten, medan man i Tysk
land gjort det omvända och kommit att kompensera ett deliktuellt ”ansvarsunderskott” 
(liability deficit) genom en vidgning av de kontraktuella ansvarsmöjligheterna. På samma 
tema, se t ex Markesinis, An Expanding Tort Law–The Price of a Rigid Contract Law, 
Law Quarterly Review 1987 (vol 103) s 354 ff. Jfr även Schlechtriem, The Borderland of 
Tort and Contract – Opening a New Frontier?, Cornell International Law Journal 1988 
(vol 21) s 467 ff.
2843 För direktkravsrelevanta exempel, se bl a Ulfbeck, Kontrakters relativitet s 130 ff, 
299 ff.
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olika termer. Utöver att tala om värdemaximerande resursallokering kan 
man tala om riskfördelning, och exempelvis vilken sådan som är ägnad att 
leda till största (inte möjliga, men väl) ekonomiskt rationella riskelimine
ring, avseende de risker som kan föranleda direktkrav.2844 (Resursalloke
ringsargumenationen kan förresten enkelt utformas för att försöka signalera 
behärskning av den rättsekonomiska begrepps och teoribildningen, genom 
att talaren obekymrat slänger sig med termer som Paretoeffektivitet,2845 
KaldorHickskriteriet,2846 eller någon annan terminologi som signalerar 
att de ekonomiska omdömena minsann inte kommer från vilket håll som 
helst.)2847 Man kan tala om, i vart fall,2848 vem som är bäst (billigast) kost
nads eller riskbärare, med hänsyn till möjligheter att minimera risken, att 
försäkra den, eller hur riskallokeringen påverkar kostnadsbilden i allmän
het.2849 Därtill kan man ifrågasätta vilken typ av regler som leder till en 
rimlig avvägning mellan externalisering och internalisering av risker i den 

2844 Riskminimeringsargument har bl a förekommit hos Jones, Economic Losses Caused 
by Construction Deficiencies: The Competing Regimes of Contract and Tort s 1051 ff, 
s 1055 f(f ). Jfr allmänt om rättsekonomiska riskfördelningsargument även Stapleton, 
Product liability s 6 f och 90 ff. Jfr även Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen s 92.
2845 Paretokriteriet är ett mått för ekonomisk effektivitet, som går ut på jämförelse mel
lan olika utfall. En fördelning är Paretooptimal, dvs (maximalt) ekonomiskt effektiv, om 
summan av tillgångar är fördelade på så vis att det inte går att genomföra någon föränd
ring, utan att någon person får det sämre. I konsekvens härmed kan förändringar vara 
Paretoförbättrande (rörelse mot optimalitet) eller Paretoöverlägsna relativt andra fördel
ningar (ingen får det sämre, samtidigt som åtminstone någon får det bättre), respektive 
Paretoförsämrande (någon får det sämre) eller Paretounderlägsna andra. Jfr på svenska 
om Paretoeffektivitet t ex Strömgren, Tillbehör och accession s 63 f; O Svensson, Avtals
frihet och rättvisa s 101 ff; Lindskog, Marknadsideologin och pacta sunt servanda, Fs 
Gorton s 351 f; Dahlman, Glader & Reidhav, Rättsekonomi s 54 ff. Se även t ex Schäfer 
& Ott, The Economic Analysis of Civil Law s 23 ff.
2846 KaldorHicks kriterium är ett i förhållande till Paretokriteriet alternativt mått på 
ekonomisk effektivitet. Enligt Kaldor-Hicks kriterium är en förändring effektiv om någon 
eller några får det bättre än vad övriga får det sämre. Se om kriteriet t ex Strömgren Till
behör och accession s 63 f m hänv; Bastidas Venegas, Rättsekonomi s 178 f; Schäfer & 
Ott, The Economic Analysis of Civil Law s 28 ff.
2847 Jfr t ex SOU 2015:18 s 248 f och Strömgren, Tillbehör och accession s 63: ”[…] 
Paretokriteriets krav nästan aldrig kan uppfyllas i den verkliga världen. Oavsett detta åbe
ropas inte sällan Paretokriteriet och det förefaller ha övertygande kraft i diverse rättsliga, 
ekonomiska och politiska sammanhang.” (noter uteslutna).
2848 Jfr Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen s 67, som noterar den stora förekom
sten av ad hocargument i de amerikanska domstolarna.
2849 Jfr Tørum, Direktekrav s 205 f: ”[…] det er ikke sikkert att [A] er tjent med å betale 
en merpris for å kunne fremme ett selvstendig direktekrav mot [C] […] Det trenger heller 
ikke å være en økonomisk effektiv løsning, kanskje særlig når det gjelder såkalte indirekte 
tap på [A]s hånd; [A] kan her være «the cheapest risk bearer», den som billigst kan fore
bygge eller begrense slike indirekte tap som følge av misligheld fra [C]s og Bs side.”
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berörda verksamheten,2850 samt, som antytts ovan, om vad som är process
ekonomiskt eller transaktionskostnadsminimerande – eller så kan man på 
något annat sätt betona allehanda önskvärda eller undvikansvärda konse
kvenser formulerade i ekonomistiskt klingande termer.2851

Avslutningsvis bör noteras att samtliga de ovan berörda rättsekonomiska 
antagandena är omstridda, på ett sätt som innebär att rättsekonomisk argu-
mentation ofta kommer att vara sårbar för kritik och motargument.2852 Till 
att börja med finns de uppenbara invändningarna: det rent ekonomiska 
perspektivet reducerar bort för den rättsliga analysen relevanta aspekter;2853 
människan är varken fullt informerad eller konsekvent i sin rationalitet, 
och kan värdera andra saker än rent ekonomiska faktorer;2854 i praktiken 

2850 Jfr Strömgren, Tillbehör och accession 64 ff. Externaliteter är sådant som påverkar 
nyttan för utomstående som inte valt att ådra sig den kostnad eller få den fördel externali
teten innebär. Externaliteter kan alltså vara såväl negativa som positiva, jfr t ex Dahlman, 
Glader & Reidhav, Rättsekonomi s 83 ff. Jfr även 2.3.3 ovan.
2851 Jfr om Lundstedts betonande av omsättningsintresset och de affärslivets intressen 
som enligt hans spekulationer gjorde sig gällande Bd 2, kap 10 i anslutning till diskus
sionerna om NJA 1924 A 277–280 nedan. Schlag, The Problem of Transaction Costs 
s 1662 f, har gjort gällande att transaktionskostnadsorienterad rättsekonomi tenderar 
att leda till ett antal standardlösningar eller ”analytical formulae that serve to guide or 
explain the appropriate legal responses”: ”1. Assign entitlements to the party who most 
values them. 2. If it is not clear who most values the entitlement, grant the entitlement 
to the party who can most cheaply initiate an exchange. 3. Where transaction costs are 
low, grant absolute entitlements. 4. Where transaction costs are high, structure the legal 
regime to approximate the outcomes that the parties would have reached in a zero trans
action cost world. 5. Where transaction costs are high, restructure legal entitlements so as 
to reduce transaction costs.” (radbrytningar och referenser strukna).
2852 Se allmänt om kritiken mot rättsekonomin t ex Dahlman, Glader & Reidhav, Rätts
ekonomi s 212 ff (bl a: ”Rättsekonomin har en olycklig tendens att polarisera sin motta
garkrets allt för mycket. […] Vissa blir överdrivet entusiastiska medan andra uppvisar en 
överdrivet avvisande inställning.”); Bastidas Venegas, Rättsekonomi s 196 ff eller Ström
gren, Tillbehör och accession s 60 ff m hänv. Jfr även Hellner, Metodproblem i rättsve
tenskapen s 33: ”Bland rättsvetenskapsmän finns en grupp – till vilken jag räknar mig 
själv – som avvisar rättsekonomiens generella anspråk, därför att de inte har stöd i fakta, 
men accepterar ekonomiska argument som relevanta för juridiken i den utsträckning som 
de kan förenas med rättsvetenskaplig argumentation i allmänhet.”
2853 Jfr t ex Afzeliuscitatet i not 228 ovan, eller Coase, The Problem of Social Cost s 43: 
”[I]t is, of course, desirable that the choice between different social arrangements for the 
solution of economic problems should be carried out in broader terms than this and that 
the total effect of these arrangements in all spheres of life should be taken into account.”, 
varpå följer det citat som inleder detta avsnitt. Jfr även Knight, Fallacies in the Interpre
tation of Social Cost, Quarterly Journal of Economics 1924 (vol 38) s 582 ff, s 605 f, 
samt om Knight och Coase, Schlag, An Appreciative Comment on Coase’s The Problem 
of Social Cost: A View From the Left, Wisconsin Law Review 1986 (vol 1986) s 919 ff, 
eller, kortare, Schlag, Four Conceptualisations of the Relations of Law to Economics 
s 2358 ff, 2362 ff.
2854 Se t ex Strömgren, Tillbehör och accession s 60 f m hänv; Bastidas Venegas, Rätts
ekonomi s 197 f och Dahlman, Glader & Reidhav, Rättsekonomi s 212 ff, ssk s 214 f. 
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är marknaden inte fri och konkurrensen inte perfekt;2855 det är inte opro
blematiskt att bygga på ett idealiserat transaktionskostnadslöst tillstånd, om 
det i praktiken finns transaktionskostnader;2856 effektivitetstanken är inga
lunda universellt omhuldad,2857 och det kan ifrågasättas om det rör sig om 
liberalistisk ideologi med förment vetenskapligt alibi (varvid poängen inte 
är att förfäkta motsatt ideologi, utan att problematisera de anspråk på objek
tivitet och vetenskaplighet rättsekonomiska argument ibland antagits eller 
påståtts innebära).2858 Utöver dessa uppenbara invändningar kan noteras att 

Kritiken mot rationalitetsantagandet har lett till en ny rättsekonomisk teoribildning, 
Behavioral Law and Economics, där analysen gärna byggs på empirisk psykologisk grund 
och väger in människors olika ”biases”, vilka som felkällor kan förklara avvikelser ifrån 
vad som är ekonomiskt rationellt. Se därom t ex Jolls, Sunstein & Thaler, A Behavioral 
Approach to Law and Economics, Stanford Law Review 1998 (vol 50) s 1471 ff, ssk 
s 1476 ff eller kort och kritiskt t ex Schlag, Four Conceptualizations of the Relations of 
Law to Economics s 2369 ff.
2855 Jfr t ex Lindskog, Oskälighetsbegreppet i 36 § avtalslagen, JT 2005–06 s 281: ”[…] 
den marknadsekonomiska modellen […] tenderar […] i det dynamiska perspektivet att 
motverka [ekonomisk] optimalitet, nämligen genom att allt större produktionsenheter 
begränsar konkurrensen (till följd av bl.a. sjunkande marginalkostnader). Det kan litet 
drastiskt uttryckas så att en marknadsekonomi regelmässigt rymmer fröet till sin egen under-
gång (jfr den marxistiska determinismen). Detta motverkas genom ingrepp i marknaden. 
Paradoxen ligger däri, att trots att utgångspunkten är att marknaden skall vara fri kan den 
inte vara fri, eftersom den då riskerar att åtminstone i vissa delar kollapsa. Fri konkurrens 
förutsätter reglering! ” (mina kurs.) Mycket riktigt har också rättsekonomin av hävd en sär
skild plats i konkurrensrätten, se därtill t ex Posner, Antitrust Law, Second Edition s vii: 
”The first edition of this book, published a quarter of a century ago, bore the subtitle ’An 
Economic Perspective,’ implying there were other perspectives. The implication was spel
led out in the preface, where I announced that the purpose of the book was to expound 
that the purpose of the book was to expound and defend the economic approach to antit
rust law. In the intervening years, the other perspectives have largely fallen away, a change 
that I have marked by dropping the subtitle of this new edition.”. Jfr även Gölstam, 
Licensavtalet och konkurrensrätten s 46 ff och s 62 ff m omf hänv.
2856 Dahlman, Glader & Reidhav, Rättsekonomi s 218; Strömgren, Tillbehör och acces
sion s 64 ff, bl a s 69: ”[I] verkligheten finns alltid transaktionskostnader samtidigt som 
de ständigt rationella nyttomaximerarna lyser med sin frånvaro.”
2857 Se t ex Schäfer & Ott, The Economic Analysis of Civil Law s 8 ff. Dworkins kritik 
är berömd, se Dworkin, Is Wealth a Value?, The Journal of Legal Studies 1980 (vol 9) 
s 191 ff (och därom t ex Bastidas Venegas, Rättsekonomi s 194); Dworkin, Why Effi
ciency? – A Response to Professors Calabresi and Posner, Hofsta Law Review 1980 (vol 8) 
s 563 ff (och därtill t ex Dahlman, Glader & Reidhav, Rättsekonomi s 205 ff), eller 18 år 
senare, Dworkin, Darwin’s New Bulldog, Harvard Law Review 1998 (vol 111) s 1718 ff. 
Se även t ex Ulfbeck, Kontrakters relativitet s 27 eller Strömgren, Tillbehör och accession 
s 62 ff m hänv.
2858 Se dock, för en uppskattande kommentar till en av de rättsekonomiska standardkäl
lorna, Schlag, An Appreciative Comment on Coase’s The Problem of Social Cost: A View 
from the Left s 919 ff. Jfr ang objektivitetstemat t ex Ulfbeck, Kontrakters relativitet 
s 25 f m hänv; Dahlman, Glader & Reidhav, Rättsekonomi s 212 (”Entusiasterna är 
ofta personer som varit otillfredsställda med det godtycke som präglar den traditionella 
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det kan finnas utrymme att problematisera de analyser som ligger till grund 
för rättsekonomisk argumentation, då sådan ibland byggts på ett ganska 
bristfälligt empiriskt underlag – varvid påståendena får ett mer eller mindre 
stort mått av spekulation över sig och i värre fall kan framställas som rent 
verklighetsfrämmande.

De rättsekonomiska argumenten är kanske inte de allra mest framträ
dande, men de har flera gånger kommit till uttryck i diskussionerna om 
direktkrav, i såväl snäv som vid mening. De har förekommit inte bara i 
litteraturen,2859 utan även i praxis.

Vad gäller transaktions- och processkostnadsargumenten i HD kan sär
skilt nämnas att domstolen i NJA 2012 s 697 skrev att ett av de huvud
sakliga skälen:

”för att tillåta direktkrav är […] att det minskar transaktionskostnaderna i 
förhållande till successiva krav”.2860

Liknande argument har även tidigare framförts från domstolens håll.2861 
I NJA 2007 s 758 nämndes sålunda att:

”det [kan] betraktas som en nackdel att en avsaknad av en direktkravsrätt 
ofta leder till två processer, en mellan beställaren och entreprenören och en 
annan mellan den senare och underentreprenören.”2862

I målet tonades dock det aktuella processekonomiska argumentet ned, 
samtidigt som domstolen verkar bekräfta (eller åtminstone inte förneka) 
processekonomiska arguments relevans, i princip, genom att påminna 
om att:

juridiska metoden, och ser rättsekonomin som ett vetenskapligt och handfast sätt att lösa 
juridiska problem.”) eller Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen s 32 f m hänv.
2859 Se hänv i not 2830 ovan.
2860 NJA 2012 s 697, HD:s domskäl p 15. Referent i målet var JustR Svante O Johans
son. Han har i annan egenskap framhållit motsvarande ekonomiska argument i liknande 
sammanhang, se i not 2862 nedan.
2861 Se Håstads tillägg i NJA 2000 s 48, näst sista st på s 56, där han bland annat hänvi
sar till försäkringsförbundets yttrande i NJA 1996 s 400 (se där s 408, 2 st), enligt vilket 
transaktionskostnaderna kunde beräknas öka, om inte ombudet i målet gavs rätt att fram
ställa krav direkt mot klientens rättsskyddsförsäkringsgivare.
2862 NJA 2007 s 758, HD:s domskäl, s 773, 4 st. (Även argumentet om villkorens prispå
verkan kan nämnas i sammanhanget, se s 773, 2 st.) Jfr även S O Johanssons kommentar 
till fallet, S O Johansson, Direkt talan inte möjlig mot underentreprenör, analys publice
rad på Infotorg 20080220, där det under rubriken: ”Några reflexioner i anslutning till 
domen”, skrivs: ”Mot den anförda huvudprincipen står emellertid även starka rättspoli
tiska argument. Ett sådant är att det inte ekonomiskt effektivt att arbeta med successiva 
krav; i vart fall leder de till transaktionskostnader som inte är obetydliga.”
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”[p]rocesserna [kan] kumuleras, och skulle det bakre ledet vid ett direktkrav 
få framföra också invändningar som tillkommer det främre ledet, blir den 
processuella förenklingen obetydlig eller obefintlig”.2863

Tanken om att successiva krav ökar transaktions och processkostnaderna 
är intuitivt tilltalande, helt enkelt därför att det är lätt att föreställa sig 
att fler krav orsakar fler processer och transaktioner. Att processekonomiska 
hänsynstaganden, genom vilka processkostnader såväl för enskilda som 
för staten kan hållas ned, är önskvärda, torde också vara så inarbetat att 
det framstår som i det närmaste obestridligt – varför det kan finnas något 
att vinna på att operationalisera processekonomiska argument.2864

Under förutsättning att det är önskvärt att rättsregler görs optimala, 
eller åtminstone neutrala,2865 i transaktionskostnadshänseende (vilket de 
som argumenterar i rättsekonomiska termer tenderar att anta), så torde 
även transaktionskostnadsargumenten kunna ha någon styrka.2866

Även om man dock föreställer sig att tillåtandet av direktkrav på det 
partsmässiga mikroplanet är ekonomiskt effektivt (i den meningen att 
det på samma plan minskar transaktions och processkostnader), så kan 
det ifrågasättas om detsamma verkligen gäller på ett samhälleligt makro
plan – vilket väl är det plan som borde beaktas vid utformningen av 
rättsregler.2867 Transaktionskostnadsargument hör i doxiskt hänseende 

2863 NJA 2007 s 758, HD:s domskäl, s 773, 4 st. Det är tänkbart att HD adresserade 
argumentet därför att det framförts i partsargumentationen i målet, se s 761, 2 st.
2864 Att någon kan anta att så är fallet illustreras väl redan av den i noten ovan nämn
da processföringen i NJA 2007 s 758, men processekonomiska hänsynstaganden och 
deras antaget gynnsamma samhällsekonomiska konsekvenser är en etablerad del av den 
rättsliga diskursen, och särskilt då den civilprocessuella sådana, se inte minst Bellander, 
Rättegångskostnader s 158 ff, som bl a ger en tentativ bild över utvecklingen av process
ekonomisk argumentation under de senaste 100 åren.
2865 Jfr ur JustR Håstads tillägg i NJA 2000 s 48: ”Man kan säga att tredjemansavtalsfik
tionen i NJA 1996 s 400 utan extra transaktionskostnad åstadkommer samma resultat.” 
Se allmänt om transaktionskostnader t ex Strömgren, Tillbehör och accession s 64 ff.
2866 Jfr den packade texten strax ovan och t ex Schlag, The Problem of Transaction 
Costs s 1661: ”Since the publication of that article, Coase’s insights have congealed into 
something known as the ’Coase Theorem’ and the term ’transaction cost’ has become one 
of the master concepts in the analyses and prescriptions of the Chicago school of law and 
economics.” Strömgren, Tillbehör och accession s 69 skriver att teoremet i all enkelhet 
innebär ”följande: i en värld där alla är ekonomiskt rationella och där det inte förekom
mer några transaktionskostnader spelar det inte någon roll för effektivitet i resursutnytt
jandet hur rättigheter och skyldigheter fördelas av rättsordningen; människor kommer 
själva – genom frivilliga avtal – att omfördela rättigheterna så att de hamnar hos dem som 
värdesätter dem högst.”
2867 I vart fall i det aktuella direktkravssammanhanget, jfr vid not 2875 nedan. Det sagda 
gäller åtminstone givet kopplingen till omsättningsintresset, som i svenska civilrättsliga 
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nära samman med idéer om omsättningsintresse.2868 (Vulgariserat: lägre 
transak tionskostnader ger större samhällelig omsättning och därmed 
större tillväxt – och eftersom tillväxt är välfärdsökande, bör vi eftersträva 
låga transaktionskostnader.)2869

Såvitt känt torde det dock i allt väsentligt saknas empiriskt underlag 
som stödjer antagandet om den aktuella transaktionskostnadssänkning
ens samhällsekonomiska konsekvenser.2870 I den form argumenten före
kommit i direktkravsdiskursen är de ofta spekulativa.

Spekulationen synes dock i sig ofta fullt rimlig, eller åtminstone för
svarbar. Detta följer av åtminstone två förhållanden. För det första lär 
i praktiken jurister normalt sakna förutsättningar att skaffa empiriskt 
underlag för många av de konsekventialistiska argument som anförs.2871 
För det andra kan det ifrågasättas om det ens går att bevisa vilka konkreta 
effekter en viss detaljändring av en rättsregel skulle få – eftersom mark
nadsmekanismerna lär vara tämligen komplicerade. (Och det är väl för 
övrigt knappast otänkbart att förekomsten av en direktkravsrätt inte har 
någon egentligen betydelse för marknadsaktörernas beslut.)2872

sammanhang tillfört de rättsekonomiska argumenten legimitet, då föreställningar om det 
välfärdsökande i att främja omsättningen tänkts vara samhällsnyttigt.
2868 Jfr Domeij, Coase, externa effekter och omsättningens intresse, Fs Bernitz s 5 ff (bl a 
s 5: ”Min tes är att Coases ekonomiska analys i hög grad sammanfallet med de rätts
liga hänsynstaganden som vanligtvis kallas ’omsättningens intresse’.”, och s 13: ”Coases 
analys är attraktiv för jurister genom att den, paradoxalt nog, samtidigt uppfattas som 
bekant och som ett kraftfullt teoretiskt verktyg.”). Lundstedt har enligt ovan också beto
nat omsättningsintresset, ekonomisk tillväxt och sambandet däremellan, se 4.3.2.1 och i 
not 2828 ovan. Det kan noteras att det finns åtminstone två olika slag av argument base-
rade i omsättningsintresset. I praktiken går argumenten ofta in i varandra, men det går att 
renodla dem. Den ena typen av omsättningsintresseargument bygger på att omsättningen 
som sådan bör maximeras på makronivå därför att detta är välfärdsökande (det var fram
för allt denna typ av omsättningsargument Lundstedt gärna åberopade). Den andra typen 
har ytterst samma mål, men når det indirekt, genom att betona intresset av att egendom 
är/görs omsättningsbar, vilket primärt sker genom att man minimerar potentiella hinder 
mot egendomens omsättning (genom formfrihet, regler om förvärv i god tro, med mera).
2869 Jfr den packade texten ovan. Ännu mer vulgariserat: ”Låt pengarna rulla – det tjänar 
vi alla på!”
2870 Man kan i och för sig ifrågasätta om det finns något empiriskt stöd för det motsatta 
antagandet (att det inte sänker kostnaderna). Det framstår dock som en whataboutism, 
och givet den 5.8 ovan nämnda tendensen till inertia kommer argumentationsbördan i 
regel att åligga direktkravsförespråkaren.
2871 Jfr Strömgren, Tillbehör och accession s 151.
2872 Jfr Iversen, Obligationsret: På grundlag af Bernhard Gomard, Obligationsret: 1 del 
s 335, som noterar att A sällan är intresserad av att direktkräva C: ”I praksis vil [A] da også 
alltid holde seg til B, lige indtil [A] erfarer, at der kan være problemer med at opnå betaling 
fra B. Først da begynder [A] at interessere sig for et muligt krav mot [C]. Nogen rolle for 
omsætningen spiller et sådant krav altså ikke – det bliver blot en »appelsin i turbanen«.”
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Även om argumentet är intuitivt (eller endoxiskt) tilltalande,2873 såvitt 
gäller att fler transaktioner ger mer transaktionskostnader, får alltså det 
därpå följande argumentationsledet om den totala marknadspåverkan 
betraktas som ganska spekulativt. Spekulationen borde innebära att 
jurister som vinnlägger sig om realism vore benägna att betrakta trans-
aktionskostnadsargumentet som ett ogrundat, eller hypotetiskt, skenargu-
ment, såvitt gäller de samhällsekonomiska effekter som utgör skälet till en 
viss regeltillämpning.2874 (De ekonomiska effekterna på mikroplanet kan 
betraktas som relativt irrelevanta, om inte annat så därför att den enes 
vinst kompenseras av den andres förlust.)2875 Av någon anledning ver
kar dock den annars ofta reflexmässiga reaktionen att eftersöka faktiskt, 
empiriskt, stöd för påståendena, inte förekomma med samma frekvens 
när det kommer till ekonomiskt klingande argument.2876

Att tillåta direktkrav innebär också att ansvarsvägarna kompliceras, efter
som en gäldenär i form av exempelvis en säljare i tidigare led plötsligt 
får fler potentiella borgenärer, än bara den egna köparen. I linje med 
logiken bakom argument om klarheten i rättsförhållandena, borde detta 
innebära en minskad förutsebarhet och åtföljande minskad investerings
vilja, eller rent av ökade transaktionskostnader,2877 i form av såväl ökade 
förhandlingskostnader, för att göra upp om friskrivningar, garantier och 
liknande, som ökade informationskostnader, för att reda ut vilka krav 

2873 Jfr om ta endoxa (det som hålls för att vara sant) 2.4.5 och 2.4.7 ovan m hänv.
2874 Låt vara att det är ett generellt problem för konsekventialistisk argumentation, att de 
olika konsekvensutfall vilka vägs mot varandra tenderar att vara hypotetiska, eftersom de 
bygger på prognoser, och att sådana prognoser kan slå fel (man har kanske missat någon 
relevant variabel, eller värderat de beaktade variablerna fel).
2875 Möjligen kan argumentet, om man ska vara välvillig (vilket är lämpligt), förstås som 
byggt på att A menas värdera direktkravsrätten högre än vad B, eller Bs konkursbo, skulle 
värdera sin fordran mot C. Den resurs om vilken konkurrens råder anses då vara fordran 
(antingen As eller Bs) mot C, eller den del av Cs tillgångar som ”ska ut” i anledning av 
fordran. Om A värderar resursen högre än B, eller Bs konkursbo, så borde resursen enligt 
klassisk rättsekonomisk analys tilldelas A. Det är dock oklart vad som vore grunden för 
påståenden om att A värderar resursen högre än B eller Bs konkursbo, varför den under
förstådda premissen i så fall får beskrivas som, i vart fall, obelagd och i behov av stöd.
2876 Detta kan tas som en bekräftelse på att skenargumentsinvändningen bygger på ett 
tabu, som effektivt används just som en invändning, mot någon annans argumentation, 
eller för att dra gränsen mot argumentation som inte bör övertyga, snarare än att utgöra 
ett argument i positiv riktning. Jfr 4.3.2 och 4.3.3 ovan. Om rättsekonomiska argument i 
allmänhet, jfr t ex Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen s 32 f (cit i not 2852 ovan), 
eller mer ingående Hellner, Skadeståndsrätt och rättsekonomi, TfR 1998 s 357 ff, ssk 
s 383 ff.
2877 Jfr 4.1.2 ovan.
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som i framtiden kan komma att framställas från senare led och kunna 
prissätta avtalsobjekten därefter.2878

Helt parentetiskt kan man förresten undra om omsättningsintresset på sikt 
kommer att tonas ned, eller trängas undan av andra intressen. Det är en poli
tisk fråga och det är väl såväl omöjligt att säga om, som ganska osannolikt 
att, så kommer att ske.

Vänsterorienterade personer och miljövänner kan dock ifrågasätta om inte 
bejakandet av en transaktionsgenererande kapitalistisk logik riskerar att fort
planta och förstärka befintliga samhällsproblem, inte minst miljöproblemen. 
(Under förutsättning att man tror att det finns sådana, förstås.) Att bejaka 
omsättningsintresset är väl hart när synonymt med att främja genererandet av 
ekonomiska transaktioner, och i förlängningen är sådana rimligen ägnade att 
vara konsumtionsdrivande. Ur ett hållbarhetsperspektiv kan man då ifråga
sätta om ökad konsumtion verkligen är den i nuläget mest eftersträvansvärda 
samhällsmålsättningen, givet alltså att konsumtion är miljöpåverkande.

Det kan man undra, och en diskursiv förskjutning från den retorik som 
betonar omsättningsintresset vore en ganska spännande utveckling. (Vad 
skulle det betyda, för förmögenhetsrätten?) Slut parentes. Rättsekonomiska 
argument inom ramen för direktkravsdiskursen var det.

Även om argumenten om processekonomi och transaktionskostnader i 
svensk rätt främst anförts som skäl för att medge direktkrav, kan alltså 
kort sagt rättsekonomiska argument anföras såväl för som emot direktkrav. 
I vilken mån upptänkliga rättsekonomiska argument har en plats, eller 
bör tillerkännas övertygande kraft, går svårligen att säga, annat än om 
argumenten konkretiseras i betydligt högre grad än vad som här skett. 
Den lämpliga konkretionsgraden skulle dock fordra en mer ingående och 
omfattande undersökning än vad som hittills genomförts i svensk rätt 
(förevarande framställnings helt ytliga reflektioner inkluderade).

En mer djuplodande sådan undersökning skulle helt säkert kunna leda 
till intressanta resultat, och innebära en givande inventering av argumen
tationsmöjligheterna i mer konkretiserade direktkravstypfall.2879 Därvid 
skulle man dock nödvändigtvis komma att fokusera på mer speciella 
direktkravstopiker än de allmänt hållna sådana vi här intresserar oss för, 
och sådana undersökningar får alltså anstå. (I det följande noteras dock 

2878 Jfr Strömgren, Tillbehör och accession s 65 m hänv.
2879 Jfr Hellner, Skadeståndsrätt och rättsekonomi, TfR 1998 s 383 ff, som framhåller att 
det ”[f ]ör juristen är […] naturligt att väga de ekonomiska argumenten mot andra argu
ment som också förtjänar erkännande.” (s 383), och betonar vikten av att ekonomiska 
argument ”konfronteras med motstående skäl och hänsyn”, så att inte rättsekonomin 
upphöjs till ”en ny naturrätt. [Där v]issa rättsprinciper tillerkänns en allmän giltighet i 
den heliga ekonomiska effektivitetens namn.” (s 386).
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ibland en del ekonomiskt präglade argument av mer direkt betydelse för 
tredjemansavtalsläran.)

6.5 Sambandet mellan fordringarna i främre och 
bakre led – debatten om täckningsfordringar

6.5.1 Argumentets huvuddrag
När kontraktskedjemetaforen omskrevs ovan, så nämndes att en av 
dess viktigare funktioner i direktkravsdiskussionerna varit att artikulera 
(skapa, eller sätta fingret på) ett samband mellan olika rättsliga relationer. 
Ett samband som kan betonas och därmed tjäna till att nedtona relatio
nernas karaktär av separata. Metaforen tjänar alltså till att framhålla att 
relationerna sedda som helhet är kopplade till varandra, i en sammanhäng-
ande kedja. Själva koppl ingen kan dock gestalta sig på lite olika sätt. 
Här ska vi uppehålla oss vid ett sätt som främst förekommit i den svenska 
diskussionen, och då fungerat som ett argument för direktkrav.

Ibland har nämligen anförts att det finns ett särskilt samband av kau
salt slag, ett orsakssamband, mellan fordringarna i det främre och bakre 
ledet. Argumentet tar sikte på täckningsfordringsförhållanden. Det karak
täristiska för sådana är att en fordran i ett främre led orsakar en motsvarande 
(täcknings)fordran i ett bakre led, på ett sådant sätt att det kan sägas fin
nas ett kausalsamband mellan fordringarna. Om gäldenären i det främre 
ledet (B) i ett sådant fall inte kan fullgöra sina förpliktelser, så har det 
menats att borgenären i det främre ledet (A) bör få rikta direktkrav mot 
gäldenären i det bakre ledet (C). Det centrala argumentet för denna ord
ning har varit att ändamålet med Cs förpliktelse antas vara att frigöra B från 
sin förpliktelse mot A, samt att sådan frigörelse kan åstadkommas genom 
ett direktkrav, om Cs prestation direkt till A innebär att B befrias mot A, 
samtidigt som den befriar C själv i förhållande till B.2880

Det övergripande argumentationsmönster som just beskrivits kan kal
las för täckningsfordransargumentet. Detta argument bygger på ett antal 
olika mer eller mindre komplicerade premisser och stödargument. Här (i 
6.5) ska vi uppehålla oss närmare vid dessa.

2880 För referenser och utveckling se vidare nedan. Angående fullgörelseverkan (presta
tion med för främre gäldenären befriande verkan), bör sådan inträda i vart fall såvida inte 
”prestation” sker genom kvittning, jfr Lindskog, Betalning 2 uppl s 347 och s 302 ff s 315 
och 278 ff; jfr även Lindskog, Kvittning s 404 f och Zackariasson, Direktkrav s 37 och 
359 ff. Jfr även Hult, Om kommissionärsavtalet I s 45 f.
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Till att börja med kan nämnas att Phillips Hults kommissionsrätts
liga studier från 1930talet haft stor betydelse för argumentets ställning 
i svensk rättsvetenskap.2881 I någon mening kan argumentet sägas gå 
tillbaka på Hults bok Om kommissionärsavtalet I. Hult ville där se en 
inköpskommissionärs anspråk mot kommittenten, på att uppbära ersätt
ning för den köpeskilling vilken kommissionären blivit skyldig tredje
man, som en, med Hults äldre terminologi, betäckningsfordran vilken 
”allenast [innefattade] ett anspråk på att bliva befriad från skulden till tredje 
man”.2882

Hult besvärades av de asymmetriska rättsförhållandena vid kommission. Å ena 
sidan blev kommittenten omedelbart genom kommissionärsavtalet ägare till 
inköpt gods (53 § 2 st 1914 års kommissionslag) och kunde därför separera 
godset ur kommissionärens konkurs, medan å andra sidan tredje mannen 
hade att hålla sig till kommissionären (56 § 2 st samma lag).2883 Hult mena
de att kommissionären, med hänsyn till betäckningsfordrans antagna ända
mål, inte borde anses ha något eget  anspråk på betäckningsfordran – än 
mindre skulle någon av kommissionärens övriga borgenärer ha det.2884 Där
med vore det rationella, med hänsyn till ändamålet, att vid kommissionä
rens konkurs låta tredjeman separera kommissionärens betäckningsfordran 
mot kommittenten, på ett sätt som sett till resultatet motsvarar att medge 
tredjeman en härledd direktkravsrätt.2885 Enligt Hult borde också, av lik
artade skäl, motsvarande ordning gälla för tredjemans skadeståndsanspråk 

2881 Se främst Hult, Om kommissionärsavtalet I s 13 ff, ssk s 27 ff och s 54 ff (ang ”stu
dier”: Jo, jag vet att II:an aldrig kom, men en bok kan faktiskt innehålla flera studier); jfr 
även Hult, Föreläsningar över försäkringsavtalslagen s 235 f. Jfr även Lindskog, Betalning 
2 uppl s 224 f not 743.
2882 Hult, Om kommissionärsavtalet I s 32.
2883 Jfr Hult, Om kommissionärsavtalet I s 27 ff, jfr även s 33 och 35 f, ang symme
tri med försäljningskommissionsfallet. Argument baserade på att fordringsförhållandena 
vid kommission är asymmetiska har återkommit även senare. Inte minst i Kommissions
lagskommitténs betänkande SOU 1984:85, där det ansågs besvärande asymmetriskt att 
kommittenten kan överta kommissionärens rätt mot tredjeman, medan tredjeman har 
att hålla sig till kommissionären. I anledning av detta, samt en önskad om större likhet 
med ”anglosachsisk” rätt och om anpassning till en UNIDROITkonvention, föreslog 
kommittén preliminära regler som skulle innebära ett ”mer symmetriskt partsbindnings
mönster”, se s 170 ff, jfr s 27, 160, och se ssk den föreslagna 52 § på s 181, enligt vilken 
tredjeman skulle ha en långtgående rätt att kräva kommittenten direkt. Förslaget ansågs 
dock kräva vidare utredningar, och kommittén kom senare att överge det, i SOU 1988:63 
där ingen ändring i förhållande till 56 § i 1914 års kommissionslag ansågs motiverad.
2884 Hult, Om kommissionärsavtalet I s 32: ”Några andra borgenärer än tredje man bör 
över huvud icke kunna göra anspråk på en kommissionärens täckningsfordran.” Se härtill 
vidare 6.5.3 nedan.
2885 Hult, Om kommissionärsavtalet I s 32 f. Jfr även s 34 f, där Hult uttryckligen jämför 
med 95 § i 1927 års FAL, med vilken den av Hult förfäktade ordningen skulle vara helt 
parallell. Se om bestämmelsen ovan 5.2.
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vid försäljningskommission. Som ett supplerande argument anförde Hult 
att kommissionärens konkursbo i avsaknad av direktkravsrätt skulle komma 
att obehörig ”riktas” (göra en obehörig vinst) på tredje mans bekostnad.2886

Den främsta nutida företrädaren för täckningsfordransargumentet och 
den syn på direktkrav det implicerar är dock Stefan Lindskog. Han har 
framfört argumentet i åtskilliga olika sammanhang och har då även vid
gat dess betydelse till långt utanför kommissionsområdet.2887 När det 
kommer till täckningsfordringsfallen får Lindskog sägas inta en påtagligt 
positiv hållning till direktkrav: under förutsättning att det, för det första, 
rör sig om en täckningsfordran, det vill säga en fordran som kauseras 
av en annan fordran (eller annorlunda uttryckt av att en borgenär A får 
en fordran mot täckningsfordringsborgenären B), och, för det andra, att 
gäldenären i det främre ledet (det vill säga täckningsfordringsborgenären 
B), är på obestånd, så, ska direktkrav medges, menar Lindskog.2888

Argumentet är omdebatterat och ganska svårvärderat, så här fordras 
en del kontext.

6.5.2 Argumentets ställning i litteraturen, den doktrinära 
kontexten med mera

Täckningsfordransargumentets främsta förkämpe är alltså Lindskog. 
Han har alltsedan sitt första inlägg om direktkrav fokuserat särskilt på 
just täckningsfordringar. Därvid har han tagit utgångspunkt i sitt sätt att 
definiera Cs förpliktelse och i dess stipulerade ändamål, att göra B skuld
fri i förhållande till A. Det sålunda antagna ändamålet har sedan lagts till 
grund för en teleologisk operation vars resultat är att A bör ges rätt att 
överta Bs täckningsfordran mot C, på ett sätt som är väsentligen likställt 
med att låta A framställa direktkrav.2889

2886 Se Hult, Om kommissionärsavtalet I s 54 f(f ) och jfr s 44 f samt därtill Hellner, 
Om obehörig vinst särskilt utanför kontraktsförhållanden s 144 f. Jfr även Zackariasson, 
Direktkrav s 67 och 5.3 ovan.
2887 Se främst Lindskog, Något om täckningsfordringar, JFT 1985 s 229 ff; Lindskog, 
Betalning 2 uppl s 223 ff, ssk s 229 ff och Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla 
bolag 2 uppl s 926 ff. Se även Lindskog, Preskription 4 uppl s 216 f; Lindskog, Något 
om rättslig flerspårighet, Fs Lennander s 206 f not 55; Lindskog, Om fattig mans rätt 
till rättegång, Fs Heuman s 329 not 4 och Lindskog, Skiljeförfarande s 180 f och 184 f. 
Specifikt om kommission, se dels Lindskog, Om separationsrätt i samband med konkurs, 
JT 1989–90 s 207 ff, på s 208 och 223 ff, Lindskog, Om rörelsekommission, JT 1990–91 
s 15 ff, på s 33 ff; Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl a st och 
Lindskog, Betalning 2 uppl s 236 f.
2888 Se hänv i noten nedan och vidare i nästa avsnitt.
2889 Se särskilt Lindskog, Något om täckningsfordringar, JFT 1985 s 230, 233, 235 
(notera även den betydelse ändamålsbestämningen får på s 237, 245, 246, 248, 259, 271; 
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Lindskog har först och främst utvecklat sitt resonemang i en JFTarti
kel från 1985, med titeln Något om täckningsfordringar,2890 där resone
manget byggs i Hults efterföljd.2891

I Lindskogs analys är den centrala frågan om en omtvistad fordran kan 
kategoriseras som en täckningsfordran. (Även om Lindskog konsekvent 
föredrar formen ”fordring” framför ”fordran” så föredrar förevarande för
fattare det följande framför det förra, och följaktligen förekommer i det 
följande oftast också formen ”fordran”.)2892 Om en fordran är att katego
risera som en täckningsfordran – vilket den är, om den kauseras av att en 
annan fordran (huvudfordran) uppkommer mot borgenären i täcknings
förhållandet –2893 så följer av kategoriseringen att dess ändamål är att göra 
B skuldfri mot A.2894 Tanken är ungefär att, eftersom täckningsfordrans 

jfr även 238 f, 243, 249, 251, 255 (not 50), 256, 258 f och 265). Se även Lindskog, 
Betalning 2 uppl s 229 ff och Lindskog, Om separationsrätt i samband med kommission, 
JT 1989–90 s 220. Jfr Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 927 ff 
(bl a om olika modeller i not 59). Tanken är helt analog med ordningen enligt 95 § i 1927 
års försäkringsavtalslag (jfr Lindskog, JFT 1985 s 240 f, 245 f, 260 f ), som Hult också lär 
ha inspirerats av, jfr Hult, Om kommissionärsavtalet I s 34.
2890 Lindskog, Något om täckningsfordringar, JFT 1985 s 229 ff. Jfr Lindskog, Lagen 
om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 927 f not 60 om JFTartikeln, och mot slu
tet, om att han där håller sig kort. Senare har Lindskog, i en också med hans mått mätt 
omfattande fotnot, i Betalning 2 uppl s 225 f not 743, kommenterat publiceringskanalen 
(en finsk tidskrift) och passat på att oponerat sig mot den enligt hans mening överdrivet 
kritiska inställningen till en rättsutveckling mot en vidgad direktkravsrätt. Entusiasmen sägs 
ha i Sverige ha varit sval: ”Uppsala har efter Hult utvecklats till närmast ett köldhål i det 
avseendet […]. Men inställningen återfinns också – mindre förvånande med hänsyn till 
hans närmast destruktivt kritiska hållning till evolutiv rättsbildning – hos Hellner (som 
en gång såg till att SvJT refuserade den uppsats som jag sedermera fick publicerad i JFT 
1985 s 229 ff; den åsattes heller inget värde av dåvarande professorerna Ramberg och 
Håstad i deras sakkunnigutlåtanden med anledning av min ansökan om en oavlönad 
docentur, bland annat hävdades det att ämnet inte var särskilt praktiskt).” Mot det sista 
invänder Lindskog implicit, med sin fortsättning: ”Rättspraxis har dock klarlagt att det i 
vissa fall finns ett behov av en direktkravsrätt […]”, min kurs.
2891 Jfr Lindskog, Något om täckningsfordringar, JFT 1985 s 233 m hänv. Jfr även Zack
ariasson, Direktkrav s 69.
2892 Det kanske bara är en fråga om dialekt, men det finns fördelar med att använda 
fordring om man vill böja ordet (en, ar, etc) och möjligen kan det vara förklaringen till 
preferensen.
2893 Jfr angående kausalitetskravet i not 2899 nedan.
2894 Jfr Lindskog, Något om täckningsfordringar, JFT 1985 s 230 och 233, och Lind
skog, Betalning 2 uppl s 226 f, 229 ff och 302 f: ”Ett täckningsfordringsförhållande 
föreligger om A har en fordring hos B (huvudfordringen) som kauserar en Bs motsva
rande fordring hos C (kausalfordringen eller täckningsfordringen). Det hela kan också 
uttryckas så, att i ett täckningsfordringsförhållande har C en skyldighet att befria B från 
dennes förpliktelse mot A.”, min kurs. Argumentet är enthymemiskt och bygger alltså på 
en underförstådd premiss vilken krävs för att det logiska steget (hoppet) från första till 
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uppkomst i det bakre ledet (B–C) orsakas av att huvudfordran uppkom
mer i det främre ledet (A–B), så måste täckningsfordran i realiteten ha 
till ändamål att lösa huvudfordran – varför det är rationellt att se till att 
den gör det, genom att A helt enkelt får ta över Bs fordran mot C.2895 
(Resonemanget har ett mått av begreppslighet över sig och har kritiserats 
för att bygga på ett cirkelargument, men det kommer vi till.)2896

Synsättet och uppfattningen om det ändamålsenliga i att ge A rätt 
till Bs täckningsfordran mot C verkar prägla Lindskogs analys av fallen 
med fordringskedjor helt generellt. Det illustreras av hans syn på vissa 
skadeståndsfall:

”När en skada består i att skadelidanden får en förpliktelse mot en tredje 
man, måste skadegörarens ansvar rimligen gå ut på att han har att befria 
skadelidanden från det ansvaret.”2897

Vad som är grunden för fordran, och om det alltså rör sig om avtal, ska
destånd, eller något annat, är underordnat.2898 Det centrala är att en 

andra meningen i citatet ska gå ihop (”Vadå kan ’även uttryckas så’ – meningarna säger 
ju två olika saker!”) – nämligen att täckningsfordran uppkommer just för att upplösa det 
(huvud)fordransförhållande som är dess existensbetingelse.
2895 Förklaringarna har varierat något. Jfr t ex Lindskog, Betalning 2 uppl s 234 not 779: 
”ett slags pignus legis”, m hänv till Lindskog, Preskription 4 uppl s 515 f, jfr även s 225 
not 586 och Lindskog, Något om täckningsfordringar, JFT 1985 s 256 f där väsentligen 
samma pantförklaring förekommer, i samband med vad som synes vara ett tummande 
på kravet denuntiation för sakrättsligt skydd (jfr bl a Lindskog, Betalning 2 uppl s 273 ff 
m omf hänv till tidigare debatt i frågan om förhållandet mellan 29 och 31 §§ SkbrL). 
Variationerna åsido synes det i princip röra sig om att täckningsfordran tänks antingen 
cederas, eller ännu hellre pantsätts, med reservation för att man inte ska dra oreflekterade 
slutsatser utifrån cessions eller pantsättningstanken, jfr Lindskog, Preskription 4 uppl 
s 511 not 1402.
2896 Se vidare nedan. Så lär dock inte Lindskog själv se på saken, då han uttryckligen 
markerar mot ”otillåten dogmatik” och ”begreppsresonemang”, se Lindskog, Något om 
täckningsfordringar, JFT 1985 s 268, jfr även s 253, 256.
2897 Lindskog, Om fattig mans rätt till rättegång, Fs Heuman s 333. Att det rör sig om 
samma övergripande princip illustreras av den fotnot som följer på citatet, vilken inleds 
med: ”Jfr dock i fråga om kommission Zackariasson, Direktkrav […] s 67 ff men häremot 
Lindskog [Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 926 ff.]” Jfr även Lindskog, 
Något om täckningsfordringar, JFT 1985 s 231 och passim. Citatet i brödtexten torde för 
övrigt vara ett tecken på att Lindskog intar en relativt generös inställning till ersättning 
vid tredjemansskador; jfr hans skiljaktiga motivering i NJA 2009 s 16 och i anslutning 
till det fallet Bd 2.
2898 Såväl styrkan som svagheten med Lindskogs analys verkar vara att han samlar ett i hög 
grad disparat material under täckningsfordransterminologin. Styrkan följer av att han där
igenom får ett flertal olika situationer vilka kan användas som exempel på den princip han 
menar vara styrande. Svagheten följer av att dessa situationer prima facie framstår som 
olikartade, varvid den likhet Lindskog utpekar riskerar att framstå som en tillfällighet, 
istället för som det egentligt avgörande så som han gjort gällande. Se vidare 6.5.6 nedan.
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fordran i ett främre led, huvudfordringsförhållandet, kan sägas kausera 
en fordran i ett bakre, täckningsfordringsförhållandet.2899 Om så är fallet, 
så ska direktkrav medges, eller mer specifikt ska en rätt att överta täck-
ningsfordran medges, under förutsättning att ordinär fullgörelse i det främre 
ledet är utesluten.2900

Det resonemang som leder fram till slutsatsen om övertaganderätt, 
bärs främst upp av ändamålsantagandet.2901 Det rör sig alltså om ett 
teleo logiskt resonemang. Det kan dock noteras att argumentationen byg-
ger på teleologiska operationer som för, säg, en av Ekelöf inspirerad teleo
log, måste framstå som aparta – eller rent av förfelade. Lindskog börjar 
nämligen med att fastställa vad som utifrån det antagna ändamålet är 
rationellt, och undersöker först därefter vad det finns för:

”argument i form av främst lagbestämmelser och praxis för och emot den 
föreslagna lösningen”.2902

Rationaliteten går först, lagen kommer sen – och har då, helst, att rätta 
sig efter den förra. Det är väl tvärtemot vad en teleolog i Ekelöfs efterföljd 
skulle göra,2903 då den skulle börja med lagtexten, utifrån denna konstru

2899 Lindskog har främst utvecklat vad som ligger i kravet på kausalsamband i anslutning 
till de reglerade fall av täckningsfordringar han beaktat. (Det vill säga primärt vinna
rens rättsgångskostnadsanspråk mot förlorande motpart samt fall med ansvarförsäkring, 
enkla bolag och kommission, se Lindskog, Betalning 2 uppl s 302 f och s 306 ff m hänv 
och Lindskog, Något om täckningsfordringar, JFT 1985 s 229, ssk s 230 f, 232, 240 ff, 
257 ff.) Det tycks konsekvent med vad han skrivit om saken att det skulle röra sig om en 
ganska enkel kausalitetsprövning som baseras i rättsförhållandet mellan B och C, det vill 
säga täckningsförhållandet, och specifikt om huvudfordran är en i rättsligt hänseende såväl 
nödvändig som tillräcklig betingelse för täckningsfordrans uppkomst, på så vis att huvud
fordrans existens kan ses som närmast ett rekvisit i bedömningen av täckningsfordrans 
uppkomst. (Jfr Lindskog, Något om täckningsfordringar, JFT 1985 s 235) ”Kausaliteten” 
skulle alltså snarare vara rättslig, än faktisk. (Jfr a a s 236, om att det som undersöks är ’en 
faktisk situation som beror på rättsverkningar’, nämligen den faktiska situationen att det 
finns en fordran som kauseras av en annan.) Han har dock skrivit att det ”förmodligen är 
alltför förenklat att utgå ifrån att sambandet mellan huvudfordringen och täckningsford
ringen alltid är identiskt.” och att vissa variationer kan förekomma (se a st:n i Betalning). 
Det synes sannolikt, och kausalitetsproblematiken kan helt säkert göras komplicerad. I detta 
sammanhang saknas det dock skäl till sådana övningar.
2900 Numer torde Lindskog, Betalning 2 uppl s 229 ff kunna betraktas som standardkäl
lan för denna syn på saken. Direktkravet är då närmast att likna vid ett cederat anspråk 
och ska därmed betraktas som härlett (jfr 27 § SkbrL och 5.6 ovan).
2901 Jfr i not 2889 ovan. Angående andra argument i sak, se vidare 6.5.5 nedan.
2902 Lindskog, Något om täckningsfordringar, JFT 1985 s 240.
2903 Ekelöf själv skulle förresten möjligen ha haft svårt för Lindskogs uttalade plura
listiska förhållningssätt (se om dessa t ex Lindskog, Något om rättslig flerspårighet, Fs 
Lennander s 191 ff, och 2.3.1 ovan), åtminstone om man ska tro Hellner, Positivism 
och metod inom rättsvetenskapen, Fs Strömholm s 356 f: ”Ekelöfs metod utmärker sig 
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era ett antal klara fall och undersöka vilka konsekvenser som inträder i 
dessa, för att därefter, i de oklara, svåra eller oreglerade fallen, eftersträva 
en rättstillämpning som leder till motsvarande konsekvenser, för att där
igenom eftersträva rättssystematisk konsekvens.2904 Till detta ska vi inom 
kort återkomma.

Att Lindskog kan räknas till ett i vid mening teleologiskt paradigm 
vinner dock klart stöd i flera av hans skrifter. Han tycks ganska konse
kvent göra gällande att skälen, eller ändamålen, är särskilt beaktansvärda, 
eller rent av överordnade, vid rättstillämpning.2905 Han har även uttryckt 
stark skepsis mot att alltför strikt hålla sig till rättskällorna,2906 särskilt 

framför allt för sträng konsekvens – eklekticism är något som han ofta uttalade sig nedsät
tande om.” Mot Hellners uttalande kan dock ställas två av Ekelöfs egna; det första ur en 
debatt med Olivecrona, där han i SvJT 1961 s 735 ”medger […] att jag här fört ett högst 
formalistiskt resonemang för att uppnå ett praktiskt resultat. Svårigheten att grunda detta 
på rationella skäl sammanhänger emellertid med att jag inte kan finna några sådana”; det 
andra från Är den juridiska doktrinen en teknik eller en vetenskap?, de lege 1991 s 124, 
där han, åtminstone när det kommer till att han själv ska få göra som han vill, förespråkar 
värderingen att: ”låt[a] var och en av oss få bli saliga på sin fason!”
2904 Se Ekelöf, Edelstam, Heuman & Pauli, Rättegång I 9 uppl s 99 ff ssk s 104 ff (och 
därtill i not 2952 nedan), och jfr t ex Zackariasson, Direktkrav s 48 f, eller B Lehr
berg, Förutsättningsläran s 64 ff. Se även J Samuelsson, Tolkning och utfyllning s 574 ff. 
Jfr även Lindskog, Om kvittning och kommission, SvJT 1989 s 687. Se vidare vid 
not 2950 ff nedan.
2905 Se t ex Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 18 f, ssk s 19: ”Så 
till sist det som borde sättas först, nämligen ändamålssynpunkter. Dessa måste alltid ges en 
central plats i analysen och får således inte sopas undan av det skälet att det finns tving
ande rättskälleargument som lagstiftning eller prejudikat.”; Lindskog, Betalning 2 uppl 
s 28 f: ”Den grundkritiska inställning [som är en del av min metod] innebär att jag menar 
att man inte oreflekterat får böja sig för vare sig lagtext eller rättsfall. Dessa liksom andra 
rättskällor måste utvärderas i det sammanhang där det rättsliga spörsmål som analyseras 
aktualiseras. Stor betydelse vid en sådan utvärdering har naturligtvis ändamålssynpunkter, 
inte minst då de ändamålssynpunkter som kan antas ligga till grund för den ifrågavarande 
lagtexten respektive utgången i HD.” Jfr även Lindskog, Om konkursförvaltares ansvar 
mot tredje man, Ms Almén s 285: ”Efter min åsikt är dock denna tankegång förfelad. 
Istället för att konstruera fram en regel hade man bort gå rakt på sak och värderat tredje 
mans skyddsintresse.” Jfr även Lindskog, Skiljeförfarande s 21 f som innehåller ett väsent
ligen likalydande avsnitt som det i Lagen om handelsbolag och enkla bolag; Lindskog, 
HD och den kommersiella rätten, JT 2002–03 s 68 ff, passim, t ex s 71, 73, eller, en 
yngre, lite försiktigare, Lindskog, Om kvittning och kommission, SvJT 1989 s 686 f.
2906 Han verkar betrakta återhållsamhet som något för medelmåttor; jfr Lindskog, Anm av 
Korling, Rådgivningsansvar, JT 2010–11 s 198 ff, på s 220: ”Det finns bland många en 
föreställning om att god juridik präglas av försiktighet och återhållsamhet. Men framhål
landet av försiktighet och återhållsamhet som den gode juristens dygder gynnar bara den 
svage juristens möjligheter att dölja sin oförmåga.” Jfr även Lindskog, En högsta domstols 
uppgifter, Vb Melin s 254.
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genom så kallad ”lagpositivism”.2907 I något sammanhang har också han 
gjort gällande att:

”Lagtolkning bör inte drivas längre än att den tolkade bestämmelsen ges 
ett betydelseinnehåll som det finns semantiskt stöd för […] Vad som fal
ler utanför den ramen är inte lagreglerat. Här föreligger således inte något 
lagstiftarens imperativ. […] Det sagda är väsentligt. Genom att grunda en 
viss ståndpunkt på en ’tolkning’ av ett lagrum kan lösningen få en skenbar 
auktoritet som den inte förtjänar. […] ’Tolkningen’ kan ju lätt maskeras 
med uttryck som ’måste anses innebära’ etc, och en sådan ’rättstillämpning’ 
nödvändiggör inte någon redovisad analys. […] ’tolkningen’ skymmer de 
reella hänsyn som gör sig gällande i den aktuella situationen”.2908

Även om Lindskog därmed får sägas inta en föga uppskattande hållning 
till l agpositivism,2909 så torde han kunna betraktas som rät t spositivist, 
om än i den särskilda meningen att han finner reglernas positivitet (deras 
givenhet och giltighet) i deras rationalitet.2910 Då denna rationalitet hos 
Lindskog typiskt sett bestäms teleologiskt, i bemärkelsen under beaktan

2907 Jfr om lagpositivism även t ex Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen s 127 m 
rent bibliska referenser, och s 199: ”[…] smakar ofta av bokstavstolkning, eller ’lagposi
tivsm’. Den som saknar stöd i lagtext för lösningen av en rättstillämpningsfråga kan finna 
den enklaste utvägen vara att tillämpa en regel som är motsatt den som framgår av lagtex
ten. Att utvägen är enkel betyder dock inte att den är förenlig med god juridisk metod.”
2908 Lindskog, Kvittning 3 uppl s 29. Passagerna återfinns redan i 1 uppl (s 25) som kom 
1984, det vill säga året innan JFTartikeln. Jfr även i noten nedan.
2909 Se utöver den citerade passagen t ex Lindskog, Högsta domstolen och den kommer
siella rätten, JT 2002–03 s 74 f, jfr s 71; Lindskog, Preskription 4 uppl s 28 f; Lindskog, 
Handelsbolag och enkla bolag s 18 f, inte minst i och vid noterna 5–8; och Lindskog, 
Betalning 2 uppl, bl a s 29, 48 och s 224 not 743 där han riktar skarp kritik mot Zackari
asson för att hon ”uppehåller sig främst vid tolkning (i snäv mening) av lagar, förarbeten 
och rättsfall (när hon undantagsvis förordar direktkravsrätt är det grundat på laganalogier 
snarare än en analys av ändamålsskäl och partsintressen, se t ex s 252 f )”, vilket lite längre 
ned i samma not följs av citatet i not 2881 ovan. Jfr även Lindskog, Om kvittning och 
kommission, SvJT 1989 s 687.
2910 Jfr Lindskog, Handelsbolag och enkla bolag s 18 med not 5: ”Lagpositivism skall 
då inte blandas samman med rättspositivism. Det senare innebär något förenklat att en 
rättsregel skall ha en rationell grund.” Varefter Lindskog synes förhålla sig bekännande till 
Hellner, Positivism och metod inom rättsvetenskapen, Fs Strömholm s 351 ff. Hellner, 
a a särskilt s 359 ff, presenterar ett antal ”allmänna krav på rationalitet” (s 373). Flera 
av dessa kan sägas gå ut på att öppet redovisa ändamålsskälen för en viss ståndpunkt, 
och inte gömma dem, bakom begrepp (359 f ), onödigt tillkrånglade begrepp (s 362) 
alternativt allmänna rättsprinciper eller ”teorier” (s 363 f ) – ”[d]e rationella skälen måste 
i varje fall överväga” (s 364). Jfr även Lindskog, Betalning 2 uppl s 28 f, samt Hellner, 
Metodproblem i rättsvetenskapen s 32 (rationalitet krävs, för vetenskaplighet). Angående 
Hellners syn på positivism, jfr även Zamboni, I Never Met Jan Hellner, JT 2013–14 
s 512 ff och vid not 1382 ff ovan. Jfr även citatet i not 2963 nedan.
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de av rådande ändamål, värderingar och intressen,2911 verkar man med 
visst fog kunna påstå att han ibland hanterar ändamålen som överordnade 
rättskällorna,2912 eftersom de senares giltighet betingas av de förras ratio
nalitet.

Det är spekulativt, men sammantaget borde detta innebära att Eke
löfsk teleologi för Lindskog ofta måste framstå som förfelad. Den Eke
löfska teleologin framstår nämligen som svårförenlig med Lindskogs sätt 
att finna och beakta de relevanta ändamålssynpunkterna.2913 Det gäller 
specifikt det sätt på vilket en teleolog i Ekelöfs anda nödvändigtvis tar 
avstamp i befintliga rättsregler, och företrädesvis lagregler.2914 En sådan 
metodik torde nämligen mycket väl kunna betraktas som ett uttryck lag
positivistiska tendenser och semantisk frigjordhet av det slag som Lind
skog generellt tagit avstånd ifrån.2915

2911 Jfr Lindskog, Handelsbolag och enkla bolag s 19 not 14 (motsv Skiljeförfaranden 
s 23 not 24): ”Vad som är relevanta ändamål är naturligtvis en värderingssak. Ledning bör 
dock sökas i auktoritativa källor som lag och prejudikat (varur grundläggande värderingar 
stundom kan extraheras). Eljest kan ledning sökas ur förarbeten och doktrin. Författarens 
egna värderingar med avseende på vad som kan vara bärande ändamål för en regel får 
naturligtvis också beaktas så länge det grundläggande kravet på öppen redovisning tillgodo-
ses.”, min kurs. Jfr även Lindskog, Högsta domstolen och den kommersiella rätten, JT 
2002–03 s 69 ff.
2912 Jfr … kanske Lindskog, Återpantsättning – en kort replik på en lång, JT 2008–09 
s 456 ”[…] är [Myrdal] synnerligen grundlig. Han vrider och vänder på varje rättskälle
fragment för att försöka krama ut så mycket som möjligt ur det. Det är, menar jag, en del 
av problemet. Det finns nämligen inte så mycket att hämta ur rättskällorna. Därför inte 
bara kan, utan bör man resonera litet friare – principiellt och konstruktivt – och så även 
på nivån de lege lata.”. Jfr även Lindskog, HD och den kommersiella rätten, JT 2002–03 
s 70 f samt nedan, bl a vid not 3092. Möjligen är uttryckssättet i brödtexten missvisande, 
då Lindskog eventuellt betraktar ändamålen som rättskällor i sig (jfr dock i noten ovan) – 
låt vara att han inte är så intresserad av den begreppskoncentrerade diskussionen om vad 
som är, och inte är, en ”rättskälla”, jfr Lindskog, Rättsvetenskapens betydelse för prejudi
katbildningen på förmögenhetsrättens område, NFD 2017 s 170, där Lindskogs syn på 
saken synes konsekvent med Hellners dito, jfr Hellner, Rättsteori och rättsvetenskap, JT 
1996–97 s 538 och Hellner, Positivism och metod inom rättsvetenskapen, Fs Strömholm 
s 362 f. Jfr i anslutning därtill även J Samuelsson, DCFR som svensk rättskälla, de lege 
2015 s 197 ff, på s 211 f. Att Lindskog tenderar att tala ”rättskälleargument” antyder 
möjligen också något om hans syn på rättskällornas auktoritet. Se även Lindskog, Han
delsbolag och enkla bolag s 19, varifrån citeras i not 2905 ovan.
2913 Jfr i not 2911 ovan.
2914 Jfr i och vid not 2904 ovan.
2915 Det hänger nog ihop med Lindskogs ovilja att dra lagtolkningen för långt. Han 
förespråkar som nämnts att begränsa sig till lagtextens klara semantiska innebörd (se i 
och vid noterna 2908 och 2909 ovan), och borde därmed förhålla sig avvaktande till att 
med Ekelöfsk teleologi utsträcka lagens konsekvenser utanför dess semantiska betydelse
område – i vissa fall långt utanför; i något fall har sådan argumentation rent av ansetts 
kunna motivera rättstillämpning i strid mot lag, se Håstad, Rättstillämpning i strid mot 
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Eller så har förevarande författare fått det hela om bakfoten – det är 
förstås ingalunda otänkbart. Två saker står dock klart. För det första att 
det är oklart, på vilket sätt Ekelöfsk teleologi låter sig förenas med Lind
skogsk ändamålsargumentation.2916 För det andra att Lindskog hänger 
upp i vart fall sitt resonemang om täckningsfordringar på det antagna 
ändamålet: att gäldenären i det bakre ledet har att befria borgenären i det 
främre från sitt skuldförhållande.2917 Resonemang efter de banor Lind
skog förespråkat synes därmed stå och falla med om man lyckas övertyga 
om lämpligheten av att ta fasta på det ändamål han förfäktat som det 
rätteligen avgörande.2918 – Och den frågan lär alltså kunna variera med 
de teleologiska preferenserna, i synnerhet de som gäller hur man ådaga
lägger de beaktansvärda ändamålen, vilket vi strax återkommer till.

Lindskogs position är i varje fall inspirerad av Hults kommissionsrättsliga 
studier. I sin JFTartikel bygger den förre uttryckligen vidare i den senares 
efterföljd.2919 (Den Hultska inspirationen skymtar förresten redan i ord
valen, då Lindskog liksom Hult klär sitt resonemang i termer av vad som 
’givet täckningsfordringens ändamål är en rationell ordning’.)2920 Lind
skog tycks inte minst ha tagit intryck av vad Hult anfört i samband med 
sin tolkning av 56 § 2 st i 1914 års kommissionslag – en tolkning med 
vilken Lindskog också synes ha väsentligen instämt.2921 Lagregeln löd:

”Tredje man kan icke mot kommissionären eller hans borgenärer grunda 
någon rätt därå, att kommissionären av kommittenten har att fordra eller 
bekommit gods eller penningar till fullgörande av avtalet.”

lag, Vb Adlercreutz 2007 s 167 ff. Jfr i not 2909 ovan om Lindskogs avståndstagande från 
Zackariasson och vidare nedan om 56 § 2 st GKommL.
2916 Man kan förstås tänka sig någon form av nyansering. (Lindskog är mästare på kon
sten att argumentera genom divisio, inte sällan genom formuleringen: ”Det är dock en 
annan sak.” eller motsvarande.) Det är dock svårt att se hur någon nyansering skulle 
kunna läka ihop de olika resonemangsstilarna, då det rör sig om en till synes grundläg
gande skillnad i metodiska utgångspunkter.
2917 Se hänv i not 2889 ovan och jfr Zackariasson, Direktkrav s 67 ff.
2918 Jfr Zackariasson, Direktkrav s 72 f och vidare direkt nedan.
2919 Se Lindskog, Något om täckningsfordringar, JFT 1985 s 229 ff, bl a s 229, 233, 
244 f och jfr om Hult vid not 2881 ff ovan.
2920 Se Lindskog, Något om täckningsfordringar, JFT 1985 s 239 ang ordvalet samt 
s 229 vid och not 1 och passim, inte minst s 244 f.
2921 Se Hult, Om kommissionärsavtalet I s 27 ff och jfr Lindskog, Något om täcknings
fordringar, JFT 1985 s 260 (jfr även 233, 235 och 238 ff, och vilket intryck som tas av 
ändamålsantagandet som hämtas från Hult). Jfr även Lindskog, Om separationsrätt i 
samband med konkurs, JT 1989–90 s 225 f, s 221 m not 46; Lindskog, Betalning 2 uppl 
s 236 f, samt Zackariasson, Direktkrav s 69 f.



741

Hults och sedermera Lindskogs lagtolkning innebär en snäv förståelse 
av bestämmelsen. Enligt dem utesluter den, i och för sig, att tredjeman 
i allmänhet ges en rätt direkt emot kommittenten.2922 Den borde dock 
inte ges en mer vidsträckt tolkning än så, eller anses ge uttryck för en 
allmän princip.2923 Regeln borde alltså inte tolkas som att den innebär att 
en tredjeman undantagslöst skulle sakna rätt att överta kommissionärens 
täckningsfordran mot kommittenten.2924 Det avgörande argumentet för 
denna i förhållande till ordalydelsen nära nog inskränkande lagtolkning, 
är det antagna ändamålet med täckningsfordran.2925 Lagtolkningen kan 
därmed ses som både ett utslag av och en del av motiveringen till den mer 
allmänna princip om rätt att överta täckningsfordringar vilken Lindskog 
senare förespråkat – eftersom en motsatt lagtolkning hade talat emot 
principen.

Den HultLindskogska lagtolkningen har dock inte gått fri från kritik, 
och står inte oemotsagd. Den kanske främsta kritikern har varit Zackari
asson som kritiserat såväl s lutsat sen om hur 56 § 2 st ska tolkas, som 
den argumentat ion som leder dithän.2926

Vad gäller argumentationen går Zackariassons huvudsakliga invänd
ning ut på att det saknas stöd för att ändamålet med täckningsfordringen 
skulle vara det angivna – man torde:

”lika gärna kunna utgå ifrån att ändamålet med täckningen är att kommis
sionären skall kompenseras för den förpliktelse som uppstått mot tredje man 
[…] resultatet av det resonemang Hult och Lindskog för [blir] beroende av 
vilket ändamål med täckningsfordan man väljer att utgå ifrån”.2927

Som man frågar får man svar; det antagna ändamålet styr utfallet, och 
genom att Hult och Lindskog utgår ifrån det ändamål de postulerar 

2922 Så Hult, Om kommissionärsavtalet I s 27 ff, inte minst s 29. Lindskog, Något om 
täckningsfordringar, JT 1985 s 261, är ganska ovillig att dra några slutsatser av bestäm
melsen. Frågan berörs även i Lindskog, Betalning 2 uppl s 236 f, ssk not 787 f, samt 
Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 926 ff, ssk 928 not 61, jfr 
även s 927 not 59, vid ”(i)”, ang 4 kap 5 HBL.
2923 Motsvarande angående danska KommL, se Ulfbeck, Kontrakters relativitet s 217.
2924 Se inte minst Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 928 not 61, 
bl a: ”[…] då kan man väl inte kategoriskt påstå att tredjeman aldrig har någon rätt mot 
kommittenten?!”
2925 Se Hult, Om kommissionärsavtalet I s 32; Lindskog, Något om täckningsfordringar, 
JFT 1985 s 244 f. Jfr även Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl 
s 928; Lindskog, Betalning 2 uppl s 236 f.
2926 Se Zackariasson, Direktkrav s 67 ff, ssk s 70 ff.
2927 Zackariasson, Direktkrav s 73.
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kommer de att ”i själva verket förutsätta vad som skall bevisas.”2928 Deras 
resonemang bygger alltså inte bara på ett tveksamt antagande, utan det 
rör sig i praktiken om ett cirkelresonemang, menar Zackariasson.

Zackariasson begränsar sig uttryckligen till att analysera bestämmel
sen i den äldre kommissionslagen och uppehåller sig vid frågan om hur 
denna bestämmelse ska tolkas, varvid hon slutsatsvis finner att:2929

”varje försök att visa att 56 § 2 st. KommL handlar om något annat än 
tredjemans rätt till kommissionärens täckningsfordring [misslyckas]. I 
enlighet med bestämmelsens ordalydelse och motiv torde tredje man 
sålunda […] sakna rätt att överta kommissionärens täckningsfordran mot 
kommittenten.”2930

Hult och Lindskog saknar alltså stöd för sin mening, och det stöd som 
finns att tillgå talar, om något, emot deras position, finner Zackariasson.

Lindskog har dock inte låtit sig övertygas av Zackariassons kritik. 
Istället har han gått i svaromål,2931 och då gjort gällande att hennes sätt 
att begränsa sig till kommissionslagen innebär att hon missar ”proble
mets kärna” – nämligen att tredjemannen och kommittenten i realiteten 
råder över kommissionärens rätt till täckning, då tredjeman kan efterge sin 
fordran,2932 respektive kommittenten kan betala direkt till tredjemannen 
samt därigenom frigöra kommissionären och undanröja dennes möjlig
heter att framställa krav på täckning.2933 I praktiken kan alltså kommit

2928 Zackariasson, Direktkrav s 73. Jfr även Herres anmälan av boken, i SvJT 2000 
s 523 ff, på s 527 och 530; samt Zackariasson, a a s 73 angående ett motivuttalande till 
30 § i 1914 års kommissionslag och därtill vidare nedan.
2929 Det rör sig om ett avsnitt skrivet under rubriken ”Annan uppfattning om 56 § 2 st. 
KommL hos Hult och Lindskog” som återfinns i Zackariasson, Direktkrav på s 67–75.
2930 Zackariasson, Direktkrav s 75.
2931 Först och främst i Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag 1 uppl 
s 1100 ff, 1084 f. Se numer bokens 2 uppl s 926 ff och 914 f.
2932 För fall då kommissionären gått i konkurs föreslogs i SOU 1988:63 (53 § 3 st) 
en regel om att tredjemans eftergift efter eller kort före kommissionärens konkurs inte 
skulle påverka konkursboet täckningsfordran. Poängen med det var att undanröja en 
spekulationsmöjlighet, då kommittenten kan betala tredjemannen (vars fordran mot 
konkursboet är av begränsat värde) ett underpris för att efterge fordran mot kommis
sionären, och därigenom slippa utge täckningsersättning till konkursboet. Det centrala 
juridiskatekniska argumentet var att en sådan eftergift närmast var att likställa med en 
överlåtelse av tredjemans fordran mot boet, vilken kommittenten skulle kunna använda 
till kvittning mot boets täckningsfordran, och att en sådan transaktion inte ska förbättra 
kommittentens ställning i kommissionärens konkurs följer av 5 kap 16 § konkurslagen. 
Se till det sagda SOU 1988:63 s 149 f, och jfr s 20, 37, 163, 238 och 265 ff. Se även i 
nedanstående fotnot.
2933 Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 928 med not 61. Jfr 
Lindskog, Betalning 2 uppl s 231 f och 307 f. Se även Lindskog, Om separationsrätt vid 
konkurs, JT 1989–90 s 221 f. Zackariasson (Direktkrav s 73 ff), liksom f ö Hult (Om 
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tenten och tredjeman disponera över kommissionärens rätt till täckning. 
(Argumentet kan kallas dispositionsmöjlighetsargumentet.)2934

Mot Lindskogs replik skulle Zackariasson kunna tänkas duplikera 
att det inte är alldeles lätt att se varför det faktum att någon kan betala 

kommissionärsavtalet I s 46), finner förklaringen till att kommittentens betalning till 
tredjeman är befriande för kommissionären (om den omvända riktningen, jfr Håstad, 
Svaret finns i lagboken, JT 2012–13 s 972 ff) i allmänna principer för interventions
betalningar, och i att kommittenten agerar som negotiorum gestor för kommissionären, 
på ett sätt som är till nytta för denne, och därför bindande (jfr 18 kap 3 § 2 men HB). 
Mot detta har Lindskog invänt att det inte är ”förklaringen till det ifrågavarande förhål
landet som är av intresse utan effekten därav”, nämligen att kommittenten och tredje
man råder över kommissionärens rätt till täckning. Vill man ”få ihop det” (jfr Lindskog, 
Betalning 2 uppl s 227 not 753) traditionellt konstruktionsdogmatiskt, så kan man dock 
möjligen tänka sig det hela så här: Tredjemannen får en fordran mot kommissionären. 
Denna är att betrakta som en huvudfordran, och orsakar en kommissionärens täcknings
fordran mot kommittenten. Kommittenten interventionsbetalar sedan, i enlighet med 
huvudfordran, direkt till tredjeman. Betalningen innebär inte  att täckningsfordringen 
”försvinner” (upplöses). Däremot innebär den att kommittenten, såsom en negotiorum 
gestor som haft utlägg, får rätt till utläggsersättning från sin huvudman, vilken i gestor
förhållandet är kommissionären. Om kommissionären sedan skulle kräva kommittenten, 
i enlighet med täckningsfordran, så kan kommittenten–gestorn åberopa sin fordran på 
utläggsersättning kvittningsvis, och därigenom slippa beta la  något avseende täcknings
fordringen (därigenom torde man förresten, möjligen, jämlikt grunderna för 5 kap 16 § 
konkurslagen, och 4 kap 10 § 2 st samma lag, kunna minimera möjligheten för tredje
man och kommittenten att spekulera på kommissionärens övriga borgenärers bekostnad, 
då utläggsfordran inte alltid bör kunna göras gällande kvittningsvis i kommissionärens 
konkurs, respektive kan återvinnas, förutsatt att den skett inom återvinningsfristen – jfr 
i ovanstående fotnot). För att undvika en onödig rundgång, och/eller helt få ihop det, 
får man väl dock möjligen anse att sådan kvittning sker automatiskt, de jure (i vart fall 
utom konkurs). Effekten av en sådan förklaring (som i och för sig är ganska tysk – på ett 
av de dåliga sätten), är alltså att kommittenten och tredjemannen inte råder över kommis-
sionärens rätt till täckning, utan endast kan åvägabringa en motfordran som kan åberopas 
kvittningsvis. Jfr till det sagda även Zackariasson, Direktkrav s 74 f samt i noten ovan. 
Vad gäller tredjemans möjlighet att e f terge  fordran mot kommissionären, och därmed 
göra att även täckningsfordran faller, har jag svårt att se att det är ett problem, ens i 
kommissionärens konkurs – försåvitt det rör sig om en reell eftergift (en benefik rätts
handling), och tredjemannen inte till exempel fått viss ersättning av kommittenten för 
att ”efterge” sin fordran, då det i så fall bör anses röra sig om en interventionsbetalning 
(måhända en partiell sådan, då kommittenten i så fall kan tänkas försöka förhandla sig 
till ett underpris), vilken hanteras enligt ovan. Frågan om så att säga kollusiva eftergifter, 
av tredjeman avseende fordran mot kommissionären, vilka sker i samråd med kommit
tenten och eventuellt mot ersättning, har diskuterats i litteraturen och i motiven till nya 
kommissionslagen. Se om SOU 1988:63 i ovanstående fotnot, samt Håstad, Köprätt och 
annan kontraktsrätt 6 uppl s 331 not 62 och S O Johansson, Kommissionslagen s 299 f, 
båda m hänv. Jfr även, angående ett liknande kollusivt upplägg vid ansvarsförsäkring, 
96 § 1927 års FAL och därom Lindskog, Något om täckningsfordringar, JFT 1985 s 237 
not 18. Jfr även i not 3154 nedan.
2934 Jfr även Ulfbeck, Kontrakters relativitet s 218 f.
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någon annans skuld, respektive det att någon kan efterskänka sin fordran, 
skulle innebära att man bör bortse från den gräns mellan olika personer 
(i betydelsen rättssubjekt och deras respektive förmögenhetsmassor) som 
kommissionslagen, med en annan läsning än Lindskogs, kan anses upp
rätthålla.2935 Med andra ord skulle Lindskogs iakttagelse i och för sig vara 
korrekt, men sakna betydelse för frågan om direktkravsrätt (och det även 
om man konstruerar det som en rätt att överta täckningsfordran).2936

Kanske är det dock just där som tolkningsmotsättningen grundar sig 
– i att å ena sidan Zackariasson och å andra sidan Lindskog, åtminstone 
i fråga om täckningsfordringar, tänker kring fordringsförhållanden och 
gränsen mellan olika personers förmögenhetssfärer på olika sätt. När det 
kommer till täckningsfordringarna verkar Lindskog vara mindre lagbun
den och mer ”realistiskt” orienterad än Zackariasson,2937 i den meningen 
att han i högre grad än hon vill se till ”verkligheten”,2938 och utfallet där, 
än till de rättsliga konstruktionerna.2939 Det är, har Lindskog betonat, 
e f fekterna – i det verkliga livet – som är viktiga, inte de rättsliga för
k lar ingarna till att det blir som det blir.2940 Materia går före form, och 
den relevanta materian blir i Lindskogs ögon, i vart fall i denna fråga,2941 

2935 Se främst Zackariassons motläsning och argumenten därför, Direktkrav s 70 ff. Inte 
minst det faktum att den HultLindskogska läsningen harmoniserar mindre väl med 
10 § avtalslagen kan framhållas som supplerande argument, jfr Herre, Anm av Zackarias
son, Direktkrav, SvJT 2000 s 530. Jfr även Grönfors, Ställningsfullmakt och bulvanskap 
s 167 f. Jfr dock Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 928 not 61.
2936 Jfr dock Lindskog, Om separationsrätt i samband med kommission, JT 1989–90 
s 230. Se vidare 6.5.5 och 6.5.6 nedan.
2937 Jfr bl a Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 914, där han 
tar avstånd från ”hennes grundläggande lagpositivistiska syn” och dennas konsekvenser.
2938 Jfr Lindskog, Något om täckningsfordringar, JFT 1985 s 236: ”Frågan blir då: när 
föreligger det direkträtt? Utgångspunkten för resonemanget kring täckningsfordringar är 
en faktisk situation (att den beror på rättsverkningar är en annan sak)”.
2939 Jfr t ex Lindskog, Något om täckningsfordringar, JFT 1985 s 236 och, om vikten av 
att fästa sig vid realiteterna, t ex Lindskog, Om rörelsekommission, JT 1990–91 s 19, 21, 
23, 38, 44. Jfr angående Lindskogs realism 4.4.1 ovan, efter not 1549, och t ex Lindskog, 
Rättsvetenskapens betydelse för prejudikatbildningen på förmögenhetsrättens område 
s 174.
2940 Jfr Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 928 med not 61, 
bl a: ”Hon kommer i sin analys därför inte in på vad som är problemets kärna […] det är 
inte förklaringen till det ifrågavarande förhållandet som är av intresse utan effekten därav” 
(kurs i original).
2941 Som nämnts ovan är Lindskog bekännande pluralist, se inte minst Lindskog, Något 
om rättslig flerspårighet, Fs Lennander s 191 ff. Jfr även 2.3.1 ovan och t ex Lindskog, 
Betalning 2 uppl s 28: ”Den metod som jag tillämpar är traditionellt rättsdogmatisk med 
pluralistiska utgångspunkter och en grundkritisk inställning. Det pluralistiska förhåll
ningssättet innebär, att jag inte anser att det finns någon sammanhållen rättsvetenskaplig 
metod som kan tillämpas på alla fall ens inom ett begränsat rättsområde. Det finns helt 
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det som är ändamålsenligt, i termer av effekter i det verkliga livet – eller 
med andra ord vem som får betalt.2942

Så verkar Lindskog kunna läsas,2943 och därigenom kontrasteras mot 
Zackariasson.2944 Där han betonat det materiella resultatet och då på sed
vanligt sätt överordnat materian formen,2945 har hon istället tagit fasta på 
andra topiker, och i en mer Ekelöfsk anda betonat intresset av förutse
barhet, konsekvens och likformighet i regelsystemet – på ett sätt som, i 
motsättningens termer, är ägnat att leda till ett premierande av formen – i 
betydelsen de former som finner förankring i rättskällor.2946

enkelt ett slags metodkonkurrens som blir en del i den rättsliga argumenteringen när ett 
visst rättsligt spörsmål analyseras.”
2942 Jfr noterna 981, 1071 och 1602 ovan m hänv.
2943 Anekdot: För någon tid sedan blev jag av en konspiratoriskt lagd finne påmind om hur 
Lindskog inledde sitt första inlägg i direktkravsdebatten, Något om täckningsfordringar, 
JFT 1985 s 229 ff. Efter sedvanliga rubriker lyder de första orden där: ”1.1. Antag att 
advokaten A hos sin klient B har en arvodesfordring, vilket renderar ett motsvarande 
rättegångskostnadsanspråk mot C (som kan vara en förlorande motpart eller ett försäk
ringsbolag). Så sätts B i konkurs. Här pockar rättskänslan (åtminstone As) på att A med för-
bigående av Bs konkursbo […] skall kunna erhålla betalning direkt av C.” (s 229, min kurs, 
jfr även s 232, 237, 245, 269). Lindskog tog alltså sin utgångspunkt i omständigheter 
liknande dem i NJA 1996 s 400 respektive NJA 2012 s 697, och tyckte då att rättskänslan 
pockade på för att advokaten – kanske advokat Lindskog själv, spekulerade finnen – skulle 
få betalt. Finnen undrade sedan, på sitt stillsamma sätt, om inte detta stack i ögonen, 
och tycktes i advokatexemplets centralitet vilja se en förklaring till Lindskogs envishet i 
direktkravsdebatten. För egen del tyckte jag att iakttagelsen var intressant, inte minst som 
ett exempel på potentiellt paranoid hermeneutik, men fann det svårt att tillskriva advokat
exemplet sådan betydelse – det kan ju inte gärna bara vara så att Lindskog inte fick betalt 
någon gång på 1980talet, och sedan inte kunnat släppa det! Detta alldeles särskilt som 
en rätt att överta klienten Bs täckningsfordran inte ens är nödvändig för att advokaten A 
ska få framställa krav direkt mot C, vilket de nämnda rättsfallen ju också illustrerar – och, 
sett till det materiella resultat i åtminstone 1996 års fall fick ju också advokaten betalt.
2944 Och dem som sympatiserar med hennes hållning.
2945 Jfr 4.3.3 ovan, vid not 1345 ff.
2946 Jfr Zackariasson, Direktkrav s 48 f. Jfr däremot Lindskog, Lagen om handelsbolag 
och enkla bolag 2 uppl s 914 f: ”Det är naturligtvis en god sak att likartade fall ska 
behandlas likartat […] Men om man vill pröva vad som kan vara en lämplig ordning för 
sådana fall som regleras i 4:5 1 st [HBL] kan det inte vara riktigt att utgå från 56 § 2 st 
ÄKommL som ett postulat.” följt av en not, där det bl a står: ”I sammanhanget borde 
också ha observerats att i det historiska perspektivet regeln i 4:5 1 st framstår som en 
tillfällighet […]. Dessutom finns det inget som tyder på att lagstiftaren gjort de parallel
ler som Zackariasson bygger sin argumentering på.” Till det sista kan man dock notera 
att vad lagstiftaren tänkt på mer eller mindre saknar betydelse för det fall Zackariassons 
metod skulle vara Ekelöfskt orienterad. (I anslutning till detsamma kan man möjligen 
också komma att osökt associera till Lindskog, NJA 1997 s. 418 – Lagstiftaren inten
tionsdjup som lagtolkningsfaktor, JT 2001–02 s 217 ff, där Lindskog efter att ha yttrat 
sig som sakkunnig i ett mål fått fel, och sedan skämtsamt men inte utan viss sarkasm 
kväljer domsmotiveringen (jfr s 218), i anledning av att HD anfört argument i termer av 
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Även om den teoretiska tvisten därmed omedelbart tar sikte på vilken 
betydelse som ska ges åt en enskild lagbestämmelse, så kan det på ett mer 
grundläggande plan sägas röra sig om en strid om formerna för rättslig 
argumentation, och särskilt om de lämpliga formerna för teleologisk argu-
mentation. Vi kan uppehålla oss lite vid det.

Som lagtolkningslära är teleologi smått briljant, i retoriskt hänseende. 
Åtminstone ytligt sett, då dess grundläggande manöver i all sin enkelhet 
ser ut som något i stil med den följande, påhittade, argumentationen:

”Lagen har ett ändamål – den finns till för att uppnå något. I det här fallet 
är lagen oklar, i den meningen att det finns olika tolkningsalternativ. Jag 
föreslår, att vi tolkar lagen så att vi uppnår dess eftersträvade ändamål!”

Även som rättstillämpningsmetod i mer vid mening låter sig teleologi 
försvaras på olika sätt. Ekelöf får här bli vårt återkommande exempel, av 
det skälet att hans teleologiska lära har stor spridning och har påverkat 
många svenska rättsvetenskapares analyser, om än i olika omfattning.2947 
Inte minst har läran haft betydelse för civilrättsdoktrinen från och med 
mitten av 1900talet, och hans teleologiska metod torde alltjämt ha viss 
betydelse för civilrättsrättsvetenskapens nuvarande belägenhet.2948

att ABL:s bestämmelser ”utgör resultatet av ingående överväganden” – vilket Lindskog, i 
det sammanhanget, betraktar som ett tämligen uselt argument.)
2947 I Zackariasson, Direktkrav ges det inget direkt uttryck för någon inspiration från 
Ekelöfs teleologi (jfr kanske främst s 48 f, där de metodologiska inspirationskällorna not
vis anges vara Håstad, Strömholm och Peczenik). För ovanlighetens skull figurerar Ekelöfs 
namn inte alls bland källorna i Uppsalaavhandlingen. I Zackariassons senare verk finns 
dock ett teleologiskt anslag som man kan få för sig är påverkat av Ekelöfsk teleologi, om 
än i en förmedlad form. Se Zackariasson, Borgenärsskydd vid köp eller gåva av en sam
äganderättsandel i lösöre, Fs Walin s 571 ff, s 581 och jfr Zackariasson, Borgenärsskydd 
och specialitet, där undersökningarna inledningsvis torde ha byggt på ett antagande om 
ett visst ändamål med besittningstagande som sakrättsligt moment, se sist a a s 50 f, med 
avståndstagande till den anförda Fsartikeln i not 24 in fine, och s 725. Jfr om den senare 
boken dock även i not 1602 ovan.
2948 Vilket förstås inte minst gäller de som fostrats vid Ekelöfs hemmamiljö i Uppsala. 
Jfr t ex B Lehrberg, Förutsättningsläran s 64 ff m hänv; T Bull, Mötes och demonstra
tionsfriheten s 322 ff, eller H Andersson, Skyddsändamål och adekvans s 192, som fram
håller att han ”inte bygger [s]in framställning på Ekelöfs tillvägagångssätt inom dennes 
teleologi”, och ”[f ]ör övrigt är [av] uppfattning[en] att den svenska metoddebatten alltför 
ensidigt koncentrerats på vissa – svenska – auktorers specifika metodförslag”, men ändå 
finner att det blir ”oundvikl igt  att göra en jämförelse med Ekelöfs teleologiska metod”, 
min spärr, och sedan ägnar ganska mycket utrymme åt densamma. Ekelöfs skrifter om 
teleologi är helt enkelt standardverk. Jfr om sådana t ex Bengtsson, Om rättsvetenskapen 
som rättskälla, TfR 2002 s 22 och 28, och se Zahle, Fodnoter s 49 ff, som reflekterar över 
hur vissa verk med tiden kan komma att tjäna som ett slags samlande intellektuell förank
ringspunkt, vilka det blir naturligt att förhålla sig till och som publiken kan komma att 
förvänta sig att en författare ska förhålla sig till (något som tycks illustreras av Andersson
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Ekelöf tenderade att legitimera sin teleologiska metod genom att åbe
ropa intresset av rättssäkerhet, förstått som förutsebarhet, och rättens 
handlingsdirigerande effekt. Den eftersträvade effekten förutsatte förutse
barhet, eftersom rätten inte kan handlingsdirigera om inte de som ska 
dirigeras kan förutse sina handlingars rättsliga konsekvenser och inrätta 
sig därefter.2949 Konsekvensmässig likformighet i rättstillämpningen 
antogs alltså borga för förutsebarhet, och förutsebarheten antogs i sin tur 
understödja den materiella rättens handlingsdirigerande syften.2950 En 
väsentlig del av poängen med Ekelöfs teleologiska lära var därmed att lika 
fall skulle bedömas lika,2951 och att den relevanta likheten utgjordes av en 
likhet i ändamål – varvid ändamål ska förstås just så: de mål som uppnås 
vid vägs ände, eller med andra ord rättstillämpningens konsekvenser.2952

citatet nyss). Ett verk kan komma att inta en sådan ställning av olika orsaker, t ex genom 
att sammanfatta diskursen på ett konstruktivt sätt och i kraft därav komma att utgöra 
en lämplig avstampspunkt för framtida framställningar, eller på grund av dess författares 
ställning (ethos). Zahle framhåller också just Ekelöf som ett exempel på det senare.
2949 Nu förenklar jag. Se om Ekelöfs syn på rättsordningens grundläggande funktion 
Ekelöf, Edelstam, Heuman & Pauli, Rättegång I 9 uppl s 13 ff m hänv. Se även Ekelöf, 
Om rätt och moral, Vb Boman s 71 ff, omtryckt i de lege 1991 s 57 ff, se där även 
Lindbloms korta inledning på s 3 f. Jfr även t ex Lindell, Civilprocessen 4 uppl s 102 ff; 
eller kortast möjligt Lindblom, Rättegångssalens väggar – om domstolsprocessen i tid 
och rum, SvJT 2002 s 1 ff, på s 3: ”Rättskipningen vid domstolarna utgör numera enligt 
Ekelöf den enda kvarstående sociala kontrollen från samhällets sida. Handlingsdirigering, 
främst grundad på moralbildning, är enligt honom domstolarnas viktigaste samhällsupp
gift. Varken brottmålsprocessen eller civilprocessen – privatprocessen som det också heter 
– är längre en ren privatsak.” Se även Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning 
s 480 ff m omf hänv.
2950 Ekelöf, Edelstam, Heuman & Pauli, Rättegång I 9 uppl s 99 ff, jfr s 13 ff.
2951 Se Ekelöf, Edelstam, Heuman & Pauli, Rättegång I 9 uppl s 102, 103 och 104 (om 
uppnåendet av ”samma helhetsresultat”, cit i not 2953 nedan). Se även Ekelöf, Är den 
juridiska doktrinen en teknik eller en vetenskap?, de lege 1991 s 91 ff, ssk s 103 ff och jfr 
om Ekelöfs teleologiska metod t ex H Andersson, Skyddsändamål och adekvans s 192 ff; 
T Bull, Mötes och demonstrationsfriheten s 322 ff; B Lehrberg, Förutsättningsläran 
s 64 ff. Jfr även Zackariasson, Direktkrav s 48: ”Sedan rätt till direktkrav i visst reglerat fall 
konstaterats föreligga, eller konstaterats vara utesluten, kommer slutsatser om oreglerade 
fall att dras enligt principen lika fall skall behandlas lika. […] Härigenom uppnås inte 
endast rättvisa i form av ’likhet inför lagen’, utan även konsekvens i rättssystemet […]”. 
Även Lindskog har förfäktat systematik, koherens och likformighet i konsekvenser, se t ex 
Lindskog, Betalning 2 uppl s 46, där det dock finns en liten glidning, när Lindskog skri
ver: ”Ett koherent system underlättar förutsebarhet och bidrar till att l ikar tade fall får 
l ikar tade lösningar.”, min spärr. Jfr även Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla 
bolag 2 uppl s 914 där formuleringen återkommer.
2952 Se Ekelöf, Edelstam, Heuman & Pauli, Rättegång I 9 uppl s 99 ff, ssk s 104 ff, och 
jfr Ekelöf, Ett stycke vetenskapshistoria, Fs Eckhoff s 261 ff (omtryckt i de lege 1991 
s 75 ff); Lindell, Civilprocessen 4 uppl s 103 ff; H Andersson, Skyddsändamål och ade
kvans s 192 ff samt J Samuelsson, Tolkning och utfyllning s 572 ff.
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Att beakta konsekvenserna i de klara fallen var enligt ovan Ekelöfs 
sätt att närma sig den kanske största utmaningen för den som i sin rätts
tillämpningsretorik vill anamma teleologins form, nämligen hur man 
fastställer de relevanta ändamålen.

Lindskogs resonemang i täckningsfordringsfallen liknar Ekelöfs, i den 
bemärkelsen att det fäster sig vid följderna av en viss tillämpning. Till 
skillnad från Ekelöf blir temat för Lindskog dock inte rättstillämpning
ens följder i de klara fallen, utan istället vad som kan uppfattas som de 
i någon mening ”reella” följderna i det verkliga livet och vad dessa borde 
vara.2953 I den klassiska rättsrealistiska fakta–rättdikotomins termer ver
kar Lindskog därmed prioritera effekter hänförliga till faktasidan. Man 
kan dock ifrågasätta om han inte, genom sitt i den meningen realistiska 
resonemang, kortsluter distinktionen mellan fakta och rätt, eller mellan 
varat och börat. Han tycks nämligen uppställa ett böra utan att beakta 
det rättsliga, genom att postulera hur det faktiskt borde gå till (pengarna 
borde gå till C), med bortseende från de rättsliga konstruktionerna.2954

Under förutsättning att Lindskog kan betraktas som rättspositivist, vil
ket föreslogs ovan, låt vara i en särskild mening, så är detta intressant, då 
det antyder en möjlig motsättning i hans antaganden och argumentering.

Repetition, om poängen med positivism: Ett av positivismens grundläggande 
motiv är att eftersträva säkerhet, genom att minimera utrymmet för subjek

2953 Se ssk Lindskog, Något om täckningsfordringar, JFT 1985 s 239 f, där han enligt 
ovan först spikar vad som är den rationella ordningen, och först därefter undersöker vad 
det finns för rättskällestöd för denna. Lindskogs mening kan kontrasteras med Ekelöfs 
genom två citat: Det första från Lindskog, Handelsbolag och enkla bolag s 19 not 14 
(motsv Skiljeförfaranden s 23 not 24): ”Vad som är relevanta ändamål är naturligtvis en 
värderingssak. Ledning bör dock sökas i auktoritativa källor […] Författarens egna vär
deringar med avseende på vad som kan vara bärande ändamål för en regel får naturligtvis 
också beaktas så länge det grundläggande kravet på öppen redovisning tillgodoses.” Det 
andra från Ekelöf (m fl), Rättegång I 9 uppl s 104, där han efter att ha beskrivit sin teleo
logiska modell ungefär som strax ovan framhåller att: ”Regleringen av de säregna fallen 
bör alltså bidra till realiserandet av samma helhetsresultat som regleringen av de klara. 
Härvid är det inte sina egna uppfattningar i rättspolitiska frågor som juristen skall lägga 
till grund för rättstillämpningen, utan han bör härvidlag helt ställa sig solidarisk med 
den gällande rätten. Det är inte ett ’fritt skön’, som han skall utöva, utan ett ’gebundenes 
Ermessen’. […] en god jurist måste vara mäktig ett betydande mått personlighetsklyv
ning. […] domstolarna […] måste med fullständig lojalitet tillämpa de lagar som [landets 
politiska instanser] har beslutat.” Lindskog är alltså kort sagt öppnare för, eller bara med, 
att domarens subjektiva värderingar kan ha betydelse.
2954 Jfr Zackariasson, Direktkrav s 73, som är benägen att finna förklaringen till det 
förmenade HultLindskogska misstaget i att de beaktar allmänna skälighetshänsyn, och 
sätter dem över lagbestämmelsen i 56 § 2 st genom att bestämma densammas innebörd 
väsentligen med hänsyn till de allmänna hänsynen, istället för till de i mer snäv mening 
positivt givna rättskällorna (lagtexten, motiven).
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tivitet, och att alltså undvika åsiktsberoende. Rättspositivismen framställs 
gärna som en historisk reaktion på naturrätten, varvid det man tänks ha 
reagerat mot (så som vi nu gärna minns det hela och då återger den seg
rande (skandinaviska) realismens historieskrivning) var naturrättens oför
ankrade, subjektiva, idealistiska, ovetenskapliga och kort sagt godtyckliga 
resultat.2955 Reaktionen yttrade sig i en drift att förankra, i realiteter. (Det är 
där insyltningen med föreställningar om vetenskaplighet kommer in i bil
den; den insyltning som bidragit till den positivistiska rörelsens styrka under 
1900talet.)2956 Förankring skulle helst ske i något empiriskt givet – typ: en 
textuell rättskälla, vilken är objektiv, och fast, i sin givenhet, och som bär 
en bestämd betydelse som kan urskiljas, till undvikande av godtycklighet, 
åsiktsberoende, och så vidare.

Nu tror jag i och för sig knappast att Lindskog skulle skriva under på den 
i föregående stycke givna beskrivningen av positivism – det är han för smart 
för, och han är dessutom en bekännande pluralist som med stor sannolikhet 
skulle finna beskrivningen förenklande intill det löjligas gräns.2957 Lindskog 
är knappast heller någon ortodox positivist, men, det finns positivistiska ten-
denser i Lindskogs rättsliga retorik – kärnfullast möjligt uttryckt verkar hans 
uppfattning vara något i stil med att de positivt givna källorna ska beaktas, 
därför att de är positivt givna av någon med mandat därtill,2958 men att man 
inte okritiskt och auktoritetstroende kan stanna vid detta.2959

2955 Jfr, hyperboliskt och därför tydligt, H Andersson, Forskartyper – några typdrag i en 
rättsvetenskaplig typologi, de lege 2013 s 9 ff, som på s 12 f beskriver typen ”Den frifrä
sande frirättaren”, vilken ”emellanåt bekänner sin tilltro till naturrätten – eftersom man 
då får tycka som man vill.”
2956 Jfr 2.4.3, 2.4.4 och 4.4.2.1 ovan.
2957 Jfr dock i not 2910 ovan.
2958 Vilket innebär att positivismen, i bemärkelsen tendensen att vända sig till de positiva 
källorna, legitimeras och delvis flyter ihop med demokratiargument. Jfr t ex Lindskog, 
Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 18 f m hänv och Lindskog, Rätts
vetenskapens betydelse för prejudikatbildningen på förmögenhetsrättens område s 170 f. 
Se om demokratiargumenten även Lindskog, En Högsta domstols uppgifter, Vb Melin 
s 247 ff, på s 258 ff (omtryckt i Insolvensrättslig tidskrift 2018 s 33 ff, se där s 46 f ), se 
även den i stora delar likalydande Lindskog, En högsta domstols två uppgifter, NJM 2017 
s 339 ff, på s 346 ff.
2959 Jfr i noterna 2905, 2910 och 2912 ovan, utöver vad som där nämns synes Lindskog 
främst ha berört frågor om rättspositivism i ett par anmälningar av doktorsavhandlingar 
han varit opponent på. Se Lindskog, Anm av Korling, Rådgivningsansvar, JT 2010–11 
s 198, på s 205 not 21 (i grunden gillande men ändå problematiserande inställning till 
rättspositivism), med hänv till Lindskog, Oskälighetsbegreppet i 36 § avtalslagen, JT 
2005–06 s 275 ff. Se även Lindskog, Högsta domstolen och den kommersiella rätten, 
JT 2002–03 s 74 (ang lagpositivism: ”Visst är det viktigt att följa lag, men lag får inte 
följas okritiskt (åtminstone inte inom de rättsområden som låter sig hänföras till den s.k. 
kommersiella rätten).”); Lindskog, Återpantsättning, JT 2007–08 s 843 ff, på s 861 och 
Lindskog, Återpantsättning – en kort replik på en lång, JT 2008–09 s 456, där den över
gripande etiska principen konkretiseras, för det särskilda fallet att källunderlaget är tunt, 
på sätt som framgår av citatet i not 2912 ovan. Att dikotomierna fakta/rätt respektive 
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I anledning härav, eller därför att man vill ta Zackariassons invändningar 
mot Lindskog på allvar, kan det finnas skäl att undersöka vilket stöd 
i positivt givna rättskällor han åberopar – eller, för att ansluta till det 
uttryckssätt han själv verkar föredra: vilka rättskälleargument Lindskog 
anför.2960

I den ursprungliga JFTartikeln inventerar Lindskog åtskilliga olika 
rättskällor. Han undersöker såväl lagregler som praxis och doktrin, i sin 
jakt på stöd för vad han funnit vara den rationella ordningen.2961 Inven
teringen utmynnar i och för sig i slutsatsen att de befintliga rättskällorna 
på det hela taget ger svagt stöd för hans position – men Lindskog finner 
att de inte heller med någon styrka talar emot den.2962 Rättskällorna 
lämnar därmed frågan i viss mån obesvarad. Frågan förblir öppen, i så 
måtto att det finns utrymme att låta vad som helt enkelt är förnuftigt bli 
utslagsgivande,2963 och därmed avgöra saken till fördel för den rationella 

fakta/värde är viktiga för Lindskogs tänkande kan illustreras i bl a Lindskog, Något om 
rättslig flerspårighet, Fs Lennander s s 191: ”Från rättslig flerspårighet bör skiljas faktisk 
flerspårighet.”, respektive, den låt vara populariserade, Lindskog, Förhandlingsspelet s 41: 
”Ett uttalande kan avse ett sakförhållande eller en värdering.”
2960 Jfr t ex Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 18 f; Lindskog, 
Något om täckningsfordringar, JFT 1985 s 240. Jfr även i not 2912 ovan.
2961 Se hänv i not nedan. Han beaktar 95 § FAL (och finner att det rör sig om en speci
alregel, som inte kan läggas till grund för några analogier), 56 § 2 st GKommL (se ovan), 
4 kap 5 § HBL (se i anslutning därtill numer Lindskog, Lagen om handelsbolag och 
enkla bolag 2 uppl s 926 ff) och 4 kap 22 § JB (en specialregel, varifrån man inte torde 
kunna analogisera). Han beaktar även 39 § GKöpL (säljarens stoppningsrätt) och 194 § 
GKonkL (konkursförvaltares). Dessa bestämmelser torde dock sakna betydelse för direkt
kravsfrågan. Även om de skulle ha någon betydelse så hänger denna på täckningsfordrans 
antagna ändamål. Se härtill Lindskog, Något om täckningsfordringar, JFT 1985 s 246, 
260 och 263 f.
2962 Lindskog, Något om täckningsfordringar, JFT 1985 s 239 ff, ssk s 246 (”Samman
fattningsvis kan noteras att något direkt stöd för den ovan hävdade ordningen inte före
ligger […]”), 260 ff, ssk 263, 264 f jfr även s 229 och s 271. I litteraturen finner Lind
skog sitt främsta stöd i Hult, i enlighet med vad som utvecklas nedan. Lindskog (Något 
om täckningsfordringar, JFT 1985 s 265) hänvisar även till Hellner (Om obehörig vinst 
s 349 not 9) och Grönfors (Ställningsfullmakt och bulvanskap s 281 not 10) vilka dock 
på tämligen oförbindande sätt återger vad som är Hults mening, utan att varken ansluta 
till den eller ta avstånd från den. (Hellner synes dock senare ha tagit avstånd ifrån den, 
se i not 2192 ovan). Walin och Hessler (i a not ovan a st:n), vartill Lindskog hänvisar, 
är möjligen öppna för direktkravsrätt vid rättsliga fel (jfr 4 kap 22 § JB och därtill 5.2 
ovan), men tycks inte konstruera situationen på samma sätt som Lindskog, och alltså inte 
förklara direktkravsrätten som en rätt att överta täckningsfordran.
2963 Se i noterna ovan och jfr Lindskog, Diskretionära beslut, skiljemans integritet och 
god skiljemannased, JFT 2011 s 522 ff på s 523: ”Att inget normstöd för vare sig den ena 
eller den andra lösningen finns a priori hindrar inte att ett sådant stöd kan skapas genom 
en rationell utvärdering.”, min kurs.
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ordning han själv förespråkar – varvid slutsatsen alltså blir att en ganska 
vidsträckt direktkravsrätt bör föreligga i fallen med täckningsfordringar.

Senare har Lindskog anfört en del ytterligare rättskällestöd, i olika 
sammanhang.2964 Framför allt har det då rört sig om för det första 
misstänksamt omtolkade eller i övrigt parafraserade rättsfall (inklusive 
de rättsskyddsförsäkringsfall vi berört ovan) och för det andra ett par 
utländska (nordiska) avhandlingar, vilka väl dock endast delvis stödjer 
hans position.2965 Lindskogs mening har också förblivit väsentligen den
samma alltsedan hans första inlägg i direktkravsdiskussionen, och vad 
gäller rättskälleargumenten till stöd för hans mening har det inte till
kommit särskilt mycket beaktansvärt nytt (annat än Lindskogs återkom
mande refutationer av sådana nytillkomna källor som talar emot hans 
mening).2966

Detta innebär att Lindskogs primära stöd för den ordning han före-
språkar, särskilt vad gäller ändamålsantagandet, alltjämt står att finna i 
JFTartikeln från 1985. Där finner han sitt enskilt viktigaste stöd i ända
målsantagandet, och sitt viktigaste stöd för det finner han i den rätts
vetenskapliga litteraturen. Specifikt i Hults kommissionsrättsliga under
sökningar, där täckningsfordrans ändamål alltså bestäms på samma sätt 
som hos Lindskog.2967

2964 Se främst Lindskog, Betalning 2 uppl s 223 ff, 229 ff och Lindskog, Lagen om han
delsbolag och enkla bolag 2 uppl s 926 ff, båda m hänv.
2965 Se bl a Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 927 not 60 om 
Ulfbeck och Tørum, jfr även s 928 not 61. Se dock främst Lindskog, Betalning 2 uppl, 
bl a s 224 f med not 743 (”Rättsbildningen måste ske genom praxis, och med Ulfbecks 
och Tørums konstruktiva avhandlingar är en grund lagd.”), och sedan s 224 ff m hänv här 
och där i noterna där Lindskog visar på prov på imponerande överblick över den nordiska 
direktkravsdiskussionen. Se vidare 6.6 nedan.
2966 Lindskog tycks ha ägnat mer möda åt att nedfäkta sina meningsmotståndare – till vilka 
främst räknas Zackariasson, Kommissionslagskommittén i SOU 1988:63 och Fondkom
missionsutredningen i SOU 2005:120 (vilka Lindskog tycks tendera att identifiera med 
Håstad, som var ordförande respektive särskild utredare i utredningarna, jfr Betalning 
2 uppl 225 med not 743 och s 308 med not 1066; jfr dock Lindskog, Kvittning 3 uppl 
s 446 not 1367, där han håller isär dem när det tjänar hans syften), Håstad (i egenskap 
av rättsvetare och tilläggsbenäget JustR), och HD i NJA 2012 s 697 – än åt att försöka 
förklara eller belägga sin egen mening.
2967 Jfr Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 927 not 60: ”Frågan 
om vad som gäller i en täckningsfordringssituation synes i svensk rätt ha penetrerats med 
något djup först av Hult i Kommissionärsavtalet I […] I [JFTartikeln] gjorde jag ett 
försök till bredare probleminventering och övergripande analys av möjliga principer.” På 
ett par ställen i JFTartikeln hänvisar Lindskog även till Sven Larssons avhandling Om 
personligt betalningsansvar för inteckning, från 1944, se framför allt Lindskog, Något om 
täckningsfordringar, JFT 1985 s 233 not 9, där hänv görs till dels Hult, Om kommis
sionärsavtalet I s 32 och 56; Hult, Föreläsningar över försäkringsavtalslagen s 235 (se där 
även f ), dels Larsson, a a s 125 och, med jfrmarkör, 131 f. Hänvisningarna avser Larssons 
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Även om Lindskogs primära stöd för ändamålsantagandet alltså finns 
hos Hult, bör det kanske sägas att det är konsekvent med Lindskogs egen 
syn på saken att inte fästa sig för mycket vid det faktum att Hult skrivit 
något – det är inte vem som sagt något som har betydelse, eller att något 
står skrivet i en bok som skulle kunna benämnas ”doktrin” (eller, mutatis 
mutandis, andra rättskällor). Det är vad som har sagts som spelar roll, och 
ett resonemang är alltså aldrig starkare än de sakliga argumentens över
tygelsekraft.2968

För tydlighets skull bör också sägas att Lindskog förvisso anfört sakliga 
argument till stöd för sin hållning i täckningsfordringsfrågan. Vi kom

behandling av NJA 1895 s 518 och fallets betydelse för tolkningen av övertagandeför
bindelser vid fastighetsköp (köparen förbinder sig i samband med överlåtelsen att överta 
ansvaret för säljarens lån; in dubio rör det sig om ett osjälvständigt tredjemansavtal). 
HD och Larsson fann att köparens–tredjemansavtalsgäldenärens förpliktelse skulle tolkas 
restriktivt, så att ansvaret begränsades till att motsvara säljarens–avtalsborgenärens ansvar 
mot kreditgivaren–tredjeman. I mycket abstrakta termer kan detta beskrivas som att Cs 
ansvar begränsades till att motsvara Bs ansvar mot A, och därmed möjligen erbjuda stöd 
för Lindskogs påstående om en motsvarande begränsning (låt vara att stödet blir bräck
ligt till följd av den långtgående generaliseringen). Vad jag kan se ger Larssonställena 
dock inget stöd för Lindskogs mer allmänna påstående om att ändamålet med täcknings
fordran är att C ska göra B skuldfri i förhållande till A. Lindskogs hänvisning till Larsson 
avser därmed rimligen endast påståendet om ansvarsbegränsningen, och det är alltså bara 
Hult som stödjer det mer allmänna ändamålspåståendet. Jfr även angående Hellner och 
Grönfors i not 2962 ovan. Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl 
s 930 not 66 hänvisar till Karlgren, Studier över privaträttens juridiska personer och 
samfälligheter utan personlighet s 168. Karlgren villkorar där en direktkravsrätt (han 
använder inte det ordet) med att en fordran överlåtits eller att borgenären har rätt enligt 
ett tredjemansavtal. Karlgren förhåller sig avvisande till att fingera sådana, och erbjuder 
väl egentligen inte mer stöd för Lindskogs position än vad Hellner och Grönfors gör.
2968 Jfr Lindskog, Rättsvetenskapens betydelse för prejudikatbildningen på förmögen
hetsrättens område s 171 och 174. Jfr även Lindskog, Oskälighetsbegreppet i 36 § avtals
lagen – synpunkter på en doktorsavhandling, JT 2005–06 s 275 ff på s 278 not 5: ”Andra 
författares uppfattningar har sitt värde främst beroende på argumenteringens tyngd i sig. 
Vad som efter min mening finns anledning [att] lyfta fram i löptexten är således argumen
ten (oavsett vem som står för dem). Källan (som givetvis skall redovisas) kan med fördel 
anges i en fotnot. Nu går emellertid Norlén [som författat den anmälda avhandlingen] så 
långt i motsatt riktning att han stundom ger sig in i omfattande tolkningsoperationer av 
vad någon annan författare har sagt.” På samma ställe (s 278 f ) nämner dock Lindskog: 
”Norléns uppfattning att rättsekonomiska argument har en i sammanhanget begränsad, 
om ens någon, relevans” och skriver: ”För den uppfattningen står han inte utan stöd.”, 
varvid det sista påståendet beläggs med not (som givet Lindskogs uppfattning om aukto
ritetsskälens betydelselöshet måste vara ironisk) vilken bl a innehåller: ”I ett seminarium 
om 36 § AvtL som leddes av Jan Hellner någon gång i slutet av 1970talet ställde jag 
frågan till Hellner om inte rättsekonomiska argument kunde tillmätas jämkningsrelevans. 
Detta avfärdade Hellner kategoriskt.”
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mer närmare in på det nedan, men de argument han andragit verkar alla 
vara antingen beroende av eller endast supplerande i förhållande till själva 
ändamålsargumentet.

Bortsett från rättskälleargumenten, som alltså enligt honom själv inte ger 
någon bestämd ledning,2969 anför Lindskog främst tre sakskälsargument. 
För det första ändamålsargumentet, det vill säga det argument vi här uppe
håller oss vid. För det andra ett argument som går ut på att Bs täcknings
fordran inte utgör en tillgång i Bs konkurs, om inte B redan betalat A. Det 
kan kallas tillgångsargumentet. För det tredje det ovan berörda argumentet 
om att A och C kan råda över Bs rätt till täckning, genom att A kan efterge 
fordran mot B respektive C kan betala direkt till A och därigenom frigöra B, 
det vill säga dispositionsmöjlighetsargumentet.2970 De senare två argumenten 
ska beröras närmare nedan. Här skall endast noteras att tillgångsargumentet 
åtminstone delvis är beroende av ändamålsantagandet, då det senare utgör 
en del av förklaringen till att täckningsfordran inte ska ingå i Bs konkurs.2971

Det finns därmed skäl att uppehålla oss särskilt vid ändamålsargumentet 
och dess underlag, då en granskning av desamma synes vara avgörande 
vid utvärderingar av vilken betydelse förekomsten av en täckningsfordran 
bör tillmätas, inom ramen för prövningen av om ett direktkrav ska med
ges eller inte. Det vill säga vid sådana utvärderingar vartill förevarande 
avsnitt erbjuder erforderlig kontext.

Den som undersöker ändamålsargumentet i sig och, i linje med Lind
skogs preferenser, inte nöjer sig med att argumentet finner förankring hos 
Hult och Lindskog, utan i tillägg till källstödet eftersöker sakliga argument 
till stöd för själva ändamålspåståendet, kommer dock snart bli varse att den 
dras in i en hänvisningskedja. En kedja där de genealogiska spåren, som 
så ofta annars, leder till Tyskland.

Börjar man nämligen i samtida svenska källor (vilket framstår som ett 
i praktiken nära till hands liggande sätt att närma sig saken, om man är 
en samtida svensk jurist) så ligger Lindskogs senare skrifter särskilt nära 
till hands. Det rör sig då främst om monografin Betalning och lagkom
mentaren Lagen om handelsbolag och enkla bolag, båda för närvarande i 
sin andra upplaga. Att dessa böcker ligger särskilt nära till hands kom
mer sig av att Lindskog som nämnts är täckningsfordransargumentets 
främsta nutida företrädare, och dessutom är den rättsvetare som mest 
ingående behandlat den svenska penningkravrätten och direktkravs 

2969 Se vid och i not 2962 ovan.
2970 Jfr vid not 2933 ovan.
2971 Se vidare 6.5.5 nedan.
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betydelse i densamma.2972 (Trilogin om penningkravrätt framstår som 
något av ett unikum, även historiskt.)2973 I sina senare skrifter hänför sig 
Lindskog till stöd för ändamålsargumentet främst till sina egna tidigare 
skrifter,2974 och av dessa intar JFTartikeln Något om täckningsfordringar 
från 1985 en särställning som såväl det första som det mest samman
hållet utvecklade inlägget. Även i JFTartikeln utgörs Lindskogs främsta 
stöd för ändamålspåståendet av referenser, denna gång till Phillips Hults 
kommissionsrättsliga studier. Hult anförde i och för sig rättskällestöd för 
sin mening, han åberopade ju som vi varit inne på 56 § 2 st i 1914 års 
kommissionslag. Hans tolkning av lagregeln var dock beroende av hans 
särskilda bestämning av (be)täckningsfordrans ändamål – och att åberopa 
lagtolkningen till stöd för ändamålsargumentet vore därmed cirkulärt. 
För att underbygga sin ändamålsbestämning anförde dock Hult egentli
gen inga självständiga argument i sak.2975 Istället underbyggs ändamåls
bestämningen också där med rena referenser,2976 och även hos Hult utgörs 
alltså det egentliga stödet för antagandet om täckningsfordrans ändamål av 
referenser, till tidigare författare.

2972 Ett alternativ vore förstås att börja i Zackariasson, Direktkrav (s 67 ff). Även då skulle 
man dock snart hamna antingen i Lindskogs tidigare skrifter och därifrån ta sig till Hults 
sådana, eller direkt hos Hult.
2973 Även om det saknas skäl att i alla delar vara okritisk till Lindskogs slutsatser i olika 
frågor (vilket för övrigt knappast vore att leva som han lär, genom sitt exempel) så för
tjänar det framhållas att Lindskogs betydelse för utvecklingen av den svenska civilrätten 
under åtminstone det senaste seklet knappt kan överskattas.
2974 Jfr Lindskog, Betalning 2 uppl s 32 not 25: ”När det gäller hänvisningar är mina 
egna arbeten kraftigt överrepresenterade. Det kan uppfattas som pretentiöst (jfr Lam
bertz[, Andra tankar om civilrättsforskningens arbetsuppgifter,] SvJT 1992 s 80). Men 
ett försvar är att jag eftersträvar att sätta framställningen i sammanhang med mitt övriga 
skriftställarskap.” Lambertz a st skriver: ”Till sist en liten elakhet. Inom rättsvetenska
pen är det inte ovanligt att öppet och ohämmat framhålla egna bedrifter på ett sätt som 
för andra skulle kännas generande. Det kan ske bl. a. genom täta hänvisningar till egna 
arbeten. Av sådant får man emellertid intrycket att vederbörande forskare har ett förhål
landevis smalt både synfält och synsätt. Det framstår dessutom som tämligen pretentiöst.” 
Lambertz kritik riktar sig dock inte mot Lindskog och är heller inte träffande för hans 
skrifter. Självhänvisningar är väl kanske också mest störiga när de blir dominerande, på 
ett sätt som gör att notapparaten ger sken av att det endast är författaren själv som skrivit 
om något, eller, av dem som genomskådar det hela, att författaren bara är lat och/eller 
illa beläst (här avstår jag från exempel), och det kan man knappast anklaga Lindskog för. 
Inte vet jag om det är särskilt pretentiöst heller, det är ju inte som om han insisterar på att 
hänvisa till en massa gamla greker…
2975 Hult gör i och för sig ett nummer av att konsekvenserna av en alternativ ordning 
vore irrationella, men denna irrationalitet betingas av att vad som är rationellt bestäms i 
enlighet med det antagna ändamålet.
2976 Se Hult, Om kommissionärsavtalet I s 32 i och vid not 2.
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Följer vi hänvisningarna ytterligare bakåt hamnar vi snabbt något sekel 
tillbaka i tiden. När vi nu strax ska följa hänvisningskedjan kan det där
för tyckas röra sig om en beskrivning av en del av den doktrinhistoriska 
utveckling som lett till den samtida direktkravsdiskursens belägenhet. Efter
som det dock egentligen är dessa äldre källor som i sakskälshänseende 
bär upp påståendet om täckningsfordrans ändamål, så rör det sig inte om 
någon rent historisk undersökning, utan om ett försök att finna sakliga 
argument till stöd för själva ändamålspåståendet. Ett sådant försök tycks 
också nödvändigt för att på allvar kunna värdera täckningsfordransargu
mentets potential i argumentation i frågor om direktkrav, om man nu 
alltså inte låter sig övertygas av Hults och Lindskogs personliga auktori
tet, i strid med i vart fall den senare auktorns antydda anvisning.

Vi följer alltså spåren bakåt, söker oss vidare i hänvisningskedjan och 
undersöker ändamålspåståendets doktrinhistoria. Detta sker genom att vi 
undersöker de källor Hult åberopade, till stöd för sitt ändamålspåstående, 
när han själv först anförde det. Hult hänvisar till tre källor. En dansk och 
två tyska – och nu börjar det bli riktigt spännande.

6.5.3 Doktrinhistoria: Hults källor för påståendet om 
täckningsfordrans ändamål – tysken, tysken och dansken

Den ena av de tyska källor till vilka Hult hänvisar är Walter Schmidt
Rimplers kommentar till den tyska kommissionsrättsfiguren, das Kom-
missionsgeschäft, i femte bandet av Victor Ehrenbergs Handbuch des gesam-
ten Handelsrecht från 1928.2977 Specifikt hänvisar Hult till ett avsnitt som 
berör (översatt till svenska termer) kommissionärens täckningsanspråk 
och hur täckningen kan realiseras.2978 Liksom den svenska kommissions
figuren bygger den tyska på att kommissionären ensam förpliktas genom 
avtalet med tredjeman.2979 SchmidtRimplers resonemang bygger på den 

2977 Handboken (vars hela titel är Handbuch des gesamten Handelsrecht: mit Einschluß 
des Wechsel, Scheck, See und Binnenschiffahrtsrechts, des Versicherungsrechts sowie 
des Post und Telegraphenrechts, det vill säga ungefär: Handbok över den samlade han
delsrätten: inklusive växel, check, sjö och sjöfartsrätten, försäkringsrätten samt post 
och telegrafirätten) är resultatet av ett större projekt lett av Leipzigprofessorn Ehrenberg 
(som också står som utgivare), där ett helt stall om 26 tyska akademiker, varav flera hade 
praktisk erfarenhet som domare, kommenterade den samlade handelsrätten och sam
manställde detta till den omfattande och hyllade handboken i totalt 8 volymer (vol 6 
publicerades dock aldrig).
2978 SchmidtRimpler a a s 816 ff.
2979 Det kan (motsatsvis) knytas till den grundläggande regeln om omedelbart ställ
företrädarskap i § 164 I BGB. Jfr därtill, samt om vikten av att strängt skilja mellan ome
delbart ställföreträdarskap (fullmakt) och medelbart sådant (t ex kommission), t ex Kötz, 
Vertragsrecht 2 uppl s 173, 174 f. Se även t ex SchmidtRimpler, Das Kommissions
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allmänna regeln om befrielseanspråk (Befreiungsanspruch) i § 257 BGB. I 
svensk översättning skulle lagregeln kunna lyda så:

”Den som är berättigad, att anmoda ersättning för utgifter, som han för ett 
bestämt ändamål gjort, kan, när han för detta ändamål ingått en förbindel
se, anmoda befrielse från förbindelsen. Är förbindelsen ännu inte förfallen, 
så kan den ersättningspliktige, istället för att befria honom, prestera säkerhet 
till honom.”2980

Av denna regel följer att en kommissionär som ådragit sig förpliktelser för 
att fullgöra kommissionsavtalet har rätt att avkräva kommittenten ”befri
else” (Befreiung).2981 Det gäller särskilt om kommissionärens förpliktelse 
uppstått genom själva utförandehandlingen (Ausführungsgeschäft), som i 
princip är kommissionärsavtalet, vid inköpskommission alltså köpet.2982

Kommittenten blir då befrielsegäldenär (Befreiungsschuldner) i förhål
lande till kommissionären som blir befrielseborgenär (Befreiungsgläubi-
ger), på grund av dennes förpliktelse mot tredjemansborgenären (Dritt-
gläubiger). För att fullgöra befrielseanspråket kan kommittenten antingen 
genom ett formenligt och för befrielseborgenären befriande skuldöver
tagande (Schuldübernahme) åta sig ansvaret mot tredjeman. Sådant för
utsätter dock att tredjemannen som borgenär godkänner det. (Principen 
för gäldenärsbyte motsvarar såtillvida den i svensk rätt.) Alternativt kan 
kommittenten betala direkt till tredjeman vid förfallotidpunkten, eller 
ställa säkerhet till kommissionären, om förfallotidpunkten ännu inte är 
inne.2983

Regeln i § 257 innebär inte  att kommissionären kan kräva betalning 
till sig själv. När handboken skrevs var det en omstridd och i den mening
en öppen fråga om kommissionären hade en sådan rätt eller inte.2984 
SchmidtRimpler tog ställning i frågan genom att bygga på praxis och 

geschäft s 892 f; K Schmidt, Handelsrecht 5 uppl s 856, 887, jfr 878 f och s 882. Jfr även 
Hult, Om kommissionärsavtalet I s 13 ff, ssk s 15 f; SOU 1984:85 s 170, 173; SOU 
1988:63 s 150 f.
2980 Bestämmelsen i § 257 BGB lyder i original: ”Wer berechtigt ist, Ersatz für Aufwen
dungen zu verlangen, die er für einen bestimmten Zweck macht, kann, wenn er für diesen 
Zweck eine Verbindlichkeit eingeht, Befreiung von der Verbindlichkeit verlangen. Ist die 
Verbindlichkeit noch nicht fällig, so kann ihm der Ersatzpflichtige, statt ihn zu befreien, 
Sicherheit leisten.”
2981 Se SchmidtRimpler, Das Kommissionsgeschäft s 816 f och jfr K Schmidt, Handels
recht 5 aufl s 881 ff. Kommissionärens grundläggande rätt till ersättning av kommitten
ten följer av §§ 670 och 675 BGB, samt § 396 II HGB, jfr t ex Staub, Kommentar zum 
HGB, Bd 4, 12 och 13 uppl s 697, 700 eller K Schmidt, Handelsrecht 5 aufl s 881 (f ).
2982 SchmidtRimpler, Das Kommissionsgeschäft s 817.
2983 Jfr lagregelns lydelse och se SchmidtRimpler, Das Kommissionsgeschäft s 816 f. Se 
även t ex K Schmidt, Handelsrecht 5 uppl s 881 f.
2984 Se SchmidtRimpler, Das Kommissionsgeschäft s 817 m hänv.
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fann då att kommissionären normalt saknar rätt att kräva betalning till sig 
själv, men anförde att kommittenten ofta enligt kommissionsavtalet har 
valrätt och därför kan betala till antingen kommissionären eller direkt till 
tredjeman.2985

Vid handelskommission innebar ofta kommissionsavtalet, tolkat i enlighet 
med Treu und Glauben, att kommissionären hade rätt till förskott – eller sna
rare för-täckning –2986 alternativt erforderlig täckning i efterhand.2987 Rätten 
till förskott medförde dock normalt inte någon verkställbar fordran, utan 
endast att kommissionärens underlåtenhet att ingå kommissionärsavtal inte 
utgjorde avtalsbrott i förhållande till kommittenten (det hela kan uttryckas 
som att kommittentens avtalsbrott befriade kommissionären från ansvar 
för dennes).2988 Endast då kommissionären hade ett på kommissionsavta
let grundat krav på att faktiskt få ingå kommissionärsavtal (vilket rimligen 
förutsätter att det rör sig om handelskommission och att kommissionären 
har ett särskilt provisionsintresse eller liknande) hade kommissionären ett 
verkställbart krav på förskott.2989 I sådana fall torde också kommissionären 
kunna kräva betalning, avseende ”förtäckning”, till sig själv – men endast 
under förutsättning att det inte av kommissionsavtalet följde att kommit
tenten hade rätt att betala direkt till tredjeman,2990 och kommittenten borde 
bara sakna sådan rätt om en handelskommissionär hade ett befogat intresse 
av att inte avslöja sin kundkrets för kommittenten,2991 alternativt om direkt
betalning till tredjeman inte var praktiskt möjlig.2992

Enligt tysk rätt, sådana den framställdes av SchmidtRimpler, saknade 
alltså kommissionären egen rätt till täckningsfordran. Vi återkommer till 
frågan nedan, men här kan helt preliminärt noteras att detta förhållan
de kan anses tala för Hults och Lindskogs antagande om att täcknings
fordran är ämnad att tillkomma huvudfordrans borgenär (A), och alltså 
tala för direktkravsrätt – under förutsättning att svensk rätt på här rele
vanta vis liknar den tyska…

2985 SchmidtRimpler, Das Kommissionsgeschäft s 817.
2986 Jfr SchmidtRimpler, Das Kommissionsgeschäft s 818 vid not 73, i anslutning till 
dåvarande § 675 (vilken numer ändrats genom de reglerna i några ikonoklastiskt lagda 
individer valt att kalla §§ 675 a–z).
2987 SchmidtRimpler, Das Kommissionsgeschäft s 817.
2988 SchmidtRimpler, Das Kommissionsgeschäft s 819.
2989 Jfr SchmidtRimpler, Das Kommissionsgeschäft s 817.
2990 Man kan ju tänka sig att kommissionären har rätt att av kommittenten kräva att få 
ingå kommissionärsavtal, men att kommittenten ändå ska få betala direkt till tredjeman, 
låt vara att det endast lär kunna vara fallet vid handelskommission (eftersom kommis
sionärens intresse av att få ingå kommissionärsavtal annars lär vara begränsat) samt att det 
vid sådan är mer sannolikt att kommissionären inte vill avslöja vem den tredjemannen är.
2991 Jfr SchmidtRimpler, Das Kommissionsgeschäft s 817.
2992 Jfr SchmidtRimpler, Das Kommissionsgeschäft s 817 f.
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Den andra tyska källan vartill Hult hänvisar är Staubs stora Kommentar 
zum Handelsgesetzbuch (ett standardverk i flera rejäla band).2993 Specifikt 
hänvisas till två anmärkningar till § 396 HGB som handlar om kom
missionärens rätt till provision, och om vad som ingår i hans täcknings
fordran. Lagrummet lyder i ungefärlig svensk översättning:

”Kommissionären kan fordra provision, när affären kommit till utförande. 
Är affären inte till utförande kommen, så har han likväl anspråk på leverans
provision, om en sådan är bruklig på orten; han kan även kräva provision, 
när utförandet av den av honom ingångna affären endast uteblivit på grund 
av omständigheter hänförliga till kommittenten.

Till kommittentens skyldigheter att ersätta kommissionärens utgifter 
enligt §§ 670 och 675 [BGB] hör även att kompensera för nyttjande av 
kommissionärens lagerutrymme och befordringsmedel.”2994

I den första anmärkningen i Staubs kommentar till bestämmelsen nämns 
att kommissionären endast har rätt till ersättning för verkliga utlägg, 
och att eventuella för kommittenten förmånliga villkor som kommis
sionären lyckats utverka från tredjeman (exempelvis ett lågt pris vid 
inköpskommission)2995 kommer kommittenten till godo (jfr § 387 
HGB).2996 Därtill nämns (motsvarande som hos SchmidtRimpler enligt 
ovan) att kommittenten kan välja att betala till kommissionären, eller till 
dennes motpart i kommissionärsavtalet, och att kommissionären endast 
har rätt att kräva betalning till sig själv om hans motpart i kommissionärs-
avtalet redan fått betalt.2997

2993 Hur många band har varierat sedan den första upplagan 1893 (bl a till följd av 
att vissa volymer i vissa upplagor utgjort halvband, gissningsvis p g a tryckeritekniska 
begränsningar). Staubs ursprungliga ambition var att skriva en samtidigt kort och full
ständig framställning. I den 12 och 13 uppl Hult använde innebar detta fem band. Kom
mentaren är än idag ledande och föreligger i ny bearbetad upplaga fr o m 2008, utgiven 
av Canaris, Habersack & Schäfer. Där rör det sig om ståndsenliga 15 band, inalles omfat
tande ca 14 000 sidor.
2994 I original lyder § 396 HGB: ”Der Kommissionär kann die Provision fordern, wenn 
das Geschäft zur Ausführung gekommen ist. Ist das Geschäft nicht zur Ausführung 
gekommen, so hat er gleichwohl den Anspruch auf die Auslieferungsprovision, sofern 
eine solche ortsgebräuchlich ist; auch kann er die Provision verlangen, wenn die Ausfüh
rung des von ihm abgeschlossenen Geschäfts nur aus einem in der Person des Kommit
tenten liegenden Grunde unterblieben ist. [styckebrytning] Zu dem von dem Kommit
tenten für Aufwendungen des Kommissionärs nach den §§ 670 und 675 des Bürgerli
chen Gesetzbuchs zu leistenden Ersatze gehört auch die Vergütung für die Benutzung der 
Lagerräume und der Beförderungsmittel des Kommissionärs.”
2995 Jfr SOU 1988:63 s 104.
2996 Staub, Kommentar zum HGB, Bd 4 12 och 13 uppl 1927 s 700 anmärkning 12.
2997 A st. Jfr § 670 BGB.
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I den andra Staubanmärkningen nämns att kommissionärens anspråk 
mot kommittenten, på att befrias från sin skuld till motparten i kom
missionärsavtalet, inte är ett anspråk som fritt kan överlåtas eller pantsät
tas till vilken tredjeman som helst. Kommissionärens befrielseanspråk mot 
kommittenten kan endast överlåtas och pantsättas till den tredjeman som är 
motpart i kommissionärsavtalet.2998

Det sistnämnda är nog det främsta argumentet för Hults synsätt. 
Kommissionärens begränsade möjligheter att förfoga över sitt befrielse
anspråk (som utgör motsvarigheten till täckningsfordran) kan nämligen 
anses tala för att det värde anspråket innebär ska betraktas som förbe
hållet kommissionärens motpart i kommissionärsavtalet, det vill säga 
tredjemannen. Det finns därmed utrymme att påstå att en tysk kom
missionärs täckningsfordran, i de avseenden som här berörts, är avsedd 
att komma endast tredjemannen till godo. Vilket alltså skulle tala för att 
medge direktkravsrätt.

Det tyska rättsläge som SchmidtRimpler och Staub beskriver skiljer sig 
dock från det svenska. En kommissionär har enligt 14 § kommissions
lagen normalt rätt att kräva betalning till sig själv,2999 och har dessutom 
enligt 9 § normalt rätt att få förskott.3000 Motsvarande ordning gällde 
även tidigare, enligt 30 § i 1914 års kommissionslag (såvitt gäller för

2998 Staub, a a s 704, anmärkning 20. Jfr även K Schmidt, Handelsrecht 5 uppl s 882. 
Den dogmatiska förklaringen till den begränsade överlåtbarheten, av kommissionärens 
anspråk på befrielse, är att överlåtelse skulle medföra en innehållsförändring (Inhalts-
änderung). Enligt § 399 BGB kan nämligen inte fordringar överlåtas om prestation 
(Leistung) till annan än den ursprungliga borgenären inte kan ske utan att fordrans 
innehåll förändras, och en överlåtelse av befrielseanspråket (som utgör ett anspråk på att 
tredjeman betalas, att kommissionären får säkerhet eller att kommittenten övertar skul
dansvaret mot tredjeman) skulle medföra en förändrad prestationsplikt för gäldenären, 
här kommittenten. I praxis har bekräftats att denna BGB:s regel om överlåtelsehinder 
omfattar anspråk enligt § 257 BGB (jfr RGZ 80, 183, 184, och se därom t ex K Schmidt, 
a st, eller Krüger (red), Münchener Kommentar zum BGB Bd 2 § 257 Rn 8). Kommis
sionärens befrielseanspråk kan dock enligt praxis överlåtas till tredjemannen trots att det 
därigenom förvandlas till ett betalningsanspråk (Zahlungsanspruch, jfr K Schmidt, a st 
m hänv till rättsfallen RGZ 121, 303, 305; RGZ 140, 373, 378 samt BGHZ 12, 136).
2999 Jfr S O Johansson, Kommissionslagen s 184 ff; Håstad, Köprätt och annan kon
traktsrätt 6 uppl s 316. Se även Lindskog, Om rörelsekommission, JT 1990–91 s 33 ff 
(märk dock att huvudregeln, enligt Lindskog, Betalning 2 uppl s 233 vid not 773 (varom 
i not 1064 ovan) är att: ”Så länge Bs skuld till A är obetald utgör helt enkelt täcknings
fordringen ingen tillgång för B och följaktligen heller inte för hans borgenärer.”).
3000 Förskottsrätten aktualiseras innan förfallo eller leveranstidpunkten enligt kommis
sionärsavtalet är inne, men efter att detta avtal ingåtts, om inte annat följer av kommis
sionsavtalet. Jfr prop 2008/09:88 s 39, 102; S O Johansson, Kommissionslagen s 148 ff, 
samt Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt 6 uppl s 316. Jfr även NJA 2007 s 758 
på s 773 samt Lindskog, Betalning 2 uppl s 252; Lindskog, Om rörelsekommission, JT 
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skottsrätten kan dock diskuteras om inte den stöddes på okodifierade 
principer).3001

Det sagda torde innebära att ett av de främsta skälen för Schmidt
Rimplers och Staubs tyska synsätt inte gör sig gällande för svenska kom
missionsförhållanden. Som utgångspunkt torde också en kommissionär 
enligt svensk rätt kunna förfoga fritt över sina fordringar på täckning 
och provision, genom att överlåta eller pantsätta desamma till vem som 
helst som är villig att förvärva rätten,3002 och detta till och med om kom

1990–91 s 33 ff, Zackariasson, Privity of Contract and Direct Claims, Fs AvtL 100 år 
Bd 2 s 247, samt i noten nedan.
3001 Jfr prop 2008/09:88 s 102. Jfr även S O Johansson, Kommissionslagen s 148 f, som 
menar att 30 § implicerar kommissionärens förskottsrätt ”genom orden ’Har kommissio
nären själv fått till tredjeman fullgöra avtal …’ ”, och därvid hänvisar till bl a NJA II 1914 
s 221, där förskottsrätten impliceras (se längre ned i denna not). Jfr även Zackariasson, 
Direktkrav s 73 f och JustR Håstads tillägg i NJA 2000 s 48, första st på s 56: ”en kom
missionär har rätt till förskott från kommittenten till täckning av skulden till tredje man 
(NJA II 1914 s 221). En kommissionärs konkursbo kan således kräva ut täckningsford
ringen från kommittenten utan att ha betalt tredje man och sedan dela ut medlen till kon
kursborgenärerna i allmänhet (NJA II 1914 s 279).” Lindskog, Lagen om handelsbolag 
och enkla bolag 2 uppl s 929 not 63, har mot Håstad invänt att det sista ställe vartill han 
hänvisar (dvs NJA II 1914 s 279, som innehåller specialmotiveringen till 56 § GKommL) 
inte säger något om när täckningsfordran får göras gällande. Det stämmer. Det hänvisade 
stället är dock tämligen tydligt med att tredjeman inte kan grunda någon rätt mot kom
missionären eller dennes borgenärer på att denne av kommittenten har något att fordra. 
Detta kan anses tala emot att låta tredjeman överta täckningsfordran, och alltså för vad 
Håstad gör gällande i anslutning till motivstället. I sin kritik förbigår Lindskog också det 
första motivställe vartill Håstad hänvisar till stöd för förskottsrätten, dvs NJA II 1914 
s 221. Där återfinns Obligationsrättskommitténs specialmotivering till 30 § i GKommL. 
Specialmotiveringen inleds så här: ”När kommissionären på uppdrag av kommittenten 
och för dennes räkning slutit avtal med tredje man, åligger det, där ej annat avtalats, kom
mittenten att tillhandahålla försäljningskommissionären den vara, som skall levereras, 
och inköpskommissionären penningar till betalning av det inköpta eller ock att i kom
missionärens ställe fullgöra leveransen eller erlägga betalningen direkt till tredje man. Har 
kommittenten underlåtit att uppfylla denna sin skyldighet och kommissionären i följd 
därav själv nödgats fullgöra avtalet, bör det följaktligen åligga kommittenten att ersätta 
honom vad han utgivit. En bestämmelse av detta innehåll har upptagits i första stycket.” 
Motiven ger alltså ganska otvetydigt stöd för att kommissionären har en rätt till förskott 
(eller förtäckning), i den meningen att densamma, när kommissionärsavtal slutits, har 
rätt att få pengar till fullgörelse av avtalet med tredjeman. Utlägg krävs alltså inte. Som 
saken beskrivs framstår den situation som regleras i 30 § 1 st GKommL (att kommissio
nären själv fått fullgöra avtalet) som ett tänkt undantagsfall, och inköpskommissionärens 
rätt att få pengar till fullgörelse utgör en spegelbild av försäljningskommissionärens rätt 
att få sig tillställt det kommissionsgods med vilket kommissionärsavtalet ska fullgöras – 
vilket förstås normalt ska ske innan fullgörelsen.
3002 Jfr Ross, Om ret og retfærdighed s 234 som noterar att en ”magt til at disponere over 
rettigheden” är karaktäristerisk för fordringsrättigheter, och att denna makt: ”betyder at 
den berettigede har magt til gennem derpå rettede dispositive udsagn (især overdragel
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missionären gentemot kommittenten utfäst sig att inte överlåta fordring
arna.3003 (Att en överlåtelse i strid med utfästelsen utgör ett avtalsbrott 
mot kommittenten innebär inte att överlåtelsen blir overksam.) Man kan 
kanske argumentera för att förfogandemöjligheterna borde inskrän
kas, i vart fall i händelse av kommissionärens konkurs (det vore möj
ligen konsekvent med Lindskogs syn på täckningsfordringar),3004 men 
i nuläget finns det såvitt bekant inget som tyder på att de skulle vara 
det.3005 (Undantag har främst diskuterats för vissa typer av fordringar, 
där det finns sociala skyddsskäl eller då en fordran är av starkt personlig 
karaktär.)3006

De skäl som, givet de tyska källställen vartill Hult hänvisar, kan antas 
ligga till grund för hans antagande om täckningsfordrans ändamål synes 
därmed inte göra sig gällande för svenska förhållanden. Detta medför att 
Hults import av ändamålsresonemanget framstår som en import av något 

seerklæring og testamente) at fremkalde den retsvirkning, at en anden person, angivet i 
udsagnet, nu rycker ind i rettighedspositionen.” En viss dispositionsmakt kan alltså sägas 
ligga inbyggd i själva fordringsbegreppet. Angående fordringars, som utgångspunkt oin
skränkta, överlåtbarhet, se i not 3005 nedan m hänv.
3003 Härigenom avviker svensk rätt från tysk (om svensk rätt, jfr i not 3005 nedan). Av 
§ 399 BGB följer nämligen att fordringsöverlåtelser kan förhindras genom avtal med 
gäldenären. § 354a HGB innehåller dock tvingande undantagsregler, enligt vilka vissa 
överlåtelser, trots avtal i enlighet med § 399 BGB, får verkan mot gäldenären. Gäldenären 
kan dock likväl med befriande verkan betala till överlåtaren. Se om avtalade överlåtelsebe
gränsningar t ex Kötz, Vertragsrecht 2 uppl s 516 ff (jfr även § 137 BGB och därom Kötz 
a a s 89 f, om att huvudregeln är att egendoms överlåtbarhet inte kan begränsas genom 
avtal – en huvudregel från vilken alltså fordringar är undantagna).
3004 Jfr Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 134 vid not 108. Man 
kan dock även tänka sig att täckningsfordran får överlåtas, men att tredjemannen skulle 
ha rätt att separera de i anledning av överlåtelsen influtna medlen såsom surrogat, så slip
per man tumma på principen om fordringars överlåtbarhet i onödan, jfr i noten nedan.
3005 Huvudregeln är ju att fordringar, även ännu inte förfallna sådana, fritt kan överlåtas, 
se t ex NJA 2017 s 343, HD:s domskäl p 9: ”Det är en civilrättslig huvudprincip att pen
ningfordringar, oavsett om de är fastställda eller inte, fritt kan överlåtas. Undantag görs 
endast när särskilda omständigheter föreligger (se NJA 1993 s. 222).” Jfr även Lindskog, 
Betalning 2 uppl s 266 f m omf hänv, inte minst till hans tillägg i NJA 2009 s 570 som 
bl a innehåller följande lilla pärla: ”Huvudregeln är att en fordringsrätt kan överlåtas. Det 
är en närmast självklar ordning i en marknadsekonomi. Om fordringsrättigheter inte 
kunde överlåtas skulle det innebära ett hinder för en marknadsstyrd resursallokering. Det 
skulle också begränsa borgenärens möjligheter att tillgodogöra sig det värde som ford
ringsrätten representerar. Ytterligare en konsekvens skulle kunna vara att detta värde inte 
blev åtkomligt för borgenärens borgenärer. Tunga skäl talar således för den grundläggande 
principen om den fria överlåtbarheten av fordringsrättigheter.”
3006 Jfr t ex NJA 2017 s 343 och Lindskog, Betalning 2 uppl s 266 m hänv.
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som är illa avpassat för svensk obligationsrätt.3007 För att mot allegorins 
form spinna vidare på den åtminstone förr populära komparativrättsliga 
metaforen med ”transplantationer”,3008 kan därmed sägas att Hults trans
plantation av tyskt kommissionstänkande riskerar att leda till uppkom
sten av en vanprydande knöl.

Den danska källa vartill Hult hänvisar är Anders Christian Evaldsens 
Bidrag til Læren om Fuldmagt og Beslægtede Retsforhold från 1872.3009 I 
det relevanta avsnittet bygger Evaldsen på en allmän princip, ”hvis gaar 
tilbage på Romerretten”.3010 Enligt denna princip gällde att mandatariens 
(dvs mellanmannens):

”Formue skal være uberørt baade i den ene og de anden retning ved de med 
Trediemand foretagne Retsnegotier.”3011

Evaldsen hänför sig till Paulus, Digesta 17.1.45 pr, som rör mandat och 
för sådana ger visst stöd för hans påstående.3012 I svensk översättning 
lyder Digestastället:

”Om du på mitt mandat köper en gård, har du då [först] med prisets utgi
vande en actio mandati [mandatariens talan mot mandanten] mot mig, eller 
redan före det, så att du må sälja din egendom? Och rätt säges i actio mandati 
ingå, att jag må ådra mig obligatio, som mot dig säljaren kan resa: för jag kan 
kräva att din actio emptio venditio [talan mot säljaren] till mig förlänas.”3013

3007 Hults framställning är drygt 80 år gammal och vid hans tid var kommissionsfigu
ren väsentligt mindre tröskad, varför importen då förmodligen kunde upplevas som mer 
närliggande.
3008 Watsons transplantationsmetafor är förvisso sönderkritiserad i litteraturen (han har 
själv omtalat den bok varifrån metaforen härrör som att ”den föll död från tryckpressen”), 
men det spelar ingen roll för våra syften.
3009 Det är en professorsavhandling, dvs en bok skriven på förelagt ämne i samband med 
ansökan till en professur vid Köpenhamns universitet (se den onumrerade sidan efter 
bokens titelblad, där det anvisade ämnet framgår). Evaldsens förlorade dock i konkurren
sen med Deuntzer, som med sitt bidrag Om Fuldmagt og dermed beslægtede Retsforhold 
kom att vinna professuren. Se härtill Björne, Den konstruktiva riktningen s 33, 54.
3010 Evaldsen, Bidrag til Læren om Fuldmagt og Beslægtede Retsforhold s 87 f.
3011 Evaldsen, a a s 87 f.
3012 Evaldsen, a a s 87 f.
3013 Översättningen och kursiveringen är mina. På latin lyder Paulus, Digesta 17.1.45 pr: 
”Si mandatu meo fundum emeris, utrum cum dederis pretium ageres mecum mandati, 
an et antequam des, ne necesse habeas res tuas vendere? et recte dicitur in hoc esse man-
dati actionem, ut suscipiam obligationem, quae adversus te venditori competit: nam et ego 
tecum agere possum, ut praestes mihi adversus venditorem empti actiones.”, min kurs, 
som motsvarar den ovan. Notera att det rör sig om ett symmetriargument – jfr i och vid 
not 2883 ff ovan.
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Evaldsen tar (de kursiverade delarna av) källstället till intäkt för att såväl 
förpliktelserna som rättigheterna i förhållande till tredjeman, i det inre 
förhållandet mellan mandatarie och mandant ska anses höra till den sena
res förmögenhet.3014 Att så är fallet för fullmaktsförhållanden, som ibland 
setts som en arvtagare till det romerskrättsligt mandatavtalet, är okontro
versiellt.3015 Evaldsens studieobjekt omfattade också fullmakt,3016 och då 
källäget när boken skrevs lär ha inneburit att Evaldsen primärt hade att 
vända sig till tyskromersk litteratur,3017 framstår det också som närlig
gande att beakta mandatreglerna.

Det är dock knappast givet att de romerskrättsliga principerna om 
mandat är relevanta för kommission – det låter sig rent av ifrågasättas om 
ett lösryckt digestaställe om romerskrättsliga mandatavtal ska ges någon 
som helst betydelse för nutida (eller dåtida) kommissionsförhållan
den.3018 Evaldsen ansåg dock att den princip han ville se uttryckt av Pau
lus innebar att kommissionären vad gäller täckningsfordringar inte kunde 
inta någon egentlig borgenärsställning i förhållande till kommittenten.3019 
Syftet med täckningsfordran var endast att kommissionären skulle erhålla 
medel att förmedla vidare till tredjeman.3020 (Resonemanget är alltså rätt 

3014 Evaldsen, a a s 87 f, jfr s 93.
3015 Se t ex Grönfors & Dotevall, Avtalslagen 4 uppl s 106, 114, 176. Ang historian, jfr 
t ex Evaldsen, a a s 1 ff; Trygger, Om fullmakt såsom civilrättsligt institut, t ex s 99; Adler
creutz, Gorton & LindellFrantz, Avtalsrätt I 14 uppl s 365; Grönfors, Ställningsfullmakt 
och bulvanskap s 75 f m hänv samt Zimmermann, The Law of Obligations s 49, 54 ff.
3016 Evaldsen, Bidrag til Læren om Fuldmagt og Beslægtede Retsforhold, var det alltså, jfr 
även sidan efter titelbladet, där det framgår att det utgör ett försök till att besvara en ålagd 
fråga, vilken innefattade flera olika mellanmansfrågor, se även t ex a a s 8 ff.
3017 Något ungefärligen motsvarande det beroende av tyska källor som för svenska för
hållanden beskrivits av Sundell, Tyskt inflytande på svensk civilrättsdoktrin 1870–1914, 
lär ha gällt även för danska rättsvetare. Jfr 4.3.2 ovan och t ex Björne, Den konstruktiva 
riktningen s 2, 258, 337. Mycket riktigt är också den stora majoriteten av Evaldsens käl
lor tyska, se t ex s 87 f där Evaldsen namedroppar Savigny, Thöl, Treitschke, och den lite 
uppblåste Hindenburg.
3018 Det finns dock en tradition av att spåra inte bara fullmaktsfigurens, utan också 
kommissionsfigurens historia till det romerskrättsliga mandatavtalet. Se t ex Evaldsen 
a a s 1 ff, bl a s 6, vid B. Jfr även t ex S O Johansson, Kommissionslagen s 17 f och i 
not 3023 nedan.
3019 Evaldsen, Bidrag til Læren om Fuldmagt og Beslægtede Retsforhold s 87 f och s 92: 
”[…] Kommissionæren, som bemærket, ikke har nogen egentlig Kreditorberettigelse 
overfor Kommittenten. Først naar Kommissionæren har fyldestgjort Trediemand, kon
tant eller i Mellemværende, har han en ubetinget Ret til att fordre, att Kommentten 
betaler til ham; men forinden kan han kun fordre Frigjørelse for sine Forpligtelser […] og 
kan navnlig kun fordre Penge til det te  bestemte Øiemed.”
3020 Jfr i noten ovan samt Evaldsen, a a s 97: ”[…] antages saaledes Kreditorerne i de for 
fremmed Regning foretagne Forretninger overfor Fallentens øvrige Kreditorer at have Ret 
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likt Hults, och för den delen Lindskogs, som också betonat att värdena 
endast är ”på väg förbi kommissionärens förmögenhet”.)3021

Evaldsen ansåg i allmänhet att såväl de rättigheter som de skyldighe
ter som uppstår genom kommissionärsavtalet ska anses tillhöra (ägas av) 
kommittenten, och var därmed öppen för att i vissa fall låta tredjeman 
kräva kommittenten.3022

Även om man accepterar att digestastället har relevans, vilket man möjligen 
kan övertala någon om – kanske genom att slänga sig med en sedvanligt 
slarvig historieskrivning enligt vilken romersk rätts mandatum är ursprunget 
till vår tids kommissionsregler –3023 så kan det ifrågasättas vad det uttalande 
som tillskrivs Paulus egentligen ger stöd för. Digestastället beskriver actio 
mandati (contraria), det vill säga mandatariens (formulär)talan mot man
danten, och menar att i densamma ingår, att mandanten må ådra sig obli-
gatio, som tredjeman (förutsatt att man generaliserar – specifikt omnämns 
endast den som säljer en gård (fundum) till mandatarien) kan åberopa för att 
resa krav mot mandatarien.3024

Om man nu ska projicera nutida juridisk-tekniska raster på det romerskrätts-
liga källmaterialet, så synes detta innebära att Paulus menade att mandata
rien skulle ha rätt till täckning, och att sådan kunde åstadkommas i form 
av att mandanten övertog skulden mot tredjeman, eller på annat sätt inter
cederade i förhållandet mellan mandatarien och dennes motpart (det fram
går inte att intercessionen ska vara befriande för mandatarien, även om det 
givet nutida doxa synes ligga nära till hands att anta att det skulle krävas). 
Det finns dock inget som tyder på att t redjeman skulle ha rätt att använda 
sig av actio mandati, och stället handlar alltså enbart om mandatariens och 
mandantens interna förhållande.

Evaldsens tolkning av det romerska källstället är att förstå mot bakgrund 
av hur det, och många andra ställen, åberopats i tysk rättsvetenskap (på 

til udelukkende Fyldestgjørelse af de endnu forhaandenværende tilstrækkelig individuali
serde Dækningsmidler.”
3021 Se vid och i not 2827 ovan.
3022 Jfr Evaldsen, Bidrag til Læren om Fuldmagt og Beslægtede Retsforhold s 88 samt i 
det följande. Jfr dock Evaldsen, a a s 97 f, för ett undantag. Jfr vidare, angående frågan 
om ägandet till kommissionärsfordringarna nedan Bd 2, kap 17 i anslutning till NJA 
2014 s 760.
3023 Det skulle man t ex kunna stödja på Trygger, Om fullmakt såsom civilrättsligt insti
tut (jfr där t ex s 35 ff not 1 och 2, samt s 97 och 108), som intar en viss kultställning 
i anledning av den påverkan undersökningen kom att få i Obligationsrättskommitténs 
arbete, se om Trygger bl a 4.3.2 m hänv och jfr t ex Tiberg & Dotevall, Mellanmansrätt 
9 uppl s 17. Jfr även S O Johansson, Kommissionslagen s 17 f m hänv och Grönfors, 
Ställningsfullmakt och bulvanskap s 75 ff.
3024 Se citatet strax ovan. Fundum (fundus) kan möjligen istället översättas som jord
egendom, en bit grund (jfr tyskans Grundstück), eller fastighet. Det har dock ingen bety
delse för resonemanget här.
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vilken Evaldsen gärna bygger)3025 för att konstruera den tyska professors
rätt som syftade till att genom medvetna rekonstruktioner skapa fungeran
de regler för det tyska rättslivet under 1800talet, snarare än till att göra 
det romerska källmaterialet rättvisa. (Det var alltså inte historieforskning 
i egentlig mening.) Det krävs som synes också en generaliserande, och lite 
fantasifull, tolkning av Paulusstället för att det ska anses ge uttryck för den 
princip Evaldsen där vill se uttryckt – för att en kommissionär saknar egent
lig borgenärsställning avseende täckningsfordran, det står ju inte där.

För tydlighets skull bör dock framhållas att Evaldsen, liksom de andra 
författarna, utgick ifrån att tredjeman i allmänhet inte kunde ha någon 
rätt direkt mot kommittenten.3026 Det som var uppe till diskussion var 
den i förhållande därtill begränsade frågan om tredjemans rätt att överta 
kommissionärens täckningsfordran (eller att trots kommissionärens kon
kurs oavkortat tillgodogöra sig de i anledning av densamma influtna 
medlen). Evaldsen ansåg att en egentlig direktkravsrätt vore oförenlig 
med kommissionsförhållandets natur.3027 Avsaknaden av sådan rätt borde 
följa redan av att tredjeman inte kände till att det fanns en kommittent. 
(Även om varken huvudmannens identitet eller existensen av en huvud
man måste vara fördold för tredjemannen, så synes Evaldsen i sitt reso
nemang anta att så normalt var fallet.)3028 I vart fall borde direktkravsrätt 
normalt vara utesluten därför att tredjeman fick anses ha accepterat att 
hålla sig till kommissionären, genom att ingå kommissionärsavtalet med 
densamma i dess eget namn.3029

Det må ha varit hur det vill med tredjemans kännedom om kommissionsför-
hållandet på Evaldsens tid. Om vi tillåter oss en liten utvikning kan dock 
konstateras att det åtminstone numer står klart att tredjemannens känne
dom om huvudmannens existens inte utesluter att det rör sig om kommis
sion.3030 Sådan kännedom kan i och för sig vara beaktansvärd inom ramen 
för tolkningen av de rättshandlingar som företagits mellan mellanmannen 
och tredjeman, men den är ingalunda avgörande för klassificeringen av rela
tionen. Den kritiska frågan i sammanhanget är istället i vems namn, och 
för vems räkning, mellanmannens rättshandling företagits – och specifikt 
om den företagits i eget namn för huvudmannens räkning (1 § kommis

3025 Jfr vid och i not 3017.
3026 Evaldsen, a a s 86 f. Samma uppfattning vid ungefär samma tid f ö Trygger, a a s 104.
3027 Evaldsen, a a s 86 f, jfr s 92.
3028 Jfr Evaldsen, a a s 86, 87 och 89.
3029 Evaldsen, a a s 86. Samma argument förekommer även på andra håll, bl a hos Hult, 
Om kommissionärsavtalet I s 13, 14 f.
3030 Se redan NJA II 1914 s 168 f där Obligationsrättskommittén är tydlig på den punk
ten och inte verkar betrakta det som någon kontroversiell fråga. Jfr Hult, Om kommis
sionärsavtalet I s 13 f. Jfr även Grönfors, Ställningsfullmakt och bulvanskap s 164 ff och 
vidare nedan.
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sionslagen). Tredjemans eventuella uppfattning om för vems räkning rätts
handlingen företagits är utan principiell betydelse för klassificeringen som 
kommission.3031 Däremot är tredjemans uppfattning om i vems namn 
kommissionärens rättshandling företagits avgörande för samma klassifice
ring, under förutsättning att uppfattningen är befogad.3032 (O)Vetskap om 
kommissionsförhållandet kan rimligen också påverka tredjemans uppfatt
ning om för vem ett kommissionärsavtal ingås – eftersom man knappast 
lär tro att avtalet ingås i någons vars namn, eller blotta existens, man saknar 
kännedom om.

Den relevanta gränsdragningen är här förstås gränsen mellan kommission 
och fullmakt. Båda rättsfigurerna rör rättshandlande för annans räkning. De 
skiljer sig åt genom att kommissionären rättshandlar i eget namn medan 
fullmäktigen gör det i annans, det vill säga huvudmannens, namn. För att 
det ska röra sig om fullmakt krävs att tredjeman på grundval av för honom 
synliga omständigheter har en befogad uppfattning om att rättshandlingen 
företas i huvudmannens (annans) namn (och därutöver att tredjeman med 
fog uppfattar mellanmannen som behörig att rättshandla på det sätt som 
skett, varvid de omständigheter som grundar tredjemannens intryck måste 
härröra från huvudmannen).3033 Redan det faktum att tredjeman tror att 
mellanmannen rättshandlar i annans namn (än sitt eget) måste dock anses 
utesluta kommission – oavsett hur (o)befogad uppfattningen är, och obero

3031 Jfr Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt 6 uppl s 321: ”Lagbestämmelsen utgår 
således från att det är kommissionärens avsikt vid avtalet med tredjeman – och inte kom
missionärens uppdrag – som avgör för vems räkning ett avtal ingåtts” (mina kurs). Jfr även 
NJA 1914 II s 273; NJA 1937 s 619; Karlgren, En bok om bolag: Några randanteckning
ar, SvJT 1956 s 619 not 11; samt Karlgren, Studier över privaträttens juridiska personer 
och samfälligheter utan rättspersonlighet s 160 f och efter honom Nial & Hemström, 
Handelsbolag och enkla bolag 4 uppl s 207. Jfr även SOU 1988:63 s 99 ff, ssk s 104 f 
(”Kommissionärens avsikt – hans ’inre vilja’ – vid förvärvet bör alltså anses avgörande när 
det gäller frågan för vems räkning han köpt.”), och 49 §; Håstad, Sakrätt avseende lös 
egendom s 149 f SOU 2005:120 s 227 f; samt Lindskog, Lagen om handelsbolag och 
enkla bolag 2 uppl s 423 (som även noterar att det i sammanhanget stundom omnämnda 
rättsfallet NJA 1938 s 560 är irrelevant för frågan om för vems räkning avtalet ingåtts – i 
målet påstod sig en panthavare, som utbjudit till sig pantsatta aktier vid auktion, och vid 
densamma inropat desamma, ha gjort detta för den pantsättande aktieägarens räkning; då 
panthavaren dock saknade aktieägarens uppdrag, lämnades panthavarens påstående utan 
bifall). Jfr även Grönfors, Ställningsfullmakt och bulvanskap s 169. Jfr dock Hult, Om 
kommissionärsavtalet I s 131 ff, ssk s 160 ff (varom dock SOU 1988:63 s 105).
3032 Notera dock att också en obefogad uppfattning om att rättshandlingen företagits i 
annans namn, innebär att det inte  rör sig om kommission, se därtill vidare nedan, och 
jfr till det som sägs ovan t ex Grönfors, Ställningsfullmakt och bulvanskap s 169 f, som 
hänv till bl a NJA 1927 s 573; NJA 1931 s 483 (HD:s minoritet); NJA 1935 s 290 (jfr 
även NJA 1905 s 244 och NJA 1937 s 312) och NJA 1914 s 318. Jfr även Lindskog, 
Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 423 f m omf hänv; Hult, Om Kommis
sionärsavtalet I s 13 f; Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt 6 uppl s 313, 305, samt 
Adlercreutz, Gorton & LindellFrantz, Avtalsrätt I 14 uppl s 239 ff.
3033 Jfr 10 § 1 st avtalslagen samt NJA 2013 s 659 och NJA 2014 s 684.
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ende av från vem de omständigheter som påverkat tredjemans uppfattning 
härrör. Detta följer av att temat för bedömningen av i vems namn rättshand
lingen företagits är hur tredjemannen uppfattat det hela, och en uppfattning 
om att den inte företas i mellanmannens eget namn innebär att ett av de 
avgörande rekvisiten för kommission inte är uppfyllt.3034

Evaldsens argument antyder ett av de teman enligt vilket tredjemannens 
rätt mot kommittenten har diskuterats. Med en svepande generalisering kan 
sägas att obligationsrätten tenderar att skydda god tro (i vart fall då tron 
är befogad). En tredjeman som rättshandlat med en mellanman, i förlitan 
på dennes huvudmans existens (och solvens), kan möjligen också framstå 
som mer skyddsvärd än en som inte känner till huvudmannen och därmed 
förlitat sig (blint) på mellanmannen. Att utifrån det argumentera för att, 
åtminstone, en tredjeman som känner till kommittenten skulle ha rätt att 
ta över kommissionärens täckningsfordran framstår dock som vilseledande. 
Tredjemannens insikt om huvudmannens existens borde inte tillskrivas 
någon självständig betydelse för den förstnämndes rätt mot den senare,3035 
åtminstone inte enligt reglerna om kommission. Tredjemannens befogade 
uppfattning om att huvudmannen lovat något (exempelvis att svara för mel
lanmannens agerande eller skulder) kan visserligen, i princip, medföra en 
rätt att kräva huvudmannen, det är dock en annan sak, eftersom sådana fall 
styrs av andra regler. (Det kan t ex röra sig om fullmakt, borgen eller kanske 
utomobligatoriskt uppgiftsansvar.)

Nåväl. Åter till saken, som alltså här är Evaldsens syn på kommissionärens 
täckningsfordran.

Trots avsaknaden av egentlig direktkravsrätt ansåg dock Evaldsen att 
täckningsmedlen, också i händelse av kommissionärens konkurs, skul
le komma tredjemannen till godo, vilket innebar att tredjeman borde 
medges separationsrätt till antingen täckningsfordran som sådan eller 
till influtna täckningsmedel (under förutsättning att de var tillräckligt 
individualiserade).3036 Evaldsen uttrycker sig i sammanhanget i termer av 
gäldenärens (fallentens) rätt att protestera, mot att borgenärerna tvingar 
boet att utan rätt tillägna sig täckningsmedlen genom att omfördela dem 
till allmänna boet.3037 Därigenom kom Evaldsen att tematisera frågan 
som en fråga om kommissionärens rättigheter, snarare än om tredjemans 

3034 Jfr t ex NJA II 1914 s 168 f (med motiveringen till 4 § GKommL). Ett ”befogat 
intryck” kräver ju i princip två saker kumulativt: dels att det finns ett intryck, dels att 
detsamma på grundval av synbara omständigheter är befogat.
3035 Jfr t ex NJA II 1914 s 168 f och t ex S O Johansson, Kommissionslagen s 293.
3036 Evaldsen a a, tydligt s 97.
3037 Evaldsen a a s 96: ”Navnlig maa Fallenten kunne protestere imod, att Kreditorerna 
paatvinge ham en Tilegnelse af Dækningen, der er i Strid med det foreliggende Retsfor
hold.” (i originalet är hela citatet skrivet med spärrad stil), jfr s 94 och 88.
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eller konkursboets sådana, på ett sätt som verkar avvika från det sätt på 
vilket saken senare diskuterats.

Evaldsen ansåg alltså att tredjeman skulle ha rätt att överta kommissio
närens täckningsfordran mot kommittenten. Det avgörande argumentet 
för denna ordning var, ungefär som hos de ovan nämnda författarna, att 
(om)fördelning till allmänna boet skulle stå i strid med täckningens ända-
mål, och därför med kommissionsförhållandets natur.3038

När det kommer till ändamålsresonemanget är Evaldsen präglad av 
tysk rätt.3039 Det inbegriper frågorna om kommissionärens rätt till täck
ning – det vill säga frågorna om kommissionären har rätt att kräva betal
ning till sig själv, och om det kan ske i förskott samt frågan om kommis
sionärens möjligheter att förfoga över sin täckningsfordran. Givet vad 
som ovan anförts om skillnaderna mellan tysk och svensk rätt vad gäller 
dessa frågor, framstår det därmed som mindre motiverat att ta särdeles 
stort intryck av Evaldsens argumentation i denna del.

Även vad gäller åberopandet av Evaldsen kan alltså Hult sägas ha byggt 
på tysk rätt, låt vara att den denna gång råkade förmedlas via en dansk 
källa. Samma problem som är aktuellt avseende de tyska källorna gäller 
alltså för den danska, vilket vill säga att de skäl som motiverar antagandet 
om täckningsfordrans ändamål inte gör sig gällande för svensk rätt. Sam
mantaget synes detta innebära att Hults antagande om täckningsfordrans 
ändamål framstår som ganska grundlöst, med hänsyn till källäget när det 
först gjordes och de argument i sak som där (inte) framfördes.

Ändamålsantagandets brist på saklig grund får också sägas vara ägnad 
att påverka intrycket av täckningsfordransanalysens vederhäftighet i frå
gor om direktkrav, i negativ riktning.

Så här långt har vi undersökt stödet för själva ändamålsantagandet, och då 
kommit att huvudsakligen fokusera på det källstöd som åberopats – för 
att i de åberopade källorna kunna finna sakskäl till stöd för antagandet. 
Stödet för ändamålsantagandet har befunnits vara tunt. Detta leder till 
frågan om det går att underbygga täckningsfordransargumentet på något 
annat sätt, än genom sådana teleologiska operationer som berörts såhär 
långt.

Denna fråga tar vi oss an i det följande. Först eftersöks nytt källstöd, 
genom att undersöka vilket stöd för täckningsfordransargumentet som 

3038 Antagandet om täckningens ändamål löper genom hela avsnittet på s 86 ff, och fram
går tydligt på s 92: ”Først naar Kommissionären har fyldestgjort Trediemand, kontant 
eller i Mellemværende, har han en ubetinget Ret till at fordre, at Kommittenten betalar 
til ham; men forinden kan han kun fordre Frigjørelse for sine forpliktelser […] og kan 
navnlig kun fordre Penge t i l  det te  bestemte Øiemed.” (spärr i original).
3039 Jfr ovan i och vid noterna 3025 och 3017. Se även Evaldsen a a s 86 f, 92, 95 och 98.
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går att uppbåda ur domstolspraxis. Därpå undersöks de sakskäl Lind
skog anfört för att supplera ändamålsantagandet, för att utröna i vilken 
utsträckning dessa är ägnade att övertyga.

Kort sagt fortsätter vi alltså den pågående kontextualiseringen, i syfte 
att främja mer informerade utvärderingar av täckningsfordransargumen
tet och reflekterade ställningstaganden till argumentation där det anförs 
som ett möjligt argument för direktkrav.

6.5.4 Argumentets stöd i praxis
Det argument som baseras i täckningsfordrans ändamål finner numer 
visst stöd i några rättsfall från Högsta domstolen.

Till att börja med NJA 2009 N 65, där HD, enligt ovan, efter över
klagan meddelade prövningstillstånd i hovrätten, i anledning av att 
fordringsförhållandena i målet ansågs innebära att det fanns ett sådant 
samband som aktualiserade en prejudikatintressant direktkravsfråga.3040 
I HD:s beslut står följaktligen:

”En annan fråga, som inte berörs i tingsrättens beslut, är huruvida sam-
bandet mellan T.B:s arvodesfordran hos A.K. (huvudfordringen) och dennes 
därav föranledda rättegångskostnadsfordran (täckningsfordringen) är sådant 
att T.B. ska anses ha rätt till den senare fordringen och vad som influtit på 
denna framför A.K:s utmätningsborgenärer (s.k. direktkravsrätt).”3041

Då det för denna fråga saknades vägledande avgöranden, samt då:
”Olika uppfattningar om vad som på ett mer generellt plan är en lämp
lig och försvarlig ordning i täckningsförhållanden har kommit till uttryck i 
rättslitteraturen (se t.ex. Zackariasson, Direktkrav, 1999, Ulfbeck, Kontrak
ters relativitet, Köpenhamn 2000 och Tørum, Direktekrav, Oslo 2007)”,3042

ansågs frågan vara av prejudikatintresse. Eftersom prövningstillstånd 
meddelades och då en del av motiveringen till detta var att det rörde 
sig om ett täckningsförhållande, kan HD:s beslut tas till intäkt för att 
det enligt domstolen hade potentiell betydelse för rättsförhållandena mel-
lan parterna att det rörde sig om ett täckningsfordransfall. Vilken betydelse 
det skulle ha besvarade domstolen inte (eftersom det hade varit direkt 
olämpligt i ett beslut om prövningstillstånd), men det kunde alltså vara 
av någon betydelse för direktkravsfrågan.

3040 Jfr 4.1.3.3 ovan, efter not 1040.
3041 NJA 2009 N 65, första stycket i HD:s beslutsskäl. Mina kurs.
3042 A st.
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Det är i sammanhanget inte ointressant att uppmärksamma den princip 
som tycks ligga bakom valet av litteraturexempel. Listan ger som synes ett 
exempel från vardera av de skandinaviska länderna, i form av en doktors
avhandling. Därigenom förbigås Lindskogs skrifter, varigenom det faktum 
att beslutet i allt väsentligt bygger på och ger uttryck för hans uppfattning 
hamnar i skymundan.3043 Det kan dock noteras att Zackariasson enligt ovan 
ingående berör Lindskogs argument från Något om täckningsfordringar, och 
att Betalning, som numer med hänsyn till dess aktualitet utgör den mest 
naturliga hänvisningen, inte utkom i sin första upplaga förrän 2014.3044 I 
sammanhanget kan även noteras att såväl Ulfbeck som Tørum är mer posi
tivt inställda till direktkrav än Zackariasson, samt att Lindskog, som i Betal-
ning undersökt det nordiska rättsläget på området, ansett jämförelsen utfalla 
till Sveriges nackdel (något vi återkommer till 6.6 nedan).3045

Prövningstillståndsavgörandet i NJA 2009 N 65 ledde till slut fram till 
avgörandet i NJA 2012 s 697, som berörts ovan.3046 I 2012 års dom
skäl nämns inte sambandet mellan fordringarna i de olika leden som ett 
relevant skäl för direktkrav, trots att HD berör ett antal andra allmänna 
sådana skäl.3047 När prejudikatfrågan väl kom till avgörande valde alltså 
domstolen att helt förbigå det argument som i beslutet om prövnings
tillstånd framhölls särskilt. Även om 2009 års PTbeslut innan 2012 
års avgörande kunde ha åberopats som ett stöd för att täckningsfordran 
hade (potentiell) betydelse för direktkravsrättsfrågan, så synes HD:s näs
tan utstuderade förtigande av sambandsargumentet i 2012 års fall tala 
emot att tillmäta argumentet betydelse.3048 Domstolen tar visserligen 

3043 Att det rör sig om ett Lindskogskt inspirerat ställningstagande syns redan i ordva
len, synbarligen inklusive i det faktum att domstolen växlar till att tala om ”fordringen” 
istället för ”fordran”. Jfr vid not 2892 ovan. Jfr även 4.1.3.3 ovan, vid och i not 1041. Det 
är heller ingen av de författare som hänvisas till som gör ett stort nummer av betydelsen 
av att det rör sig om ”täckningsförhållanden” eller använder den terminologin. Även om 
sådana förhållanden undersöks (vilket faller sig naturligt vid undersökningar av direkt
krav) så tematiseras inte materialet i anslutning till det analysschemat eller i de termerna.
3044 Däremot fanns i och för sig böckerna Kvittning, Preskription och Lagen om handels
bolag och enkla bolag, som alla berör täckningsfordransproblematiken och presenterar 
hans grundläggande syn på saken. Se i nuvarande upplagor, Lindskog, Kvittning 3 uppl 
s 404 f, 445 ff; Lindskog, Preskription 4 uppl s 224 ff; Lindskog, Lagen om handelsbolag 
och enkla bolag 2 uppl s 926 ff, alla m v hänv.
3045 Se Ulfbeck, Kontrakters relativitet, bl a s 215 och 223 och därtill Lindskog, Betal
ning 2 uppl s 224 not 753 samt Tørum, Direktekrav, som inte riktigt är explicit med 
kausalsambandets betydelse, men där Lindskog, a st och s 302 not 1042 (m hänv t Tørum 
a a s 208 ff, 199 ff, 184 ff och 322 ff), ändå vill se det som väsentligen konsekvent med 
hans egen analys. Jfr även Lindskogs tillägg i NJA 2014 s 760, p 9.
3046 Se 4.1.3.3 ovan.
3047 Jfr NJA 2012 s 697, HD:s domskäl p 15.
3048 Särskilt i ljuset av att HD i NJA 2012 s 697, i domskälens p 15, direkt hänvisar till 
Lindskogs JFTartikel (dvs Något om täckningsfordringar, JFT 1985 s 229 ff, som enligt 
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inte uttryckligen avstånd från sambandsargumentet, men i ljuset av PT
beslutet synes det slutliga avgörandet kunna läsas som att domstolen i NJA 
2012 s 697 inte fann sambandsargumentet vara ens beaktansvärt.3049

Argumentet finner även visst, om än likaledes svagt, stöd i avgörandet i 
NJA 2017 s 601. Som utvecklats ovan hade en skadelidande i vissa fall 
rätt att tvångsvis överta en ansvarsförsäkringshavares fordran mot försäk
ringsgivaren, enligt 95 § 3 st i 1927 års försäkringsavtalslag. Sett till resul
tatet kan denna rätt jämställas med en direktkravsrätt, konstruerad som 
ett slags tvångscession.3050 I 2017 års avgörande anförde domstolen att 
sambandet mellan de olika fordringarna var ett skäl för lagens reglering. 
Domen är i och för sig inte enhetligt avfattad, och den minoriteten där 
referenten ingick uppmärksammade inte sambandets möjliga betydelse, 
men Högsta domstolens majoritet, i vilken JustR Lindskog ingick, skrev:

”Det samband som vid ansvarsförsäkring föreligger mellan den tredje mannens 
skadeståndsfordran och den försäkrades anspråk på försäkringsersättning 
föranledde tidigare viss reglering i 95 och 96 §§ lagen (1927:77) om för
säkringsavtal. Enligt huvudregeln hade den försäkrade inte rätt att uppbära 
någon ersättning i vidare mån än han hade betalat skadelidanden eller fått 
dennes samtycke (95 § första stycket). Närmast som en konsekvens av det hade 
en skadelidande vid den försäkrades konkurs rätt att av boet få den försäk
rades anspråk mot försäkringsbolaget överlåtet på sig (95 § tredje stycket). 
Utgångspunkten för regleringen var att försäkringsbolaget fick framställa 

ovan var hans första och kanske huvudsakliga utläggning om täckningsfordransproble
matiken) framstår förtigandet som närmast uppsåtligt. Det torde också vara en del av 
förklaringen till Lindskogs irritation mot fallet, se därom i noten nedan.
3049 Jfr Lindskog, Betalning s 279 not 975, som uttryckt missnöje över ”det intellektuellt 
magra avgörandet” i NJA 2012 s 697, väsentligen i anledning av att ”kausalsambandet 
[inte] berörs” eller tillmäts vederbörlig betydelse (jfr a st och s 284 not 999), samt ovan. 
På ett mänskligt plan är det lätt att förstå hans reaktion, då det framstår lite som att han 
då i nära, nu i över, 30 års tid, i orubblig förvissning om den egna ståndpunktens för
tjänster, kämpat för att få andra att inse sambandskriteriets avgörande relevans, och låta 
detta ligga till grund för en generösare inställning till direktkrav i svensk rätt – och när det 
väl kommer ett prejudikatämne lämpat för att lägga det hela till rätta (”eller åtminstone 
rakt ut meddela att ståndpunkten var fel, vilket väl vore det minsta man kunde begära?”) 
så råkar det falla på en annan avdelning än Lindskogs, där kollegorna inte förstår hur 
det hela ligger till, egentligen, och därför låter det fina prejudikattillfället glida dem ur 
händerna. Det kan noteras att han i 2 uppl, s 302 not 1043, sänkt tonen, men därigenom 
nästan kommit att markera än starkare mot fallet genom att tala om: ”det föga vägle
dande avgörandet” – vilket man alltså inte ska bry sig så mycket om – och HD:s närmast 
utstuderade förtigande av sambandsargumentet skulle alltså inte ges någon betydelse, för 
rättsläget. Jfr även i not 2163 ovan.
3050 Se HD:s majoritets (Lindskog, Lindeblad och Andersson) domskäl i NJA 2017 
s 601, p 7. Även minoriteten (Mattsson och Calissendorff) berör den äldre försäkringsav
talslagens regelverk, men då utan att nämna något om sambandskriteriets relevans.
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samma invändningar mot den skadelidandes anspråk som mot den försäk
rade. Det blev också ordningen med den metod (överlåtelse) genom vilken 
det avsågs säkerställt att försäkringsersättningen skulle komma skadelidan
den till godo (jfr 27 § skuldebrevslagen).”3051

Det kan noteras att beskrivningen intill sista meningen avviker ifrån 
det sätt på vilket reglerna motiverades i förarbetena till GFAL, där de 
avgörande argumenten för tredjemannens rätt direkt mot försäkrings
givaren istället angavs vara det samhälleliga intresset av att försäkrings
ersättningen kommer skadelidanden till godo och att den skadevållande 
försäkringshavaren inte vinner något på att orsaka skada.3052 Domstolens 
beskrivning är därmed missvisande, då det att döma av motiven inte var 
’sambandet’ som ’föranledde regleringen’. Beskrivningen kan dock läsas 
som att den inte är avsedd som annat eller mer än en ungefärlig redo
görelse för de tidigare reglerna, som kontext till den fortsatta bedöm
ningen i målet, där den nu gällande försäkringsavtalslagen var tillämplig. 
Det framstår också som långtgående att dra några större växlar på HD:s 
beskrivning – ens om den varit rättvisande hade den väl fått betraktas 
som obiter dictum och därmed föga prejudicerande.3053

Från HD kan möjligen även nämnas JustR Håstads tillägg i NJA 2000 s 48. 
Håstad uttalar sig där om skälen för att ge ett ombud direktkravsrätt (i vid 
mening)3054 mot klientens rättsskyddsförsäkringsgivare. Efter att i sitt till
lägg ha redogjort för ett antal skäl, som berörts ovan, konstaterar Håstad att: 
”Således gör utbetalningsvillkoret (ändamålsbestämmelsen) en direktkravs
rätt naturlig vid rättsskyddsförsäkring.”3055

Givet omständigheterna går  det visserligen att se saken som att ombu
dets arvodesfordran mot klienten kauserade en klientens korresponderande 
ersättningsfordran mot sitt försäkringsbolag, det vill säga en täcknings
fordran. Man kan då i och för sig också fästa avseende vid just kauserandet, 
och anse fallet ge uttryck för principen att en huvudfordransborgenär A 
vars fordran kauserar en gäldenären Bs täckningsfordran mot C ska ha rätt 
att framställa direktkrav mot C. Därvid kan man också göra en sak av att 
Håstad använder termen ”ändamålsbestämmelsen”.3056 Sammantaget kan 

3051 NJA 2017 s 601, HD:s domskäl p 7, mina kurs.
3052 Se 6.2 och 6.3 ovan.
3053 Jfr 4.4.2.1 ovan.
3054 Se ang direktkravsbegreppets olika bemärkelser 4.2.1 ovan.
3055 NJA 2000 s 48, första p på s 56.
3056 Något tidigare använder han faktiskt ordet ”täckningsfordringen” också: ”Enligt 
försäkringsvillkoren är ju försäkringstagaren – och därmed hans konkursbo – inte berät
tigad till ersättning förrän ombudet betalats, och ombudet får ofta ingen utdelning vid 
konkurs. På denna punkt skiljer sig förhållandena från dem som gäller vid kommission, 
eftersom en kommissionär har rätt till förskott från kommittenten till täckning av skul
den till tredje man (NJA II 1914 s 221). En kommissionärs konkursbo kan således kräva 



773

detta sedan tas till intäkt för att uttalandet ger stöd för att täckningsfordrans 
ändamål är att borgenären i huvudfordransförhållandet (A) ska tillgodoses 
– och alltså till stöd för ungefär den mening vi här uppehåller oss vid.3057

Även om en sådan tolkning är konstruktiv, i den bemärkelsen att den 
kan användas i direktkravsargumentation, får den dock anses illojal mot 
vad Håstad faktiskt skriver, då det som innebär att villkoret gör ”en direkt
kravsrätt naturlig” är det som föregår den ovan citerade meningen – vilken 
genom att inledas med ordet ”Således” också signalerar att det rör sig om 
en slutsats som följer av det föregående resonemanget, där sambandet eller 
täckningsfordrans ändamål inte  framhålls som avgörande.

I sammanhanget kan också nämnas att kärandens talan i det ovan berörda 
rättsfallet NJA 1995 s 197 var formulerad i termer av täckningsfordringar 
och sambandet mellan de olika fordringarna i målet.3058 Denna argumenta
tion fick dock ingen uppmärksamhet i fallet, och om något talar väl HD:s 
domskäl emot att anföra fallet som stöd för täckningsfordransargumentet, 
av ungefär samma skäl som domskälen i NJA 2012 s 697 enligt ovan gör 
det.3059

I litteraturen har även fallet NJA 1980 s 383 nämnts som ett för det 
här aktuella direktkravsargumentet relevant fall.3060 Rättsfallet har berörts 
ganska ingående ovan.3061 Fallet kan i och för sig också möjligen anses 
röra direktkrav, i vid mening, då det rör en A–B–Ckonstellation.3062 Som 
utvecklats ovan var ansvarsgrunden dock närmast kvasikontraktuell (eller 
möjligen ett fingerat avtal).3063 För att fallet ska kunna göras relevant för 
täckningsfordransfrågan synes därmed fordras att fallet tolkas efter ett gan
ska långtgående Goodhartskt mönster – där man bortser i stort sett helt 
från domskälen och istället identifierar och fäster sig vid vissa omständig
heter, specifikt vid att det förekom fordringar, med ett visst samband.3064 
Inte ens med en sådan misstänksam hermeneutik synes dock fallet kunna 
förmås att erbjuda något särskilt stabilt stöd för täckningsfordransargumen
tet, i synnerhet då argumentation som byggs på fallet kommer att bli sårbar 
för refutationer. (Till exempel i interrogatorisk form: ”Men, var det inte 
kvasikontrakt?”, ”Hade inte culpan någon betydelse då?”)3065 Refutationer 
som sammantaget lätt borde kunna få fallet att framstå som irrelevant för 
täckningsfordransargumentet.

ut täckningsfordr ingen från kommittenten utan att ha betalt tredje man och sedan 
dela ut medlen till konkursborgenärerna i allmänhet (NJA II 1914 s 279).”, min spärr.
3057 Jfr till det sagda Lindskog, Betalning 2 uppl s 230 f, 232 f.
3058 Se NJA 1995 s 197, i tingsrätten, på s 198 och i not 1115 ovan.
3059 Jfr (dock?) Lindskog, Betalning 2 uppl s 230 f, 232 f.
3060 Se Lindskog, Preskription 4 uppl s 216 not 558.
3061 Se 4.4.3.3 ovan.
3062 Jfr 4.2.1 och 6.1 ovan.
3063 Se om rättsfallet 4.4.3.3 ovan.
3064 Se och jfr 4.4.2.1 ovan.
3065 Se till dessa frågor 4.4.3.3 ovan.
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Sammantaget får nog sägas att de anförda avgörandena ger ganska skralt 
stöd för täckningsfordransargumentet. För att de ska övertyga om argumen
tets relevans och ge det någon styrka synes i princip krävas: för det för
sta en tämligen vid bestämning av direktkravsbegreppet; för det andra 
omtolkningar efter Goodhartskt mönster av rättsfallen, där man på ett 
mer eller mindre långtgående sätt bortser från domskälen, och betonar 
att fallomständigheterna innebar att vissa samband fanns, för att sedan 
göra gällande att det var på grund av dessa samband som ”direktkraven” 
i fallen medgavs; samt för det tredje att man kan övertyga om att dessa 
samband var det egentligt utslagsgivande (ratio decidendi) och att det 
alltså inte rör sig om endast slumpartade eller rent kasuella samband vid 
sidan av saken.3066 (Som ett slags obiter dicta, vilka i vissa av fallen inte 
ens utsagts.)

Den argumentativa uppförsbacken får med andra ord beskrivas som 
rätt brant. Den som vill anföra täckningsfordransargumentet för att över
tyga om att direktkrav ska medges, kan därmed rekommenderas att söka 
sitt stöd för detta annorstädes än i praxis – och med det sagt kan vi nu 
övergå till att beröra de andra argument av sakskälskaraktär som anförts 
till stöd för täckningsfordransanalys genomslag, varav särskilt de argu
ment som anförts till stöd för, eller som supplement till, ändamålsanta
gandet är av intresse.

6.5.5 Andra argument till stöd för ändamålsantagandet 
– tillgångsargumentet och frågan om vinster på  
andras bekostnad

Kort repetition: Täckningsfordransargumentet går alltså ut på att direkt
krav bör medges i fall där en huvudfordran kauserar en täckningsfordran 
på ett sådant sätt att det kan sägas finnas ett orsakssamband mellan ford
ringarna, och borgenären i huvudfordransförhållandet inte kan få betalt 
av den egna gäldenären. As fordran mot B kauserar en Bs fordran mot C, 
vars ändamål är att A ska få betalt. Täckningsmedlen ska i realiteten bara 
passera förbi B.3067

Om dock B blir insolvent så riskerar pengarna att dras in hennes kon
kurs och omfördelas till allmänna boet. För att möta detta hot mot den 
rationella ordningen har det gjorts gällande att täckningsfordran inte ska 
ses som en tillgång i Bs konkurs – varigenom risken att täckningsmedlen 
”dras in i konkursens svarta hål” försvinner.3068 Därigenom skulle även 

3066 Jfr om accidentalargumentet nedan vid not 3144 f.
3067 Se vid och i not 2827 ovan.
3068 Cit från Lindskog, Advokaten i rättssalen, JT 2007–08 s 568. Jfr vidare nedan.
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risken för att C gör en vinst på bekostnad av As förlust neutraliseras. Tanken 
är då att C genom att slippa betala B gör en vinst, vilken svarar mot den 
förlust A gör genom att inte få full utdelning i Bs konkurs.3069

Det rör sig om två separata men delvis förbundna argument, vilka som 
nämnts kan kallas tillgångsargumentet, respektive vinstargumentet. De all
männa topiker till vilka argumenten anknyter har vi redan varit inne på, 
när vi berört principen om borgenärernas lika rätt i konkurs respektive 
obehörig vinstargument till stöd för direktkravsrätt.3070

Vad gäller den särskilda form av vinstargument som är specifikt för 
täckningsfordringarna finns det inte mycket att tillägga, till det som 
redan framhållits, om argumentet ses som självständigt i förhållande till 
tillgångsargumentet. (Till att det kan ses som förbundet med detsamma 
kommer vi strax.) Det förtjänar dock uppmärksammas att vinstargumen
tet, genom att ta sikte på just en vinst, synes implicera en jämförelse med en 
alternativ situation, i förhållande till vilken C vinner något.

För att man ska kunna tala om att C gör en vinst, verkar därför krävas 
att C i princip vore skyldig att betala, men nu av någon anledning slipper 
göra det och därigenom ”vinner” rätten att behålla pengarna. Annor
lunda uttryckt verkar vinstargumentet bygga på premissen att C är skyldig 
att betala, eftersom undvikandet av en kostnad vilken man har rätt att 
undvika svårligen borde kunna ses som en vinst av det slag som ska för
anleda rättsordningens ingripande. (Annars vore exempelvis det faktum 
att någon inte ger någon annan en gåva att betrakta som en sådan vinst, 
vilket framstår som krystat, och i vart fall föga förtjänstfullt.)

Närmast till hands ligger då att förstå det som att vinstargumentet byggs 
på att det relevanta jämförelseobjektet blir situationen att B inte gått i kon
kurs, därför haft medel att betala A, också gjort det, och därigenom fått 

3069 Se Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 929, not 63 in fine 
(där det retoriskt frågas om inte ickemedgivandet av att tredjeman får överta kommis
sionärens täckningsfordran, ”skulle […] betyda att rättsordningen godtar att tredje man 
gör en förlust och kommittenten en däremot svarande vinst?”), och s 930 not 67: ”[…] 
får man godta att konkurs för huvudfordringsgäldenären (= täckningsborgenären) leder 
till det mindre lyckade resultatet att huvudfordringsborgenären gör en förlust som svarar 
mot en täckningsfordringsgäldenärens vinst. Det är efter min uppfattning, som någon 
uttryckt det, dålig juridik!” Jfr även HD i NJA 2007 s 758: ”Måste beställaren hålla sig 
till entreprenören, riskerar han att få endast en mindre del av sitt krav tillgodosett vid 
entreprenörens konkurs, medan det bakre ledet gör en vinst om dess ansvar omfattar bara 
vad det främre ledet utgett […] möjligheten för beställaren att få ersättning för det bakre 
ledets vinst på beställarens bekostnad är synnerligen oviss i svensk rätt.”
3070 Se 5.5 respektive 6.3 ovan.
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rätt att kräva efterföljande täckning.3071 Det kan dock ifrågasättas varför 
det relevanta jämförelseobjektet skulle vara den hypotetiska situationen att 
B betalat, istället för den faktiska situationen att B inte betalat. Skulle det 
relevanta jämförelseobjektet vara den senare situationen, att B inte betalat 
något, så skulle, enligt Lindskogs analys, B sakna rätt att kräva täckning, 
och omvänt skulle alltså C ha rätt att vägra betala.3072

Att då se det som att C gör en vinst framstår som långsökt. Man kan 
därför tycka att den relevanta frågan borde vara om C måste betala något 
– eftersom man väl annars i stort sett alltid kan använda sig av vinstargu
mentet.3073 Att A till följd av Bs konkurs inte får fullt betalt, och därmed 
kan anses drabbas av en förlust, innebär knappast per automatik att C ska 
anses göra en vinst.3074 Om vinstbedömningen istället för att mekaniskt 
följa av konstaterandet om As förlust särskiljs från förlustbedömningen 
och bedöms självständigt, så skulle man då kunna nöja sig med att kon
statera att borgenären A gör en förlust till följd av gäldenären Bs konkurs – 
vilket i sig är föga anmärkningsvärt.

Kort sagt framstår vinstargumentet som problematiskt, då det kan ifrå
gasättas såväl om det verkligen rör sig om en sådan vinst vilken det finns 
skäl att omfördela, som om det överhuvudtaget rör sig om en vinst.

Vinstargumentet hänger ihop med det andra argumentet som här ska 
beröras och är alltså delvis förbundet med tillgångsargumentet. Närmare 
bestämt på så vis att det behövs ett resonemang som utmynnar i att täck
ningsfordran inte ingår i Bs konkurs. I avsaknad av ett sådant resonemang 
kan man nämligen lika gärna se det som att A, om rätt att överta täck
ningsfordran medges, gör en vinst på bekostnad av Bs övriga borgenärer, 
och då alludera på en av de traditionella invändningarna mot obehörig 
vinstargumentation – att den enas vinst motsvaras av den andras förlust 
och att de två tar ut varandra.3075

3071 Det framstår som mest konsekvent med Lindskogs egen analys, då han förutsätter 
att B inte har rätt till förskott från C, och därmed inte utan utlägg till A har rätt kräva 
täckning från C. Se därom vidare nedan, bl a vid och i not 3078 f.
3072 Jfr Hellner, Om obehörig vinst särskilt utanför kontraktsförhållanden s 160, om att 
en för vinstresonemang relevant vinst kan bestå i besparade utgifter.
3073 Resonemanget liknar då: ”Ja, nu måste ju inte du betala något; det innebär att du 
göra en vinst – och alltså måste du betala!”
3074 Särskilt i flerpartskonstellationer synes det kunna vara betydelsefullt att hålla isär de 
olika leden (rekvisiten) i vinstargumentation, till undvikande av missvisande resonemang 
och felslut. Jfr även, om att hålla isär vinstlärans olika rekvisit Schultz, Nya argumena
tionslinjer i förmögenhetsrätten: obehörig vinst rediviva, SvJT 2009 s 956 ff och i noten 
nedan.
3075 Jfr Hellner, Om obehörig vinst särskilt utanför kontraktsförhållanden s 170 ff, som 
angående mottagna prestationer framhåller att mottagarens vinst och den presterandes 
förlust normalt kan betraktas som olika sidor av samma mynt, men för andra fall öppnar 
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Nöden är uppfinningens moder; behov föder lösningar, och här har 
alltså behovet, av ett resonemang som kan neutralisera argumentet om Bs 
borgenärskollektivs vinst, fött tillgångsargumentet, som kort sagt går ut 
på att täckningsfordran mot C inte ska tas upp som en tillgång i Bs kon
kurs. Därmed saknar Bs borgenärer, utom A, all rätt till täckningsfordran. 
Att A får tillgodogöra sig täckningsfordran innebär då inte någon vinst 
på Bs övriga borgenärers bekostnad, och därmed inte heller att principen 
om borgenärernas lika rätt urholkas.3076

Det kan möjligen upplevas som kontraintuitivt att täckningsfordran 
inte skulle utgöra en tillgång i konkursen. Utgångspunkten är att konkur
sen ska hantera gäldenärens samlade skulder och tillgångar (1 kap 1 § 
KL),3077 samt att konkursbeslaget omfattar allt som tillhörde gäldenären 
vid konkursutbrottet, eller tillfaller honom under konkursen, och som 
kan utmätas (3 kap 3 § KL). Grundtanken är också att borgenärerna 
ska få ut så mycket som möjligt, av det lilla som finns kvar, och att de 
därvid ska likabehandlas. Man kan då vilja se täckningsfordran som just 
en fordran, låt vara möjligen en villkorad sådan, vilken, även om den är 
villkorad (av att B betalat A), är att se som en tillgång som vilken som 
helst (för B och därmed boet), och vars värde som utgångspunkt ska 
fördelas lika mellan borgenärerna. Sådana intuitivt enkla utgångspunkter 
ska dock inte göras sig gällande, för täckningsfordringar.

Lindskog legitimerar tillgångsargumentet på två olika sätt. Det första 
framgår redan i vad som nog är hans mest kärnfulla variant av tillgångs
argumentet:

”Så länge Bs skuld till A är obetald utgör helt enkelt täckningsfordringen 
ingen tillgång för B och följaktligen heller inte för hans borgenärer.773 A bör 

för en mer differentierad bedömning. Jfr även Hellner, Betalning av misstag, JT 1999–00 
s 411 som noterar den inte sällan föreliggande svårigheten att bedöma vem som egentli
gen gör en vinst (jfr även först a a s 171) och skriver att det ”[f ]rån saklig synpunkt kan 
anföras att en betalning normalt är en vinst i förhållande till att ha en fordran mot ett 
företag som inte är odiskutabelt solvent”, och ser detta bestyrkt genom rättsfallet NJA 
1999 s 575. Det logiska är väl då att se det som att A, vid medgiven direktkravsrätt, skulle 
göra en vinst, antingen på bekostnad av C, som inte kan undslippa betalningsskyldig
heten trots att B inte gjort vad som ankommer på densamma, eller på bekostnad av Bs 
borgenärer, som så att säga torskar täckningsfordran.
3076 Se om den konkursrättsliga likabehandlingsprincipen 5.5 ovan.
3077 Avsikten är dock inte ”man från d[efinition]en ska kunna dra några slutsatser beträf
fande lösningen av ’enskilda uppkommande rättsliga problem’, som lagrådet uttryckte 
det.” Se därom Mellqvist, Konkursboet – Ett rätt suspekt rättssubjekt?, Fs Lindskog 
s 471 ff, ssk 472 f (varifrån citeras) m hänv.
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alltså trots Bs konkurs ha rätt till betalning av C genom ett ianspråktagande 
av täckningsfordringen.”3078

Om B inte betalat A, får hon inte kräva betalt av C, och eftersom Bs 
täckningsfordran därmed är värdelös ska den inte tas upp som en till
gång i hennes konkurs. I den varianten är argumentet ganska rakt och 
enkelt, om än inte oproblematiskt, då det hänger på premissen att Bs 
rätt till kompensation förutsätter utlägg och att hon alltså saknar rätt till 
förskott.3079 (Vad gäller kommissionsfallet verkar argumentet enligt ovan 
inte hållbart.3080 I övrigt ska det beröras vidare nedan.)3081

Det andra sättet att legitimera tillgångsargument är lite mer kompli
cerat. I grunden bygger det dock på att täckningsfordran framställs som en 
tillgång av ett speciellt slag; täckningsfordran ska betraktas på ett särskilt 
sätt och kommer då inte att ingå i konkursen på det sätt som med ett 
annat synsätt kan framstå som intuitivt tilltalande.

I den not som följer på första meningen i citatet (not 773, som alltså 
är en del av citatet) framhåller Lindskog ”vikten av att närma sig frågan 
i rätt paradigm” och hänvisar (med ”se”markör) till ett annat ställe i 
samma bok, det vill säga Betalning.3082 Hänvisningen går till ett kapi
tel om ”Borgenärskonkurrens och konkurs” vilket innehåller ganska 
ingående utläggningar om hur fordringar ska betraktas, och hanteras, i 
samband med gäldenärens insolvens. Specifikt går hänvisningen till ett 
underavsnitt om konkursboets beslagsrätt. Som för att adressera den nyss 
omtalade intuitionen inleds detta avsnitt med konstaterandet att beslags
rätten ”givetvis [omfattar] konkursgäldenärens penningsfordringar.”3083 
Trots detta ska dock inte täckningsfordran mot C omfattas.

Här blir resonemanget lite svårare att följa. (Inte minst därför att det 
utvecklas över i vart fall tio olika ställen i två olika böcker, vilka måste 
läsas mot varandra och där Lindskog i den senare publicerade boken 
synes lägga till en del materiella nyheter av fundamental betydelse för 

3078 Se Lindskog, Betalning 2 uppl s 233 m hänv, bl a till Lindskog, Lagen om handels
bolag och enkla bolag 4:56.2.3, dvs (i 2 uppl) s 926 ff, se där s 928 ff.
3079 Jfr även Lindskog, Betalning 2 uppl s 251, där det rörande frågan: ”När inträder bor
genärens rätt till betalning?”, när det kommer till täckningsfordringsförhållanden skrivs: 
”Rent allmänt bör dock utgångspunkten vara att C inte är skyldig att betala annat än när 
B har uppnått skuldbefrielse avseende As huvudfordring eller det står klart att han kom
mer att uppnå sådan befrielse (d v s att A har eller kommer att få betalt.”
3080 Se vid och i noterna 2999 ff ovan.
3081 Se i och kring not 3149 nedan.
3082 Lindskog, Betalning 2 uppl s 233, hänvisningen går till avsnitt 13.1.6.5 som börjar 
på s 684.
3083 Lindskog, Betalning 2 uppl s 684.
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resonemanget, men därvid låtit mycket vara underförstått.)3084 Det hela 
verkar dock hänga ihop med den av Lindskog introducerade och av sär
skilt Jenny Söderlund utvecklade idén om konkursboet som en association 
med borgenärerna som medlemmar.3085 Denna idé accepteras (reserva
tionslöst?) som en korrekt beskrivning av gällande rätt, och Lindskogs 
utläggning utgår sedan ifrån detta.3086

Tanken är då, förenklat, att konkursboet genom konkursbeslutet uppstår 
som ett från konkursgäldenären skiljt och självständigt rättssubjekt, vilket 
företräds av konkursförvaltaren.3087 Boet övertar genom universalsuccession 
gäldenärens samlade tillgångar och blir ålagt att i enlighet med det konkurs
rättsliga regelverket ge borgenärerna utdelning. Borgenärernas fordringar 
riktar sig mot konkursgäldenären, men borgenärerna får en annan rättighet, 
en utdelningsrätt, mot boet, som därmed är skyldigt att ge borgenärerna 
utdelning, när deras utdelningsrätter till följd av konkurshandläggning
ens fortskridande konkretiseras till utdelningsfordringar. Synsättet får flera 
olika konkreta effekter, vilket också är avsikten. Tanken är att det innebär 
en mer konsekvent systemsättning, än andra, med Lindskogs ord ”äldre” 
synsätt,3088 och därigenom leder till en mer konsekvent konkursrätt, som 

3084 En underförståendets teknik han ibland utnyttjat sig av, för att spara tid och utrym
me. Se t ex Lindskog, Preskription 4 uppl s 28 eller Lindskog, Lagen om handelsbolag 
och enkla bolag 2 uppl s 20: ”En fullt utförd rättstillämpningsanalys med avseende på 
varje identifierad rättsfråga skulle ha fullständigt sprängt framställningens ramar. Endast 
när det framstår som mer tveksamt hur en viss rättsfråga bör besvaras har därför någon 
analys utförts. När påståenden om rättsläget på viss punkt gjorts utan särskild motivering 
eller hänvisning, bygger detta på min uppfattning att lösningen på den aktuella rättsfrå
gan rimligen inte kan vara någon annan.” Med tanke på att boken även utan fullt utveck
lade analyser sträcker sig över nästan 1000 sidor kan man möjligen ha viss förståelse för 
principen. (Intressant nog har han dock, a a s 928 not 61, varit beredd att avfärda ett av 
Herres ställningstaganden, därför att det ”avge[tt]s utan skäl och således utan möjlighet 
för läsaren att bilda sig en egen uppfattning om i vilken utsträckning han satt sig in i 
frågan.”, och i ljuset av hans syn på sakskälens ensamma eller i vart fall klart överordnade 
betydelse framstår det som ett något inkonsekvent val.)
3085 Se Söderlund, Konkursrätten: Om konkursboet ses som en association i tvångslikvi
dation med borgenärerna som medlemmar, 2009, jfr i noten nedan.
3086 Jfr Lindskog, Betalning 2 uppl, § 13 på s 645 ff, där hänvisningarna till Söderlund 
duggar tätt. Jfr dock även Söderlund, Konkursrätten, bl a s 124 f, där det framgår att 
tanken bygger vidare på Lindskog. Se (numer) Lindskog, Kvittning 3 uppl s 773 och 
jfr Lindskog, Skiljeförfarande 2 uppl s 162 ff, ssk i anslutning till NJA 2003 s 3, där ett 
konkursbo ansågs bundet av gäldenärens skiljeklausul, jfr även Söderlund a a s 527 ff.
3087 Se om grundsynsproblemet och olika möjliga grundsyner Söderlund, Konkursrät
ten s 45 ff, 128 ff och jfr t ex Mellqvist, Konkursboet – ett rätt suspekt rättssubjekt?, Fs 
Lindskog s 471 ff, om Söderlund och Lindskog s 480 ff. Jfr även Welamson & Mellqvist, 
Konkurs och annan insolvensrätt 12 uppl s 32 ff.
3088 Jfr Lindskogs återkommande markeringar mot ”äldre” synsätt, t ex Lindskog, Betal
ning 2 uppl s 646, 673. Jfr även JustR Lindskog skiljaktiga motivering och tillägg i NJA 
2009 s 41.
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helhet. Genom att utforma sin framställning i enlighet med synsättet och 
därmed ta det som en korrekt beskrivning av gällande rätt tycks Lindskog 
gå längre än vad Söderlund gör i sin avhandling. Som antyds av hennes 
titel presenterar hon snarare Konkursrätten – Om konkursboet ses som en asso-
ciation i tvångslikvidation med borgenärerna som medlemmar. Det operativa 
ordet är då undertitelns första – det vill säga ”om” – som antyder att den syn 
som presenteras i avhandlingen gäller ”givet att” konkursrätten ses på det 
sättet, vilket inte nödvändigtvis innebär att det förespråkas som det korrekta 
sättet att se det på, redan de lege lata (låt vara att det väl ligger i förläng
ningen av avhandlingens idé att konkursrätten i framtiden borde byggas på 
associationstanken).3089

Synsättet är knappast okontroversiellt – inte minst därför att det innebär 
en fundamental och genomgripande ny syn på konkurs,3090 vars konsekven
ser kan framstå som svåröverskådliga. Åtminstone för dem som inte tagit 
sig tiden att fullständigt sätta sig in konkursrättens totala källbild, för att 
därigenom på allvar kunna bedöma Söderlunds resonemang – vilka genom
gående är intressanta och tankeväckande men inte sällan komplicerade och 
byggda på en del innovativa rättskällemässiga manövrar. Kort sagt synes det 
röra sig om i hög grad nyhetsvärdig och framtidsförberedande grundforsk
ning, som slår ett slagkraftigt slag de lege ferenda – snarare än om forskning 
av typen tillämpad vetenskap, avsedd att på ett mer direkt sätt ge ledning till 
rättstillämpningen.3091

Lindskog tycks därigenom komma att inte hålla överdrivet hårt på grän-
sen mellan resonemang de lege lata och de lege ferenda – vilket möjligen 
också ligger i linje med de aktivt rättsutvecklande ambitioner han själv 
uttryckt.3092

3089 Jfr Söderlund, Konkursrätten s 55 ff och s 588 ff.
3090 Se om andra möjliga synsätt (grundsyner) på konkurs Söderlund, Konkursrätten 
s 128 ff. Om processtanken/tvångsförvaltningstanken s 128 ff, skiftestanken s 139 ff, 
exekutionstanken s 147 ff, och sist men inte minst associationstanken s 153 ff, som sedan 
även utvecklas vidare i boken.
3091 Se hänv i not 3089 ovan.
3092 Jfr Lindskog, Preskription 4 uppl s 28, där Lindskog reflekterar över förhållandet 
mellan en dömande och en rättsvetenskaplig gärning och bl a skriver om den rätts
vetenskapliga självgodhet som lätt infinner sig, samt: ”Domaren kan dock inte tillåta sig 
några gränsöverskridanden mellan det fria och sköna de lege ferenda och det trånga och 
obekväma de lege lata. Det sagda hindrar nu inte rättsvetenskaparen från att i sina böcker 
uppträda som en frihetsälskande och oansvarig domare, bara detta klargörs. Genom det 
kan han ju också möjligen i bästa fall påverka den allmänna uppfattningen sålunda att 
lösningen de lege ferenda så småningom övergår till att bli de lege lata. För egen del är det 
min ambition att uppträda med en domares saklighet, men ett och annat övertramp kan 
inte undvikas.” Jfr även citatet i not 2912 ovan och I Persson, Sakrättsskydd vid dubbel
överlåtelse av enkla fordringar – en replik till Stefan Lindskog SvJT 1994 s 428 not 5. Se 
därtill dock Lindskogs påtagligt irriterade försvar i SvJT 1994 s 715 ff. Jfr även i not 924.
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Man ska alltså se på täckningsfordran på ett särskilt sätt, med ett visst 
paradigmval, vilket är bättre än andra möjliga sådana, och gör man bara 
det så kommer man att se att täckningsfordran helt enkelt inte är en 
tillgång i Bs konkurs.3093 Därigenom kan man kortsluta en del av mot
argumenten mot direktkrav och verka för den rationella ordningens slut
liga genomslag i svensk rätt.

Det rör sig alltså om en viss retorisk inramning (framing) av frågan.3094 Utöver 
att använda termen ”tillgång” och att tala om vad som ska tas upp som 
tillgångar, har Lindskog i anslutning till tillgångsargumentet använt bok
föringsklingande termer som ”aktivsidan” och ”passivsidan”,3095 och därtill 
talat om värderingen av tillgångar.3096 Sådana framställningssätt är möjli
gen ägnade att öppna för redovisningsrättsligt klingande topiker. Att göra det 
hela till en fråga om redovisning, i betydelsen bokföring, lär dock knappast 
vara Lindskogs avsikt, då det inte finns något att vinna på det. Eftersom 
redovisningsrätten i allmänhet ska följa civilrätten, snarare än tvärtom,3097 
framstår det också som petitio principii att lägga en redovisningsrättslig 
bedömning (av om en viss fordran ska tas upp som en tillgång i bokföringen 
eller inte)3098 till grund för den materiella civilrättsliga bedömningen av om 
täckningsfordran utgör en förmögenhetstillgång.3099

3093 Se i tillägg till källorna enligt ovan Lindskog, Något om rättslig flerspårighet, Fs Len
nander s 206 f med not 55.
3094 Jfr 2.5.5 ovan.
3095 Lindskog, Betalning 2 uppl s 686.
3096 Lindskog, Betalning 2 uppl s 308 not 1064: ”[…] en fråga om ett tillgångsvärde i 
Bs konkurs. Om täckningsfordringen saknar värde så länge täckningsgrunden inte är för 
handen (innebärande att B skall ha betalat till A), är det en tillgång utan värde för Bs 
borgenärer.”
3097 Så HD i NJA 1995 s 742: ”[…] skall för övrigt redovisningen anpassas till den civil
rättsliga verkligheten och inte tvärtom.”
3098 För ett exempel på risker med att knyta en civilrättslig bedömning till en bokförings
mässig sådan, se H Andersson, Trepartskonstellationer i skadeståndsrätten s 108 f.
3099 Om man är ute efter att argumentera i den riktning Lindskog gör kan det dock möj
ligen finnas en viss lockelse i att anknyta till bokföringsbedömningen. Tillgångsbegreppet 
är inte legaldefinierat i ÅRL eller BFL, men i, t ex, Bokföringsnämndens allmänna råd 
2012:1 erbjuds, i 2.12, följande definition: ”En tillgång är en resurs över vilken företaget 
har det bestämmande inflytandet till följd av inträffade händelser och som förväntas ge 
upphov till ett inflöde av resurser som innefattar framtida ekonomiska fördelar.” Enligt 
2.18 ska en tillgång endast redovisas i balansräkningen om ”de ekonomiska fördelar som 
är förknippade med posten sannolikt kommer att tillfalla eller lämna företaget i framti
den”, min kurs. I 2.19 framgår sedan att: ”Sannolikt innebär att något är mer troligt än 
inte.” Öppnar man dörren till de topiker redovisningsrätten erbjuder kan alltså dessa 
sedan läggas till grund för argumentation enligt vilken en fordrans karaktär av tillgång 
görs beroende av med vilken grad av sannolikhet man kommer att kunna kräva betalt 
(jfr även t ex Bjuvberg, Företagsekonomi för jurister s 75). Då kan man också, i linje, 
men inte identiskt, med Lindskog, hävda att det är osannolikt att Bs konkursbo kommer 
att kunna kräva C, om inte B eller boet betalat A, vilket i händelse av Bs konkurs inte lär 



782

Närmar man sig frågan i rätt paradigm – i enlighet med associationstanken 
–3100 så kan man alltså analysera den i anslutning till frågan om konkursbo-
ets beslagsrätt.3101 En djupare (i motsats till rent ”ytlig”, eller intuitiv)3102 
konkursrättslig analys kommer då att visa att A kan ges rätt att överta 
Bs rätt mot C utan konflikt med konkursrättsliga principer (principen 
om borgenärernas lika rätt, och möjligen frysningsprincipen).3103 Vid Bs 
konkurs omfattar nämligen inte konkursbeslaget täckningsfordran, om 
inte B redan betalat A, eftersom konkursboet som successor i Bs rättighe
ter inte kan få bättre rätt än B.3104 Därmed föreligger det inte någon kon-
kursrättslig konfliktsituation,3105 och ett av de viktigare argumenten mot 
direktkrav, att sådana riskerar att urholka principen om borgenärernas 
lika rätt i konkurs, gestaltas därmed som irrelevant för täckningsford
ringsfallen.3106 Annorlunda uttryckt blir konkurrensen mellan A och B 
om fordran mot C endast skenbar, eller oegentlig, eftersom C har rätt att 
vägra betala B och B därmed inte har ett legitimt krav vilket kan konkur
rera med As.3107 Den förmenta: ”[k]ollision[en] med de konkursrättsliga 

ske. På grund av osannolikheten ska då fordran inte tas upp som en tillgång, och efter
som det därmed, i praktiken, inte utgör en tillgång i Bs konkurs kan A medges rätt att 
kräva C direkt, utan att principen om borgenärernas lika rätt i konkurs urholkas. Sådan 
argumentation synes dock bedräglig, då de redovisningsrättsliga topikerna borde anses 
som sekundära, i förhållande till de civilrättsliga topiker relativt vilka argumentationen 
primärt borde föras.
3100 Lindskog, Betalning 2 uppl s 233 not 733.
3101 Jfr Lindskog, Betalning 2 uppl s 684.
3102 Lindskog, Betalning 2 uppl s 686.
3103 Jfr bl a Lindskog, Något om täckningsfordringar, JFT 1985 s 258. Frysningsprinci
pen innebär att förhållandena vid konkursbeslutet så långt möjligt ska vara bestämmande 
för borgenärernas inbördes rätt i konkurs. Man ”fryser” alltså läget vid konkursbeslutet 
och utgår från det, för att undvika att borgenärer drabbas av eventuella förändringar 
under konkursbehandlingen. Principens normativa konsekvens för täckningsfordrans
fallen skulle vara att eventuella förändringar (betalningar, eftergifter, etc) som inträtt efter 
konkursutbrottet inte ska påverka (förändra) konkursborgenärernas respektive utdel
ningsrätt.
3104 Enligt ovan. Jfr Lindskog, Betalning 2 uppl s 233, 251, 308, 686.
3105 I anledning härav har Lindskog delvis tagit avstånd från sin egen tidigare termino
logi, då det ”blivit mindre lycka[t]” att tala om ”separationsrätt” till täckningsfordran. Se 
Lindskog, Betalning 2 uppl s 308 not 1064. Angående konkursproblematiken, se även 
Lindskog, Något om täckningsfordringar, JFT 1985 s 256 ff.
3106 Tillgångsargumentet kan alltså, lika väl som ett argument för  direktkrav, ses som en 
refutation av ett av argumenten mot direktkrav. Om likabehandlingsargumentet, se 5.5 
ovan.
3107 Jfr om egentliga respektive oegentliga konkurrenssituationer Ulfbeck, Kontrakters 
relativitet s 216 ff, vartill Lindskog ansluter.
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reglerna [blir] därför endast ytlig; den saknar helt enkelt substans.”3108 
Det är Lindskogs budskap.3109

Så här långt har resonemanget huvudsakligen utvecklats mot bakgrund 
av vad som skrivs i boken Betalning. Det som skrivs där ger dock inte hela 
bilden. Om resonemanget varit svårt att följa så är det möjligen därför 
(förevarande författares tillkortakommanden åsido). Lindskog har näm
ligen främst utvecklat sin syn på tillgångsargumentet inom ramen för 
hans lagkommentar till HBL, särskilt lagens 4 kap 5 §,3110 dit Betalning 
också hänvisar.3111 Enligt analysen i kommentaren följer det av mer speci-
fikt bolagsrättsliga regler att täckningsfordran inte utgör en tillgång i konkur-
sen.3112 Som jag förstår det tjänar associationstanken också, åtminstone 
delvis, till att relevansgöra dessa argument, även om dess huvudsakliga 
funktion är en annan.3113 Om konkursboet är en association så ligger det 
ju nära till hands att anse detsamma vara underkastat associationsrättsliga 
regler.

Till stöd för slutsatsen anförs till att börja med ändamålsantagandet 
och dispositionsmöjligheten enligt ovan,3114 men i tillägg därtill alltså två 
ytterligare mer specifikt bolagsrättsliga argument. Dessa argument byggs 
i anslutning till Lindskogs utläggningar av HBL:s regler och resonemang
et blir ganska utmanande, också för den som gillar den typ av utpräglat 
teknisk juridik det här rör sig om.

3108 Jfr Lindskog, Betalning 2 uppl s 686.
3109 Jfr även Lindskog, Något om täckningsfordringar, JFT 1985 s 256 ff. Senare har 
Lindskog med gillande hänvisat till Tørum och Ulfbeck, som båda ansett att direktkrav, 
åtminstone de lege ferenda (båda uttrycker sig ganska försiktigt och skiljer mellan olika 
fall), borde kunna medges antingen utan att konflikt med konkursrättsliga principer 
uppstår, eller därför att det allmänna boets intresse inte är ett tungt vägande skäl mot 
direktkravsrätt. Se Tørum, Direktekrav s 184 ff (inte minst s 193); Ulfbeck, Kontrakters 
relativitet s 215 ff, s 223 f.
3110 Se Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 926 ff.
3111 Se bl a Lindskog, Betalning 2 uppl s 233 med not 773.
3112 Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 926 ff, ssk s 928 f m 
(kors)hänv.
3113 Dess viktigaste funktion är att göra principen i 27 § SkbrL tillämplig, på ett sätt som 
innebär att konkursboet inte kan få bättre rätt än konkursgäldenären – vilket tjänar till 
att dra tvivel över regler och förslag till regler som kan gestaltas som att de innebär att så 
vore fallet. Jfr nedan vid not 3161 ff, ssk vid och i not 3167, och t ex Lindskog, Betalning 
2 uppl s 236 f med noterna 787 och 788 samt s 308 med not 1066, och s 686 där tanken 
används för att legitimera tillgångsargumentet, som berörs närmare 6.5.6 nedan.
3114 Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 928 f. Notera, utöver det 
som sägs vid ”(i)”, att ändamålsantagandet anförs som ett av skälen till att Zackariassons 
tolkning av 4 kap 5 § HBL (enligt vilken den ger uttryck för samma princip som 56 § 
2 st GKommL) menas vara felaktig (jfr s 928 not 61 och s 914 f.) Se även vid not 2931 ff 
ovan.



784

I tillägg till att man som nämnts behöver läsa på flera olika ställen i åtminsto
ne två olika böcker, i olika avsnitt fyllda med regelmässigt informationstäta 
men ändå omfattande fotnoter (och det gäller endast under förutsättning 
att man redan är någotsånär bekant med materialet, annars krävs det nog 
att man bekantar sig med en del ytterligare mer eller mindre medelbart rele
vant material vilket Lindskog understundom hänvisar till för att utveckla sin 
mening, eller avvisa andras), samt kämpa med den tidvis tämligen tekniska 
juristprosa som trots allt betingas av såväl det material som de frågor som 
behandlas – en prosa som är, om inte pedagogisk så i vart fall kärnfull – i 
tillägg till alla dessa i och för sig trivsamma utmaningar, är resonemanget 
dessutom utmanande i sig. Delvis därför att obligationsrättsliga, sakrätts
liga, konkursrättsliga, redovisningsrättsliga (den här gången i bemärkelsen 
redovisningsmedelsrättsliga), samt sist men ingalunda minst bolagsrättsliga 
frågor underställs samfälld behandling och får samsas, hos en författare som 
med beundransvärd överblick och till synes utan ansträngning behandlar de 
olika ämnena i direkt anslutning till varandra och då eftersträvar att få det 
hela att gå ihop, på ett sätt som i slutändan ska bekräfta den antaget ratio
nella ordningen.3115

Slutsatsen blir dock såväl enkel att utläsa som otvetydig: täckningsfordran 
ska inte tas upp som en tillgång i bolagsmannen Bs konkurs.

Det första mer bolagsrättsligt präglade argumentet för denna slutsats 
då. Premisserna är som följer. När bolagsmannen B ådrar sig en skuld mot 
A är B som utgångspunkt ensamt ansvarig för denna, enligt 4 kap 5 § 
HBL. B får dock en täckningsfordran mot övriga bolagsmän, här C.3116 
För denna kan B i och för sig göra sig betald ur bolagstillgångar, vilka B 
kan ha hos sig eller i övrigt förvalta.3117 För bolagstillgångarna är B dock 
redovisningsskyldig mot C,3118 och bolagstillgångarna får endast användas 
för bolagsändamål.3119 Räcker bolagstillgångarna inte till för att täcka Bs 
ansvar mot A så är övriga bolagsmän, C, skyldig att tillskjuta medel (efter 
huvudtalet) för att täcka bristen,3120 dock inte utöver vad som följer av Cs 
tillskottsåtagande enligt bolagsavtalet (jfr 2 kap 11 § HBL; in dubio finns 
under bolagets bestånd ingen tillskottsplikt).3121 I bolagsförhållandet för

3115 Jfr Lindskog, Betalning 2 uppl s 227 not 753: ”För egen del har jag nog resonerat 
lite baklänges. Det avgörande är för mig att ordningen ’går ihop’. Då är det att märka 
att traditionella rättssatser inte räcker till.” Se även 6.5.2 ovan, om den förespråkade ord
ningens rationalitet.
3116 Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 134, 922, 928 f.
3117 Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 135, 922 f, 929, jfr även 
s 924 och s 117 ff.
3118 Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 132, 929, 135, jfr 882.
3119 Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 929, 135, jfr 132 f.
3120 Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 135, jfr 330.
3121 Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 134, 135, 324 ff, ssk 
s 330.
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utsätter inte Bs rätt att kräva betalning i anledning av täckningsfordran 
att B gjort utlägg i förhållande till A, och B kan i den meningen sägas 
ha rätt till förskott.3122 (Förskottsrätten torde innebära att det allmänna 
argumentet för att täckningsfordran inte ska ingå i Bs konkurs, att B inte 
får kräva C om inte A fått betalt, faller – då dock det allmänna argumen
tet ersätts av de särskilda bolagsargumenten står sig slutsatsen, ändå.)3123

Den beskrivna ordningen torde innehålla de centrala premisserna för 
det första mer bolagsbetonade argumentet.

Det avgörande blir att B är redovisningsskyldig för bolagstillgångarna 
samt att desamma endast får användas för bolagsändamål. Av detta, jämte 
det andra bolagsargument till vilket vi strax ska komma, ”måste följa att 
täckningsfordringen inte representerar en tillgång i konkursen.”3124 Tan
ken är att B har att använda redovisningsmedlen antingen till skuldbefrielse 
i förhållande till A, eller till att återbetala C, och att B därmed inte kan 
använda dem till något annat.3125 Eftersom Cs fordran mot B, på de 
bolagstillgångar varur B kan kräva täckning, är av redovisningskaraktär, 
så kan den vara föremål för separationsrätt, och tillgångarna ingår där
med inte i Bs konkurs (3 kap 3 § KL). Om B utnyttjar det första alterna
tivet kan saken uttryckas som att B fullgör sin redovisningsskyldighet mot 
C, genom att betala i enlighet med huvudfordran till A, och därigenom 
frigör sig själv i förhållande till A (och C), på ett sätt som innebär att 
täckningsfordrans ändamål uppfylls.

Kort sagt innebär Lindskogs analys att B inte kan använda bolagstill-
gångarna, ur vilka han kan kräva täckning, men för vilka han är redovis
ningsskyldig mot C, till något annat än att betala A (eller C), och därför 
ska täckningsfordran inte tas upp som en tillgång i Bs konkurs,3126 efter
som de inte får delas ut till någon annan än A. (Att den inte ska tas upp 
som en tillgång vilken är förbehållen – i betydelsen kan separeras av – A 
tycks följa av att det inte finns någon anledning att separera något som 
inte ingår i beslaget.)3127

3122 Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 134, 135, jfr 929.
3123 Jfr bl a vid not 3078 ovan.
3124 Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 928–930, cit fr 930, 
min kurs.
3125 Jfr Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 929, ssk not 63 med 
jämförelsen med kommissionsfallet. Jfr även Lindskog, Betalning 2 uppl s 252 f med 
not 852.
3126 Denna ordning kan dock rimligen inte gälla Bs täckningsanspråk mot C, i den del 
det finns ett sådant som överstiger bolagstillgångarna men understiger C tillskottsplikt 
enligt bolagsavtalet, låt vara att det in dubio inte finns någon sådan, se vid not 3121 ovan.
3127 Här skulle möjligen någon vilja ifrågasätta om inte det är ett cirkelargument. Mot 
ett sådant ifrågasättande skulle dock Lindskog, gissningsvis, invända att det i sig vore ett 
cirkelargument, då det genom att antyda att det inte är på det vis Lindskog förespråkat, 
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Det sagda gäller under bolagets bestånd. Det andra bolagsargumentet tar 
sikte på vad som gäller vid likvidation. Argumentet anförs i två meningar. 
Den första lyder såhär:

”I samband med bolagets likvidation har envar bolagsman enligt 2:34 1 st 
rätt att påfordra att bolagstillgångarna tas i anspråk till betalande av bolags
skulderna oberoende av vem som är ansvarsbärare härav […].”3128

Den däri givna beskrivningen är nog okontroversiell.3129 Detta följs av en 
andra mening, som lyder:

”Med utgångspunkt häri måste det stå övriga bolagsmän fritt att använda 
de bolagstillgångar som inte dras in i konkursbolagsmannens konkurs till att 
reglera också sådana bolagsskulder som (endast) konkursbolagsmannen är 
ansvarsbärare av.”

Också det en till synes okontroversiell beskrivning. Om egendom inte 
dras in i konkursen begränsas inte rådigheten till följd därav, eftersom 
rådighetsbegränsningen enligt 3 kap 1 § KL inte är tillämplig, och då 
gäller allmänna regler. Därpå följer dock Lindskogs slutsats:

”Av angivna förhållanden”, varav det andra bolagsargumentet alltså anger 
vad som gäller för egendom som inte dras in i konkursen, ”måste följa att 
täckningsfordringen inte representerar en tillgång i konkursen.”3130

Förevarande författare (som måste ha missat något?) har svårt att förstå 
på vilket sätt det andra bolagsargumentet alls är relevant för slutsatsen. 
Att något visst (allmänna regler) gäller för sådan egendom som inte dras 
in i en konkurs, kan väl inte tas till intäkt för att viss egendom inte ska 

förutsätter sitt eget resultat – nämligen att det inte är på det sätt Lindskog förespråkat 
(jfr t ex Lindskog, Betalning 2 uppl s 308 not 1066 (”förslaget synes förutsätta vad som 
tänks uppnått med det. Således bygger det på tanken att täckningsfordringen rätteligen 
utgör en tillgång i Bs konkurs.”)). Härigenom illustreras också möjligheterna att miss
bruka rent logiska argumentationsformer, och att beskyllningar om cirkelargument lätt 
blir lite tröttsamma (något som annars kanske främst illustrerats i Lundstedts författar
skap). Härav impliceras även att invändningen om cirkelargument i huvudsak är just en 
invändning – en figur att operationalisera som negativ kritik mot motståndares förment 
förfelade meningar, snarare än ett positivt argument till stöd för den egna meningen. Det 
som positivt förespråkas bör underbyggas med andra argument, bättre ägnade att faktiskt 
positivt stödja något. Jfr om den realistiska rörelsens förmedlade argumentationstabun 
4.3.2.1 och 4.3.3.3 ovan, vid noterna 1236 ff respektive 1397 ff.
3128 Se Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 929 f med not 64, och 
jfr s 681 ff. Det som uteslutits är internhänvisningar.
3129 4 kap 7 § 2 st HBL anger att vid likvidation och upplösning av enkelt bolag gäller 
bl a 2 kap 34 § och beskrivningen har alltså direkt stöd i lagtexten. Se och jfr även Lind
skog, Lagen och handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 697 f och 942 f.
3130 Lindskog, Lagen och handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 930.
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dras in i konkursen?3131 (Det blir lite som att säga: ”Om min rådighet 
inte begränsas kan jag göra som jag vill – alltså ska min rådighet inte 
begränsas!”) Det andra bolagsargumentet synes då beskriva en i och för 
sig säkert praktiskt viktig ordning (vad som gäller vid likvidation av 
enkelt bolag). Denna ordning verkar dock sakna betydelse som argument 
för slutsatsen.

Det andra bolagsargumentet tillför då inget ytterligare stöd för slut
satsen, i förhållande till de andra argumenten, och det ovan berörda för
sta bolagsargumentet blir alltså – jämte det allmänna argumentet om As 
och Cs möjligheter att disponera över Bs rätt till täckning, som enligt 
ovan anförts även i bolagssammanhanget –3132 avgörande för Lindskogs 
bolagsrättsligt präglade resonemang till stöd för tillgångsargumentet.

Det avgörande för att täckningsfordran inte ska ses som en tillgång i Bs 
konkurs, är alltså att å ena sidan Bs möjligheter att disponera över bolags
tillgångarna för att få täckning är begränsade, medan å andra sidan A och 
C kan disponera över Bs rätt till täckning.

Det finns här även en annan, mer övergripande abstrakt och allmän argu
mentationsanalytisk aspekt att beakta. En aspekt som i sammanhanget 
är mer intressant än förevarande författares (förmodade miss)förståelse 
av Lindskogs konkreta och utpräglat tekniska associationsrättsliga argu
ment.

Denna aspekt rör betydelsen av det Lindskog kallat paradigmvalet. 
Som nämndes ovan har Lindskog särskilt uppmärksammat vikten av att 
närma sig frågan om täckningsfordran utgör en tillgång i Bs konkurs ”i 
rä t t  paradigm”.3133 Det beror på att paradigmvalet här ställer saken på sin 
spets, på ett sätt som innebär att olika paradigmval medför olika konkreta 
utfall: antingen får A överta Bs täckningsfordran mot C, därför att den 
inte ingår i Bs konkurs, eller så får A inte göra det. De sätt på vilka rätts
frågan kan ges varierande retoriska inramningar kommer därmed att bli 
särskilt spännande, närmast brännande, för den aktuella frågan – vilket 
innebär att inramningsanalyser här tycks ligga särskilt nära till hands. 
Sådana har vi delvis redan påbörjat, genom att beröra bruket av asso
ciationstanken och dess konsekvenser. Vi ska även beröra frågan något 
ytterligare, i det följande.

3131 Notera, för skojs skull, att jag här använder en retorisk figur som beskrivs i not 1586 
ovan, nämligen interrogatio (eller erotema).
3132 Se Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 929 f och jfr vid 
2931 ff och 3114 ovan.
3133 Min spärr, se hänv i not 3082 och 3111 ovan. Jfr även 2.3.1 ovan.
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6.5.6 Uppsamling samt något ytterligare om frågans retoriska 
inramning och valet av paradigm

”Rättsordningen kan vinna förståelse och koherens och där
med i förutsebarhet genom att man förhåller sig till en sys
temsättning eller en god bild (bildsättning) såsom uttryck 
för en rättslig företeelse. [En bildsättning] kan vara ett gott 
redskap, och inte bara för jurister utan också i affärslivet och 
samhället i övrigt. Men för att redskapet skall göra någon 
kommunikativ nytta, för det är vad det handlar om, så måste 
det fungera på det förväntade sättet. Goda system och bild
sättningar bör därför ges presumtionsverkan, där en viktig 
aspekt är förutsebarhet.”

Stefan Lindskog3134

Lindskog har alltså inspirerats av Hult, men utsträckt dennes rekom
mendationer till ett vidare fält. Därmed har den förre kommit att helt 
generellt förespråka att huvudfordransborgenären A ges rätt att överta sin 
gäldenär Bs av huvudfordran föranledda täckningsfordran mot C, vid Bs 
konkurs, på ett sätt som motsvarar att medge A direktkravsrätt som enligt 
ett härlett direktkrav. Det beskrivna mönstret för direktkravsargumenta
tion har sammanfattande kallats täckningsfordransargumentet.

Argumentet underbyggs av flera olika premisser. Den talare som vill 
ansluta till det beskrivna mönstret för direktkravsargumentation har där
med, till att börja med, att övertyga om att täckningsfordransargumentets 
premisser är hållbara. Annorlunda uttryckt har talaren att anföra överty
gande argumentation för att underbygga själva täckningsfordransargu
mentet. Om ungefär en, eller på sin höjd två, snart, så ska vi gå närmare 
in på den för täckningsfordransargumentet särskilt viktiga frågan om 
paradigmvalets betydelse. Först kan vi dock för tydlighets skull kort repe
tera de viktigare premisserna och de utmaningar talaren i anslutning till 
varje premiss har att möta. Premisserna är som följer:

(a)  Ändamålsantagandet: Bs täckningsfordran mot C har till ändamål att 
göra B skuldfri i förhållande till A. Av detta följer att det är rationellt 
att låta avveckla skuldförhållandena därefter, vilket vid Bs insolvens 
kan ske genom att huvudfordranshavaren A får ta över Bs täcknings
fordran mot C, respektive att C får betala direkt till A och därige
nom upplösa huvudfordransförhållandet på ett sätt som innebär att 
också täckningsfordransförhållandet upplöses.

3134 Lindskog, Betalning 2 uppl s 30, noter uteslutna.
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(b)  Vinstargumentet: Då Bs rätt att kräva täckning av C kräver utlägg 
till A (jfr (c) nedan), och då B vid insolvens inte kommer att kunna 
betala A, så bör A medges rätt att ta över Bs täckningsfordran för att 
undvika att C, genom att slippa betala B, gör en vinst som svarar 
mot den förlust A gör genom att inte få full utdelning i Bs konkurs.

(c)  Tillgångsargumentet: Bs täckningsfordran mot C utgör inte en till
gång i Bs konkurs, antingen: (c1) därför att B inte har rätt att kräva 
C förrän A fått betalt (utläggspremissen); (c2) därför att A och C 
kan disponera över Bs rätt till täckning (A genom att efterge huvud
fordran mot B, C genom att betala direkt till A), varför B i realiteten 
inte råder över täckningsfordran (dispositionsmöjlighetsargumentet); 
eller (c3) därför att B enligt bolagsrättsliga regler är redovisnings
skyldig mot C för de bolagstillgångar ur vilka B kan kräva täckning, 
och således inte fritt kan disponera över dem.

Dessa premisser är alltså inte oproblematiska. Ändamålsantagandet, som 
är det enskilt viktigaste argumentet till stöd för den av Lindskog och Hult 
förespråkade ordningen för täckningsfordransfall, verkar ursprungligen 
utgöra en teoretisk import av tyskt kommissionstänkande som är illa avpassat 
för svenska rättsförhållanden. Det var Hult som stod för importen, men 
det han importerade passade redan från början illa in i den svenska rätts
systematiken, och vi har inte funnit några övertygande rättskälle eller 
sakargument till stöd för antagandet.3135 Då det kan påstås vara lika befo
gat att se det som att täckningsfordrans ändamål är att B kompenseras 
för den belastning As huvudfordran innebär, som att det skulle vara att 
A får betalt,3136 så kan antagandet lätt komma att framstå som tveksamt. 
Om man ser på täckningsfordran som en sedvanlig kompensationsrätt så 
faller alltså täckningsfordransargumentets enskilt viktigaste premiss,3137 
och den talare som vill övertyga i den aktuella frågan bör alltså ägna sär-
skild möda åt att underbygga ändamålsargumentet.

Exakt hur detta ska göras är svårt att säga. Hults variant framstår enligt ovan 
inte som särskilt övertygande. Lindskogs modus har väsentligen varit att 
utpeka det förmenta faktiska resultatet, att täckningsmedlen bara passerar 
förbi Bs förmögenhet, samt att framhålla sambandet mellan huvud och 
täckningsfordran som avgörande för detta, för att sedan utpeka ett antal 
olika fall där detta menas ske, med ett i princip induktivt resonemang. Lind

3135 Se 6.5.3 ovan.
3136 Se 6.5.2 ovan, ssk vid not 2927.
3137 Det vore då i princip en regressrätt (i helt allmän mening), i regressborgenärens eget 
intresse, för densammas egen räkning. En rätt som inte vore att analysera i termer av att 
vara ”på väg förbi” regressborgenärens förmögenhet.
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skog har då samlat ett ganska disparat källmaterial och konsekvent valt att 
betona vissa, ofta föga iögonfallande, egenskaper hos detta.3138 Hans sätt 
att argumentera kan därför beskrivas som en form av misstankens hermeneu-
tik.3139

Sättet att konsekvent förklara den As rätt mot C som han funnit stöd för 
i olika fall med att denna rätt grundas i sambandet mellan de olika ford
ringarna bygger för det första på att konstellationen av aktörer tematiseras i 
A–B–Ctermer, varigenom ett partsmässigt samband i diskursivt hänseende 
etableras, eller åtminstone framhävs. För det andra bygger det på att fal
len ses som just täckningsfordransfall, och alltså hanteras med hjälp av ett 
analysschema med visst nyhetsvärde, vilket, i den mån rättsordningen är 
konservativ, kan innebära särskilda utmaningar.3140 För det tredje bygger det 
på att de explicita motiveringar till As rätt mot C, som förekommit i de olika 
fall vilka Lindskog (om)karaktäriserar som täckningsfordransfall, betraktas 
som, om inte irrelevanta, så åtminstone underordnade i förhållande till den 
sambandsförklaring han framhållit som egentligt utslagsgivande för As rätt. 
Detta alltså trots att sambandet sällan uppmärksammats i undersökta fallen 
(kanske på grund av täckningsfordransanalysens karaktär av rättsvetenskap
lig nyordning, som innebär att det inte nödvändigtvis är många andra än 
Lindskog som noterat de samband han senare pekat ut).3141

Ett ganska tydligt exempel finns i det ovan berörda NJA 2017 s 601, där 
den domstolsmajoritet i vilken JustR Lindskog ingick framhöll att det var 
sambandet mellan skadelidandens fordran mot skadevållaren och dennas 
fordran mot ansvarsförsäkringsgivaren som föranledde den särskilda regle
ringen i 95 § GFAL. Det är ett påstående som saknar stöd i motiven, där 

3138 Se närmare 6.5.2 ovan samt särskilt Lindskog, Något om täckningsfordringar, JFT 
1985 s 229 ff och Lindskog, Betalning 2 uppl s 229 ff.
3139 Se om misstankens hermeneutik som generell läsart 4.4.2.1 ovan.
3140 Jfr bl a 4.3 och 5.8 ovan. Även om Lindskog vill spåra täckningsfordringsfrågans his
toria långt (se Lindskog, Betalning 2 uppl s 224 f not 743, jfr s 237 not 788) är det främst 
han själv som analyserat de fall han berör i termer av täckningsfordringar. (Hult begrän
sade sig väsentligen till kommissionsfallen, även om han jämförelsevis uppmärksammade 
även ansvarsförsäkringsfallet, se Kommissonärsavtalet I s 27 ff, jfr s 34.) Lindskogs första 
inlägg är som nämnts från 1985, vilket med civilrättens mått mätt är ganska nyligen, och 
det analytiska raster han där lanserade för en bred front har i vart fall inte fått det generella 
genomslag han förespråkat – varför det alltså kan påstås röra sig om en rättslig innovation 
i form av ett analysschema med visst nyhetsvärde.
3141 Jfr t ex 6.5.4 och not 1041 ovan om förhållandet mellan NJA 2009 N 65 och NJA 
2012 s 697. Träning ger färdighet och hans sätt att se täckningsfordringsproblem påmin
ner lite hur vissa, efter mångårig träning, kan bli särskilt skickliga på att urskilja, t ex, 
kommissionsförhållanden, vilka andra inte ser utan att bli hjälpta därtill. På samma sätt 
skulle alltså Lindskog kunna tyckas ha blivit särskilt skicklig på att urskilja täcknings
fordransförhållanden, som andra kan behöva hjälpa för att se. Jfr M Rosengren, Cave 
Art, Perception and Knowledge, ssk s 106 ff, eller M Rosengren, On Creation, Cave Art 
and Perception: A Doxological Approach, Thesis Eleven 2007 (nr 90) s 79 ff, inte minst 
om Empedokles på s 89 f.
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regleringen förklaras med intresset av att skydda skadelidanden, och som 
inte finner särskilt mycket diskursiv förankring annat än i Lindskogs egna 
texter.3142

Liksom vid annan argumentation som tar sikte på att något outtalat, 
underförstått eller bakomliggande är det egentligt avgörande, finns det där
med utrymme och skäl att utveckla hur man vet att just den utpekade egenska-
pen (här sambandet) är det man ska fästa vid – istället för de argument som 
förekommer tydligare, på det diskursiva ytplanet. Förenklad låter sig näm
ligen Lindskogs argumentation förstås ungefär så: ”Lika fall ska behandlas 
lika – och det som är likt i alla de här olika täckningsfordringsfallen är just 
sambandet mellan fordringarna. Detta är täckningsfordringsfallets karaktä
ristika – och eftersom sambandet blir avgörande för utgången i de här fallen, 
så bör detsamma beaktas även i andra fall, på samma sätt, och således, om 
B är insolvent, föranleda en rätt att överta täckningsfordran även där.”3143 
Den form argumentationen då fått antyder i sig ett av de motargument vilka 
förespråkaren av den aktuella argumentationslinjen borde förbereda sig på 
att bemöta.

Motargumentet utgör en specialform av ett allmänt argument, som kan 
kallas accidentalargumentet,3144 och som här alltså i princip skulle innebära 

3142 Se angående NJA 2017 s 601 6.5.4 ovan.
3143 Med lite konstruktivt citatsamlande kan man rent av säga ungefär så, med hans egna 
ord, även om det blir lite väl styltigt (därav den sammanfattande och samlande parafra
seringen). Jfr Lindskog, Kvittning 3 uppl s 446: ”Man kan således säga att såväl Kom
missionslagskommitténs förslag som jag högt skattar principen: Lika fall skall behand
las lika. Dock är föremålet för våra jämförelser inte detsamma.”; Lindskog, Betalning 
2 uppl s 46: ”bidrar till att likartade fall får likartade lösningar.”; samt s 223 f: ”A har 
en fordran hos B, som har en fordran hos C, varvid finns ett visst samband mellan dessa 
fordringar […] den kanske mest praktiskt viktiga [frågan] är om A under vissa förhål
landen har rätt att begära betalning direkt av C (direktkravsrätt).”; s 224 not 786: ”[…] 
det orsakssamband jag menar präglar täckningsfordringsförhållandet […]” s 226: ”Ett 
täckningsförhållande föreligger om A har en fordring hos B som kauserar en fordring 
hos C.”; s 230: ”täckningsförhållandet kännetecknas av det kausala sambandet mellan 
huvudfordringen och täckningsfordringen”; s 226 not 751: ”I regel är – som jag ser det 
– just frågan om kausalsambandet det avgörande för vad som gäller i olika relationer, och 
då inte minst direktkravsrätten […] själva kärnan i problematiken, det som skär igenom 
hela problemområdet, nämligen hur sambandet mellan skadeförhållandet och täcknings
förhållandet (försäkringsförhållandet) kan vara beskaffat.” (passagen rör direktkrav vid 
ansvarsförsäkring, därav ordvalen); s 228: ”En direktkravsrätt kan i vissa fall beskrivas 
så att A tar över Bs fordring hos C. A härleder med det synsättet sin rätt från B och det 
synes därför följdriktigt att tala om härledd direktkravsrätt.”, och i den dithörande noten 
754: ”i täckningsfallen [handlar det] om att A för sin huvudfordring hos B får söka täck
ning i Bs täckningsfordring hos C. Men en härledd direktkravsrätt kan föreligga också 
i andra fall fordringskedjor än täckningsförhållanden.”, se även s 233, bl a slutsatsen: 
”A bör alltså trots Bs konkurs ha rätt till betalning av C genom ett ianspråktagande av 
täckningsfordringen.”
3144 Jfr Perelman & OlbrechtsTyteca, The New Rhetoric s 327 ff och 412: ”Depending 
on wheter the connecting links between elements are regarded as ’natural’ or ’articificial’, 
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en invändning mot täckningsfordransargumentets sätt att framhäva samban-
det mellan fordringarna som det rätteligen utslagsgivande. Om direktkravs
förespråkarens motpart skulle anföra accidentalargumentet, så kan det ske 
genom att den först medger att det i ett fall i och för sig finns ett sådant 
samband som påståtts (exempelvis kan i de av 95 § 3 st GFAL reglerade fal
len anses finnas ett sådant samband som HD noterade i NJA 2017 s 601 – 
det illustreras redan genom att domstolen faktiskt noterade detsamma – och 
detta kan alltså talaren vidgå). Därpå gör den dock gällande att sambandet 
är irrelevant för fallets reglering (för regelns utformning).3145 Det i och för 
sig förefintliga sambandet gestaltas då som en vad rättsläget anbelangar acci-
dentell omständighet, en faktor som inte tillmätts självständig betydelse, då 
den inte motsvaras av något rekvisit i en tillämplig regel och inte heller har 
motiverat någon regels uppställande – en sinkadus, om man så vill.

För att bemöta accidentalargumentet bör alltså direktkravsförespråkaren, 
i det andra steg som följer på identifierandet av ett fall där ett samband före
finns, eftersträva att ådagalägga varför det inte  är något annat än samban
det som utgör den ”egentliga” förklaringen till direktkravet, eller fordrings
övertagandet, i det identifierade fallet (till exempel intresset av att skydda 
en skadelidande tredjeman, när det kommer till regeln i GFAL). För egen 
del får jag tyvärr erkänna att jag drabbats av en viss idétorka i det avseendet.

Givet diskursens nuvarande läge torde också argumentationsbördan åligga 
den som förespråkar sambandsargumentets relevans (och rent allmänt kan man 
kanske tycka att den som påstår att något innovativt, otippat eller oupp
märksammat är relevant borde åläggas att visa detta, och varför det skulle 
vara det). Det innebär att den som anför accidentalargumentet kan ha ett 
visst försteg, framför sambandsförespråkaren.3146

Även vinstargumentet kan ifrågasättas. Främst därför att det åtminstone 
delvis förutsätter sitt eget resultat. Att C gör en vinst borde förutsätta att 
C faktiskt är skyldig att betala B, vilket inte är givet, och nu slipper det, 
vilket är en av de frågor vinstargumentet anförs för att besvara.3147

Inte heller tillgångsargumentet framstår som oproblematiskt, när det 
bygger på att B saknar rätt till förskott (alternativet (c1) ovan, det som 
ovan kallats för utläggspremissen).3148 Givet vad rättskällorna för flera av 
de centrala falltyperna – de som rör i vart fall kommission, enkla bolags
förhållanden, återförsäkring och därtill åtminstone vissa skadestånds

as ’essential’ or ’accidental’, one person will see a dissociation where another sees only the 
breaking of a connecting link.” Där en koppling kan betraktas som accidentell kan detta 
alltså utnyttjas för att splittra upp en annars uppfattad enhet.
3145 Jfr Perelman & OlbrechtsTyteca, The New Rhetoric s 412.
3146 Angående möjligheten att vända argumentationsbördan, se vidare nedan.
3147 Se 6.5.5 ovan.
3148 Se 5.5 ovan, vid not 2349 ff.
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fall –3149 ger vid handen, kan det med fog ifrågasättas om den antagna 
utgångspunkten om avsaknad av rätt till förskott är hållbar. Även om det 
knappast kan uppbådas otvetydigt stöd för att B alltid och i alla fall har 
rätt till förskott (på så vis att Bs rätt till täckning från C inträder omedel
bart i och med uppkomsten av As huvudfordran mot B), så finns det för 
flera fall ganska klart stöd för att B får en sådan rätt.3150 I ljuset av detta 
kommer tillgångsargumentet i dess första variant (c1) att framstå som 
svagt, av det enkla skälet att argumentet innebär ett förespråkande av en 
generell regel, som byggs i direkt motsättning mot flera av de fall som 
fått utgöra de centrala exemplen på det som den generella regeln avsetts 
reglera. Annorlunda uttryckt förutsätts då att alla de givna exemplen är 
betrakta som undantagsfall – vilket väl inte är otänkbart, men inte heller 
särskilt troligt.3151

Tillgångsargumentet liknar också ett argument för ett visst resultat 
(den givet täckningsfordrans antagna ändamål rationella ordningen), 

3149 Se, ang kommissionärens rätt till förskott: i och vid noterna 3000 och 3001 ovan; 
ang vad som gäller för enkla bolagsförhållande, Lindskog, Lagen om handelsbolag och 
enkla bolag 2 uppl s 134 m hänv; om återförsäkring NJA 1878 s 25 och NJA 1995 s 197; 
samt om skadestånd NJA 2018 s 301, med en allmän princip i p 23 (”När ansvar ska krä
vas ut i en kedja av avtalsförhållanden kan det uppkomma frågor om hur konkretiserad 
skadeståndsskyldigheten måste vara i ett visst led för att kunna föras vidare i ett annat led. 
Normalt krävs här inte att betalningsskyldigheten är fastställd eller fullgjord (jfr Lars Edlund 
i JT 2004–05 s. 700 f.). I sådana fall måste emellertid skadeståndsskyldigheten utredas i 
det senare ledet (jfr NJA 1993 s. 222).”, min kurs), som sedan tillämpas i p 36 och således 
utgjorde ratio decidendi för HD:s avgörande. Se om fallets skadeståndsrättsliga aspekter 
även H Andersson, Huvudreglernas huvudväg utan huvudvärk – inklusive en inte alltför 
problematisk infart från en av de många sidovägarna, Infotorg 20181112. Ur praxis kan 
även påminnas om JustR Håstads tillägg i NJA 2000 s 48 (se därom i not 3001 ovan); 
NJA 2006 s 420 (jfr dock Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl 
s 134 f not 109 och Lindskog, Om fattig mans rätt till rättegång, Fs Heuman s 327 ff, ssk 
s 333 f ); NJA 2007 s 758, som för entreprenadförhållanden (eller möjligen bara general
entreprenadförhållanden, jfr NJA 2014 s 760) samt talar emot en förskottsrätt och alltså 
för den i förhållande till NJA 2018 s 301 motsatta principen.
3150 Jfr i ovanstående not, inte minst stället hos Edlund, m hänv.
3151 Det skulle då röra sig om ett argument av formen exceptio probat regulam, där exem
plen vore negativa undantag från den positiva regel som gäller generellt (ingen förskotts
rätt), snarare än postiva exempel på den generellt gällande regeln. Sådana argument är 
som sagt inte otänkbara – det är ju en av de etablerade formerna att leda principen om 
avtalets subjektiva begränsning i bevis, det vill säga att tala om principen som en regel 
vilken visas genom sina undantag. Det rör sig dock om en argumentationsform som är 
särskilt öppen för missbruk, då den innebär att man antar den generella regeln vara den 
direkta motsatsen till (alla) de positiva fall man identifierat. Det kan därmed finnas skäl 
för en viss vaksamhet, eller rent av tveksamhet, mot argumentationsformen. Sådan akt
fullhet kan yttra sig i ett slags ökat beviskrav, eller krav på supplerande argument. (Som 
vid exempelvis principen om avtalets subjektiva begränsning, vilken tenderar att stödjas 
även på andra argument än sina undantag, jfr t ex kap 5 ovan.)
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för vilket man redan tidigare bestämt sig (i Lindskogs fall synbarligen 
i anledning av ändamålsantagandet), och om vars lämplighet man nu 
föresatt sig att försöka övertyga, med till buds stående medel. Argumentet 
framstår därmed som ganska tesdrivande – snarare än som något som 
vid en mer förutsättningslös undersökning av saken identifierats som en 
beaktansvärd faktor.3152

Vad gäller det andra sättet att motivera tillgångsargumentet (dvs alter
nativet (c2) ovan, som tar utgångspunkt i dispositionsmöjlighetsargumen-
tet), att A och C i praktiken kan råda över Bs rätt till täckning, är det inte 
givet att förekomsten av en sådan möjlighet alls är beaktansvärd, på så vis 
att det skulle innebära att täckningsfordran inte ska ingå i Bs konkurs.3153 
Särskilt inte för det fall A och C inte faktiskt har disponerat, eller fak
tiskt inte har disponerat, på ett sätt som är ägnat att påverka Bs rätt. (I 
den mån A eller C har disponerat på ett sätt som påverkar Bs rätt torde 
också i princip deras dispositioner kunna angripas återvinningsvis, och 
därigenom få sina effekter neutraliserade.)3154

3152 För egen del tycker jag i och för sig att det är helt okej – alla utsagor är tesdrivande, 
i den meningen att de kan anses vara det; tesen kan bara vara mer eller mindre tydlig och 
entydig. (Jfr t ex att också de dummaste sagor kan ha en sensmoral.) En explicit normativ 
form kan dock vara ägnad att minska intrycket av objektivitet, och därmed en rättsveten
skapares trovärdighet, då en sådan form kan få publiken att vilja avfärda utsagan som en 
partsinlaga, där svaret var givet på förhand. Jfr t ex H Andersson, Forskartyper – Några 
typdrag i en rättsvetenskaplig typologi, de lege 2013 s 21 f.
3153 Jfr efter not 2935 ovan.
3154 Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 928 f not 62 har invänt 
mot möjligheten att korrigera As och Cs åtgärder återvinningsvis. Han menar att det 
är tveksamt om det går neutralisera dem genom återvinning, dels då det (1) förutsätter 
vad som ska bevisas, dels då (2) korrigeringsmöjligheterna synes tämligen ineffektiva och 
godtyckligt verkande, dels därför att (3) en borgenärs eftergift inte förefaller vara en sådan 
disposition som över huvud taget kan göras till föremål för återvinning. Se till (3) även 
Lindskog, Om separationsrätt i samband med konkurs, JT 1989–90 s 229 ff, där Kom
missionslagskommitténs ståndpunkter i SOU 1988:63 s 149 ff kritiseras. (Jfr även Lind
skog, Preskription 3 uppl s 427 f, och s 446 där han förespråkar en aktivt illojal hållning 
gentemot förslaget.) Angående (1) kan sägas att det som förutsätts visas på annan grund, 
och att återvinningsmöjligheten endast uppmärksammas som ett sätt att neutralisera 
olyckliga konsekvenser av den på annan grund gällande ordningen. Vad gäller (2) stäm
mer det nog, åtminstone såvitt gäller ineffektiviteten. Vari godtyckligheten består är dock 
oklart. Möjligen är tanken densamma som i JTartikeln, på s 230: ”För egen del finner 
jag tanken att, när annan är berättigad till betalning p g a mitt fordringsanspråk, jag inte 
skulle kunna s a s neutralisera läget genom en eftergift direkt motbjudande. Jag drabbas av 
skada p g a fel i godset men kommissionärens borgenärer och inte jag får betalt! Och detta 
stötande resultat kan jag inte ens undvika genom att avstå från mitt anspråk! Argumen
teringen kan synas emotionell men är enligt min mening högst relevant. Rättsordningens 
auktoritet kräver att man så långt som möjligt söker undvika regler som kan uppfattas 
som orättvisa. Och en regel av det innehåll som kommittén påbjuder kommer aldrig att 
vinna menighetens förståelse!” Invändningen, som synes via Hult (Om kommissionärs
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För att lyckas övertyga med tillgångsargumentet genom det sista alter
nativet (dvs (c3) ovan, angående Bs redovisningsskyldighet mot C för de 
bolagstillgångar varur B kan kräva täckning), måste man, utöver att lyck
as övertyga om att åtminstone några av de ovan berörda premisserna för 
täckningsfordransargumentet är hållbara, också övertyga om att ett annat 
paradigmval än det traditionella konkursrättsliga bör prioriteras. (Nu när
mar vi oss alltså den andra fråga som antyds i rubriken till detta avsnitt 
och noterar då att det här finns ytterligare en variation på det återkom
mande temat om en frågas status och retoriska inramning.)

Eftersom frågan om As rätt att överta täckningsfordran väl inte ställs 
på sin spets annat än vid konkurs,3155 så synes den som företräder ett tra-
ditionellt konkursrättsligt perspektiv, rätt eller orätt, ha ett visst försteg,3156 
framför den som företräder något annat än ett konkursperspektiv, alter
nativt som Lindskog associationstanken.3157

Den som vill argumentera för ett alternativt paradigmval har då att 
eftersträva att få publiken att anamma ett annat perspektiv än det som 

avtalet I s 45 not 2) gå tillbaka på Lundstedt (Obligationsbegreppet I s 168 f not 2), 
framstår som svag redan av det skälet att den är ensidig. Om man istället för i As position 
sätter ”jaget” i de övriga borgenärernas sådana, så kommer det att framstå som orättvist 
att låta A och C genom uppgörelser sinsemellan påverka ”min” rätt till utdelning. (Eller, 
om man som Lindskog vill vara hyperbolisk: det vore ju direkt motbjudande att låta dem 
på det sättet i realiteten disponera till nackdel för tredjeman!) Såvitt känt saknas empiriska 
undersökningar i frågan, men det framstår som en högoddsare att ”meningheten” alls 
skulle ha någon uppfattning om vad ska gälla för Bs täckningsfordran, och om man ändå 
tar sig tiden att förklara vad problemet gäller, så kan man väl samtidigt förklara utgångs
punkten om borgenärernas lika rätt – att tanken är att Bs konkurs ska bli lika orättvis för 
alla – och då finns det väl inget skäl att tro att meningheten inte skulle kunna greppa det 
konceptet? När det så kommer till det sista påståendet (3) torde det sakna grund, då en 
borgenärs eftergift i princip borde kunna återvinnas med stöd av i vart fall 4 kap 5 § KL 
(så a utr s 150). Lindskogs påstående om att rättshandlingen inte skulle vara till nackdel 
för borgenärerna (JT, a st) framstår som tvivelaktigt. Det praktiska fallet är väl att A har 
förhandlat med och fått någon ersättning från C för att efterge sin huvudfordran mot B 
(jfr not 2933 ovan). Eftersom en sådan uppgörelse är ägnad att förändra fördelningen i 
konkursen, lär den vara till nackdel för åtminstone någon borgenär, och det är svårt att 
se varför inte en sådan eftergift i princip skulle kunna återvinnas (en annan sak är att det 
kan finnas praktiska problem, vad gäller exempelvis möjligheterna för Bs konkursbo att 
säkra bevisning om As och Cs uppgörelse; därav angående (2) ovan).
3155 Om B är solvent kan huvudfordringsborgenären A hålla sig till B, också enligt Lind
skogs analys, jfr ovan vid not 2900 och t ex Lindskog, Betalning 2 uppl s 130: ”Så länge 
A kan få betalt av B har han alltså att hålla sig till denne.” jfr där även s 233, 307 f.
3156 Lindskog, Betalning 2 uppl s 686: ”Att A skulle kunna ta i anspråk tf för att ur denna 
gottgöra sig för hf går (åtminstone på ytan) på tvärs med grundläggande konkursrättsliga 
principer. Det kan då vara lätt att uppfatta den konkursrättsliga sidan som mer tvingande 
och låta det styra.”, min kurs.
3157 Se 6.5.5 ovan.
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kan betraktas som mest närliggande. Man har alltså att försöka bryta det 
sakrättsligt präglade konkursperspektivets dominans och försöka sälja in ett 
annat perspektiv som mer förtjänt av att få vara vägledande, för att där
igenom förändra paradigmet och frågans uppfattade status.3158

Att bryta det etablerade konkursperspektivets dominans torde vis
serligen sällan vara någon enkel sak. Som illustreras av de ovan berör
da diskussionerna om konkursbos miljöansvar har det dock lyckats, i 
åtminstone några fall. Där noterades också att det i praxis dominerande 
miljörättsliga perspektivet i och för sig ingalunda varit okontroversiellt, 
men att kontroversen inte spelat någon roll.3159 De som varit kritiska och 
förespråkat att konkursperspektivet ges genomslag även när det kommer 
till miljöansvaret har i praktiken inte fått något att säga till om – och även 
om det framstår som svårt, så är det därmed, bevisligen, inte otänkbart 
att lyckas övertyga, eller åtminstone i något fall övertala, någon publik 
om att anamma ett alternativt perspektiv.

Frågan är väl hur man ska gå tillväga med det. En av de konkreta varianter 
som förekommit för att försöka åvägabringa det erforderliga perspektivskif
tet, har varit att beskriva det hela i termer av att täckningsfordransförhållandet 
egentligen inte rör en sakrättslig konfliktsituation.3160 En sådan retorisk inram
ning (eller situering) av fallet torde kunna åstadkommas och få betydelse på 

3158 Vad gäller de hithörande frågorna tycks Lindskog och Söderlund ömsesidigt inspi
rerande och förstärkande, jfr efter not 3086 ovan och se t ex Söderlund, Konkursrätten 
s 49, där paradigmtänkandet inspirerats av Lindskog (vartill hänvisas). Se även a a s 43: 
”Redan tidens gång och samhällets utveckling medför att ett paradigm som hänför sig 
till regel eller diskursnivån alltid är i behov av översyn, förmodligen även av förändring. 
Såtillvida ligger det i paradigmets natur att det alltid, även i vilofasen, är under övergång. 
[…] Det är i alla fall rättsvetenskapens uppgift och ansvar att städa i diskursen när behov 
därav föreligger. Föreligger ett grundsynsproblem är uppgiften akut. Är det ett äldre para
digm som måste få ohämmad genomslagskraft är det upp till rättsvetenskapen att rensa. 
Är det ett nytt paradigm som måste introduceras är det upp till rättsvetenskapen att assis
tera förlossningen.” (noter uteslutna), och s 497 f, om hur direktkrav är ett exempel på 
fall där paradigmvalen varit inkonsekventa, och där det finns särskild risk för att man glider 
mellan sak- och obligationsrättsliga paradigm. Detta ställe tycks i sin tur sedan Lindskog ha 
tagit intryck av, när han betonat vikten av att närma sig täckningsfordringsproblematiken 
i rätt paradigm, se Lindskog, Betalning 2 uppl s 233 not 733 och s 686 där Lindskog 
alltså bl a hänvisar till senast a st hos Söderlund.
3159 Se 2.3.2 ovan.
3160 Som nämnts i not 2895 ovan har beskrivningarna av As rätt mot C varierat. Varia
tionerna tycks innebära en tendens att över tid komma att i ökande grad välja bort sak- och 
konkursrättsklingande termer. Tidigare har Lindskog exempelvis talat om en separations
rätt till täckningsfordringen (se bl a Lindskog, Något om täckningsfordringar, JFT 1985 
s 256 och jfr t ex Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag 2 uppl s 933), vilket 
han senare ansett olyckligt (se Lindskog, Betalning 2 uppl s 308 not 1064), samt talat 
om en pignus legis (se i a fotnot ovan), där dock inget krav på sakrättsmoment ska gälla, 
eftersom det inte är en sakrättslig konflikt i egentlig mening (jfr redan a JFTartikel, 
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olika sätt. Den viktigaste varianten – associationstanken – har redan berörts. 
Här ska ytterligare en konsekvens av synsättet, som leder till ytterligare en 
variant, beröras. Det rör sig alltså om ytterligare en ominramning av rätts
frågan.

Associationstankens fundamentala premiss är som nämnts att konkurs
boet utgör ett i förhållande till konkursgäldenären självständigt rättssub
jekt.3161 Det råder alltså inte subjektsidentitet mellan gäldenär och bo.3162 
Som rättssubjekt kan boet liksom andra sådana bära rättigheter och skyl
digheter.3163 Det är inte nödvändigtvis något speciellt med tillgångar bara 
för att de råkar tillgå ett konkursbo och eftersom både konkursboet som 
borgenär och dess gäldenär i täckningsförhållandet (som utgångspunkt) är 
solventa finns det mellan dem inga särskilda sakrättsliga komplikationer att 
beakta – såvitt anbelangar täckningsfordransförhållandet ”handlar [det] här 
om en rent obligationsrättslig fråga.”3164 Konkursboet övertar konkursgäl
denären Bs täckningsfordran mot C, varvid täckningsfordran blir att hän
föra till boets aktivsida (det vill säga tillgångssidan).3165 Lindskog menar då 
att man i regel har att ”utgå från att när det gäller ett konkursbos aktivsida 
skall man bortse från konkursen”.3166 Boet har i linje med den allmänna 
principen i 27 § SkbrL inte bättre rätt än konkursgäldenären, och kon
kursen spelar i den meningen ingen roll.3167 I anslutning till tillgångsar
gumentet kan detta innebära att konkursboet inte får kräva C utan utlägg, 
eftersom B inte fick det (jfr alternativet (c1) ovan). De rättskällor som talar 
för något annat, genom att ge B rätt till förskott eller ange att Bs kon
kursbo kan kräva C även utan utlägg, och därför kan sägas ge konkursboet 
bättre rätt än B, är då inkonsekventa med hänsyn till det rätta paradigmvalet, 
varvid intresset av rättssystematisk konsekvens talar för att dessa rättskällor 

s 257). Trenden att välja bort den sakrättsklingande terminologin kan i sig ses som en 
(om)inramning av täckningsfordransfallet.
3161 Se t ex Lindskogs skiljaktiga mening i NJA 2009 s 41.
3162 Se Lindskog, Betalning 2 uppl s 646 ff.
3163 Sådana tankegångar hör till ”äldre synsätt”, se Lindskog, Betalning 2 uppl s 645 ff.
3164 Lindskog, Betalning 2 uppl s 686.
3165 Att den är värdelös innebär inte att den inte i princip är hänförlig till aktivsidan 
istället för till passivsidan, täckningsfordran är ju ingen skuld. Jfr Lindskog, Betalning 
2 uppl s 686. Se även efter not 3086 ovan och Söderlund, Konkursrätten s 316 ff, och 
t ex s 526: ”Det brukar sägas att konkursen utlöser en universalsuccession av konkursgäl
denärens tillgångar från konkursgäldenären till konkursboet.”
3166 Lindskog, Betalning 2 uppl s 686.
3167 Se t ex JustR Lindskog skiljaktiga mening i NJA 2009 s 41: ”boet [inträder] i gälde
närens rätt sådan den är. Boet har alltså inte bättre rätt mot medkontrahenten än vad gäl
denären har. Det gäller redan vid singularsuccession (jfr 27 § skuldebrevslagen, 1936:81), 
och det gäller a fortiori när ett konkursbo tar i anspråk en konkursgäldenärens rättighet, 
eftersom det då är fråga om en form av universalsuccession.” Se även Lindskog, Återpant
sättning: Några anteckningar med anledning av en avhandling, JT 2007–08 s 845. Jfr 
även Lindskog, Betalning 2 uppl s 236 f not 787 och 788 samt s 398 not 1066. Jfr även 
vid och i not 3113 ovan.
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inte utan vidare bör anses vägledande;3168 i vart fall inte utanför sitt direkta 
tillämpningsområde,3169 sådant det fastställs genom den form av ickeexten
siv tolkning av rättskällor han förespråkar.3170

Kort sagt övertar konkursboet alltså täckningsfordransborgenären Bs 
aktivsida oförändrad och kan därmed inte kräva C. Lindskog menar sedan 
att ”den konkursrättsliga hanteringen av passivsidan” får anpassas efter 
det.3171 Det synes innebära att skuldsidan, dit huvudfordransförhållandet 
får räknas och där B alltså var insolvent gäldenär, men där huvudfordrans
borgenären nu endast har en andelsrätt (utdelningsrätten) i boet,3172 ska 
anpassas till aktivsidan, där problemet är rent obligationsrättsligt. Därige
nom antyder han ett svårgripbart och sannolikt komplicerat problem (som 
ett slags förebådan om nära förestående huvudvärk). Detta problem und
viks dock, genom att det direkt därpå, med en liksom förlösande upprep
ning, konstateras att täckningsfordran på grund av orsakssambandet mel
lan densamma och huvudfordran ska ses som en tillgång utan värde för 
konkursboet (eftersom den alltså var det för konkursgäldenären, som inte 
fick kräva C utan utlägg) – och därför inte ska tas upp som en tillgång.3173 
Och, det skriver han inte, men, om man bara accepterar hans syn på saken 
(inklusive det enligt ovan inte oproblematiska antagandet om Bs generella 
avsaknad av rätt till täckning i förskott), så slipper man alltså problemet 
(och huvudvärken).3174

3168 Det synes vara konsekvensen av Lindskogs resonemang i Betalning, på s 686, jfrt m 
s 308 och 233.
3169 Så JustR Lindskog i hans skiljaktiga mening i NJA 2009 s 41, se stycket som börjar 
med: ”Förekomsten av regler som avviker från principerna hindrar dock inte att princi
perna är vägledande när tillämpliga regler inte finns.”, och jfr de två stycken som föregår 
det. Om hans syn på lagtolkning, se hänv i noten nedan.
3170 Jfr i noten ovan och se vid och i noterna 2905 ff ovan.
3171 Lindskog, Betalning 2 uppl s 686.
3172 Se det packade textavsnittet efter not 3086 ovan.
3173 Lindskog, Betalning 2 uppl s 686.
3174 Lindskog avser det nog inte så, men det går (åtminstone tycker jag det) att läsa den 
passage på s 686 i Betalning som vi här tar spjärn mot på det sättet. Då verkar den också 
som en retorisk figur, varigenom talaren uppmålar, om inte ett hot, så åtminstone en 
beaktansvärd utmaning – vilken publiken förmås att vilja undvika. (Jfr dels den retoriska 
figuren ominatio, förebådan om något man vill undvika, dels den känsla som förmedlas 
av uttrycket: ”Palla, liksom.”) Utmaningen fås att framstå som svåröverkomlig och som 
att den obevekligen skrider närmare – till dess att talaren, gärna lite plötsligt, uppvisar ett 
alternativ till det svåra; en utväg som om den väljs gör att man helt slipper utmaningen, 
och kan andas ut. Strategin liknar då expeditio (en figur som går ut på att lista alternativ 
och fäkta ned alla utom det man förespråkar) och alliosis (erbjuda alternativ, t ex ”Du 
kan röka nu och dö snart, eller sluta nu och leva längre.”), och kanske ominatio (alltså 
förebådan), men är väl egentligen inget av dem. Figuren är för bra för att det inte ska fin
nas ett namn för den, i den enorma figurtraditionen. Vad detta skulle vara är mig dock, 
frustrerande nog, fördolt.
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På grund av konkursperspektivets försteg i konkurssituationen synes det 
dock inte vara någon enkel sak att åvägabringa det nödvändiga perspek
tivskiftet. Det traditionellt sakrättsligt präglade konkursperspektivets 
försteg, jämte den ovan antagna fördelningen av argumentationsbördan 
vad gäller sambandskriteriets relevans, samt täckningsfordransanalysens 
relativa nyhetsvärde och förhållandevis lösa diskursiva förankring, torde 
sammantaget innebära att direktkravsförespråkaren här ofrånkomligen 
kommer att ställas inför inte obetydliga argumentativa utmaningar.

På längre sikt kan man dock kanske, genom kontinuerlig och just 
långsiktig publikbearbetning av närmast opinionsbildande karaktär (jfr 
uttrycket ”opinio juris”),3175 lyckas förminska täckningsfordringsanaly
sens uppfattade nyhetsvärde samt samtidigt ge analysschemat starkare 
och mer mångfaldig diskursiv förankring. Därigenom kan det diskursiva 
läget komma att förskjutas. I förlängningen vore detta ägnat påverka juris
ternas doxor – i en mer täckningsfordransbejakande riktning.

Om man då ser rättsvetenskapen som ett pågående samhälleligt 
samtal,3176 så synes också Lindskogs rättsvetenskapliga insatser inom 
ramen för täckningsfordringsdebatten kunna ses som sådan publikbear
betning. Det vill säga som en form av opinionsbildande insatser, syftande 
till att åvägabringa, eller åtminstone förbereda, det för hans slutsatser 
nödvändiga perspektivskiftet. Det rör sig då alltså om ett mer allmänt 
syftande opinionsbildande arbete,3177 som kan utgöra försteg till senare, 
kanske inomprocessuella, argumentativa steg, vilka kan tas inom ramen 
för konkreta tvister, antingen av parterna eller av den rättstillämpare 
som är satt att pröva saken.3178 Kanske kan man därigenom lyckas vända 

3175 Jfr i anslutning till detta uttryck Bd 2, kap 12.
3176 Jfr 2.1, 2.2 och 2.4 ovan.
3177 Jfr citatet i not 3092 ovan.
3178 Jfr Lindskog, Advokaten i rättssalen, JT 2007–08 s 569: ”En annan kollega sa en 
gång att allt vad en advokat gör i ett mål är plädering. Pläderingen börjar redan i stäm
ningsansökningen eller svaromålet och fortsätter därefter genom hela skriftväxlingen. Vid 
huvudförhandlingen så börjar advokaten med sakframställningsplädering, fortsätter med 
vittnesplädering och avslutar med pläderingsplädering. [nytt st] Med plädering menade 
han då naturligtvis inte plädering i rättegångsbalkens mening. Vad han menade var att 
en advokat måste i en domstolsprocess från början till slut fundera på vad han i varje 
ögonblick kan göra för att vinna domarens sympati och förståelse för klientens sak. […] 
En skickligt genomförd sakframställning bör ge domaren en bild – ett raster – som sät
ter både sakförhållanden och de rättsliga argumenten i de av advokaten valda samman
hangen. Inte minst viktig är här problemformuleringen.” Lindskogs återkommande inlägg 
om täckningsfordringar kan alltså betraktas som försök att justera problemformuleringen, 
eller vinna problemformuleringsprivilegiet. Jfr även Lindskog, Att vara advokat i Högsta 
domstolen, Fs Advokatsamfundet 125 år s 151 ff, där den amfiboliska rubriken, utöver 
att förstås på de två sätt vilka Lindskog nämner inledningsvis (att som advokat agera 
sakförare inför HD, respektive att vara f d advokat i HD), kan förstås på ett tredje sätt. 
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situationen, och lätta på den inte alldeles lättviktiga argumentations
bördan – och till slut kanske man då får igenom det, vem vet?3179

*

Han noterar nämligen (a a s 155 f ) att det inte finns någon ”tvekan om att en ledamots 
yrkesmässiga bakgrund kan ha betydelse för hur ledamoten ser på vissa principiella frå
gor” och antyder att den yrkesmässiga bakgrunden: ”kan ha betydelse för vilken grad av 
aktivism ledamoten vill se i prejudikatbildningen.” Sedan låter han veta att en advokat 
nog vill se mer ”av aktivism än den” som t ex ”sysslat mycket med lagstiftning”. ”Den 
som har varit advokat och stött på sådant som kan uppfattas som orättvist i lagstiftning 
eller i praxis kan […] ha byggt upp en vilja att rätta till. Det gäller i viss mån även dem 
som kommer från rättsvetenskapen.” Man tar helt enkelt med sig ”skilda värderingar in 
i domstolen” (s 156). När man då som prejudikatdomare i ”någon mening får vara med 
och bygga det goda samhället” (s 154), så borde följdriktigt någon som Lindskog, som 
såväl varit advokat som förblivit rättsvetenskapare, vilja inta en relativt aktivistisk roll i 
prejudikatbildningen, och därvid verka för att ”rätta till” uppkomna orättvisor (jfr citatet 
i not 3154 ovan). Han har också tidigare kritiserat HD för att inte ha uppmärksammat 
olika möjliga paradigmval (se bla Lindskog, Högsta domstolen och den kommersiella 
rätten, JT 2002–03 s 78 f ) och i olika sammanhang verkat för att mer lämpliga paradigm
val ska väljas (jfr t ex sist a a s 79; Lindskog, Återpantsättning: Några anteckningar med 
anledning av en avhandling, JT 2007–08 s 845 f, 851 ff), inklusive vad gäller frågor om 
täckningsfordringar (jfr bl a Lindskog, Betalning 2 uppl s 233, 686; Lindskog, Något om 
rättslig flerspårighet, Fs Lennader s 206 f och JustR Lindskogs tillägg i NJA 2014 s 760). 
Det ligger därmed nära till hands att han, som tillrättningssträvande advokat och rättsve
tenskapare skulle utnyttja sin position i prejudikatinstansen för att tala för (advokera) ett 
mer rättvisande paradigmval och rättvist utfall när det kommer till täckningsfordringar 
– och det finns nog visst fog för att påstå att han också gjort det, i sina olika roller.
3179 S O Johanssons framställning om täckningsfordringar i lagkommentaren Kommis
sionslagen har ett visst symbolvärde. Johansson, a a s 295 ff, skriver om direktkrav i 
anslutning till 24 § KommL, vars 1 st lyder: ”Genom avtalet mellan kommissionären och 
tredje man förvärvar tredje man rätt mot kommissionären men inte mot kommittenten.” 
Utgångspunkten sägs vara att tredjeman inte har någon direktkravsrätt, eller täcknings
rätt, mot huvudmannen (s 295). Eftersom 24 § KommL inte innehåller någon motsvarig
het till 56 § 2 st GKommL (som alltså löd: ”Tredje man kan icke mot kommissionären 
eller hans borgenärer grunda någon rätt därå, att kommissionären av kommittenten har 
att fordra eller bekommit gods eller penningar till fullgörande av avtalet.”) tänker sig 
Johansson dock att frågan om tredjemans rätt att överta kommissionärens täckningsfordran 
är mer öppen enligt den nya kommissionslagen. Frågan har i och för sig diskuterats i för
arbetena till den nya lagen, varvid Kommissionslagskommittén och Fondkommissions
utredningen föreslog regler enligt vilka täckningsfordran skulle kunna dras in i kommis
sionärens konkurs – vilket borde innebära att tredjeman saknar rätt till den (se a a s 296 
m hänv till SOU 1988:63, ssk 53 §, och SOU 2005:120, ssk 25 §). I den nya lagen, som 
den slutligen kom att utformas, saknas dock alltså en motsvarande bestämmelse, anför 
Johansson. Han hänvisar i sammanhanget till Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt 
6 uppl s 330, som satt med i både 1998 och 2005 års utredningar, och angående förhål
landet skriver att: ”Någon saklig ändring [i förhållande till 56 § 2 st GKommL] är dock 
inte avsedd; snarare vittnar strykningen om en förfelad strävan att till varje pris förkorta 
lagtexten.” Johansson hänvisar även till KommLpropositionen (2008/09:88 s 130), där 
det i kommentaren till 24 § skrivs att: ”I bestämmelsen anges att tredje man inte får 
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Sammanfattnings och avslutningsvis kan konstateras att direktkravsfö
respråkaren bör eftersträva att underbygga de antaganden på vilka täck
ningsfordransargumentet vilar, och att förekomma eller förbereda sig på 
att bemöta de möjliga motargumenten. Bland dessa framstår inte minst 
accidentalargumentet och sådana argument som baseras i täcknings
fordransargumentets relativa brist på stöd som potentiellt utmanande. 
Därtill kan den som vill förfäkta täckningsfordransargumentet möjligen 
försöka flytta fram de diskursiva positionerna mer generellt, för att där
igenom, på sikt, möjliggöra en förändring eller förskjutning av argumen
tationsbördan i täckningsfordransfallen. Det skulle kunna leda till att 
argumentet ges starkare förankring, i text och opinion, och därigenom 
kan komma att i framtiden, redan vid första anblick, uppfattas som mer 
relevant, starkt och välgrundat.

Direktkravsförespråkaren bör dock åtminstone tills vidare i konkreta 
fall anföra supplerande argument för den direktkravsrätt som förfäktas. 
Även om idén i sig inte är så tokig, egentligen, så framstår det nämligen i 
nuläget som tveksamt om täckningsfordransargumentet kan anses ägnat 
att ensamt övertyga, på ett sådant sätt att dess anförande bör föranleda 
att en direktkravsrätt medges, i form av en rätt att tvångsvis överta en 
täckningsfordran.

någon rätt mot kommittenten på grund av avtalet med kommissionären. Kommittenten 
står alltså i princip helt utanför avtalet med tredje man. Inte heller kan tredje man grunda 
någon rätt mot kommittenten, eller dennes borgenärer, på att kommissionären har en fordran 
hos kommittenten på egendom till fullgörande av kommissionärens avtal med tredje man 
eller på att kommissionären har tagit emot sådan egendom från kommittenten.”, min 
kurs, som avser att betona att man alltså även i propositionen utgick från att tredjeman 
skulle sakna rätt till kommissionärens täckningsfordran. Av detta sluter sig Johansson (a a 
s 296 f ) till att ”rättsläget måste anses vara oklart”. Även om samtliga lagens förarbeten 
alltså är ganska tydliga med att tredjeman inte ska kunna överta täckningsfordran, så kom 
själva ”lagtexten inte [att] utforma[s] på ett sätt som täcker uttalandena”, och därmed 
står ”de ändamålsskäl som anförts i den juridiska litteraturen öppna för att bedömas.” 
Han fortsätter med att återigen nämna ”den diskussion som förekommit inom den juri
diska litteraturen” – varvid det kan noteras att Johansson strax tidigare hänvisat till sin 
dåvarande kollega Lindskogs andra upplaga av boken Betalning (se Johansson, a a s 294 
not 16, s 295 not 22, där den hänvisas till med formen ”Lindskog (2017a)”, som dock 
inte utkom förrän 2018, året efter Johanssons lagkommentar; i Betalning har Lindskog 
också talat om ”försöket att lagstifta mot en direktkravsrätt” (2 uppl s 224 f not 743, kurs 
ändrad, se dock ssk s 308 not 1066)). Avslutningsvis menar Johansson att det med tanke 
på diskussionen i litteraturen ”är olyckligt att saken inte klargjorts bättre under lagstift
ningen” – vilket man väl kan sympatisera med, även om man i ljuset av de entydiga för
arbetena kanske kunde drista sig till åtminstone en gissning om vad som ligger bäst i linje 
med lagstiftarens intentioner, och det oberoende av vem som i ett konkret lagstiftnings
ärende fått förtroendet att svara för utredningen (jfr i not 2966 ovan) – varpå justitierådet 
Johansson i vart fall knyter ihop det hela genom att löftesrikt konstatera att: ”Oklarheten 
får nu klaras ut i rättstillämpningen vid lämpligt tillfälle.”
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6.6 Argument baserade på ett intresse av 
internationell eller nordisk rättslikhet

6.6.1 Gemenskaplig upptakt
”Det är en förhållandevis allmänt omfattad – om än möjli
gen något idealiserad – uppfattning, att rättsordningarna i 
de nordiska länderna tillhör samma rättsfamilj. Detta gäller 
inte minst obligationsrätten.”

Stefan Lindskog 3180

Som framgår av inledningscitatet finns det en tradition av att tala om en 
nordisk rättsfamilj.3181 Den nordiska rättsgemenskapens historia går långt 
tillbaka,3182 och som tradition är nordismen livskraftig än idag. Möjligen 
är det rent av så att den efter någon tids relativ kraftlöshet kommit att 
bli starkare de senaste åren.3183 Vilka länders rättsordningar som räknas 
till familjen, på så vis att de får undergå familjärt närgången doktrinär 
behandling,3184 varierar dock. Som svensk är det vanligaste att studera 
svensk, norsk och dansk rätt, samt att av språkskäl utesluta isländsk rätt 

3180 Lindskog, Betalning 2 uppl s 33.
3181 Den givna referensen är Zweigert & Kötz, An Introduction to Comparative Law 
3 uppl s 276 ff, då de var först med att urskilja de nordiska rättsordningarna som en familj 
i sin egen rätt. Se även t ex Bryde Andersen & Runesson, An Overview of Nordic Cont
ract Law, Fs AvtL 100 år Bd 2 s 15: ”[W]e prefer not to be characterized as ‘belonging’ to 
either common law or civil law, but to be considered a legal family of our own.”
3182 Kulturella utbyten kan förmodligen spåras lika långt som Nordens historia (det 
tillmäts också betydelse av Zweigert & Kötz, Introduction to Comparative Law 3 uppl 
s 277). Över tid har förstås också nationsgränserna varierat. Vad gäller rättsvetenskapen 
menar Lars Björne att det är berättigat att tala om ”en nordisk rättsvetenskap åtminstone 
sedan 1700talet”, se Björne, Patrioter och institutionalister: Den nordiska rättsveten
skapens historia: Del I: Tiden före år 1815 s 1, jfr s 8 ff. Se om nordiskt lagstiftnings
samarbete även J Danelius, Svensk Juristtidning och nordiskt juridiskt samarbete, SvJT 
2016 s 1 ff m hänv.
3183 Jfr Wilhelmsson, Den nordiska rättsvetenskapens metoder och fri rörlighet av rätts
liga idéer inom EU, JT 2019–20 s 112 ff, bl a s 117 f, där han talar om: ”den nordiska 
renässansen, som på det juridiska området har medfört strävanden att stärka det nordiska 
lagstiftningsarbetet”, och nämner Inge Lorange Backers rapport till Nordiska ministerrå
det (2018), där ett stärkt samarbete förespråkas, se Backer, Styrket nordisk lovsamarbeid: 
Muligheter og utfordringer, bl a s 46 ff. Jfr även J Danelius & Bynander, Det nordiska 
juristsamarbetet, SvJT 2018 s 65 ff. Se även NJA 2019 s 23, minoritetens p 31: ”Det 
finns mot denna bakgrund anledning att nu ta ett steg mot ökad nordisk rättslikhet i 
frågan [om obehörig vinst].” och t ex HD:s dom 20191029 i mål nr T 577818, p 12, 
där HD ogenerat och utan kommentar hänvisar till norsk praxis och doktrin. Jfr även i 
not 3231 nedan.
3184 Jfr Wilhelmsson, Den nordiska rättsgemenskapen och rätteskälleläran, TfR 1985 
s 181, som talar om: ”den konkreta betydelse den nordiska rättsgemenskapen har för 
forskningen. Man umgås i notapparaten lika otvunget med sina nordiska kolleger som 
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och slarva med finsk.3185 (Händelsevis motsvarar detta i stort sett vad som 
görs inom ramen för förevarande undersökning.)

Familjemetaforen har stor spridning i den komparativa rättsvetenska
pen. Den tjänar där till att dela in olika rättsordningar i grupper, baserat 
på antagna eller identifierade likheter av olika slag. Indelningarna kan 
baseras på historiska eller strukturella faktorer, alternativt på kulturella, 
geografiska, eller ideologiska sådana, eller så kan indelningen bygga på 
likheter i rättslig ”stil”, som är ett slags kombination av historia, sätt att 
tänka, institutioner, rättskällelära och ideologi.3186

Variationerna sammanhänger med att indelningarna kan ha olika syf
ten. I regel motiveras de dock med att de på något sätt tjänar analy
sen, vad gäller antingen avgränsningar eller vid de jämförelser som utgör 
själva komparationen.3187 Inte sällan har indelningarna även en ideolo
gisk eller politisk prägel, och de kan till exempel spegla nationalistiska 
tendenser,3188 eller vara ägnade att underbygga harmoniseringssträvan
den.3189

med forskarna från det egna landet och hänvisningar till förarbeten och rättsfall från 
andra nordiska länder är legio.”
3185 Jfr t ex Lindskog, Betalning 2 uppl s 33 not 28: ”När jag här och i det följande talar 
om Norden och de nordiska länderna är Island av språkskäl inte inkluderat.” Jfr även 
Wilhelmsson, Den nordiska rättsgemenskapen och rättskälleläran, TfR 1985 s 183.
3186 Indelningsgrunderna varierar alltså. Den sistnämnda ”stilen” är Zweigert & Kötz 
(Introduction to Comparative Law 3 uppl s 63 ff, ssk s 67 ff) indelningsgrund, som nog 
är den ledande, jämte René Davids taxonomi från Les grands systèmes de droit con
temporain (1962). För en översikt över familjetänkandet se t ex Glenn, Comparative 
Legal Families and Comparative Legal Traditions, i Reimann & Zimmermann (ed), The 
Oxford Handbook of Comparative Law s 422 ff. För en undersökning av familjemeta
forens rättsidéhistoriska framväxt, se Pargendler, The Rise and Decline of Legal Families, 
American Journal of Comparative Law 2012 (vol 60) s 1043 ff, notera bl a de tabella
riska översikterna på s 1056 ff. På svenska, se t ex Valguerna, Komparativ juridisk metod 
s 143 ff, ssk s 149 ff.
3187 Se t ex Glenn, Comparative Legal Families and Comparative Legal Traditions s 423 ff 
m hänv, Pargendler, The Rise and Decline of Legal Families s 1043 ff.
3188 Jfr t ex Pargendler, The Rise and Decline of Legal Families s 1055 m hänv. Efter 
komparatisten YvesMarie Lathier (se a st not 53) noterar Pargendler att René Davids 
familjeindelning efter andra världskriget tjänade till att placera Frankrike som den ledan
de rättsordningen i den romanistiska rättsfamiljen, medan senare Zweigert & Kötz istället 
placerade den tyska som föräldrarättsordning i en egen germansk rättsfamilj.
3189 Ett närliggande exempel är DCFR, som uttryckligen tjänade till att understödja 
EUrättsliga harmoniseringssträvanden också inom privaträtten. Jfr Study Group on 
a European Civil Code, Principles, Definitions and Model Rules of European Private 
Law: Draft Common Frame of Reference (DCFR): Outline Edition s 7 (”this DCFR 
is (among other things) a possible model for an actual or ’political’ Common Frame of 
Reference (CFR)”) och s 36 ff.
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I de nordiska sammanhangen antas det dock ofta finnas sådana lik
heter att det inte rör sig om komparativa studier i egentlig mening, när 
man granskar grannländernas rättsregler.3190 Det är, till exempel, en mer 
generellt gångbar kritikpunkt att man inte beaktat de övriga nordiska 
ländernas rätt och rättsutveckling, än att man inte komparerat med andra 
europeiska länders rätt. Förklaringen till det torde vara att de andra nord
iska ländernas rättsliga diskurser antas på ett mer oförmedlat (i metafo
risk mening oöversatt) sätt kunna säga något om det specifikt svenska 
rättsläget, och vice versa.3191

Frågan om den nordiska rättslikheten är underteoretiserad. Ännu 2019 kunde 
den finske nordisten Thomas Wilhelmsson notera att: ”frågan om det nord
iska materialet och den nordiska rättsenhetens betydelse inte har väckt något 
stort intresse i den rättsteoretiska debatten.”3192 Därmed kunde han bekräfta 
sitt eget intryck från drygt 30 år tidigare.3193

Vid samma tillfälle 2019 kunde Wilhelmsson notera att Stig Ström
holms då snart halvsekelgamla reflektioner i SvJTartikeln Användning av 
utländskt material i juridiska monografier: Några anteckningar och förslag 
ännu behandlas som aktuella.3194 Strömholm antyder där något om den 
traditionella synen på nordisk rätt, när han skriver att: ”När det här talas om 
’utländsk’ rätt avses i första rummet ickenordiska regler” – och generellt 
sett framstår alltså inte de övriga nordiska ländernas rätt som nödvändigtvis 
”främmande”.3195 Strömholm fortsätter dock med att konstatera att ”spörs
mål” i praktiken måste ”uppdyk[a] i så olika form från ett rättsområde till 
ett annat och ibland från ett isolerat tolkningsproblem till ett annat inom 

3190 Jfr t ex Strömholm, Användning av utländskt material i juridiska monografier: Några 
anteckningar och förslag, SvJT 1971 s 251 ff, bl a s 254, eller Wilhelmssoncitatet i 
not 3184 ovan.
3191 Jfr Strömholm, Användning av utländskt material i juridiska monografier: Några 
anteckningar och förslag, SvJT 1971 s 252 f, som gör en distinktion mellan å ena sidan 
egentliga komparativa problemanalyser, och å andra sidan sådana undersökningar där 
utländsk rätt fyller en mer tjänande roll. Distinktionen tar sikte på ambitionsnivån och 
på hur utländsk rätt används: ”Sväller behandlingen av främmande rätt annat än rent 
undantagsvis ut till självständiga problemanalyser, kan man tala om en komparativ fram
ställning; håller den sig övervägande till deskription, föreligger ett arbete av det [andra 
slaget].” Jfr även Herre, Användningen av utländsk rätt i högsta domstolen på det förmö
genhetsrättsliga området, Fs Bryde Andersen, bl a s 209 och 221.
3192 Wilhelmsson, Den nordiska rättsvetenskapens metoder och fri rörlighet av rättsliga 
idéer inom EU, JT 2019–20 s 118.
3193 Se Wilhelmsson, Den nordiska rättsgemenskapen och rätteskälleläran, TfR 1985 
s 181 f.
3194 Wilhelmsson, Den nordiska rättsvetenskapens metoder och fri rörlighet av rättsliga 
idéer inom EU, JT 2019–20 s 118, med ”se t ex”hänv till Antonia Krzymowska, Mäklar
rättsliga principer vid företagsförmedling s 41.
3195 Strömholm, Användning av utländskt material i juridiska monografier: Några 
anteckningar och förslag, SvJT 1971 s 254.
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samma område” att det inte går att ange några särskilt generella hållpunkter: 
”Inom t. ex. immaterialrätten, där långtgående uniformitet uppnåtts genom 
modern lagstiftning, är en framställning av t. ex. svensk rätt i dag knappast 
fullständig om icke kompletterande nordiskt material redovisas, och det ter 
sig här snarast onaturligt att uppfatta samtida nordisk praxis eller doktrin 
som ’utländsk’. På andra områden, t. ex. den offentliga rättens eller straffrät
tens, är norsk och dansk rätt otvivelaktigt ’främmande’; inom åtminstone 
vissa delar av obligationsrätten kan situationen vara den att nordisk doktrin 
ter sig såsom användbar i huvudsak på samma sätt som det egna landets, 
medan praxis och viss lagstiftning företer avvikande lösningar i tillräcklig 
omfattning för att behandlas som ’utländsk’.”3196

Wilhelmsson opponerar sig inte däremot, och fyller på med att: ”det är 
uppenbart, att det nordiska materialet inte blott används som inspirations-
källa, utan även med någon auktoritativ tyngd – det att grannlandets hög
sta domstol avgjort en fråga på visst sätt uppfattas uppenbarligen stärka 
argumentation”.3197 Att frågan om vilken betydelse rättsmaterial från övriga 
nordiska länder kan tillmätas, och hur beaktandet kan ske, är underteoretise
rad (eller, med Wilhelmssons ord, att det: ”föreligger förbluffande litet djupa
re analys av hur detta material kan och bör användas”), hänger nog samman 
med att man, ”i den mån nordiskt material alls uppmärksammas”, förefaller 
”undervärdera dess betydelse”, och därför inte ”anse[r] sig ha behov att när
mare diskutera förutsättningarna för och sättet att använda materialet.”3198

Såväl Strömholm som Wilhelmsson tycks därmed bekräfta att det i all
mänhet kan betraktas som en del av de nordiska juristernas doxa, att rätts
källor från övriga nordiska länder kan ha relevans, och det inte endast som 
jämförelsematerial. Åtminstone Wilhelmsson uttrycker en önskan om mer 
öppen reflektion kring om, hur, och varför nordiskt material kan beaktas 
vid rättsdogmatiska studier av nationell rätt.3199 Hans reaktion antyder att 
det ofta är effektivt att operationalisera argument förankrade i det nordiska 
materialet enthymemiskt, på så vis att man, i strid mot Wilhelmssons önske
mål, inte anger hur och varför det utländska materialet åberopas – därför att 
publiken då kan fylla på med de doxiskt förankrade premisser som krävs för 
att argumenten ska gå hem.3200 (Sagt med rent deskriptiva anspråk.)

3196 Strömholm, Användning av utländskt material i juridiska monografier: Några 
anteckningar och förslag, SvJT 1971 s 254.
3197 Wilhelmsson, Den nordiska rättsvetenskapens metoder och fri rörlighet av rättsliga 
idéer inom EU, JT 2019–20 s 118, min kurs. Se även Wilhelmsson, Den nordiska rätts
gemenskapen och rätteskälleläran, TfR 1985 s 181 ff, varom i not 782 ovan.
3198 Wilhelmsson, Den nordiska rättsvetenskapens metoder och fri rörlighet av rättsliga 
idéer inom EU, JT 2019–20 s 118.
3199 Se ssk Wilhelmsson, Den nordiska rättsgemenskapen och rätteskälleläran, TfR 1985 
s 181 ff, och jfr Wilhelmsson, Den nordiska rättsvetenskapens metoder och fri rörlighet 
av rättsliga idéer inom EU, JT 2019–20 s 116 ff.
3200 Se om enthymemisk argumentation särskilt 2.5.3 ovan.
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Det kan alltså vara effektivt att lämna kriterierna för det nordiska mate-
rialets relevans underförstådda. Möjligen är denna effektivitet en del av för
klaringen till att önskemålet om mer öppen reflektion kring kriterierna inte 
uppfyllts. Den enthymemiska argumentationsformen måste dock vara sår
bar, då dess effektivitet kan minskas om relevansvillkoren sätts i fråga. Ofta 
kan nog redan ifrågasättanden efter den interrogatoriska formen: ”Jaha, och 
varför skulle det spela någon roll, då?” räcka, för att göra åberopandena min
dre effektiva. Det gäller förstås särskilt om man inte agerat i enlighet med 
Wilhelmssons implicita instruktion, om att reflektera över hur och varför 
nordiskt material åberopas, för att åtminstone ha lite topiker förberedda, för 
det fall de skulle behövas.3201

Det finns alltså likheter mellan de nordiska rättsordningarna, inte minst 
på förmögenhetsrättens område.3202 Familjelikheten visar sig i ytliga 

3201 Wilhelmsson erbjuder beredvilligt en del sådana topiker, se i not 782 ovan m hänv. 
Jfr även 1.4 ovan vid not 163 ff.
3202 Låt vara att det bygger på att man är beredd att se likheter – istället för skillnader, 
vilket den komparative rättskulturalisten Pierre Legrand ofta påpekat, se t ex i not 2573 
ovan, eller Legrand, The same and the different, i Legrand & Munday (ed), Comparative 
Legal Studies: Traditions and Transitions s 240 ff. Nu är det nog så att likheter mellan 
olika kulturer, mellan olika rättsordningar, och för all del mellan dået och nuet, förstås, 
finns. Varken likhet eller skillnad är dock absoluta storheter. Det rör sig om ömsesidigt 
beroende begrepp som definierar varandra genom sitt motsatsvarande (genom att vara 
olika). Ett påstående om att något är likt något annat, torde normalt kunnat utläggas som 
en artikulation och tillämpning av kriterier vilka i något visst hänseende gör (det man 
identifierar som) objekts latenta likhetspotential explicit – exempelvis är blått likt rött, i 
det att det är en färg; livet likt döden, i den meningen att det tillhör våra grundläggande 
existensiella kategorier; direktkrav i snäv mening lika tredjemansavtal, i det att tredjeman 
vinner en rättighet; avtal är likt skadestånd i det att de båda är rättsliga fenomen, och 
så vidare. Samtidigt är de respektive fenomenen olika, på andra sätt. I denna mening är 
likhet (och skillnad) inte bara en fråga om vad man tittar på, utan också hur man väljer 
att se på det, samt därmed om formulering och teoriberoende tolkning. (Jfr det postmo
dernt influerande inledande temat hos Legrand, Antivonbar, Journal of Contract Law 
2006 (vol 1) s 13 ff; jfr även hans tvära inställning till förenklande påstenden om hans 
postmodernitet a a s 37 f: ”Civilians can haughtily brand my thesis an exaltation of dif
ference of the postmodernist ilk (pretending to know about socalled ’postmodernism’) 
and maintain that I am praising the beauty of an array of closed boxes. Civilians can also 
claim that not every form of diversity is to be commended (as if I were arguing that diver
sity always trumps every other value) and that to want everyone to embrace diversity is to 
impose a substantial monism (ditto). Civilians can then justify their feigned indifference 
and consequent refusal to engage with contrarian views – that is, opinions apprehended 
by them as frustrating, destabilising, and intolerably discerning perhaps. After all, ’to be 
really good at ”doing law”, one has to have serious blind spots and a stunningly selective 
sense of curiosity’.”, noter uteslutna, citatet på slutet från Schlag, The Enchantment of 
Reason s 140.) Det sagda innebär att likhetspåståenden, precis som alla andra påståenden 
om saker och deras egenskaper, bygger på vissa premisser, och att såväl påståendena som 
deras premisser kan ifrågasättas och kritiseras.
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tecken – som i sådana akademiska samarbeten, konferenser och möten 
som gärna lyfter fram såväl det nordiskt gemensamma som den nordiska 
gemenskapen. Det kan till exempel röra sig om att man försöker kodifiera 
den nordiska avtalsrätten, i ett Restatement of Nordic Contract Law,3203 
eller anordnar och bevistar konferenser som Nordiskt juristmöte eller 
Nordiska förmögenhetsrättsdagarna.3204 Det finns nordiska utbildnings
samarbeten, också inom forskarutbildningarna, det finns nordiska tid
skrifter, och nya nordiska databaser är på gång. Kort sagt umgås vi, samt 
har utbyte av, och med, varandra, på olika sätt i olika fora och media.

Den grupp rättsvetare3205 som kanske särskilt bemödar sig om att upp
rätt och underhålla samarbeten samt, åtminstone upplevelsen av, rätts
likhet och samhörighet – en grupp med rätt flytande gränser som med 
en positivt värdeladdad term kan kallas nordisterna – tenderar också att 
peka på saker som de nämnda ytliga tecknen. I tillägg till dylika tecken 
kan nordister åberopa helt allmänna likheter och överlapp vad gäller kul
tur, språk, ideologi, institutioner och juristroll.3206 Därtill kan de åberopa 
konkreta historiska händelser och förlopp samt dessas kvarlevor, till ideo
logiskt och retoriskt stöd för den familjära gemenskapen. I så fall intar, 
åtminstone i förmögenhetsrättsliga sammanhang, Obligationsrättskom
mitténs arbete vid nästföregående sekelskifte en särställning.3207 Det gäl

3203 Lando, Holle, Håstad, Konow, MøgelwangHansen, NysténHaarala, Ólafsdottir & 
Zackariasson (red), Restatement och Nordic Contract Law, se bl a om projektet (som 
utöver allmän avtalsrätt berör en hel del kontrakts och fordringsrätt) på s 9 ff och om 
den nordiska rätten på s 13 ff.
3204 Det första Nordiska juristmötet motiverades bl a med ett behov av lagstiftningsre
form, och med att sådan borde ske på samnordisk basis, jfr t ex Hellner, Unification of 
Law in Scandinavia, American Journal of Comparative Law 1968 (vol 16) s 88 ff.
3205 Jfr Hellner, Unification of Law in Scandinavia s 91, som betonar och återkommer till 
just rättsvetenskapens betydelse för att upprätthålla den nordiska rättslikheten.
3206 Jfr Zweigert & Kötz, Introduction to Comparative Law s 384: ”[T]he conditions for 
achieving the present degree of legal harmony, if not unity, were particularly propitious in 
the Scandinavian countries. Their historical development was very similar, their cultural 
links were very close, their languages very alike, there were no serious political differences, 
their population and economic power was approximately equivalent, and they were all 
perched on the edge of Europe”.
3207 Jfr t ex Hellner, Unification of Law in Scandinavia s 90 ff.
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ler inte minst då arbetets kanske främsta resultat, AvtL och SkbrL, båda 
alltjämt är i kraft,3208 och båda har stort (enormt) symbolvärde.3209

Den som är kritisk mot nordistiska tendenser, i allmänhet, eller i anledning 
av deras resultat i någon enskild fråga, kan synliggöra att det handlar om 
ett i hög grad politiskt, och inte minst vetenskapspolitiskt, projekt. Där
igenom kan kritikern försöka undermina det nordistiska projektet i stort, 
för att bemöta konkreta argument som baseras på nordisk rättslikhet. (Det 
gäller främst när nordiska argument anförs redan de lege lata; att invända 
mot de lege ferendaargument genom att påtala deras karaktär av att vara 
(rätts)politiska, därför att de bygger på intresset av nordisk rättslikhet, måste 
framstå som svagt.) Den invändande kritikern kan då anspela på underför
stådda premisser om dels motsättningen mellan politik och vetenskap, dels 
den mellan politik och rätt.

Som politiskt projekt torde nordismen kunna förstås på åtminstone två 
olika sätt. För det första i en ”vi tillsammans”betydelse, där poängen är att 
genom kontinuerlig reproducering av densamma odla en nordisk gemenskap. 
Utöver att vara allmänt gemytlig utgör den nordiska gemenskapen ett rätts
ligt och vetenskapligt produktionssamarbete, som kan kompensera att de 
nordiska rättsordningarna är förhållandevis små (jämfört med ”de stora kul
turländerna” på kontinenten).3210 På grund av storleken har rättsvetenska
pen relativt begränsad kontinuerlig täckningsgrad, och lågt tempo. (Många 
av standardkällorna är rätt gamla, och åtminstone i Sverige uppfattas det 
nog ofta vara svårt att hinna med att skriva ”bra större grejer”.)3211 Det finns 

3208 Ikraftvarandet är f ö det främsta skälet till att beskriva dem som de ”främsta” kvar
levorna. Till Obligationsrättskommitténs bidrag räknas även 1905 års köplag, 1914 års 
kommissionslag, och 1927 års försäkringsavtalslag, vilka alla var resultat av nordiska sam
arbeten samt genom att ge uttryck för allmänna principer och ligga till grund för analo
gier avsågs täcka in större delen av obligationsrätten. Lagstiftningsprodukterna kan tvek
löst också räknas till Sveriges främsta sådana. (Det är inte meningen att vara reaktionär, 
de är/var bara riktigt bra, lagstiftningstekniskt sett. – jfr Mellqvist, Anm av Heidbrink, 
Grundläggande fordrings och skuldebrevsrätt, JT 2012–13 s 238 ff, på s 238: ”Förordet 
har närmast karaktären av en kärleksförklaring till skuldebrevslagen. Det är väl ett gott 
tecken på hur perverterade vi jurister kan bli. Jag är själv likadan. Men allvarligt talat är 
kärleksförklaringen befogad. Skuldebrevslagen är ur många aspekter allmänt erkänd som 
en förnämlig lagstiftningsprodukt men samtidigt är den en krävande kärlekspartner. Inte 
minst är det en utmaning hur man pedagogiskt ska lyckas förklara lagens extraordinära 
verkshöjd.”)
3209 Jfr t ex Hellner, Unification of Law in Scandinavia s 90 ff. Notera även, t ex, att 
avtalslagens 100årsjubileum firades med en stor nordisk  konferens och en festskrift 
i två volymer med bidrag från alla de nordiska länderna. Se Bryde Andersen, Bärlund, 
Flodgren & Giertsen (red), Aftaleloven 100 år: Baggrund status udfordringer fremtid 
(ovan cit Fs AvtL 100 år Bd 1) respektive Håstad (red), The Nordic Contracts Act: Essays 
in Celebration of Its One Hundredth Anniversary (ovan cit Fs AvtL 100 år Bd 2).
3210 Jfr Zweigert & Kötz, Introduction to Comparative Law 3 uppl s 280 f.
3211 Låt vara att ”forskningsoutputen” knappast kan förklaras med hänvisning till någon 
enskild faktor – även om det institutionaliserande tänkandet i termer av ”forskningsout
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därmed ett bristbaserat behov, och man kan vända sig till övriga Norden 
för att försöka fylla lakunerna eller få styrfart,3212 samt ytterligare motivera 
detta med hänvisning till den förutsatta likheten och gemensamma histo
rian. Alternativt kan man vända sig dit för att se hur företagna rättsliga expe
riment utfaller,3213 eller om man inom ramen för harmoniseringssträvanden 
eftersöker så kallade ”best practices” att lägga till grund för utformningen 
högkvalitativa regler.3214

För det andra kan nordismen förstås i en ”vi mot dem”betydelse, varvid 
gemenskapsbygget kan ses som en försvarsmekanism. Den yttre fienden är då 
i regel EU, och udden riktas mot EUlagstiftning,3215 som dels kan vara av 
tveksam kvalitet, dels representera en för civilrätten främmande rationali-
tet.3216 Det senare skulle den göra genom att även i civilrättsliga frågor beak
ta mer övergripande marknadshänsyn, istället för balanserandet av de invol
verade parternas motstående intressen.3217 Den främmande rationalitetens 

put” (ett äckligt, New Public Managementinspirerat ord med symbolvärde) är en del av 
problemet.
3212 Jfr t ex H Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 23, 25 f; Lindskog, 
Betalning 2 uppl s 33 ff; Bryde Andersen & Runesson, An Overview of Nordic Contract 
Law, Fs AvtL 100 år Bd 2 s 30 f.
3213 Jfr Wilhelmsson, Den nordiska rättsvetenskapens metoder och fri digital rörlighet av 
rättsliga idéer inom EU, JT 2019–20 s 112 ff, 116 ff, 122 ff, och 130.
3214 Det anges t ex vara syftet med The NordicBaltic Insolvency Networks regelförslag, 
i Möller (ed), NordicBaltic Recommendations on Insolvency Law, se s 5 f (och baksi
destexten).
3215 Jfr t ex reklamtexten för 2017 års bok från Nordiska förmögenhetsrättsdagarna, 
som löd: ”Femton spännande artiklar om behovet av en sammanhållen nordisk doktrin. 
Denna kan aldrig ersättas av EU:s strävanden efter rättslig harmonisering.”, min kurs.
3216 Jfr Bryde Andersen & Runesson, An Overview of Nordic Contract Law, Fs AvtL 
100 år Bd 2 s 17: ”[T]he Nordic countries have not been the biggest supporters of the 
EU Commissions’ initiative to create a European Civil Code. For a legal mind trained to 
find legal solutions without written rules, attempts to write down what lines of thoughts 
to follow may appear unnecessary and even intrusive. […] The scenario that (all) civil law 
cases should be subject to an EU civil code – and therefore, quite importantly, subject to 
review by the European Court of Justice with a conceptual way of thinking that is alien 
to our traditions – is frightening to us!” Se, för motsvarande poäng om DCFR:s obehörig 
vinstregler, Kleineman i not 2812 ovan. För en aktivt balanserande syn på samspelet 
mellan nationell civilrätt och EUcivilrätten, se Strand, Reflektioner med anledning av 
EUcivilrätten (eller Hey ho, let’s go!), Europarättslig tidskrift 2019 s 89 ff, samt Strand, 
EU och civilrättens splittring: exemplet preskription och ränta vid skadestånd, TfR 2017 
s 313 ff.
3217 Jfr Bernitz, Oklarhetsregeln och oskäliga avtalsvillkor: ny rättsutveckling för konsu
mentavtal, SvJT 2019 s 679 ff, på s 693 ff, som menar att ”[d]en utveckling som skett 
i EUdomstolens praxis har […] gjort” den traditionella nordiska ”syn[en] på jämkning 
av oskäliga standardvillkor i konsumentavtal ohållbar”, då ett antal avgöranden: ”I kort
het innebär […] att det inte är tillåtet att jämka ett oskäligt villkor så att det blir skäligt 
eller att ersätta villkoret med ett annat villkor som bedöms vara skäligt. Det oskäliga 
villkoret får alltså inte ändras; det ska lämnas utan avseende och är ogiltigt. […] Samman
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intrång kan då ses som inte bara en extern och systemfrämmande influens, 
utan rent av som ett hot vilket riskerar undergräva det civilrättsliga katedral
bygget.3218 Nordismen är möjligen också konsekvent med, eller ibland ett 
uttryck för, frustration riktad mot en såvitt gäller ickeEUinitierade åtgär
der passiv lagstiftare. (En frustration som i så fall lär kunna betraktas som 
delförklaring till försvarsmekanismens initiering.)3219

Om kritikern skulle använda politikpåståendet för att fäkta mot beaktan
de av nordiskt material, så kan man dock bemöta påståendet, parera fäktan
det och istället försöka förfäkta nordismen, på olika sätt. Det smakligaste, 
om än knappast det i praktiken mest effektiva sättet, är möjligen att påmin
na om att ”allt är politiskt”, i den meningen att varje ståndpunktstagande i 
en rättslig fråga har politiska implikationer, i form av konsekvenser som kan 
värderas med en politiskideologisk måttstock.3220 (Det är knappast heller 
mindre ”politiskt” att förespråka en snävt svensk rättskällelig horisont, eller 
att bygga metaforiska murar, för att liksom bevara svensk rätt svensk.) Andra 

fattningsvis gäller alltså enligt unionsrätten att oskäliga standardvillkor i konsumentavtal 
ska lämnas utan avseende, dvs. betraktas som ogiltiga. De får inte jämkas” med stöd av 
36 § avtalslagen. Bernitz bygger på EUD:s domar i målen C618/10, Banco Español de 
Crédito SA mot Joaquín Calderón Camino, från 2012; C488/11, Dirk Frederik Asbeek 
Brusse och Katarina de Man Garabito mot Jahani BV, från 2013; C397/11, Erika Jőrös 
mot Aegon Magyarország Hitel Zrt, från 2013; C26/13, Árpád Kásler och Hajnalka 
Káslerné Rábai mot OTP Jelzálogbank Zrt, från 2014 samt målen C154/15 m fl (tre 
förenade mål), Francisco Gutiérrez Naranjo mot Cajasur Banco SAU, från 2016.
3218 Det är nog i så fall delvis parallellt med Pierre Legrands reaktion mot EUharmo
nisering, jfr om den t ex Legrand, Against a European Civil Code, The Modern Law 
Review 1997 (vol 60) s 44 ff. För Legrand rör det sig dock om ett civilistiskt hot mot 
Common Lawtänkandet som sådant, och den främmande rationaliteten utgör därför ett 
hot på ett mer grundläggande plan. Som enkel svensk materiellrättare behöver man inte 
nödvändigtvis betrakta EUrättens marknadsrationalitet som så hotande. Håller vi oss till 
katedralmetaforen behöver EUlagstiftaren och domstolen knappast ses som sabotörer. 
Istället kan de uppfattas som Andra arkitekter, vilka med färska ögon kan bidra till byg
get, och hjälpa en att identifiera möjligheter till nya spännande tinnar och torn. I regel 
kan väl också EUrättsliga nyheter hanteras genom sådana justeringar på det rättsliga 
ytplanet.
3219 En intressant företeelse: man kunde tänka sig att det vore en ineffektiv strategi att 
helt enkelt förtiga EUrätten (den är ju rätt, som gäller, oavsett om den omtalas eller inte), 
men den som bekantar sig med, till exempel, den svenska civilrättslitteraturen kan notera 
att det där ofta står förvånsvärt lite om EUrätt (kanske därför att den regelmässigt är svår 
att inlemma i den civilrättsliga systematiken) och att EUrätten i den meningen kan anses 
uppta förvånansvärt liten plats i det ”allmänna juristmedvetandet”. (Man vet att den finns 
där, och att man är så illa tvungen att förhålla sig till eländet – men låtsas oftast och helst 
inte så mycket om den … varvid det är viktigt att notera att det inte rör sig om xeno
fobi – alls inte! – utan om att det främmande uppfattas som i kvalitetsmässigt hänseende 
underordnat; bland annat därför att det inte passar in, i det befintliga.)
3220 Jfr t ex D Kennedy, The Political Stakes in “Merely Technical” Issues of Contract 
Law, European Review of Private Law 2001 (vol 1) s 7 ff, och se kap 2 ovan, bl a 2.1 om 
den vida förståelsen av politikbegreppet.
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bemötandevarianter är att helt enkelt insistera på rättslikhetens existens och 
relevansorsakande innebörd (och höja rösten när argumenten tryter) eller 
att notera behovet av rättsligt fyllnadsmaterial.3221 Båda de sistnämnda vari
anterna kan kvalificeras med att man i varje enskild fråga, som ett slags 
gränsvakt, har att genomföra en konkret värdering av det utländska materia
lets relevans för det svenska rättsläget, varigenom det utländskas normativa 
relevans (som auktoritetsargument) tonas ned, och därför möjligen enklare 
kan smugglas in, förbi de murar vilka eventuella nationalistiskt lagda kriti
ker kan förespråka.3222

”Hur relevant” utländsk nordisk rätt är för någon viss fråga, beror förstås 
på vilken frågan är, och till vilket område den hemförs.3223 Finns det 
samnordisk reglering är det ett starkt argument för att anta att det finns 
en betydande rättslikhet. Rent generellt torde man annars kunna säga att 
tendensen är att rättslikheten kan antas större i avsaknad av nyare lag
stiftning (varvid den gemensamma historian kan tjäna som underförstått 
relevanskriterium).3224 Möjligheterna att framgångsrikt anföra nordisk
inspirerade argument lär också vara större ifall frågan inte finns besvarad 
eller tillfredsställande diskuterad i inhemska källor.3225 (Varvid lakunen 
tjänar som relevanskriterium.)3226

Som antytts ovan kan det dock i rent retoriskt hänseende vara effektivt 
att inte lägga ut texten alltför mycket om hur utländskt nordiskt material 
används, och vilka överväganden som kan ligga bakom ett åberopande av 
sådant. Istället kan man bara åberopa materialet, och låta publiken själv 
bedöma argumentationens vederhäftighet.3227

3221 Jfr för ytterligare varianter i och kring 3201 ovan.
3222 I tillägg till andra argument kan man då även anföra systemskäl och ekonomiska 
argument, för den internationella rättslikhetens eftersträvansvärdhet, jfr Lindskog, Mark
nadsideologin och pacta sunt servanda, Fs Gorton s 365 f.
3223 Så t ex Strömholmcitatet vid not 3196 ovan; Kleineman, Ren förmögenhetsskada 
s 8 f, 11 och kap 2, samt Wilhelmsson, Den nordiska rättsgemenskapen och rättskälle
läran, TfR 1985 s 184. Jfr även Lindskog, Betalning 2 uppl s 33.
3224 Jfr Lindskog, Betalning 2 uppl s 33 f, som bl a menar att man, med vissa angivna 
undantag, torde ”kunna utgå ifrån en grundläggande rättslikhet i form av en nordisk 
urobligationsrätt.”
3225 Finns det ett klart och välavvägt svenskt prejudikat, eller rent av lag, lär suget efter 
utländska undersökningar generellt sett vara mindre.
3226 Jfr Bryde Andersen & Runesson, An overview of Nordic Contract Law, Fs AvtL 100 
år Bd 2 s 30: ”Nordic legal scholars have always travelled abroad to recieve information. 
Such travelling is indeed necessary when you live in a small county. And it has been inhe
rent in our legal culture for centuries.”
3227 Det finns många exempel på denna teknik. Det tycks t ex vara standardformen när 
HD åberopar utländsk rätt, vilket sker ibland, se t ex Herre, Användningen av utländsk 
rätt i högsta domstolen på det förmögenhetsrättsliga området, Fs Bryde Andersen s 203 ff, 
och jfr i not 3231 nedan.
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Därvid får publiken förstås också gärna, så att säga, fylla på, med de 
legitimerande strukturer den uppfattar behövliga, utifrån sin egen för
förståelse och redan befintliga preferenser.3228 En sådan (enthymemisk) 
underförståendets teknik kan möjligen tyckas ohederlig. Den måste dock 
inte vara det. Man kan inte alltid utveckla allt, och skulle man försöka 
göra det, riskerar argumentation bara att bli mindre effektiv på grund av 
försöket. Dels då det gör framställningen mindre slående, dels då försö
ket faktiskt förskjuter frågan till att handla om något annat, nämligen 
relevansvillkoren för det nordiska.

Att tekniken kan uppfattas som ohederlig bygger också på ett ganska 
problematiskt rationalistiskt ideal om öppenhet och fullständighet. Ett mål 
som aldrig kan nås, och som alltid måste vara endast just ett ideal.3229 Att 
en argumentationsform är ohederlig, sedd från det rationalistiska per
spektivet, betyder heller inte, att den inte kan vara effektiv i praktiken (låt 
vara att den kan vara mindre giltig, i Perelmansk mening).3230 Det torde 
kunna förklara att tekniken ofta förekommit, låt vara mer eller mindre 
utpräglat, i juridisk argumentation,3231 också i rättsvetenskapen.3232

Det må dock vara hur det vill det med det nordiska projektets politiska 
implikationer, och generella relevans för det svenska rättsläget. Oavsett 

3228 Jfr 2.5.2 ovan. Genom den underförstående tekniken kan argumentationen bli 
amfibolisk, alltså flertydig. Olika delar av publiken kan nämligen tänkas fylla på den 
en thymemiska argumentationen med olika premisser. Den typen av argumentation är 
temat för Bruhn, Delade meningar, som ingående berör retorisk flertydighet, inklusive de 
etiska problem som kan vara förenade därmed.
3229 Jfr Somby, Juss som retorikk s 66 ff.
3230 Jfr om Perelmans distinktion mellan effektiva och giltiga argument 2.4.4 ovan. 
”Uppenbart giltig” – den kan fortfarande vara giltig, beroende på vilka premisser som 
outtalas och publiken därför underförstår.
3231 Se t ex HD:s domskäl i NJA 2008 s 24 (dansk doktrin); NJA 2010 s 58 (norsk 
doktrin, först omnämnd, dock följt av omfattande svensk sådan); NJA 2010 s 629 (där 
HD:s referenser dock är tämligen vidlyftiga); NJA 2012 s 725 (norsk och dansk doktrin, 
utan kommentar och synbarligen på lika fot med svensk); NJA 2013 s 491 (samma som 
i 2012 års fall); och NJA 2017 s 113 (norsk doktrin). Jfr även t ex NJA 2005 s 608 och 
NJA 2009 s 672. Jfr dock t ex NJA 2008 s 457, där utländsk praxis anförs och skäl 
för det antyds. (Samtliga dessa fall finns kommenterade hos Herre, Användningen av 
utländsk rätt i högsta domstolen på det förmögenhetsrättsliga området, Fs Bryde Ander
sen s 203 ff.) Jfr även NJA 2019 s 23 där HD särskilt motiverar en skillnad i förhållande 
till övriga nordiska länder, på ett sätt som är ägnat att stärka intrycket av att det i allmän
het finns, eller kan antas finnas, likheter.
3232 Jfr Wilhelmsson, Den nordiska rättsgemenskapen och rättskälleläran, TfR 1985 
s 181: ”[Att beakta nordiskt material] görs ofta mer eller mindre oreflekterat: tanken på 
den nordiska rättsgemenskapen har fastnat så djupt i ryggmärgen på forskarna att man 
oftast inte ens ser något behov att motivera användningen av och sättet att använda det 
utländska materialet.”
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hur det ligger till därmed, så har nämligen nordiska rättslägen åberopats 
inom ramen för den specifikt svenska direktkravsdiskursen.3233 I nord
isk rättsvetenskap har man också rekommenderat en utpräglat nordisk 
orientering vid forskning på direktkravsfrågor.3234

Då många försökt efterleva rekommendationen har i direktkravsdis
kursen de nordiska nationsgränserna kommit att framstå som särskilt 
öppna. Denna gränslöshet är vid första anblick motsägelsefull, givet att 
direktkravsfrågorna räknas till den del av förmögenhetsrätten där den 
nordiska rättslikheten är som kanske minst.3235 Beskrivet i mycket gene
rella termer är nämligen norsk och dansk rätt mer positivt inställda till 
direktkrav än svensk, och möjligen finsk, rätt.3236 Däri ligger dock en del 
av förklaringen till direktkravsdiskursens relativa gränslöshet, sett från 

3233 Jfr t ex Zackariasson, Direktkrav s 43 (jfr även s 45), där avsnittet ”Material och 
metod”, efter en underrubrik, inleds med: ”I nordiska böcker om köprätt, transporträtt 
eller allmän kontraktsrätt är det relativt vanligt att något kapitel eller avsnitt ägnas åt 
frågan om en [part på säljarsidan] kan rikta anspråk [direkt mot bakre led].” Se även 
Lindskog, Betalning 2 uppl s 224 ff, och van der Sluijs, Direktkravsrätt vid ansvars
försäkring bl a s 22 ff (avslutningsvis finns också ett författningsregister komplett med 
internhänvisningar till de många ställen där nordiska bestämmelser berörs). Jfr även S 
O Johansson & van der Sluijs, Direktkrav vid ansvarsförsäkring enligt den nya försäk
ringsavtalslagen, SvJT 2006 s 72 ff; S O Johansson, Direktkrav, sjöförsäkring och en ny 
försäkringsavtalslag, SvJT 1996 s 734, 737; Herre, Anm av Zackariasson, Direktkrav, 
SvJT 2000 s 523, 527; Wetter, Mera om direktkrav i sjöförsäkring, SvJT 1998 s 47, samt 
Munukka, Utomobligatoriska anspråk mot avtalsparts kontraktsmedhjälpare och mot 
avtalspart, JT 2015–16 s 410, där det framstår som självklart att inledningsvis inordna 
direktkravsfrågorna i en nordisk rättsvetenskaplig kontext.
3234 Jfr t ex Tørum, Forholdet mellom kontrakts og deliktsansvar, NJM 2017 s 277, 
vilken som tes bl a uppställer att: ”Emnet er velegnet for et nordisk kollokvium – både i 
domstolene og rettsvitenskapen […] de nordiske høyesterettene bør også aktivt etterlyse 
nordiske rettskilder i saksforberedelsen, særlig i den sentrale privatretten.” Iversen, For
holdet mellem kontrakts og deliktsansvar, NJM 2017 s 280, uppställer i sitt svar ”Anti
teser” till Tørums teser, bl a: ”Emnet er ikke velegnet for et nordisk kollokvium – hverken 
i domstolene eller i retsvidenskaben.” Detta följs dock omedelbart av: ”Fomentlig ville 
ingen gøre sig till talsmand for disse antiteser. Jeg tør i hvert fald ikke. De er simpelthen 
’for langt ude’. Referenten har med sine teser opstillet og tydeliggjort nogle helt grund
læggende synspunkter, der efter min vurdering må være nogenlunde konsensus om.”
3235 Tørum, Direktekrav s 30: ”Direktekrav er altså et eksempel på at det ikke trenger 
å være en klar nordisk dimensjon i obligasjonsretten.” Jfr även Lilleholt, Kontraktsrett 
og obligasjonsrett s 388 (f ), eller Tørum, Forholdet mellom kontrakts og deliktsansvar, 
NJM 2017 s 278; Iversen, Forholdet mellem kontrakts og deliktsansvar, NJM 2017 
s 280 ff; van der Sluijs, Studier i försäkringsrätt s 40 och Lindskog, Betalning 2 uppl 
s 224 f med not 743.
3236 Se översiktligt Tørum, Direktekrav s 29 f och sedan passim. Se även Ulfbeck, Kon
trakters relativitet s 160 ff. Jfr även Tørum, Forholdet mellom kontrakts og deliktsansvar, 
NJM 2017 s 251 ff; Iversen, Forholdet mellem kontrakts og deliktsansvar, NJM 2017 
s 280 ff; samt specifikt om norsk och dansk rätt det packade avsnittet strax nedan.



814

svenskt perspektiv. Med utgångspunkt i det antagna intresset av nordisk 
rättslikhet kan nämligen den norskdanska direktkravsvänligheten anfö
ras som argument för att i större utsträckning tillåta direktkrav också i 
svensk rätt.3237

På den helt generella abstraktionsnivån blir dock argumentationen 
föga övertygande. För att den ska bli persuasiv bör krävas att argumen
tationen konkretiseras väsentligt mer än så – så att det inte ser ut som en 
tom önskan om att: ”Vi kan väl ha mer direktkrav här, eftersom de har 
det där borta?”3238

I det enskilda fallet kan talare med fördel försöka bygga sitt resonemang 
på mer konkretiserade premisser och specifika argument med anknytning 
till det aktuella rättsområdet, avtalstypen eller rättsfiguren. Det kan ske 
genom att man undersöker, till exempel, vilka konkreta och i relevanta 
hänseenden likartade (med hänsyn till exempelvis område, typ eller figur) 
direktkravsmöjligheter det finns i dansk och norsk rätt.3239

För den läsare som söker konkreta argumentationsmöjligheter kan, i till
lägg till vad som sägs i nästa avsnitt, rekommenderas att, ur norsk rätt, se 
till exempel Viggo Hagstrøms Obligasjonsrett, Kåre Lilleholts Kontraktsrett 
og obligasjonsrett eller Jo Hovs något äldre Avtalebrudd og partsskifte: Kon-
traktsrett II, samt ur dansk rätt till exempel Mads Bryde Andersen & Josephs 
Lookofskys Lærebog i obligationsret I eller Torsten Iversens uppdatering av 
Bernhard Gomards Obligationsret 1 del.3240 Dessa verk innehåller relativt 
lättillgängliga översikter över den norska och danska direktkravsrätten i vid 
mening. Direktkrav tjänar där i allmänhet som samlingsbegrepp, och som 
paraply för ganska disparata rättsregler som har det gemensamt att de kan 
aktualiseras vid avtalskedjor och flerpartstransaktioner av diverse slag.3241 
Framställningarna ger därmed en bred introduktion till respektive rätts
ordnings tredjemanstopiker. Man kan börja där, och sedan vid behov söka 
vidare i till exempel Tørums och Ulfbecks redan omnämnda avhandlingar 
Direktekrav och Kontrakters relativitet, för mer ingående, men delvis också 

3237 Se kanske främst Lindskog, Betalning 2 uppl s 224 ff och 302 f. Fotnoterna 743, 751 
och 1042 är belysande. Se även van der Sluijs, Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring, bl a 
s 20 f, jfr därtill dock LindellFrantz, Anm av van der Sluijs, Direktkravsrätt vid ansvars
försäkring, JT 2006–07 s 958 f.
3238 Alternativt det trumpna barnets: ”Men! De får ju, för sin Hø… mamma!”
3239 Eller för all del finsk eller isländsk rätt, om man behärskar språken.
3240 Se alltså, t ex, Hagstrøm, Obligasjonsrett 2 uppl (2011) s 814 ff; Lilleholt, Kon
traktsrett og obligasjonsrett s 374 ff (jfr även Lilleholt, Personskifte i husleigeforhold 
s 117 ff); Hov, Avtalebrudd og partsskifte: Kontraktsrett II (202) s 323 ff; Bryde Andersen 
& Lookofsky, Lærebog i obligationsret I 4 uppl (2015) s 433 ff samt Iversen, Obligations
ret: På grundlag af Bernhard Gomard, Obligationsret: 1 del (2019) s 307 ff. Se även t ex 
Vinding Kruse, Clausen, Edlund & Ørgaard, Købsretten 4 uppl (2009) s 239 ff.
3241 Jfr om direktkravsbegreppets olika innebörder 4.2.1 ovan.
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mer kontroversiella, undersökningar från den framåtblickande forsknings
fronten.3242

I det följande avsnittet ges en kort antydan om några sådana möjligheter 
att konkretisera argumentationen, genom att vi berör ett antal rättsfall och 
regler ur norsk och dansk rätt. Därvid målas dock inte någon fullständig 
bild. Istället uppehåller vi oss i enlighet med den här undersökningens 
målsättningar vid argument som dels verkar ha, eller åtminstone skulle 
kunna ges, en plats även i svensk rätt, dels kan betraktas som generali
serbara, på så vis att de i princip kunde räknas till direktkravsrättens loci 
communes.

6.6.2 Vissa nordiska fall och regler – särskilt 
om cessionskonstruktioner

De stora symbolerna för den norska direktkravsvänligheten är reglerna i 
kjøpsloven § 84 (1) och i lov om avhending av fast eigedom (avhendings
lova) § 416.3243 Den förstnämnda regeln stadgar:

”Kjøperen kan gjøre krav som følge av mangel gjeldende mot et tidligere 
salgsledd, for så vidt tilsvarende krav på grunn av mangelen kan gjøres gjel
dende av selgeren.”

Avhendingslova innehåller motsvarande regel för fastighetsköp.3244 
Reglerna medger köpare en rätt mot säljarens säljare, eller annorlunda 
uttryckt A en rätt mot C. As rätt gäller som synes för så vitt motsva
rande krav på grund av felet kan göras gällande av säljaren B, och regeln 
brukar beskrivas som en subrogationsgrundad direktkravsrätt.3245 Regeln 

3242 Tørum, Direktekrav: Særlig om direktkrav ved kjøp, tilvirkning og entreprise. For
muerettslige analyser i komparativ belysning (2007); Ulfbeck, Kontrakters relativitet: Det 
direkte ansvar i formueretten (2000). Jfr, om Ulfbeck, Hagstrøm, Obligasjonsrett 2 uppl 
s 815 och 841 samt Bryde Andersen & Lookofsky, Lærebog i obligationsret I 4 uppl 
s 441.
3243 Se bl a om Tørum 5.6.4 ovan, vid och i not 2584 ff. Jfr även t ex Sandvik, Direkta 
krav mot tillverkare i finsk rätt – caveat productor, Fs Bryde Andersen s 654; Hagstrøm, 
Obligasjonsrett s 822 f; Ulfbeck, Kontrakters relativitet s 232 ff; Iversen, Forholdet mel
lem kontrakts og deliktsansvar, NJM 2017 s 288 ff. Se om regeln även t ex Lilleholt, 
Kontraktsrett og obligasjonsrett s 376 ff; Jervell, Misligholdskrav mot tidligere salgsledd, 
TfR 1994 s 923 ff samt Hov, Avtalebrudd og partsskifte: Kontraktsrett II s 327 ff och 
(kritiskt) s 338 ff.
3244 Avhendingslovas § 416 (1) lyder: ”Kjøparen kan gjere krav på grunn av mangel 
gjeldande mot tidlegare seljar eller annan tidlegare avtalepart, i same grad som krav på 
grunn av mangelen kan gjerast gjeldande av seljaren.”
3245 Se ot prp nr 44 (2001–2002) s 223: ”Konstruksjonen er at kjøperen trer inn i sel
gerens krav mot det tidligere salgsleddet. Bestemmelsen [i kjøpsloven § 84 første ledd] 
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innebär att A inträder i Bs rätt,3246 och skulle kunna förklaras med att 
Bs rätt att framställa felpåföljder mot C överlåts tillsammans med god
set, som ett accessorium.3247 Sådana förklaringar riskerar dock att vara 
missvisande;3248 inträdet sker de jure, det kan sägas röra sig om en form 
av cessio legis, och:

”§ 84 første ledd bør ikke betegnes som en subrogasjonsregel, men 
som en direktekravsregel som fremmer et resultat som bygger på et 
subrogasjonssynspunkt.”3249

En intressant effekt av lagregelns konstruktion är att A kan kräva C obe
roende av om A själv har ett krav mot B – det avgörande är att B har ett 
krav mot C, i vilket A kan inträda.3250 Därigenom skiljer sig regler som 

bygger dermed på et såkalt subrogasjonsprinsipp.”, samt t ex Rt 1998 s 656, på s 661; 
Hagstrøm, Obligasjonsrett 2 uppl s 822 f; Jervell, Misligholdskrav mot tidligere salgsledd, 
TfR 1994 s 905 ff, ssk 931 ff. Jfr även i och vid not 2586 ovan, samt Ulfbeck, Kontrakters 
relativitet s 232 f.
3246 Jfr Hagstrøm, Obligasjonsrett 2 uppl s 828 f och Jervell, Misligholdskrav mot tidli
gere salgsledd, TfR 1994 s 931 ff, som dock noterar att det ”[er] ikke slik at rettsvirknin
gene fullt ut blir som ved en vanlig cesjon” (s 932).
3247 Jfr Hagstrøm, Obligasjonsrett 2 uppl s 828 f. Jfr även Arnholm, Privatrett III: Almin
delig obligasjonsrett s 143 ff. Se även Ulfbeck, Kontrakters relativitet s 180: ”Teorien om, 
at en beføjelse mod et tidligere led følger varen som et slags accessorium til denne, kan 
kaldes den klassiske teori om direkte krav. […] I dansk och norsk ret blev den oprindelig 
introduceret av Ørsted i relation til vanhjemmelstilfælde.” Se vidare vid och i not 3296 
nedan.
3248 Jfr Ulfbeck, Kontrakters relativitet s 180 som anför att den leder till en del ohållbara 
konsekvenser och tillägger: ”For så vidt angår hovedparten af almindelige forekommende 
transaktioner framstår teorien som fiktion.”
3249 Jervell, Misligholdskrav mot tidligere salgsledd, TfR 1994 s 931 ff, cit från s 933, 
där Jervell hänför sig till Arnholms klassiska uttalande om att ”betegnelsen subrogasjon 
må forstås som et navn på et resultat, og ikke som en begrunnelse for at subrogasjons
virkninger skal inntre.” Se Arnholm, Privatrett III: Almindelig obligationsrett s 147 f. 
Tørum, Direktekrav s 278 f. Jfr ur svensk rätt t ex Ingvarsson, Subrogation, Fs Lindskog 
s 317 ff, som gör samma poäng (se bl a s 319 ff, 336) samt betonar att subrogation inte 
behöver betyda ett fu l l s tändigt  inträde i annans rättsposition, och slår ett slag för ett 
mer precist bruk av subrogationsterminologin än vad som är gängse (att döma av t ex 
HD:s terminologiska praxis, sådan den utvisas av bl a avgörandet NJA 2013 s 233, varpå 
Ingvarsson reagerar).
3250 Jervell, Misligholdskrav mot tidligere salgsledd, TfR 1994 s 931 ff argumenterar för 
det. Frågan är möjligen inte okontroversiell, jfr Hov, Avtalebrudd og partsskifte: Kon
traktsrett II s 339 ff. Bl a Hagstrøm, Obligasjonsrett 2 uppl s 822 f, övertygas dock av 
Jervells argumentation, och Høyesterett tycks dela uppfattning, se Rt 1998 s 656, s 661 
överst. Se även Hagstrøm & Bruserud, Kjøpsrett 2 uppl s 298; Ulfbeck, Kontrakters 
relativitet s 239, och Tørum, Direktekrav s 253 ff, med slutsats på s 265: ”Konklusjonen 
blir at kjl. § 84 første ledd og avhl. § 416 første ledd helst må tolkes i tråd med sub
rogasjonmodellen, slik at direktkravet i utgangspunktet ikke er betinget av at [A] har et 
mangelskrav mot B.” Men, fortsätter han: ”Som vi skal se i neste punkt [s 265 ff], er det 
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är grundade på subrogationssynpunkter från regler om springande regress. 
Enligt de senare kan A göra gällande sitt eget krav mot C, inom ramen 
för det krav B hade haft mot C.

Subrogationsmodellen innebär alltså att A gör gällande Bs krav mot C, 
oberoende av om A har ett eget krav, medan springande regress innebär 
att A ”springer över B”,3251 och gör gällande sitt eget krav mot C, varvid 
kravet dock begränsas i enlighet med Bs krav mot C. I båda fallen blir 
As rätt mot C begränsad som vid ett härlett direktkrav. Den avgörande 
skillnaden är om A behöver ha ett eget krav mot B eller inte.3252

Regeln i § 84 (1) tillhör som sagt det subrogationsgrundade slaget. I 
kjøpslovens förarbeten motiveras regeln i hög grad med konstaterandet 
att:

”Dersom kravet direkte mot kontraktsmotparten [Bs] heimelsmann [C] 
begrenses til det heimelsmannen må finne sig i fra sin kontraktsmotpart, 
kan heimelmannen neppe ha noen beskyttelsesverdig interesse i å motsette 
seg et slikt krav.”3253

Därtill sägs att om A höll sig till B så skulle B ändå framställa regresskrav 
mot C, varför frågan i hög grad bara handlar om vem av A och B som 
kommer att kräva C. Den senares eventuella betänkligheter mot As rätt 
anses då uppvägda av att A kan ha ett starkt intresse av direktkrav.3254 
Förarbetenas resonemang bygger därmed i allt väsentligt på sådana 
intressebalanseringsargument som berörts ovan, och budskapet blir att C 
inte har några beaktansvärda skäl att motsätta sig As direktkrav, så länge 
direktkravet behandlas som härlett och C inte kommer sämre ut.3255

imidlertid mye som taler for at det bør innfortolkes visse begrensninger i subrogasjons
modellen.” Tørum argumenterar sedan för att man bör differentiera mellan olika felpåfölj-
der (jfr Jervell, Misligholdskrav mot tidligere salgsledd, TfR 1994 s 981 ff), på så vis att 
man t ex medger A rätt att utnyttja Bs fordran på avhjälpande eller prisavdrag, men inte 
nödvändigtvis får häva Bs avtal med C (det skulle bl a innebära att A som utgångspunkt 
måste lämna åter godset till C, och det skulle kunna dra igång en cirkus av utjämnings
prestationer i avtalskedjan, jfr nedan).
3251 Se t ex Tørum, Direktekrav s 278 eller Bryde Andersen & Lookofsky, Lærebog i 
obligationsret I 4 uppl s 433: ”Tankegangan skulle altså være, at man »springer« den eller 
de parter over, der egentligen skulle have fremsat kravet.” Jfr även, i anslutning till 4 kap 
22 § JB, Lindskog, Betalning 2 uppl s 241 f.
3252 Se på temat t ex Hagstrøm, Obligasjonsrett 2 uppl s 815, 819 ff; Jervell, Misligholds
krav mot tidligere salgsledd, TfR 1994 s 922 f och 931 ff; Ulfbeck, Kontrakters relativitet, 
bl a s 139; Iversen, Obligationsret: På grundlag af Bernhard Gomard, Obligationsret: 1 
del s 308 f, 311 ff, samt Tørum, Direktekrav s 253 ff, 275 ff.
3253 NU 1984:5 s 387, som följts upp i ot prp nr 80 (1986–87) s 45 och 136. Se även 
Tørum, Direktekrav s 177.
3254 Se ot prp nr 80 (1986–87) s 137; NU 1984:5 s 380. Jfr Tørum, Direktekrav s 178.
3255 Se 5.6 ovan, ssk 5.6.1.
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Motsvarande argument har senare återkommit i den norska direkt
kravslagstiftningen.3256

Bland andra norska direktkravsregler kan nämnas oppføringslova § 37,3257 
håndverkertjenesteloven § 27 §,3258 forbrukerkjøpsloven § 35,3259 och sist 
men inte minst sjøloven § 286, som innehåller motsvarigheten till vår regel 
i 13 kap 36 § sjölagen.3260

Tankegången i citatet strax ovan (om att C saknar skyddsvärt intresse av 
att invända mot As krav så länge det inte är större än vad Bs krav hade 
varit) verkar historiskt härröra från två av de mest berömda nor(di)ska 
rättsfallen om direktkrav, nämligen Rt 1976 s 1117 (”Siesta”) och Rt 
1981 s 445 (”Davanger”).3261

Rt 1976 s 1117, Siestamålet, aktualiserade bland annat frågan om As 
eventuella rätt direkt mot C. Domstolen slutade för att A skulle ha sådan 
rätt, och omtalar rätten som kontraktsgrundad.3262 I det resonemang som 
ledde till slutsatsen redogjorde førstevoterende dommer Mellbye först för 
ett par skäl för As rätt, och skrev sedan:

”Jeg kan på den annen side ikke se hvilke beskyttelsesverdige interesser [sel
skapet C] har i å motsette seg et slikt direkte krav. […] Selskapets eneste 

3256 Ot prp nr 66 (1990–91) s 112 (avhendingslova § 416). Se även Tørum, Direkte krav 
s 176 ff, som framhåller de i brödtexten anförda argumenten som lagstiftningens centrala, 
samt Hagstrøm, Obligasjonsrett 2 uppl s 819 ff.
3257 Se lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad mm (bustadoppførings
lova) § 37 (1): ”Forbrukaren kan gjere sitt krav som følgje av mangel gjeldande mot ein 
tidlegare avtalepart som har gjort avtalen som ledd i næringsverksemd, i same mon som 
mangelen kan gjerast gjeldande av entreprenøren eller annan avtalepart.”
3258 Se lov om håndverkertjenester m.m for forbrukere (håndverkertjenesteloven) § 27, 
ssk (1), (4) och (5).
3259 Se lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) § 35, ssk (1) och (4).
3260 Se om alla de förtecknade lagreglerna t ex Hagstrøm, Obligasjonsrett 2 uppl s 823 f, 
som bl a noterar att de skiljer sig åt, när det kommer till detaljerna. Se även Hov, Avta
lebrudd og partsskifte: Kontraktsrett II s 347 f(f ) samt Lilleholt, Kontraktsrett og obli
gasjonsrett s 377 och 381 ff. Jfr även Tørum, Direktekrav s 227 ff, ssk 240 ff.
3261 Rättsfallen räknas till den nordiska direktkravsdiskursen och lär ha bidragit till att 
det alls utvecklats en sådan. Jfr Tørum, Direktekrav s 175, och sedan 295 ff om fallen. 
Jfr även Hagstrøm, Obligasjonsrett 2 uppl s 821 f; Jervell, Misligholdskrav mot tidligere 
salgsledd, TfR 1994 s 910, 912; 916 ff; JustR Lindskogs tillägg i NJA 2014 s 760 p 9, 
samt Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta s 105 (2013: s 168 f ).
3262 Se Rt 1976 s 1117 (Siesta), førstevoterendes domskäl på s 1122: ”Derimot antar 
jeg at [A] i det foreliggende tilfelle må ha adgang til i eget navn å gjøre gjeldende [B] 
kontraktsmessige krav mot [C]” och på s 1123: ”Etter dette er det ikke nødvendig å ta 
standpunkt til om [C] også hefter for skaden på ikke kontraktsmessig basis, i kraft av 
skadeserstatningslovens § 21.”
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interesse var og er at det ikke skal øke dets ansvar om [A] trer inn i [B]s krav, 
men dette vilkår aksepterer [A].”3263

Siestafallet innehåller därmed ett ganska typiskt resonemang av det intres
seavvägande slaget – och fallet var såvitt känt det första i Norden där 
vikten av att inte utöka Cs ansvar beaktades och ansågs uppvägt genom 
att direktkravet hanteras som härlett. (Låt vara att härleddheten legitime
rades med hänvisning till As godtagande av begränsningen.)

I det senare av målen, Rt 1981 s 445, Davangermålet, hade en byggmäs
tare, C, sålt en tomt med nybyggd bostad till B. Kort tid därefter sålde 
B fastigheten vidare, till A.3264 På tomten fanns en stenmur. Till följd 
av konstruktionsbrister drabbades muren med tiden av sprickbildning, 
varvid A framställde krav avseende felpåföljder mot C.

Høyesterett fann inledningsvis att B i och för sig skulle haft rätt att 
framställa felpåföljder, då de inte prekluderats eller preskriberats. Frågan 
var därmed: ”om disse mangelsbeføyelser etter [B]s salg av eiendommen 
kan gjøres gjeldende av den nye eier [A] direkte mot [C].” Annorlunda 
uttryckt var frågan om A fick utnyttja Bs felkrav mot C.

När målet avgjordes fanns inte de ovan berörda direktkravsreglerna i 
kjøpsloven och avhendingslova.3265 I avtalet mellan A och B fanns dock, i 
kontraktets punkt 6, en helt ”forsliten standardkontraktsklausul”3266 som 
löd:

”Eiendommen skal overtas med samme rettigheter og forpliktelser hvormed 
den har vært eiet av selger […]”3267

Høyesteretts majoritet fann att klausulen innefattade en överlåtelse till A 
av Bs rättigheter mot C, inklusive den latenta rätten att framställa felpåfölj-
der. Førstevoterende dommer Christiansen (med vars mening tre domare 
instämde, i det väsentliga och i resultatet) fann att det:

3263 Rt 1976 s 1117, førstevoterendes domskäl på s 1122.
3264 I referatets ingress är bokstäverna de omvända. Vi följer dock vårt vanliga mönster, 
se om detta 5.1 ovan kring not 2168.
3265 Jfr Hov, Avtalebrudd og partsskifte: Kontraktsrett II s 350 som upplyser: ”Idag ville 
for øvrig forholdet vært regulert av direktekravsreglene i avhendingslova.”
3266 Lilleholt, Personeskifte i husleigeforhold s 127.
3267 Rt 1981 s 445, førstevoterendes domskäl på s 451. Kuriöst kan noteras att klausulen 
är ganska lik den i NJA 2005 s 142, som inte ansågs kunna tas till intäkt för att förvär
varen åtagit sig att svara för säljarens förpliktelser gentemot tredjeman, och det var alltså 
inget tredjemansavtal. Den situationen är dock den omvända mot den som prövades i 
det norska målet, där frågan alltså var om förvärvaren A övertagit överlåtaren Bs rätt mot 
tredjemannen C. Se om NJA 2005 s 142 Bd 2, kap 10.
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”utvilsomt [var] grunn til å utvise atskillig varsomhet ved tolkingen av en 
avtale som knytter seg til en standardkontrakt, som partene neppe i synder
lig grad overveier innholdet av ved kontraktsslutningen.”3268

Avtalet måste dock förstås i ljuset av såväl kontraktssituationen i sin hel
het som parternas senare förståelse av densamma. Då det rörde sig om ett 
bara två år gammalt hus var det osannolikt att B bara ville frånskriva sig 
ansvaret för: ”hussopp, husbukk, råte, veggdyr o.l.”3269 Istället:

”[må] meningen […] klarligvis ha vært at selgeren skulle være helt fri for 
eget ansvar for alle skjulte feil eller mangler. Det må da ha vært en fremmed 
tanke for partene at [B] eventuelt skulle beholde mangelsbeføyelser mot [C] 
på sin hånd.”3270

En sådan tolkning vann stöd av parternas senare agerande. A hade näm
ligen vänt sig till B för att få denne att stödja As reklamation mot C. B 
hade dock vägrat, med hänvisning till att han efter försäljningen ”ikke 
hadde noe med saken å gjøre”, och A hade ”slått seg til ro med” detta. 
Den ”naturlige forståelse av avtalen mellom” A och B ”må [då] være at 
denne også innbefattet mulige mangelsbeføyelser mot” C, och slutsatsen 
blev att:

”De rettigheter som skulle overtas av kjøperen etter det siterte punkt 6 i 
kontrakten, må altså også omfatte de mangelsbeføyelser denne tvisten 
gjelder.”3271

A övertog därmed Bs anspråk på att framställa felpåföljder mot C, och 
domstolen knöt som synes uttryckligen rättighetsöverlåtelsen till den 
strax ovan citerade standardklausulen (tolkad i ljuset av avtalssituationen 
som helhet och parternas senare agerande). Därpå följde som ett rent 
supplerande skäl det argument som sedermera influtit som ett avgörande 
argument i norsk direktkravslagstiftning. Førstevoterende skrev:

”Jeg har på den annen side vanskelig for å se hvilke beskyttelsesverdige inte
resser [C] skulle ha i å motsette seg et slikt direkte krav, med den selvsagte 
reservasjon at [A] inntreden ikke kunne øke hans ansvar.”3272

3268 Rt 1981 s 445, førstevoterendes domskäl på s 451.
3269 Huser, Avtaletolking s 521, ser det som ett uttryck för ejusdem generisprincipen. Jfr 
även Hov, Avtaleslutning og ugyldighet: Kontraktsrett I s 160 f.
3270 Rt 1981 s 445, førstevoterendes domskäl på s 451.
3271 Rt 1981 s 445, førstevoterendes domskäl på s 451.
3272 Rt 1981 s 445, førstevoterendes domskäl på s 451. Notera att begränsningen beskrivs 
som självklar.
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I just denna synpunkt instämde dissidenten, varför Høyesterett alltså 
var enig om hur avvägningen av intressena borde utfalla i det aktuella 
målet.3273

Parentetiskt kan även noteras att førstevoterende som ett obiter dictum tillade 
att det visserligen ”ikke [var] nødvendig for meg å gå inn på om det med 
hjemmel i deklaratoriske rettsregler ville vært adgang for [A] til en direkte 
misligholdsaksjon mot [C]”. Trots det fann han ”grunn til å understreke at 
vilkår som i teorien har vært anført for en slik adgang, foreligger i denne sak 
og således støtter det resultat jeg er kommet til ad tolkingsvei. Jeg peker på at 
manglene skyldes et culpøst forhold som [C] har ansvaret for, og at han som 
nevnt ved en motsatt løsning ville bli sittende med en etter omstendighetene 
ugrunnet berikelse.”3274 Därigenom antyds att den direktkrävdes eventuella 
culpa och obehöriga vinst kan tala för att medge en direktkravsrätt.3275

Målet är som sagt omdiskuterat. Det har fått ett ganska blandat motta
gande i rättsvetenskapen.3276 En förklaring därtill antyds i Kåre Lilleholts 
anmärkning om att:

”Det er forståeleg at Høgsterett er varsam med å sanksjonere ei generell 
lære om direktekrav, men når ein så forsliten standardkontraktsklausul om 
overdragning av alle rettar og plikter blir oppfatta som ein cesjon av krav 
mot seljarens heimelsmann, er ein i realiteten over i ulovfesta bakgrunnsrett, 
ikkje tolkning av kontrakten med utganspunkt i partsviljen.”3277

3273 Rt 1981 445, på s 452 f där den skiljaktiga dommer Holmøy skrev: ”Jeg slutter meg 
for øvrig til førstvoterendes uttalelse om at [C] ikke har noen beskyttelsesverdig interesse 
i å motsette seg et slikt krav, og at det ville føre til en helt ugrunnet berikelse for ham 
dersom overdragelsen fra [B] til [A] skulle føre til at krav som følge av mislighold falt 
bort.” (Det är visserligen inte entydigt att Holmøy instämde även i att As inträde inte 
skulle utöka Cs ansvar, men man kan läsa in det i ”et slikt krav”.) Dissidenten var överens 
med de övriga domarna om utgången, men ville nå den genom att statuera en olagfäst 
direktkravsregel, då hon inte fann det naturligt att nå utgången tolkningsvägen, genom 
att konstruera en rättighetsöverlåtelse.
3274 Rt 1981 s 445, førstevoterendes domskäl på s 451. Tørum, Direktekrav s 300 skriver 
i anslutning till denna passage: ”Dette er det imidlertid ikke helt lett å bli klok på, fordi 
teorien i 1981 var alt annet enn samstemt i synet på direktkrav, og selv ikke de få som 
tok til orde for direktekrav på ulovfestet grunnlag var i nærheten av å opstille bestemte 
«vilkår».”
3275 Enligt svensk rätt torde culpa primärt vara av skadeståndsrättslig betydelse (jfr 6.2 
ovan). Om obehörig vinstargument, se 6.3 ovan.
3276 Jfr t ex Tørum, Direktekrav s 300; Hagstrøm, Obligasjonsrett 2 uppl s 821 f; Hov, 
Avtalebrudd og partsskifte: Kontraktsrett II s 349 f; Ulfbeck, Kontrakters relativitet 
s 164; Jervell, Misligholdskrav mot tidligere salgsledd, TfR 1994 s 918; Huser, Avtaletol
king s 389 f. Jfr även Lilleholt, Kontraktsrett og obligasjonsrett s 385.
3277 Lilleholt, Personeskifte i husleigeforhold s 127, citerat med gillande av Hagstrøm, 
Obligasjonsrett 2 uppl s 822 och Tørum, Direktekrav s 301.
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På annat håll har det ansetts röra sig om en ”stilltiende cesjon”, det vill 
säga om en i och för sig frivillig cession (cessio voluntaria), vilken dock 
är tyst, i betydelsen outtalad mellan parterna.3278 Det framstår dock inte 
som riktigt rättvisande, då Høyesterett uttryckligen anknöt till ett kon
traktsvillkor, vars lydelse i och för sig kunde täcka in även överlåtelse av 
säljarens felkrav. (Det stod ju att ”[e]iendommen skal overtas med samme 
rettigheter […] den vært eiet av selger”, och rätten att framställa krav 
på felpåföljder kan i och för sig ses som en säljarens rättighet kopplad 
till godset.)3279 Detta villkor tolkades visserligen i ljuset av avtalssitua
tionen som helhet och parternas senare agerande,3280 men som Høyeste
retts dom är skriven var det egentligen inte fråga om någon tys t  cession. 
Domstolen anknöt också ganska uttryckligen till parternas avsikter,3281 
och de ibland kritiska reaktionerna på fallet tycks därmed inte alldeles 
rättvisa.3282

Här har vi uppenbarligen att göra med en norsk parallell till den svenska 
diskussionen om avtal på tunt underlag. Även i norsk rättspraxis har alltså 
tredjemansrättigheter befunnits föreligga genom avtalstolkning, trots 
tolkningsunderlagens uppfattade tunnhet, emedan sådana rättigheter 
ansetts vara materiellt befogade (låt vara att det i Davangermålet rörde 

3278 Tørum, Direktekrav s 300. Jfr även Ulfbeck, Kontrakters relativitet s 162 ff m hänv, 
och vidare nedan.
3279 Jfr dock vid not 3297 ff nedan och i anslutning till Iversen vid not 3304 ff.
3280 Tørum, Direktekrav s 301 noterar också detta. Hans läsning av domens ratio deci
dendi påverkas möjligen av den vikt han lägger på obiter dictumet om de olagfästa direkt
kravsreglernas möjlighet. Ganska säkert påverkas den också av att hans mål är att utveckla 
ett analysverktyg för direktkrav, och inom ramen för detta beaktar Bs inställning till att 
A direktkräver C.
3281 Jfr vid not 3270 ovan, låt vara att domstolen inte skrev att B avsåg att överlåta felkra
ven mot C till A, som avsåg förvärva dem, utan endast att det efter köpet måste ha varit 
en ”fremmed tanke for partene at [B] eventuelt skulle beholde mangelsbeføyelser mot [C] 
på sin hånd”. Det ligger visserligen nära till hands att då se cessionen som underförstådd. 
Märk dock, igen, att Høyesterett knöt cessionen till kontraktsvillkoret, som tolknings
objekt, och att det här endast utgjorde tolkningskontext. Villkoret hade kunnat lyda på 
något annat sätt, till exempel ”brandbil”, ”bra deal” eller rent av ”felkraven ska inte 
överlåtas” – om kontexten tillräckligt tydligt utvisar (vilket är upp till den goda domaren 
att bedöma i samband med målets avgörande, och inte upp till rättsvetenskaparen att 
avgöra i efterhand, vid skrivbordet) att parternas avsikt varit att överlåtelse skulle ske, så 
är det vad villkoret betyder, inom ramen för parternas kommunikation. Jfr principen om 
falsa demonstratia non nocet, och Huser, Avtaletolking s 389, som redogör för fallet och 
finner: ”Det kan riktignok ikke av dette sikkert sluttes at en felles partsmening ville blitt 
lagt til grunn i strid med den normale mening, men dette virker sannsynlig.”
3282 Förmodligen har reaktionerna delvis att göra med att Davangerdomen i regel satts i 
samband med Siestadomen, där det ligger närmare till hands att se cessionen som ”still
tiende”, om avgörandet alls ska ses som ett cessionsfall.
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sig om cession istället för om tredjemansavtal som i de svenska fallen).3283 
Även i norsk rättsvetenskap har sådana bedömningar problematiserats, 
varvid man velat se avgörandena som att det i realiteten rört sig om något 
slags dold rättstillämpning, på ett sätt som drivit direktkravsdiskursens 
framväxt. Lilleholt erbjuder (i citatet strax ovan) ett ganska rent exempel. 
Tørum erbjuder ett annat, när han skriver:

”I praksis kan det imidlertid være en flytende grense mellom en cesjonsav
tale, parternes stiltiende forutsetninger om cesjon, en fingert cesjon, og en 
bakgrunnsregel om direktekrav. Rt 1981 s. 445 «Davanger» er […] illustre
rende. – Jo færre konkrete holdepunkter man krever for at meningen har 
vært å overdra kravet till [A], og jo større vekt man legger på om direktekrav 
vil være en god løsning, desto nærmere kommer man en fingert transport og 
en bakgrunnsregel om direktekrav; partsviljen skyves i bakgrunnen for en 
mer prinsipiell begrunnelse for direktekrav.”3284

I den mån Tørums yttrande är representativt för det norska samtalet om 
direktkrav (vilket yttrandet verkar vara),3285 kan detsamma påstås i hög 
grad likna det svenska, och det sätt på vilket direktkravsdiskursen här 
utvecklat sig. Givet den rättskulturella närheten, och rättsvetenskapliga 
familjariteten, är kanske inte det så förvånande.

På ett principiellt plan torde i varje fall den norska diskussionen (och 
för den delen den danska,3286 och finska sådana) kunna vara vägledande 
även för svenska rättsförhållanden, såtillvida att det finns utrymme att 
inspireras av och hämta topiker därifrån. Då dock direktkravslagreglerna 
i huvudsak bygger på antingen argument av intressebalanseringsslag eller 
pragmatiska ändamålsskäl (om konsumentskydd),3287 och då även Høy
esteretts berörda avgörande(n) motiverats i intresseavvägningstermer, 

3283 Se kap 4 ovan. Davangermålet har dock ofta sorterats tillsammans med Rt 1976 
s 1117 (Siesta), där det är mindre tydligt vad det rör sig om för avtalsfigur, och Rt 1995 
s 486 (Nordland) där Høyesterett skrev att tredjemansavtal kunde grunda direktkravsrätt.
3284 Tørum, Direktekrav s 174.
3285 Jfr Lilleholt enligt ovan; Hagstrøm, Obligasjonrett 2 uppl s 820 ff (som bl a med gil
lande citerar Lilleholt); Hov & Høgberg, Alminnelig avtaleret s 270 och 279 (som fram
håller fallet som ett exempel på att man kan åsidosätta klar ordalydelse, m hänv till att den 
avviker från bakgrundsrättens lösning); Hov, Avtalebrudd og partsskifte: Kontraktsrett II 
s 389 f (som uttrycker skepsis kring hur välgrundad tolkningen var), samt Woxholt, Avta
lerett s 414 (samma poäng som Hov & Høgberg). Jfr även Bryde Andersen & Lookofsky, 
Obligationsret I s 437 f, 441 f och Ulfbeck, Kontrakters relativitet s 162 ff, ssk s 180.
3286 Se, om cessions och ssk subrogationsmodeller i dansk rätt, Ulfbeck, Kontrakters 
relativitet, bl a s 179 ff, jfr även s 162 ff; Iversen, Obligationsret: På grundlag af Bernhard 
Gomard, Obligationsret: 1 del s 344 ff, samt Bryde Andersen & Lookofsky, Lærebog i 
obligationsret I 4 uppl s 437 f, 441 ff.
3287 Jfr vid och i noterna 3256 ff ovan.
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finns det här inte så mycket att tillägga, till det som redan sagts om dylika 
argument.3288

Istället kan vi notera att det tydligen kan fylla funktionen av argument 
för direktkrav att erbjuda etablerade rättsliga konstruktioner. Att utnyttja 
topiker med anknytning till cession, subrogation, springande regress, 
tredjemansavtal, eller vad man nu kan hitta på, kan därmed utgöra ett 
led i resonemang utmynnar i ett direktkrav, i vid bemärkelse. (De som 
bejakar tendenser till misstänksam hermeneutik kan då tänkas finna att 
det i så fall röra sig om vad som, i realiteten, utgör direktkrav i snäv 
mening, under falsk flagg.)3289

Det brukar i och för sig sägas att man inte ska dra några slutsatser av 
konstruktionerna (varigenom man mer eller mindre explicit varnar för och 
antirrhetiskt markerar mot begreppsjurisprudensen och dess faror).3290 
När det gäller subrogation finns det också en etablerad konvention av att 
understryka att ”subrogation” främst utgör en etikett för ett resultat – i 
form av (det partiella) inträdet i någon annans rättsställning.3291 Att säga 
att det rör sig om subrogation skulle då inte i sig utgöra något argument, 
för subrogationsrättsföljdens inträde. (Det vore petitio principii.)

Sett till direktkravsdiskursens historiska utveckling framstår dock 
den beskrivningen som ett normativt ideal, snarare än som en rättvisande 
deskription. Det är nämligen ganska tydligt att det i praktiken varit gynn
samt att kunna anknyta till etablerade rättsliga konstruktioner, för den 
som argumenterat för en rättighet motsvarande en direktkravsrätt. Som 
illustreras av Davangerdomen,3292 var det i den tidiga norska praxisut
vecklingen synbarligen helt avgörande att man kunde arbeta med eta
blerade rättsfigurer, och särskilt olika typer av cession. Därigenom fick 
domarna något bekant att haka upp bedömningen på, och man kunde nå 
det önskade slutet utan alltför revolutionerande operationer. Låt vara att 
konstruktionerna kanske användes på lite innovativa sätt, och möjligen 
fick vila på tunt underlag.

Att det finns fördelar med att arbeta med rättens etablerade normer 
och former har vi redan varit inne på,3293 och det är väl förenligt med den 
argumentationsteoretiska tanken om en institutionell tröghet i rätten, i 
form av ett inbyggt förändringsmotstånd och en tendens till inertia.3294 
Det framstår som ganska uppenbart att det i praktiken finns, i vart fall, 

3288 Se särskilt 5.6.4 och 6.2 ovan.
3289 Jfr strax ovan, om bl a Lilleholt och Tørum, samt 4.4 ovan, inte minst 4.4.2.1.
3290 Jfr bl a not 1071 ovan.
3291 Se not 3249 ovan m hänv.
3292 Se t ex Tørum, Direktekrav s 174 (f ).
3293 Se främst 4.3 och 4.5 ovan.
3294 Se 5.8 ovan m hänv.
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klara retoriska fördelar med att kunna anknyta till etablerade rättsfigurer. 
Den som kan framställa sitt mål som förenligt med det som redan gäller, 
de lege lata, kommer ofta att, på närmast formella grunder, få ett försteg 
framför den som argumenterar för en nyordning, de lege ferenda. Även 
den övriga nordiska direktkravsdiskursens utveckling kan tas till intäkt 
för denna poäng, som därmed nu upprepas.

Att anknyta till cessionskonstruktioner torde kunna vara persuasivt även 
för svenska rättsförhållandet (95 § GFAL erbjuder ett illustrativt exempel, 
och vad Lindskog gjort inom ramen för täckningsfordringsdebatten är ju 
i stort sett att argumentera för ett slags cessionskonstruktion).3295 Den 
ovan berörda, ursprungligen Ørstedska,3296 tanken om att felkrav följer 
objektet som ett accessorium, på så vis att A tillsammans med förvärvat 
gods köper Bs eventuella felkrav mot säljaren C, kan också vara intuitivt 
tilltalande.3297 ”Varför”, kan man ifrågasätta, ”skulle A inte vilja köpa 
också felkraven mot den som ytterst är ansvarig för felet, och varför skulle 
inte B vilja sälja dem, hellre än själv behöva dras in i reglerandet av ett fel 
som ursprungligen är Cs?”3298

3295 Se 6.2 och 6.5 ovan.
3296 Se om cessionstankens historiska utveckling Ulfbeck, Kontrakters relativitet s 169 ff 
(jfr även s 162 och 180) som spårar den till Ørsted, Haandbog i den danske og norske 
lovgivning Bd 5 s 138 f, vars teori kritiserades av Lassen, Obligationsretten: Alminde
lige del 3 uppl s 500, som fann att det inte genom naturliga tolkningsregler gick att 
nå Ørsteds cessionsresultat. Senare kritiserade även Ussing cessionskonstruktionen, se 
Ussing (& Vinding Kruse), Køb 7 uppl s 157. Han ville istället förklara As rätt att gå på 
C med hänvisning till deliktssynpunkter. ”Med Ørsted och Ussing var således”, skriver 
Ulfbeck (a a s 170), ”lanceret henholdsvis kontraktssynpunktet og deliktssynpunktet som 
grundlag for direkte krav”.
3297 Bryde Andersen & Lookofsky, Lærebog i obligationsret I 4 uppl s 441 f ser de danska 
rättsfallen U 2012.2255 H och U 1985.700 Ø som konsekventa med denna cessions
tanke: ”I begge tilfælde blev A dømt til att bære kravet. Dette resultat kan begrundes med 
at overdragelsen af formuegodet formodes at indbefatte den mere eller mindre ubestemte 
vifte af rettigheder, der omgiver det, og som B ikke længere vil have nogen berettiget 
interesse i at gøre gældende.”
3298 Det var synbarligen tanken i Rt 1981 s 445 (Davangermålet), enligt ovan. Jfr dock 
Iversen, Obligationsret: På grundlag af Bernhard Gomard, Obligationsret: 1 del s 320 f, 
som förhåller sig kritisk mot dylika tankegångar. Vad gäller Bs intresse av att protestera 
mot As övertagande kan noteras att detsamma kan äventyra Bs kvittningsmöjligheter.
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Dylika tankar kan säkert ofta framstå som tilltalande, inte minst då de 
innebär att man undviker ”en onödig”3299 eller ”opraktisk omväg”,3300 
och möjligen även en ”meningslös cirkus” av utjämningsprestationer 
längs med kedjan.3301 (Notera att det här rör sig om en form av ordning 
och reda och enkelhetstopiker som anförs för  direktkrav, samt supple
ras med antydningar om att det skulle innebära en onödig, stelbent eller 
formalistisk omväg, att strikt hålla på kanaliseringsordningen.)

Det finns dock flera problem med sådana tankar. Ett är att man precis 
lika gärna kan vända på det, och fråga: ”Varför skul le  A vilja gå direkt på 
C, som A kanske inte ens vet vem det är, eller ens att den finns, istället för 
att bara hålla sig till sin B, som A inte bara känner till, fått information 
av och förhandlat med, utan kanske rent av haft en längre relation med?”

Båda tankegångarna lider av samma problem, i det att de är alldeles för 
generellt hållna. Även om det kan finns ett intresse av enkla regler, inte 
minst på det komplicerade direktkravsfältet,3302 så kan det ifrågasättas 
om en mångfacetterad problematik verkligen bäst hanteras genom att 

3299 Jfr Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta s 105 (2013: s 169), som i anslutning till 
Rt 1976 s 1117 (Siesta) skriver: ”Båtägaren ansågs ändå av Høyesterett kunna göra gäl
lande sitt krav direkt mot det svenska aktiebolaget på kontraktsrättslig grund. Tanken 
var synbarligen att vägen över uppdragstagaren, som i sin tur skulle regressa […] var en 
onödig omväg.”
3300 Jfr Adlercreutz, Gorton & LindellFrantz, Avtalsrätt I 14 uppl s 170 f som i anslut
ning till tredjemansavtalsfallet SvjT 1956 rf s 9 skriver: ”Det kan ha spelat roll att hustrun 
övertagit praktiskt taget alla tillgångar i boet och att mannen lämnat orten. I så fall skulle 
det vara en opraktisk omväg, att en borgenär skulle vända sig mot mannen och först i 
andra hand vid konstaterad brist mot hustrun.”
3301 Jfr Håstad, Svaret finns i lagboken, JT 2012–13 s 972 ff, på s 972 f, som berör en 
i och för sig annorlunda, men ändå inte helt avlägsen trepartskonstellation, där tredje
man betalar direkt till en sysslomans (en kommissionärs) huvudman (kommittenten). I 
sådana fall är betalningen befriande för tredjemannen också i relation till kommissionä
ren, så länge inte kommssionären lider skada av betalningen (jfr NJA II 1914 s 291 f ). 
Håstad anför som ett skäl för denna ordning att man därigenom undviker den onödiga 
rundgång som skulle bli effekten av att inte betrakta betalningen som befriande också 
mot kommissionären: ”Skulle tredje man vara skyldig att ånyo fullgöra, nu till syssloman
nen fastän denne inte lidit skada, skulle sysslomannen ha att redovisa hela beloppet till 
uppdragsgivaren, medan tredje man skulle kunna åberopa condictio indebiti och återfå 
allt han tidigare utgett till uppdragsgivaren. En meningslös cirkus” (min kurs); det tycks 
röra sig om en konkretiserad variant av mer generellt gångbara ordning och reda och 
konsekvensargument.
3302 Jfr t ex Hagstrøm, Obligasjonsrett 2 uppl s 820: ”Ska direktekrav ha gjennomslags
kraft i praksis, bør reglene dessuten være så enkle som mulig.”, där han i stort citerat 
Ulfbeck, Kontrakters relativitet s 188, eller inledningscitatet till 5.3 ovan.
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strikt hålla på en enda enhetlig regel.3303 Sannolikt inte. (Differentiera 
mera, kunde man anamma som paroll.)

Ett annat problem med tanken om att felkrav överlåts som accessorier till 
godset, och med den subrogationsgrundade direktkravsregeln i § 84 (1) 
kjøpsloven, är att den synbarligen bygger på en hypostasering av felet.3304 Det 
ligger nära till hands att förstå sådan reglering som att det är ”samma fel” i 
relationen mellan A och B, som i relationen mellan B och C, vilket nog är 
lätt hänt om paradigmet tänks som ett faktiskt fel i fysiskt gods. Felet får 
då ett eget liv, och argumentationens ramar förändras; istället för att handla 
om abstrakta rättsliga fordringar, tar resonemanget sin utgångspunkt i en 
egenskap hos ett fysiskt ting, och felet blir något därmed analogt.3305 Dylika 
tankegångar blir ofta tilltalande, i anledning av sin handgripliga påtaglig
het. De är dock i en mening främmande för kontraktsrättens mer egentliga, 
abstrakta och immateriella felparadigm, då det avgörande för om ett kon
traktsbrott föreligger inte är en saks faktiska egenskaper, utan vad parterna i 
rättsligt hänseende äger fordra av varandra.3306

3303 Jfr H Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s 45, med cit i not 2273 
ovan.
3304 Se Iversen, Forholdet mellem kontrakts og deliktsansvar, NJM 2017 s 290, och mer 
ingående Iversen, Obligationsret: På grundlag af Bernhard Gomard, Obligationsret: 1 del 
s 317 ff, ssk s 328 ff. Jfr Hagstrøm, Obligasjonsrett 2 uppl s 820: ”[…] vil et mislighold 
fra [C] overfor B normalt fortplante seg, slik at det også inntrer mislighold mellom B 
och [A].”
3305 Se Iversen, Forholdet mellem kontrakts og deliktsansvar, NJM 2017 s 290, och jfr 
4.3.5 ovan, vid not 1503 ff.
3306 Se främst Iversen, Obligationsret: På grundlag af Bernhard Gomard, Obligationsret: 
1 del s 317 ff, ssk 320 ff och alldeles ssk 327 ff, som med eftertryck betonar felbegrep
pets abstraktion. Trots: ”[d]et tiltrækkende i umiddelbare, konkrete tankegange fremfor 
mere komplicerede, abstrakte tankegange” (s 323, 327) får man inte glömma bort att 
fordringsbegreppet i sig är en rättslig abstraktion (se främst s 321, men poängen löper 
genom avsnittet), och man ska inte låta sig vilseledas av konkretionens frestelser, menar 
Iversen. Därigenom antyder han dock förstås även att det rent retoriskt kan vara vin
nande att försöka ”vilseleda” någon, genom att framställa saken så konkret som möjligt 
med ett fysiskt paradigm. Redan genom kraften i sin polemik mot det han kallar för ett 
primitivt, atavistiskt rättstänkande antyder han att det kan vara vinnande att operatio
nalisera hypostaserande retorik (annars hade markeringarna varit överflödiga), och den 
abstraktionsgrad Iversen förespråkar är nog främst ett (låt vara möjligen eftersträvansvärt) 
ideal. Ett illustrativt exempel finns dock i HD:s färska avgörande, 20191029, i mål nr T 
577818, där säljaren så att säga kom undan, från något som kunnat vara ett relevant fel, 
om lägenheten inte varit så dyr att kostnaderna för att göra om det bristfälliga badrummet 
framstod som relativt låga. I domens förlängning ligger att exakt samma typ av avvikelse, i 
exakt samma typ av lägenhet, hade kunnat utgöra ett fel, om lägenheten exempelvis legat 
någonstans där bostäderna är billigare – och domen illustrerar därmed att felbegreppets 
paradigm är (kan/borde vara) vad parterna äger fordra av varandra, snarare än köpeobjek
tets objektiva, materiella karaktäristiska.
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Även om det finns ytliga skillnader på regelnivån torde det alltså fin
nas sådana likheter på djupare nivåer, att det går att berika den svenska 
direktkravsdiskursen med topiker från våra grannländer. På lägre strata, 
med grundläggande förmögenhetsrättsliga principer, och djupt liggande 
tankestrukturer,3307 lär det finnas sådana rättskulturella likheter mellan 
de nationella diskurserna att samtal över landsgränserna kan ske täm
ligen motståndslöst. Även om de kanske viktigaste (i vart fall vad gäller 
symbolvärde) norska direktkravsreglerna är lagfästa, kan erinras om att 
de tankegångar på vilka lagreglerna bygger är äldre än lagreglerna, som i 
någon utsträckning kodifierade en äldre ordning – för att reda ut oklar
heter och följdproblem samt vidga det område på vilket de aktuella ces
sionstankarna kunde tillmätas betydelse.

Det talar för att den norska, och övriga nordiska, direktkravsdiskursen 
kan inspirera liknande rättsutvecklingar även i Sverige, såtillvida att det 
inte finns några principiella hinder mot att, till exempel, anse säljares 
felkrav cederas med godset eller att i övrigt finna föreliggande rättighets
överlåtelser (av exempelvis täckningsfordringar) när det har stöd i par
ternas kommunikationer (tolkning) eller annars är lämpligt (utfyllning).

Sammanfattningsvis kan komparativa argument ha en plats inte minst när 
jämförelseobjekten blir övrig nordisk rätt. Det som kan vara vägledande 
därvidlag är dock snarare de abstrakta topikerna, än de konkreta utländ
ska rättslägena som sådana. Det är mer intressant hur resonemangen på 
ett principiellt plan kan konstrueras och modelleras, och vilka skäl som 
uppbär utländska ordningar, än hur desamma gestaltar sig på det kon
kreta regelplanet. Att rakt av åberopa utländska rättsregler och förfäkta 
intresset av en allmän rättslikhet kommer därmed med stor sannolikhet 
att leda till svagare resonemang, än om man istället hämtar mer abstrakta 
topiker från utlandet och utnyttjar dessa för att utveckla argumenta
tionen. Detta följer om inte annat av att det i regel är en fullt legitim 
invändning, mot åberopanden av utländska rättsregler, att utländsk rätt 
inte är svensk – och därför inte ska tillämpas när svensk rätt är tillämplig.

Saken kan möjligen uttryckas som att topikerna kan överlappa, även 
om rättslägena är skilda. Att inspireras av dansk och särskilt norsk rätt 
kunde därmed i princip leda till fler (cessionsgrundade) direktkravsrätter. 
Det skulle dock, av allt att döma, innebära en utveckling, av den svenska 
direktkravsdiskursen, då den senare i nuläget erbjuder ganska svagt posi
tivt stöd för dylika operationer.

3307 Anspelningen avser Kaarlo Tuoris metafor om rättens olika nivåer, från Tuori, Criti
cal Legal Positivism.
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6.7 Avslutning – direktkravsbegreppet och andra 
upprepningar

”Det förekommer vissa upprepningar. Det kan folk säkert 
ha åsikter om, och tycka är problematiskt. Det är dock med
vetet och, tror jag, ofrånkomligt – faktum är att jag själv inte 
ens ser det som ett problem.”

Carl Jacob Arnholm, ur mitt dunkla minne

6.7.1 Direktkravsbegreppets utsträckning
Avslutningsvis tar vi nu lite förtydligande upprepningar, som tillägg 
till och utveckling av den nyss återupprepade poängen om att det kan 
vara vinnande att anknyta till rättens befintliga former och normer. Denna 
poäng gör sig inte minst gällande när det handlar om direktkrav i vid 
mening. Många är de som i direktkravsdiskursen signalerat tvekan till 
att behandla direktkrav som något i sitt eget slag – som en rättsfigur 
sui generis. Tveksamheten är konsekvent med en traditionalistisk håll
ning, som bevarar det varande, genom att reproducera detsamma. Sådana 
hållningar har bland annat mött Vibe Ulfbeck när hon, för dansk rätts 
räkning, anhängiggjort frågan om direktkravsfigurens självständighet. Det 
har hon främst gjort i sin nämnda avhandling Kontrakters relativitet, där 
hon klargör att:

”Det er denne afhandlings tese, at det direkte ansvar er et eksempel på en 
ansvarsform, som bedre lader sig beskrive som en blanding mellem et kon
traktsansvar og et deliktsansvar, idet ansvaret i visse henseender har deliktu
elt præg i andre kontraktuelt.”3308

Enligt Ulfbeck kan alltså det direkta ansvaret, direktkravet, betraktas som 
en hybrid mellan kontrakt och delikt. Det rör sig då om en nyordning 
som har inslag av kontrakt och delikt men bör behandlas självständigt. 
Konkret innebär det att man har att besvara uppdykande frågor om ett 
direktkravs olika modaliteter en och en, var för sig, när de dyker upp, och 
på det sätt som därvid är motiverat utan onödiga hänsyn till traditionella 
begrepp och systematiker.3309 Poängen är att frigöra sig, och i viss mån 
börja om – för att utforma den självständiga direktkravsfiguren på ett 
sakligt befogat sätt.

Genom att på det viset börja om kommer man dock att nödvändigtvis 
befinna sig på ny, relativ osäker, mark – där man inte längre kan lita på att 

3308 Ulfbeck, Kontrakters relativitet s 187, kurs struken.
3309 Ulfbeck, Kontrakters relativitet s 185 ff (på temat ”Selvstændiggørelsen af det direkte 
krav”), ssk s 196 f om den generella infallsvinkeln till problemet.
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de gamla kartorna ger ledning. De båda opponenterna vid Ulfbecks dis
putation, Bryde Andersen och Hagstrøm, har förhållit sig ganska avvak
tande till hennes tes, och föredragit att stå kvar på säker mark. I sin bok 
Obligasjonsrett reagerar Hagstrøm på Ulfbecks tes, och skriver att:

”Det kan være diskutabelt hvorvidt det er et heldig grep å skape et slikt 
kravsgrunnlag «sui generis» i stedet for å ta utgangspunkt i de tradisjonelle 
kategoriene og utnytte disse så langt de rekker. Å operere med et eget kravs
grunnlag basert på et bredt skjønnstema og betydlig innslag av rimelighets
vurdering, kan føre til rettsusikkerhet. Det er ikke gitt at det er nødvendig 
å oppgi forankringen i de tradisjonelle kravsgrunnlag bara fordi kravet ikke 
fullt ut kan bygges på eller blir bygget på disse.”3310

Hagstrøm följer upp detta konstaterande med att gå igenom de tradi
tionella ”kravsgrunnlagen”, inklusive de ovan berörda norska lagreglerna 
och rättsfallen.3311 Efter genomgången skriver Hagstrøm, i anslutning till 
bland annat Siesta och Davangerfallen, att:

”Domsbegrunnelsene kan oppfattes på ulike måter: Man kan hevde at de 
sammensatte vurderinger nettopp er utslag av at direktekrav er et eget kravs
grunnlag. Men i hvert fall for det norske domsmateriale er dette neppe en 
holdbar slutning.”3312

Det hindrar i och för sig inte, tillstår Hagstrøm, att det skul le  kunna 
utbilda sig ett eget direktkravsgrundlag i Ulfbecks tappning: ”i tillfelle 
der de tradisjonelle grunnlag hver for seg ikke fører fram.”3313 – men man 
bör börja med att ta utgångspunkt i de traditionella kravsgrunnlagen, och se 
hur långt de räcker till, menar Hagstrøm.3314

3310 Hagstrøm, Obligasjonsrett 2 uppl s 815. Se även Hagstrøm, Direktekrav i formue
retten, TfR 2001 s 288 ff (med anmälan av Ulfbecks avhandling), 289, 292 (”er jeg 
skeptisk til om forfatterens modell for direktekrav har tilstrekkelig gode grunner for seg.”) 
och 300.
3311 Se Hagstrøm, Obligasjonsrett 2 uppl s 814 ff och 6.6.2 ovan.
3312 Hagstrøm, Obligasjonsrett 2 uppl s 841.
3313 Hagstrøm, Obligasjonsrett 2 uppl s 841.
3314 Det kan noteras att ett sådant analysmodus typiskt sett kommer att motverka direkt
krav, då man i så fall sannolikt antingen kommer att finna att något av de generella 
grundlagen, exempelvis skadestånd, leder till att ”direktkrävaren” får en rätt, eller till att 
man, efter att ha gått igenom alla potentiella kravsgrunderna finner att rätt saknas enligt 
dem alla och då upplever en obenägenhet att trots detta medge ersättning. (”Ingen rätt 
här. Ingen rätt här. Inte här heller… Nä, men då blir det nog inget.”)
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Bryde Andersen tycker, tillsammans med Lookofsky, något liknan
de.3315 Det gör även Iversen,3316 och Tørum.3317 Majoriteten av dem som, 
i Norden (men utanför Sverige), uttalat sig om direktkravets självständig
het tycks inta en avvaktande hållning till att se direktkrav som självständig 
rättsfigur, för att istället bygga vidare med de gamla bekanta byggstenar
na.3318 Här har synbarligen ordning och reda och förutsebarhetsargu
ment spelat roll, på så vis att intresset av någorlunda fasta, klara, och 
enkla regler blivit utslagsgivande – till den självständiga direktkravsfigu
rens förfång.3319

Istället för att bejaka en principiell rättssystematisk nyordning, genom 
att anamma en ny rättsfigur, som är självständig i förhållande till de tra
ditionella strukturerna (en hybridform förvisso, men ändå något i sitt 
eget slag), har man därmed föredragit att hålla fast vid de bekanta katego-
rierna. Det är en väsentlig del av förklaringen till att direktkravsbegreppet 
i norsk och dansk rätt kommit att fungera som samlingsbegrepp, under 
vilket man inordnat åtskilliga olika tänkbara grunder för obligationsrätts
liga krav mot gäldenärer i bakre led.3320

På denna punkt skiljer sig svensk rätt från den danska och norska. Vi 
har explicita lagregler om direktkrav i snäv mening. I vart fall 9 kap 7 § 
FAL och 46 § KKöpL ger grund för att tala om direktkravsrätter i sitt 
eget slag. I svensk rätt finns det därmed auktoritativt rättskällestöd för 
att se direktkrav som en rättsfigur sui generis. Sådant stöd verkar saknas i 
övrig nordisk rätt, där inte minst cessionskonstruktionernas genomslag 

3315 Se Bryde Andersen & Lookofsky, Lærebog i obligationsret 4 uppl s 440 f.
3316 Jfr Iversen, Obligationsret: På grundlag af Bernhard Gomard, Obligationsret: 1 del 
s 330 ff, där det framgår av att han redogör för de olika traditionella sätten att grunda en 
direktkravsrätt. Jfr även s 343, om att ”lappeløsninger” bara ”fordrer nye lappeløsninger. 
Der er behov av nogenlunde faste og klare regler. Disse kan – kun – findes i de nedarvede 
formueretlige begreber og principper, herunder en fastholdelse af grundsætningen om 
kontrakters relativitet.”
3317 Se Tørum, Direktekrav s 274 ff, ssk s 284: ”Dette betyr at direktekravsreglene i noen 
grad står på egne ben. Innslaget av regress, subrogasjon og cesjon er imidlertid så sterkt 
at det neppe er riktig å anse reglene om direktekrav som et helt eget regelsett, i hvert fall 
ikke som et særskilt ansvarsgrunnlag (sui generis).”
3318 Se i tillägg till källorna i noterna ovan t ex Vinding Kruse, Clausen, Edlund & 
Ørgaard, Købsretten 4 uppl s 239 ff, eller (äldre och innan Ulfbeck) Hov, Avtalebrudd og 
partsskifte: Kontraktsrett II s 324 ff; Krüger, Norsk kontraktsrett s 841 ff jfr s 67 ff och 
Lilleholt, Personskifte i husleigeforhold s 117 ff.
3319 Jfr t ex Iversen i not 3316 ovan och Iversen, Forholdet mellem kontrakts og delikts
ansvar, NJM 2017 s 295 f.
3320 Som noterats ovan har fokus särskilt legat på möjligheten att rikta krav mot bakre 
led på grund av fel i förvärvad egendom, och att fel i köpt egendom därmed kommit att 
utgöra det paradigmatiska direktkravsfallet lär också ha spelat roll för diskursens ordning.
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gjort att regler om sui generisdirektkrav blivit mindre nödvändiga.3321 
I svensk rättslitteratur är det också vanligt att man talar om direktkrav 
som något i sitt eget slag, även om det också förekommer att direktkrav 
används i den vidare bemärkelsen.3322

Den nordiska direktkravsdiskursen är som nämnts relativt gränslös. 
I direktkravsrättsvetenskapen beaktar man som klar huvudregel övrig 
nordisk rätt och i åtminstone svensk rättspraxis har nordiska rättskällor 
åberopats, låt vara obiter dictum.3323 Denna nordiska doktrinära samver-
kan lär vara en bidragande orsak till att direktkravstermen kommit att 
användas på det flertydiga sätt som är mer eller mindre gängse på den 
nordiska nivån. Direktkravstermen användas där ömsom för att denotera 
något specifikt, i form av en rättsfigur sui generis (i vart fall när man talar 
om svensk rätt), och ibland för att denotera en samling av olika rättsgrun
der som har det gemensamt att de kan aktualiseras i kontraktskedjor eller 
andra mer komplicerade partsrelationer.

Begränsar man sig till svenska förhållanden är det mer närliggande att 
inskränka direktkravstermens användning till dess snäva betydelse, och 
alltså använda den om det som i någon mening är direktkrav i ”egentlig” 
bemärkelse – nämligen de lagstadgade direktkravsregler (och vad annat 
man nu vill räkna som direktkrav i snäv mening).3324

Krav som grundar sig på andra rättsfigurer är inte direktkrav i denna 
mening – utan, till exempel, cessions eller skadeståndsgrundade krav. 
När det gäller svensk rätt behöver det knappast nödvändigtvis finnas såda
na gemensamma nämnare mellan de olika krav som kan samlas under det 
vidare direktkravsbegreppets paraply, att man vinner något på att samla 
dem där. Risken är att det blir trångt, att något inte får plats, och att 
gränslinjer löses upp när paraplyet visar sig ge dålig täckning – även om 
det kan tyckas vara en möjlighetsgörande pedagogisk modell.3325

Vill man prompt samla figurerna kunde man göra det under paraplyet 
”tredjemansrättsfigurerna”, som då förläggs till ”tredjemansrättens område”. 
Det finns tänkbara analytiska och begreppsliga/systematiska fördelar med 
ett sådant terminologiskt skifte. Termen ”tredjemansrätt(sfigur)” är min

3321 Det gäller särskilt i norsk rätt, jfr därtill t ex Hagstrøm enligt ovan, men delvis även 
i dansk, se 6.6.2 ovan m hänv.
3322 Se 4.2.1 ovan.
3323 Det främsta exemplet är JustR Lindskogs tillägg i NJA 2014 s 760.
3324 Jfr om rättsskyddsförsäkringsfallen 4.4 ovan.
3325 Jfr Bryde Andersen & Lookofsky, Lærebog i obligationsret 4 uppl s 433 f, och hur 
det vidare direktkravsanslaget där motiveras. Jfr även Iversen, Obligationsret: På grundlag 
af Bernhard Gomard, Obligationsret: 1 del s 307 f, och Hagstrøm, Obligasjonsrett s 814 
(ff), där anslaget dock förklaras med att det, i linje med den norska direktkravsdiskussio
nen i allmänhet, främst fokuseras på felpåföljder.
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dre terminologiskt belastad än ”direktkrav”. Risken för sammanblandning 
av olika saker är minimal; eftersom det inte finns någon ”tredjemansrätt i 
snäv mening” finns det inte nödvändigtvis något att blanda ihop. Vad det 
handlar om, när man talar om direktkrav i vid bemärkelse, brukar också 
anses vara just tredjemans rätt – varför termen tredjemansrätt ligger nära 
till hands. Ett sådant terminologiskt skifte kunde också motverka att rätts-
figurer får korsvis kontaminera varandra.3326 Om man faktiskt vill verka för 
mer klara och enkla regelstrukturer, samt därmed för direktkravsdiskursens 
överskådlighet – så borde man alltså sluta tala om direktkrav … annat än när 
det faktiskt rör sig om direktkrav, i snäv mening.

Det framstår dock som en i praktiken fåfäng förhoppning att så skulle 
komma att ske. Med all sannolikhet är det uteslutet att termen ”tredjemans-
rätt” (eller någon annan term för den delen) skulle ersätta ”direktkrav” när 
man avser det vidare direktkravsbegreppet. Det har gått för långt, loppet är 
kört sedan länge, och det kan rent krasst finnas retoriskstrategiska fördelar 
med att sammanföra ett diversarium under det vidare direktkravsbegrep
pet (främst för dem som förespråkar en utvidgad direktkravsrätt, i allmän
het eller i något visst fall). Intresset för terminologiska nyordningar på det 
aktuella fältet lär också vara begränsat – men det skulle inte skada, om man 
eftersträvar ordning och överskådlighet.

Liksom sammanförande kan medge möjligheter kan dock differentiering 
göra det. Man kan, till exempel, hålla isär utomobligatoriska skadestånds-
krav och direktkrav, och undvika att tala om ”utomobligatoriska direkt
krav”. Ett argument för det är att ”huvudregeln om att direktkrav inte 
medges” knappast utan vidare bör ges relevans, för utomobligatoriska 
skadeståndskrav.

Om ”C” vårdslöst orsakar ”A” sakskada är det – som klar huvudregel – ett 
svagt argument att ”A” ”som huvudregel” inte får ”kräva C direkt”. Om 
inte annat så därför att A då inte i någon egentlig (det vill säga snäv) mening 
direktkräver C, givet att kravet inte härleds från eller förmedlas via B. As 
skadeståndskrav är självständigt, och antidirektkravsargumentet borde då i 
regel genomskådas, som byggt på en tendentiös och tveksam analys av den 
konkreta fallsituationen. I den mån huvudregeln faktiskt är en regel har 
den väl också ett tillämpningsområde, och bör då inte utan vidare medges 
relevans utanför detsamma.3327

3326 Jfr om metaforisk kontamination 1504 ff ovan. Här avses visserligen något delvis 
annat än metaforisk kontamination. Det finns dock överlapp, då det handlar om ett slags 
”smitta” mellan olika diskurser.
3327 En annan sak är att det i praktiken kan vara effektivt att anföra den här refuterade 
typen av argument, särskilt om fallomständigheterna är komplicerade och det är mer 
oklart vad grunden för kravet egentligen är. (Det är t ex inte ett rent 2 kap 1 § SkLfall.)
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Om en enklare modell önskas, så är man långt på väg redan genom att 
hålla isär olika rättsgrunder (eller kravsgrundlag, eller vad man nu vill 
kalla det) från varandra, med motiveringen att det just rör sig om olika 
saker. I princip kunde i så fall ”tredjeman” vinna rätt genom regler om:

(a)  Utomkontraktuellt skadestånd (i vid mening, inbegripet produktan
svar, tillitsgrundat professionsansvar, culpa in contrahendo, kvasi
kontrakt, och vad annat man nu kan hitta på i gränslandet mot 
kontrakt),3328

(b)  kontrakt (inte ”tredjemans” eget avtal, eftersom det då inte rör sig 
om någon tredjeman, men inbegripet alla tredjemansavtalsformer 
som ger tredjeman ett krav på prestation),

(c)  någon rättsfigur hänförlig till ingenmanslandet mellan kontrakt och 
delikt, som obehörig vinst eller condictio indebiti,

(d)  cession, av olika slag (av en rättighet som kan vara kontrakts eller 
deliktsgrundad, eller grundad på annat sätt, så länge det rör sig om 
en överlåtbar rättighet),3329 samt

(e)  direktkrav i egentlig mening enligt, eller motsvarande, till exempel 
46 § KköpL (notera förresten den avsiktliga glidningen från ”i snäv 
mening” till ”i egentlig mening”).

Med en sådan modell kunde man, om någon kommer dragande med en 
”cessionsgrundad, tredjemansavtalsgrundad, eller skadeståndsgrundad 
direktkravsrätt”, bara, som det slags smådryga ordmärkare jurister gärna 
är, påminna om att det inte finns något sådant.

Då kunde man också hålla i minnet att det endast enligt vissa av reg-
lerna är relevant att den ersättningsberättigade är tredjeman. Enligt regler 
om skadestånd är det relevanta typiskt sett att den ersättningsberättigade 
är skadelidande. Enligt cessionsregler är det relevanta att den är successor 
eller cessionarie (eller förvärvare, med den term som väl i stort sett ersatt 
de äldre). Enligt direktkravsregler är det avgörande att direktkravsborge
nären utgör en person för vilken de ersättningsberättigande rekvisiten är 
uppfyllda, och så vidare. I förhållande till de regler som tillämpas är det 
då ofta en mer eller mindre accidentell egenskap att det rör sig om en 

3328 Jfr t ex inventeringen över närliggande figurer hos Iversen, Forholdet mellem kon
trakts og deliktsansvar, NJM 2017 s 283.
3329 Märk att ”tredjeman” i händelse av frivillig cession (vanliga avtalade fordringsförvärv) 
i och för sig vinner rätt genom sitt eget avtal, men att tredjemannen då ändå härleder sin 
rätt från ett annat skuldförhållande, nämligen det som den förvärvade rätten springer ur.
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”tredjeman”,3330 och denna egenskap är därmed, i relation till de konkre
ta reglerna, ungefär lika relevant som att det rör sig om en poet, filatelist 
eller effektsökare.

Något slags liknande modell ligger synbarligen också i förlängningen 
av i vart fall Ulfbecks, Zackariassons och van der Sluijs direktkravsanaly
ser, då de förespråkat att skilja ut direktkrav som något särskilt.3331 Det 
behöver heller inte vara oförenligt med flertalet av de modeller som fram
ställts i övriga Norden (under förutsättning att man observerar att det 
material som disponerats under direktkravsrubriken gäller ”direktkrav i 
vid mening”). Såtillvida är det sagda föga innovativt.

När det gäller samspelet mellan tredjemansavtal och direktkrav – det som 
varit vårt övergripande tema i avhandlingens andra del – har som nyss 
nämnts tredjemansavtal ansetts kunna grunda en direktkravsrätt, när Cs 
avtal med B bedömts självständigt berättiga A att kräva C. Då rör det 
sig dock inte om ett direktkrav i snäv mening (eftersom tredjemansavtal 
och direktkrav i snäv per definition är olika saker), även om särskilt de 
typiska tredjemansavtalen på tunt underlag figurerat prominent i direkt
kravsfiguren.

Tredjemansavtal har även figurerat i direktkravsdiskursen på andra sätt. 
Avtalsfiguren har nämligen kunnat fungera som en spärr mot ”direktkrav”, 
när As avtal med B innebär en friskrivning (eller eftergift) till förmån för 
C, som utesluter As rätt att kräva C på i vid mening utomkontraktuell 
grund.3332 Därtill har det förekommit strategier för att låta friskrivningar 
i Cs avtal med B få motsvarande verkan, då man åberopat vikten att 
skydda kontraktskedjans reglering för att begränsa As rätt att kräva C.3333 
(Det sistnämnda finns det dock åtminstone för svensk rätts del skäl att 
vara skeptisk till, annat än när As rätt är parasitisk på Bs krav mot C, 
varvid det dock är logiskt att låta Cs eventuella ansvarsbegränsningar ha 
verkan också mot A.)3334

Att hävda den enkla modellens oantastlighet vore dock inte rättvisande, 
i vart fall inte på nordisk nivå. Givet den nuvarande direktkravsdiskur
sens faktiska belägenhet är de begreppsliga relationerna mer komplicerade 
än vad de här sammanfattande synpunkterna ger sken av. Detta inne

3330 Jfr 5.2 ovan, kring not 2187 ovan, och observera att det som här sägs inte är oför
enligt med det som sägs där (att reglernas resultat i en allmän mening kan beskrivas som 
att tredjeman får kräva ena parten i ett avtalsförhållande, innebär inte att tredjemannens 
egenskap av ”tredjeman” har omedelbar betydelse för reglernas tillämplighet).
3331 Se 4.2.1 ovan, m hänv i not 1083, samt om Ulfbecks strax ovan.
3332 Se bl a 4.5.2.2 ovan.
3333 Se främst 5.6.4 och 6.1 ovan.
3334 I cessionsfallen följer det av den allmänna principen i 27 § SkbrL, jfr 5.6.4 och 6.6.2 
ovan.
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bär att direktkravslärans förhållande till läran om tredjemansavtal är mer 
komplicerat än vad dessa enkla utgångspunkter ger intryck av. Frågan 
om hur de olika figurerna hänger ihop kan inte med anspråk på att göra 
diskursen rättvisa fångas i så enkla formler, då de i direktkravsdiskursen i 
vid mening kommit att bli insyltade med varandra, på flera olika sätt.3335 
(I annat fall hade denna bok kunnat vara kortare.) Som ungefärlig sam
manfattning av några av de för våra syften viktigare huvudsakliga poäng
erna är det sagda dock försvarligt, och tillräckligt för att vi nu ska kunna 
lämna ämnet.

6.7.2 Repetitio – avslutande översikt
Det kapitel som snart är slut har tjänat till att ge en tematiskt ordnad 
översikt över den nutida direktkravsdiskussionen, genom att presentera 
de huvudsakliga argument som anförts för och emot direktkrav. Över
sikten är avsedd att vara just översiktlig, och allmänt hållen (varvid det 
”allmänna” gott kan förstås som communes, sådant detta ord vanligen 
följer på loci). Den är inte avsedd att vara uttömmande. Det behövs inte 
för våra syften. Att presentera alla upptänkliga argument för och emot 
krav mot medkontrahentens medkontrahent, i alla upptänkliga fallkon
stellationer, synes också vara något för Sisyfos. (Man kan alltid föreställa 
sig ytterligare fall och variationer.) Här märks inte minst att det för olika 
avtalstyper finns olika traditioner, vilket innebär att möjligheten att över
tyga med olika argument varierar med avtalstypen. (Exempelvis har, som 
illustrerats i kapitel 4, rättstillämpningen varit generös mot tredjemän 
i form av ombud vid rättsskyddsförsäkring, och, som illustreras i detta 
kapitel, lagstiftaren varit relativt generös mot konsumenter.)

Översikten ovan erbjuder alltså en överblick över direktkravsdiskur
sens nuvarande belägenhet – och kan därigenom förmedla ett intryck 

3335 Det har tidigare sagts att avhandlingen bland annat tjänar till att kartlägga en del av 
direktkravsdiskursens topologi, och kartmetaforen har använts även på andra sätt i texten. 
Det har också sagts att en karta aldrig helt återger verkligheten (i skala 1:1), eftersom det 
i så fall inte rör sig om någon egentlig karta (utan en reproduktion, replika eller något åt 
det hållet). Det ligger också i den juridiska avhandlingsgenren att framställningen delvis 
blir ett försök att kodifiera – och därmed reducera – något fenomen, här alltså en del av 
direktkravsdiskursen, särskilt såvitt den relaterar till tredjemansavtalsläran. Att behandla 
något på det viset innebär nödvändigtvis, i den mån det rör sig om något komplext (vilket 
det väl i regel gör om det är värt att avhandla), att man lägger fenomenet tillrätta och 
enhetliggör detsamma (det ska ju in i en monografisk behandling, som behandlar en 
sak). Därmed måste avhandlingen, just som kartan, förenkla något som är mer differen
tierat och multiformt, eftersom den annars inte blir läsbar, som en karta. Här balans dock 
följsamhet mot det aktuella genrevillkoret mot en önskan om att göra diskursen rättvisa.
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av var frågan, om principen om avtals subjektiva begränsningar, i svensk 
rätt, står.

Direktkravstopikerna i vid mening har delats in i två kategorier. För 
det första antidirektkravstopiker, som kan utnyttjas för att tala emot 
direktkrav. För det andra direktkravstopiker, som kan användas för att 
tala för ett direktkravs medgivande.3336 Indelningen blir dock nödvän
digtvis vacklande. Flera av topikerna kan användas för att tala såväl för 
som emot direktkrav. Det är dock inte så mycket ett materiellt problem 
som något som varit en dispositionsmässig utmaning för denna framställ
ning.3337 Strategin för att här möta utmaningen har varit att sortera topi
kerna som antingen för eller emot direktkrav, beroende på vad som dels 
upplevts vara det mest nära till hands liggande sättet att utnyttja dem, 
dels åstadkommit en lagom balans mellan kapitel 5 och 6. (Det är kanske 
inte en helt okontroversiell dispositionsprincip. Risken för rimliga miss
förstånd lär dock vara begränsad, om man läser längre än till rubrikerna.)

Antidirektkravstopikerna berördes först (i kapitel 5). Till dessa räknades 
först systematiska överväganden, där argumentationen kunde ta utgångs
punkt i föreliggande rättskällor och betrakta desamma som uttryck för mer 
allmänna principer. Dessa principer kunde sedan i kraft av sin generalitet 
tillmätas relevans också utanför reglernas direkta tillämpningsområden. 
Principerna kunde sedan underbygga argumentation som framhåller bara 
parternaprincipen som den övergripande, och genomgående, principen 
på förmögenhetsrättens område. Sådana resonemang kunde anföras för 
att tala emot direktkrav då dessa vore oförenliga med principen (annat 
än som motiverade undantag). (5.2). Därnäst berördes ordning och reda-
argument, som gick ut på att medgivandet av direktkrav skulle komplicera 
ansvarsvägarna på potentiellt svåröverskådliga sätt. De allmänna intres
sena av överskådlighet, förutsebarhet, samt enkla och klara regler kunde 
därmed åberopas för att tala emot direktkrav (5.3). Därpå berördes argu-
ment om försummade avtalsmöjligheter, som enkelt uttryckt gick ut på att 
den som ”sig ej bättre föresåg” hade att skylla sig själv. Den borgenär som 
inte vidtagit rimliga åtgärder för att tillvarata sin rätt borde därmed inte 
belönas för försummelsen genom att medges direktkravsrätt (5.4). I nästa 
avsnitt berördes tematiker kring att inte urholka principen om borgenärer-
nas lika rätt i konkurs. De aktuella likabehandlingsargumenten baseras på 
att ett direktkrav kan jämföras med att den direktkrävande A får en för

3336 Termen direktkravstopiker används alltså i två olika betydelser. Man hade visserligen 
kunnat tala om ”fördirektkravstopiker” eller ”prodirektkravstopiker”, men jag har tyckt 
att det varit dels svårläst, dels för fult (redan antidirektkravstopiker är på gränsen) och 
istället använt ”topiker för direktkrav” eller dylikt när sammanhanget fordrat förtydli
ganden.
3337 Detta gäller framförallt i anslutning till underkapitel 5.6 och 6.3, jfr strax nedan.
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månsrätt i Bs konkurs. Enligt konkursrättslig tradition bör man vara för
siktig vad gäller att medge nya förmånsrätter, och det är konsekvent med 
denna tradition att vara restriktiv med att medge direktkravsrätter (5.5). 
Därnäst lyftes ett intresseavvägningstema. Direktkravsprövningen sades 
kunna tematiseras som en avvägning av de inblandade parternas relativa 
intressen. Att medge ett direktkrav, för A, mot C, kunde anses innebära en 
utökning av Cs ansvar. Denna ansvarsutökning kunde i sig anföras som 
ett argument mot att medge direktkravet, då ansvarsutökningen påver
kade intressenas relativa vikt. Det huvudsakliga temat i avsnittet var dock 
olika tekniker för att i argumentativt hänseende påverka ansvarsutök
ningens uppfattade omfattning. Den viktigaste tekniken för att bemöta 
ansvarsutökningsargumentet (och motverka argument från den aktuella 
antidirektkravstopiken) var att gestalta direktkravet som härlett. Effekten 
av detta var nämligen att Cs ansvar mot den direktkrävande A kom att 
motsvara Cs ansvar mot B, varför ansvarsutökningen vore begränsad, och 
därmed inte med någon styrka borde tala emot direktkrav (5.6). Därnäst, 
och näst sist, berördes argument av mer historiskt och begreppsligt slag. Ett 
centralt budskap var att avtal kan påstås vara något som per definition 
påverkar de inblandade parterna, men inte andra än dem. Då blir direkt
krav redan från utgångspunkten något undantagsartat (5.7). Direktkravs
figurens karaktär av undantag berördes även i det sista avsnittet om anti
direktkravstopikerna. Där noterades bland annat att direktkravs karaktär 
av undantag och nyordning innebar att den som talar mot direktkrav i 
regel kommer att ha ett visst försteg framför den som talar för direktkrav. 
Detta implicerade att det var rekommendabelt att framställa eventuellt 
nyhetsartade direktkrav (det vill säga krav som inte har klar täckning i 
redan föreliggande regler) som avgränsade undantag. Därigenom kunde 
nämligen direktkravsförespråkaren förekomma eventuella invändningar 
baserade i förändringsovillighetens, eller i övrigt konservativa, topiker 
(ordning och redatopiker i vid mening, Pandoras askargument, flod
vågsargument, och andra liknande argument som framhäver eventuella 
nyheters negativa konsekvenser, 5.8).

I nästa kapitel, det vill säga här i kapitel 6, har behandlats allmänna 
direktkravstopiker som kan utnyttjas för att förespråka direktkrav. Inled
ningsvis berördes den kanske enskilt viktigaste direktkravstopiken, kon-
traktskedjemetaforen. Densamma kan användas för att framställa olika 
förmögenhetsrättsliga relationer (framförallt olika avtalsrelationer) som 
förbundna med varandra. Det medelst metaforen framhävda sambandet 
kan tjäna till att nyansera, eller neutralisera, den ”traditionella” synen 
på förmögenhetsförhållanden som från varandra skilda relationer, vilka 
inte påverkar varandra. Kontraktskedjemetaforen beskrevs som en gan
ska ny figur, vilken dock, synbarligen i kraft av att metaforen innebär 



839

ett tilltalande framställningssätt, fått genomslag både i praxis och i rätts
vetenskapen. Möjligen rent av sådant genomslag att man (snart?) kan 
tala om kontraktskedjan som en ny rättsfigur i svensk rätt (6.1).3338 Där
näst berördes de argument som varit de mest prominenta i den svenska 
direktkravslagstiftningen – nämligen argument baserade på behovet av 
att skydda vissa grupper av tredjemän genom att medge dem direktkravs
rätt (tredjemansskyddsargument, 6.2). Efter dem berördes obehörig vinst-
argument. Sådana argument har anförts såväl för direktkrav (ett medgivet 
direktkrav påstås medföra en omotiverad vinst för den direktkrävande) 
som emot direktkrav (avsaknaden av direktkrav påstås medföra en obe
hörig vinst för antingen mellanledet eller den direktkrävda). För att såda
na argument skulle bli övertygande borde de dock konkretiseras, med 
hänsyn till flera olika faktorer, varav inte minst själva ”obehörigheten” 
och vari densamma egentligen bestod framstod som ett viktigt och utma
nande argumentationstema (6.3). Därnäst berördes rättsekonomiska argu-
ment. Det har bland annat påståtts vara ekonomiskt rationellt att medge 
direktkrav, därför att det håller nere transaktions och processkostnader. 
Dylika argument kan synbarligen, om än regelmässigt på spekulativ 
basis, anföras som supplerande stöd för att medge direktkrav, men de lär 
knappast ensamma tala för direktkrav med en sådan styrka att sådana bör 
medges (6.4). Därefter berördes ett av de mer intressanta argumenten i 
den svenska direktkravsdiskursen, nämligen täckningsfordransargumentet. 
Detsamma går ut på att ett direktkrav bör medges, om uppkomsten av 
en (täcknings)fordran i ett bakre led (B–C) utgör en kausal följd av att 
det uppkommit en (huvud)fordran i ett främre led (A–B), och den mel
lanvarande gäldenären (B) är insolvent. Bs fordran mot C har i sådana fall 
påståtts ha till ändamål att A får betalt för sin fordran mot B, varför det 
vore ändamålsenligt att medge A direktkravsrätt mot C, om B inte kan 
betala. Täckningsfordransargumentet berördes ganska ingående. Slutsats
vis fann vi att argumentet kunna vara tilltalande i princip, åtminstone de 
lege ferenda, men att det byggde på ett antal inte oproblematiska anta
ganden och hade endast svagt stöd i rättskällorna (6.5). Sist men inga
lunda minst berördes den nordiska rättsgemenskapen och direktkravsdiskur-
sen i övriga nordiska länder. Särskilt berördes norsk och dansk rätt, som, 
givet att det finns ett intresse av nordisk rättslikhet, kan åberopas för att 
förespråka direktkrav, eftersom norsk och dansk rätt kan påstås vara mer 
direktkravsvänliga än svensk. Särskilt framhölls det sätt på vilket man i 
Norge utnyttjat cessions och främst subrogationssynpunkter för att låta 
A ta över Bs anspråk mot C, på ett sätt som är jämställt med att ge A 
en härledd direktkravsrätt (6.6). Därefter kom vi till detta underkapitel 

3338 Jfr om begreppet rättsfigur 1.2 ovan.
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(6.7), där vi först återupptagit temat om direktkravsbegreppets omfång 
och sedan repeterat de två kapitlen med direktkravstopiker, i den rekapi
tulation som är slut nu.
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7 Oavslutning

7.1 Ingen peroration – endast en partition
Vi har nu nått de sista sidorna i första bandet av undersökningen Avtalets 
räckvidd. Längs vägen har vi sett många olika platser och berört åtskilliga 
teman. Vi började, i första delen, med relationen mellan rätt och retorik, 
särskilt såvitt angår rättsvetenskapen. Därvid berördes såväl teoretiska 
som metodologiska problem och möjligheter av olika slag. Texten kan 
beskrivas som ett försök att understödja brobyggen mellan rättsvetenska-
pen och retoriken. Försöket innebar att rätt, och särskilt rättsvetenskap, 
gestaltades som en särskild form av praktisk retorik och därmed under-
ordnades retorikens imperium.3339 Därtill innebar det en presentation av 
några av retorikens metodologiska grepp vilka vi jurister kan inspireras 
av och själva nyttiggöra för att berika det rättsliga samtalet. Därigenom 
formulerades några möjliga hållpunkter för en rättsvetenskaplig retorisk 
hermeneutik.

I andra delen har vi sedan berört förhållandet mellan tredjemansavtal 
och direktkrav, genom att uppehålla oss vid två samlande teman. För det 
första berördes, i kapitel 4, ett antal omdiskuterade rättsfall, där tredje-
mansavtal ansetts föreligga trots att tolkningsunderlaget varit tunt. Rätts-
fallen undersöktes, och situerades som en del av en större rättsvetenskap-
lig diskussion under 1900-talet. Diskussionen rörde på ett abstrakt plan 
rättsordningens roll och uppgifter samt villkoren för dem som där verkar. 
I huvudsak låg dock fokus på mer konkreta teman med koppling till 
frågor om avtals innehåll och särskilt avtalsfiktioner, samt vid den tra-
ditionella kritik som riktats mot sådana framförallt inom ramen för den 
rättsrealistiska vetenskapstraditionen.

3339 Det imperium framförallt Perelman och Olbrechts-Tyteca grundlagt genom att 
reapproriera lärdomar som går tillbaka på Aristoteles och formulera om retoriken, till 
deras Nya retorik, vilken senare sammanfattats av Perelman i boken Retorikens imperi-
um. Att rätten underordnas retoriken innebär dock inte att rättsvetare har att underkasta 
sig retorikers bud, eller att allt ”bara är tom retorik” – var en viktig del av budskapet i 
kap 2.
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Framställningen i kapitel 4 tjänade bland annat till att identifiera 
underförstådda premisser i kritiken och i det tidigare rätts(vetenskap)liga 
samtalet, samt till att problematisera dessa premisser. (Det rörde sig om 
ett slags enthymemanalys och en form av deskriptiv kulturkritik.) Texten 
drevs ganska genomgående framåt, i sin riktning, genom en serie omvä-
gar med utläggningar om olika anslutande teman, för att belysa om inte 
”hela” så åtminstone alla de viktigare delar av det rättsliga samtal som 
anknyter till de berörda rättsfallen och kritiken däremot.

Det andra övergripande temat, i undersökningens andra del, rörde 
direktkravstopiker. Denna etikett fästes vid de metaforiska tankeplatser 
vilka talare kan besöka för att finna argument när de har att tala för, eller 
emot, direktkrav i olika konkreta sammanhang. Då kommer topikerna 
att fylla en heuristisk funktion. Samma platser kan dock besökas om man 
föresätter sig att analysera redan föreliggande direktkravsargumentation, 
varvid topikerna istället fyller en hermeneutisk funktion. Eftersom sådan 
analys kan utgöra ett led i att bemöta argumentationen, kan topikerna 
tjäna flera olika ändamål. Direktkravstopikerna berörde i kapitel 5 och 
6, vars innehåll alldeles nyss har sammanfattats, i slutet av föregående 
kapitel.

Med dessa halvhjärtat sammanfattande ord har vi inte kommit till slutet. 
Det saknas skäl att perorera. Det här är ingen avslutning. Tonen behöver 
inte stegras mot ett crescendo; budskapet inte upprepas för att bli det 
sista publiken hör, på det att det må dröja sig kvar i minnet. Det finns 
dock heller inget skäl att låta det hela tona ut… Istället skall jag här bara 
utfästa att fortsättning följer, så snart jag lyckas färdigställa det andra band 
som ska bära titeln: Avtalets räckvidd II: Tredjemansavtalets topologi. Detta 
andra band (vars innehåll presenterades inledningsvis i det förevarande) 
inrymmer undersökningens tredje del. Där presenteras en topiklära för 
argumentation i frågor som rör tredjemansavtal och deras verkningar, 
och den delen av vår färd återstår alltså. Det innebär att budskapet här 
inte får bli så mycket farväl, som på återseende. Vi hörs igen – om ett tag.
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English summary

The Reach of Contract I: On Third Party Effects of Contract, with Particular 
Regard to Third Party Contracts and Direct Claims.

Prelude – Comments on a Slightly Older Case
The book opens with a note on Cicero, Pro Balbo, which is a speech 
for the defence of Lucius Cornelius Balbo, held in the year 56 BC. The 
speech is the oldest known source for the idea that “exceptions prove the 
rule” (exceptio probat regulam). This is an ancient maxim concerning the 
interpretation of legal rules and documents. An interpretation in line 
with the maxim entails that the general rule is the opposite of the rule 
being interpreted. The interpreted rule contains an exception, and the 
need to except a certain case proves that the general rule is the contrary 
to the specific rule containing the exception.

This logic of legal interpretation is central to the subject of the present 
dissertation, as most of the current legal rules regarding contractual third 
party effects contain exceptions, rather than main rules. Swedish general 
contract law is to a large extent uncodified, meaning that the general 
rules often follow only implicitly from statutory law. This includes the 
“principle of the subjective limitations of contract” (swe: principen om 
avtalets subjektiva begränsningar) which is the main general rule on third 
party effects of contract – entailing that the effects are limited to the par-
ties. The principle is a general uncodified principle of Swedish contract 
law, which can be invoked as an independent source of law (en rättskälla).

The prelude introduces this logic of interpretation. By introducing it 
via a note on Cicero’s speech, it also introduces the book’s overall met-
hodological theme, which is the interconnectedness of law and rhetoric.
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Chapter 1 – Conventional Introduction
The prelude is followed by a more conventional introduction. Here the 
general “parties only-principle” is introduced further, touching upon 
some of its consequences and proposed rationales (1.1). The chapter 
gives a synoptic overview of the current state of research concerning third 
party effects. The legal figure (rättsfigur) of “direct claims” (direktkrav) 
is relatively well-researched, whereas the “third party contract” (tredje-
mansavtal) is not – which is why the current study focuses on third party 
contracts. This term is a hyperonym which covers different kinds of cont-
racts with legal effects for non-parties, including both contracts for the 
benefit of third parties (avtal till förmån för tredjeman) and onerous third 
party contracts (betungande tredjemansavtal). The latter type is in general 
invalid, according to Swedish law, whereas the former is in general valid. 
From the current state of research it is evident that the third party cont-
ract is an undertheorized figure of Swedish contract law (1.2).

The introduction also presents the study’s aim (1.3), deliminations 
(1.4), and overall structure (1.5). The overall aim is to investigate issues 
regarding the third party effects of contracts, according to the Swedish 
law of obligations. This overall aim is specificed by three “subgoals”. The 
first of these is to articulate a draft of a rhetorical Rechtslehre, as an elu-
cidation of the rhetorical version of legal dogmatics which provides a 
theoretical and methodological basis for the study. The Rechtslehre thus 
outlined is intended as a special rather than a general one, and is specifi-
cally designed to serve the purposes of the research here undertaken. The 
first subgoal is partially achieved by way of the first part of the investiga-
tion (consisting of chapters 1 and 2). The methodology is however not 
extraneous to the more material investigations, and this subgoal affects 
and runs through the entire study. The second subgoal is to examine the 
relationship between direct claims and third party contracts, as a way 
of addressing the current state of discourse on the third party effects of 
contract. As a preparatory remark, it should be mentioned that the rela-
tionship is not an uncomplicated one. In part, this is due to the fact that 
“direct claims” functions both as an umbrella term, used to refer to an 
assemblage of different legal bases for third party rights (direct claims in 
a wide sense), and as a reference to a single specific kind of legal basis for 
such rights (direct claims in a narrow sense). The wider concept includes 
third party contracts, whereas the narrow concept by definition differs 
from third party contracts. This ambiguity permeates the contemporary 
discourse regarding third party effects of contract. The third subgoal is to 
explicate the uncodified doctrine of third party contracts. To do this, the 
doctrine needs to be put in its context, which includes the relationship 
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between the doctrine and the parallel, or partially overlapping, doctrine 
of direct claims (in both the wide and narrow sense) as well as its theore-
tical and historical context. The second subgoal thus supports the achie-
vement of the third – and all three of the subgoals serve the overall aim 
of the dissertation.

As regards deliminations (1.4), the substantive subject of the study 
is a part of Swedish law, namely the body of law known as the law of 
obligations. It follows that the main source materials are traditional 
Swedish legal sources (legislation, preparatory works, case law and legal 
doctrine). However, the investigation also considers legal source material 
from other countries (in particular the Nordic countries, but also other 
countries and especially Germany). In addition, the study draws on a 
wide array of more theoretical materials. In regards to questions of theory 
and methodology there has been no reason to limit the studied materials 
in accordance with traditional academic boundaries or national borders, 
and I make use of a variety of different international and historical sour-
ces, especially when it comes to the different rhetorically and philosophi-
cally tinged aspects of the study.

As touched upon in relation to the aim and subgoals, the present 
investigation is divided into three parts. The first two are contained in 
this first volume, which serves as my academic dissertation. The second 
volume, with the third part of the investigation will be published later 
(under the title The Reach of Contract II: The Topology of Third Party Cont-
racts). This first volume is divided into two parts. The first consists of 
chapters 1 and 2 and primarily concerns introductory, structural, theo-
retical and methodological issues. The second part concerns the relation-
ship between third party contracts and direct claims, and is divided into 
chapters 3–7. Chapter 3 provides an overview of the second part. Chap-
ter 4 is in essence a long contextualizing commentary on a number of 
controversial Supreme Court decisions, regarding (primarily) third party 
contracts. Chapters 5 and 6 concern different arguments which can be 
made for, and against, granting a third party a direct claim. The argu-
ments are presented as rhetorical topics (topica), which can be of heuristic 
as well as hermeneutic utility, as the point of a topical approach is to spur 
imagination and organize analysis. The final chapter 7 contains conclu-
ding remarks to this first volume.
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Chapter 2 – Theory and Methodology:  
Law as Rhetoric
The second chapter concern questions of theory and methodology, and 
is intended to acquaint the reader with the chosen rhetorical perspective. 
The chapter is divided into three substantive sections. The first (2.2–2.3) 
provides background and illustration, mainly through commenting on a 
few legal developments where the analysis and outcomes of actual cases 
have been evidently influenced by the perspectives assumed by legal sci-
entists and judges. The developments are put in a theoretical context. By 
describing the different perspectives in terms of Kuhnian paradigms the 
developments provide concrete illustrations of the, albeit hardly news-
worthy, idea that different theoretical frameworks influence legal deci-
sion-making in practice as well as in theory. These developments imply 
not only that perspectives matter, in the sense that the choice of perspec-
tive (or paradigm) can influence the outcome, but also that it should be 
considered an important part of legal rhetoric to try and influence what 
perspective is chosen.

The second substantive section (2.4) provides a theoretical framework 
for the rhetorically influenced legal dogmatic methodology applied in the 
present study. The overall idea is premised on the notion that law (Recht) 
in a wide sense and, in particular, legal science, can be viewed as a con-
tinuous political conversation. Political is here used in its more ancient 
and wide sense, as regarding the administration of polis (πόλις), that is, 
the social community, or society. Speakers in the legal conversation make 
statements, intended to persuade others. To persuade, one needs to be 
persuasive. Among other things, this means that speakers are required to 
adhere to the conventions of the legal conversation. By extension, this 
means that speech is not free (not every argument is permissible, in the 
sense that not every argument will be persuasive). Instead speakers are 
bound, by convention. They are however bound in a special sense, as 
the answer is never given beforehand – instead it is produced, in the 
conversation, by playing the metaphorical game of law. The conventions 
can be described as doxic, as part of the doxa (δόξα) of the community 
of legal speakers. Mastering these conventions is tantamount to beco-
ming a lawyer. – This is the general idea, summarized in a nearly apho-
ristic form. The idea is developed over about one hundred pages, by con-
textualizing and relating the idea to different schools of thought, most 
importantly Law and Literature (2.4.2), and in particular to the writings 
of James Boyd White (2.4.3), to the teachings of classical rhetoric (Aris-
totle, Cicero, Quintilian) and the New Rhetoric of Chaïm Perelman & 
Lucie Olbrechts-Tyteca (2.4.4), and finally to the “doxological” approach 
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to epistemology developed by contemporary Swedish philosopher Mats 
Rosengren (2.4.5).

The third substantive section (2.5) outlines the most important metho-
dological approaches and modes of thought “imported” from the teach-
ings of ancient and modern rhetorical theory. First, the idea of topics and 
topical modes of thought, is presented (2.5.1). The “topica” (literally: pla-
ces) are the metaphorical “thought places” where one can place and find 
arguments. A topical approach is a way of thinking about, and ordering 
the conventions of the legal conversation and the arguments permissible 
therein, and the overall methodological approach of the present study can 
be called topical (as this is an appropriate methodological development 
of the overarching theoretical framwork). This means that the object of 
study is in a sense the topics of law, and especially the part of legal dis-
course relating to the third party effects of contracts. A way of “finding” 
the topics of a discourse is the analysis of enthymeme, which, according 
to Aristotle, is a kind of rhetorical syllogism, where one of the premises 
is kept implicit (2.5.3). The analysis of enthymeme aims at identifying 
implicit premises required for an argument to be persuasive, and at the 
same time articulating the topic upon which the premise is based. As in 
practice it is impossible to make every premise explicit, there will always 
be implicit premises, and these are an important part of legal argumenta-
tion. Therefore, the present investigation aims at identifying enthymemic 
elements of legal discourse, and to spell out tacit assumptions in different 
arguments. Next, the idea of “ethos” is introduced (2.5.3). Ethos is, next 
to pathos and logos, one of the traditional rhetorical “means of persua-
sion” (pisteis). The word ethos can be translated as “character”. Ethos con-
cerns the speaker’s character, and the ways in which it can be persuasive. 
The theme is introduced as an alternative to the form of rationalism that 
consistently distinguishes between “substantial arguments” and “argu-
ments from authority”, and then discriminates against the latter. This 
is viewed as a rationalist ideal rather than a correct representation of the 
ways in which legal discourse actually works, and the concept of ethos is 
introduced as a means of drawing attention to the potential importance 
of the speaker’s character as a means of persuasion. Inspired by Perelman’s 
New Rhetoric, a “speaker” is understood as anyone and everyone com-
municating within the field of law, and the concept thus covers not only 
legal scholars and litigants, but also courts and the legislator and really 
anyone contributing to legal discourse. The theme of ethos is however 
likely most interesting when analyzing scholarly discourse and case law. 
The concept of ethos is paired with a concept of “discursive authority” 
influenced by, among others, Roland Barthes and legal theorist Pierre 
Legrand, and a set of topics for analyzing speakers’ personae is outlined. 
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In addition to topics and ethos, a concept of status, or stasis, is introdu-
ced (2.5.4). The doctrine of stasis relates to differentiating between dif-
ferent kinds of questions, where different kinds of arguments (topics) will 
be relevant or applicable. The last methodological theme is the analysis 
of narrative (2.5.5). The basic idea is that narratives themselves can, and 
regularly will, function as arguments (stories can be persuasive), and that 
therefore it can be interesting to study the ways in which legal narratives 
are structured and styled, and how they perform various persuasive func-
tions. An important theme connected to narrative analysis is framing 
analysis, which is the study of how cases or arguments are framed in ways 
that are meaning-making and contribute to the persuasive functions of 
argument.

Chapter 3 – Opening Comments on 
the Second Part
The third chapter introduces and provides an overview of the second part 
of the study (chapters 3–7).

Chapter 4 – Fictional Contracts for the Benefit 
of Third Parties
The fourth chapter concerns the relationship between third party cont-
racts and direct claims. A number of Supreme Court decisions have 
sparked debate in Swedish legal science. The cases concern a third party’s 
right to claim compensation from one of the parties of a contract, especi-
ally in cases where the third party has a legal relation with the other party 
of the contract and this party is bankrupt. (A has a contract with B, who 
is insolvent; B has a contract with C; A demands compensation directly 
from C.) In several of the decisions A has been given such a right against 
C, on the stated grounds that the contract between B and C is made for 
the benefit of A. This means that A is granted an independent right, pur-
suant to a contract for the benefit of a third party. These decisions have 
been perceived to be based on thin grounds, in the sense that there was 
little proof that the parties, to the purported third party contract, actually 
intended to confer a right on the third party. The decisions have there-
fore been criticized, and a recurring theme of criticism has been that the 
cases were based on legal fictions, or fictions of contract. Consequently, 
the question has been raised whether the cases, in reality, were based on 
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direct claims. Likely this critique has affected later case law, where the 
Supreme Court seems to have changed direction, and possibly also rein-
terpreted its own prior decisisions – specifically, by stating that the cases 
concerned direct claims. However, this is not unquestionably compatible 
with the actual wording of the grounds for the prior decisions.

Chapter four comments on these developments. In the text I perform 
close readings of the decisions (4.1–4.2). I also place the cases in their 
historical and legal theoretical context, and reflect on the developments 
to identify tacit assumptions, topics employed, and to reflect on the doxa 
of current contract law culture. This relates to questions of legal and 
contractual interpretation (the entire chapter), as well as the purpose and 
suitable forms of case law development (notably 4.4.4). Special emphasis 
is placed on the implications of the important tradition of Scandina-
vian Legal Realism. The realist movement has been highly influential in 
affecting legal ideology, or opinion iuris, regarding the subject of legal 
and contractual fictions, which are in general viewed as something to 
be rejected. I explore part of the history of ideas of Swedish contract 
law, and inspect the traces of the movement’s opinion-forming activities 
within twentieth century legal science (4.3). An important part of this 
history is tied to some of the most influential lawyers of the century, who 
actively, and quite explicitly, advocated against the use of fictions of any 
kind, on the grounds that they were not real, and that deploying fictions 
therefore was either irrational, fraudulent or representative of a theft of 
legislative power by the judiciary (4.3.1–4.3.3). I also explore a particular 
logic of interpretation seemingly prevalent among legal realists. Inspired 
by the terminology of Paul Ricouer I dub the logic “the realist hermeneu-
tic of suspicion”, which is (rhetorically) characterized by the interpreters’ 
attempts to “go behind” the objects of interpretation, to exhume buried 
truths and to divulge the secret motives “actually” informing decisions. 
In connection to these explorations, I reflect on ideologies of interpreta-
tion of contract, and how speakers can style their argument to appeal to 
such ideologies (4.4). The chapter also takes account of the (apparently 
growing) international discourse on legal fictions, develops a taxonomy 
of sorts, for such fictions, and argues for a more apologetic post-realist 
attitude to legal fictions (4.3, 4.5). The general function of the fourth 
chapter is to problematize both the case law developments and the reac-
tions to these in legal science, as this serves not only to illustrate the mul-
tiform relations between direct claims and the third party contract, but 
also to exhibit important aspects of the doctrine of third party contracts 
according to Swedish law.



850

Chapter 5 – Topics for Arguments contra 
Direct Claims
Chapter 5 and 6 take inventory (inventio) of the topics suitable for 
arguing for, and against, allowing a direct claim (direktkravsrätt). That is, 
allowing a third party to direct a claim against a person “farther away” 
in the metaphorical “chain” of contracts or transactions, than the party 
“nearest” the claimant. The different topics are inventoried and examined 
with special consideration to their respective strengths and weaknesses in 
different situations, and the catalogue of topics thus covers not only the 
main topics as such (the loci communes of the legal discourse on direct 
claims), but also “subtopics” suitable for strengthening or weakening 
arguments based in the main topics.

Chapter 5 covers the most important generally applicable topics 
against direct claims, and conversely for upholding the general “parties 
only-principle”. The catalogue of topics (or topology) covers, firstly, “sys-
tematic arguments” premised on the importance of consistency in the 
legal system. Arguments along these lines can list different legal rules 
according to which a third party is not allowed an independent right, as 
well as rules where a third party is in fact given a right, but this is held 
out to be an exception, which as such only proves that the general rule 
is the absence of third party rights. The systematic arguments then hold 
that this general rule should be upheld, in the present case or context, 
as there is no available existing exception (5.2). Secondly, the catalogue 
covers arguments based on a general interest of order and simplicity in 
the legal system of property and obligations. These arguments state that 
allowing a direct claim would complicate things, and therefore is unde-
sirable on a systematic level (5.3). Thirdly, it covers arguments based on 
the claimant’s failure to take action to secure his own legal position (argu-
ments along the lines of “he only has himself to blame”) (5.4). Fourthly, 
the topology covers arguments based on the interest of not undermining 
the general principle of the creditors’ equal standing in the debtor’s insol-
vency proceedings. Allowing a direct claim is analogous to giving the 
claimant a preferential right in bankruptcy proceedings (en förmånsrätt). 
Traditionally, insolvency lawyers have urged restriction in granting such 
rights, and held that this should only be done in highly exceptional cases, 
unless there is legislative support. Therefore, the analogy between a direct 
claim and a preferential right can work as an argument against a pro-
posed or advocated direct claim (5.5). Fifthly, the inventory deals with 
arguments narratively scripted in terms of balancing the different parties’ 
interests against one another. Particular regard is here given to strategies 
of portraying the potential increase of the “direct claim-debtor’s” liability 
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as minimal, as pointing out such an increase can in itself function as an 
argument against allowing a direct claim, as it shifts the balance of the 
scales (5.6). Sixthly, the catalogue includes arguments based on histori-
cal and conceptual notions about what a contractual legal relation, or 
contract, “is”. In essence a contract is described as a voluntarily entered 
into relationship, between (two) consenting parties, which by definition 
should not affect the legal position of others (5.7). Finally the catalogue 
covers argumentative strategies based on conservative topics. There is a 
phenomen which in argumentation theory is often called “the tendency 
of inertia”, which tends to give an advantage to speakers who can portray 
their adversary’s position as entailing a novelty. The tendency entails that 
“change” is often (implicitly) understood as requiring more or stronger 
reasons, than upholding the status quo – which is why it is easier to argue 
against a direct claim, if it can be portrayed as something novel, and why 
arguments for “new” direct claims should anticipate and try to forestall 
arguments about the potential negative consequences of novel claims.

Chapter 6 – Topics for Arguments pro Direct Claims
In the following Chapter a corresponding inventory is taken of topics 
which can be used to argue for allowing a direct claim.

The chapter starts with a reflection on what is probably the single 
most important direct claim topic: the metaphor of “chains of contracts”. 
This argumentative trope provides speakers with a subtle way of encou-
raging the view that the traditionally “separate” contractual relations are 
in fact “connected”, as links in a chain are by definition not only closely 
associated but in fact interconnected – linked, with one another. In the 
section I evaluate the argumentative potential of this legal metaphor, in 
light of more general rhetorical and philosophical theoretical accounts 
of the functions and uses of metaphor. The section also provides some 
examples from legal practice and theory, which imply that the ”chain of 
contracts” has come close to introducing itself as a new legal figure (that 
is, a discernible phenomenon for which there are distinct rules) (6.1). 
Next, the chapter addresses arguments relating to the need to protect 
third parties. These kinds of topics have been influential and even deci-
sive for several of the statutory rules regarding direct claims in the nar-
row sense, where certain types of third parties (most notably consumers, 
when contracting with businesses) have been deemed to be in particular 
need of protection, and this protection has been achieved by granting 
them a direct claim (6.2). I also examine arguments based on topics of 
unjustified enrichment. These kinds of arguments have been put forth 
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in support of granting the person “A” a direct claim against “C”, as well 
as against granting such claims. The different versions of the argument 
differ as to which party (A, B or C) is portrayed as being unjustifiedly 
enriched by granting or not granting the claim. Unjustified enrichment 
has been an especially controversial subject in Swedish law during the 
last century, and these kinds of arguments will often be non-persuasi-
ve, or particularly vulnerable to refutational arguments. Speakers who 
advance unjustified enrichment-arguments should therefore take care 
to develop their reasons thoroughly. This applies especially to why an 
alleged “enrichment” is to be viewed as “unjustified” (6.3). Next, topics 
based on Law and Economics-reasoning are covered. These economistic 
arguments are usually tied either to procedural economics (granting a 
direct claim can reduce litigation and therefore costs for both individual 
parties and the publicly funded court system) or to promoting general 
economic turnover (omsättningsintresset), thereby purportedly fostering 
societal welfare. The arguments are often speculative and/or based on 
questionable paradigms, but seem nonetheless to have some persuasive 
qualities (6.4). Next follows an exploration of one of the more interes-
ting and challenging topics regarding direct claims. It can be called the 
“claim for coverage”-argument (täckningsfordransargumentet). The argu-
ment states that, if A gains a claim (fordran; forderung) against B, and this 
causes B to gain a corresponding “claim for coverage” (täckningsfordran, 
Deckungsforderung) against C, then A should, in cases where B becomes 
insolvent, be allowed to aquire B’s claim for coverage. This is tantamount 
to allowing A to directly claim C, within the bounds of B’s claim (6.5.1). 
The argument is examined thoroughly, in an attempt to evaluate it. Its 
historical context, which goes back to German nineteenth century law 
regarding indirect representation (Kommission), is examined, as is its sup-
port in contemporary sources and substantive arguments (6.5.2–6.5.5). 
The resulting position is that the argument is innovative and interesting, 
and can have some persuasive qualitites. However, as it is only weakly 
supported in authoritative sources, it should not in and of itself be per-
suasive, in the sense that it should not in isolation be enough to justify 
a direct claim (6.5.6). Next I treat comparative arguments based on the 
general interest of international and especially Nordic legal harmony. The 
bases for such comparative arguments is commented on (6.6.1), follo-
wed by a non-exhaustive inventory of direct claim topics in the other 
Nordic countries, especially in Norwegian and Danish law (6.6.2). This 
is followed by some closing and summarizing comments about the topics 
treated, and about the relationship between third party contracts and 
direct claims (6.7).
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Chapter 7 – Non-Ending
The last chapter is a short one, with some intentionally non-closing 
words, and a promise to return to the subject of the topology of third 
party contracts in the coming second volume.
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809, 823

kontomedel 434
kontrakt/delikt 57, 91, 115, 490, 

829, 834
kontraktskedja 5.6.4, 6.1, 57, 59, 

245, 299, 596, 704, 718, 731, 814, 
826

kopplade avtal 575, 659, 666, 683
kris 97, 173
Kuhn 94
kutym 262, 271
kvantifiering 108, 124

kvasikontrakt 4.4.3.3, 269, 274, 
403, 665 f, 773

kärnegenskap 353, 356, 359

lagpositivism 364, 738 f, 744, 749
Law and Economics 122 ff
Law and Literature 34, 122 ff
lex posterior 23
logos 24, 141, 160, 165, 211, 449, 

565
Lundstedt 4.3.2.1, 53, 68, 293, 

326, 342, 346, 366 f, 544
löpande räkning 573

mandat 762
marxism 347
maskin 129 ff, 148, 167, 294, 317, 

325, 344, 347
memoria 140
metafor 6.1, 141, 181, 387, 596, 

602
funktioner 684 ff

metaforisk kontamination 387, 
435, 597, 683, 827, 833

Miljöansvar, se: konkurs - konkurs-
bos miljöansvar

misstankens hermeneutik 4.4.2.1, 
184, 192, 413, 454, 476, 514, 790, 
824

modalverb 315
modernism 250, 322, 455, 514 f, 

599
motfigur 686
motsatsslut 25

narratio 2.5.5, 108, 118, 140, 177, 
240, 673 f

inramningsanalys 2.5.5.2, 
6.5.6, 530, 781

narratologi 232
skript 603
som argument 229, 234
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utvecklingsnarrativ 49, 520, 
568, 599, 671

naturlig fordran 637
negotiorum gestio 626 ff
nihilism 169
nordisk rätt 54
nordism 802 ff, 807 ff
normalt 42 ff
nykritik 138, 195

obehörig vinst 6.3, 6.5.5, 222, 365, 
600, 662, 733

obiter dictum 774
oklarhetsregeln 624
ominatio 582, 798
omsättningsintresset 175, 344, 349, 

351, 571, 583, 724, 727
ontografi 447, 475, 503
ontologi 76, 175, 333, 342, 465, 

474, 542
opinionsbildning 799
ordning och reda-argument 5.3, 

729

pant 90, 274, 307, 559, 759
paradigm 94 ff, 106, 170

inkonsekvent paradigmval 114, 
117, 227, 264, 289, 551, 797

paradigmval 6.5.6, 91, 94, 96, 
112, 114, 118, 166, 227, 235, 
239, 349, 358, 387, 530, 535, 
551, 582, 594 ff, 659, 693, 
778 ff, 787, 827

regelparadigm 386, 663
utifrånperspektiv 117

parafrasis 389, 425, 433, 438, 500
paranoia 415
Pareto 723
partesläran 140, 167
partsintressen 604
pathos 24, 141, 229, 231
peroratio 22, 140

pluralism 87
positivism 322, 364, 430, 748

logisk positivism 143, 423 ff
rättspositivism 129, 135, 493, 

738, 749
pragmatism 340, 366, 386
prejudikat 4.4.4.1, 55, 319, 403, 

419 ff
performativa 457
prejudikats räckvidd 4.4.4.2

prejudikathissen 308
prejudikatintresse 285, 504
preklusion

begrepp 635, 638, 640
föreläggande 647

preskription 611
accessorisk 623
avbrott 625 ff
begrepp 636 f

preskription/preklusion 5.6.3.2
presumtioner 380 ff, 409, 503
probatio 140
processkostnader 718 ff, 727 ff
progressiv 47, 250, 323, 390, 394, 

509, 659, 677
propositio 72, 140
prosopopoeia 206
Protagoras 156
psykologism 4.4.3.2, 342, 345, 

408, 468 ff
punkthänvisning (pincite) 575

ratihabition 627 ff
ratio decidendi 433, 440, 540
rationalism 152, 174, 198 f, 205, 

365, 367, 465, 736, 812
rationalitet 81
rationes decidendi 419 ff
realism 389, 493, 675

amerikansk rättsrealism 428 ff
postrealism 674
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rättsrealism 294, 334, 345, 358, 
409, 420 ff, 474, 475, 476, 
493, 744

skandinavisk rättsrealism 137, 
411, 465, 674

redovisning 781
redovisningsskyldighet 784
refutatio 140, 381
refutationstopik 206, 214
regelskepsis 430
reklamation 527, 634, 640, 642, 

644, 650, 820
relativism 2.3, 84, 95, 106, 118 f, 

151, 156, 166, 168, 172
retorisk förteckning 580 ff, 694
retorisk inramning 116

Se även: narratio, inramnings-
analys

riggat tvistemål 308
rumpnisse 191
rättsdogmatik 34, 43, 59, 64, 72, 

79, 84, 118, 120, 124, 126, 172, 
176 f, 197, 238 f, 744, 805

rättsekonomi 6.4
rättsfamiljer 803 ff
rättsförvärv

begrepp 609
rättskraft 310, 330
rättskälleläran 213
rättspositivism 137
rättssystemets koherens 563

sak 604
sakfrågor/rättsfrågor 4.4.3.4, 221, 

463, 467, 521, 744
samhällsnytta 333, 334, 335, 348 ff 

369, 582, 719, 728
samtycke 111
scientism 96, 122, 124, 333, 

426 ff, 430, 477
scientism och behaviorism 426

separationsrätt 264, 275, 277, 307, 
310, 313, 395 f, 592 ff, 711, 732, 
767, 782, 785

separationsrättsligt 297, 308, 599
situation 162, 251
självberättigandets princip 48
självbindningens princip 48 f, 193, 

559 f, 579, 663, 665, 670, 682
skenargument 367, 399, 729
skylla sig själv 585
sofism 23, 121, 152, 156, 489, 545
solipsism 159
specificeringsprincipen 526, 528 ff
språksyn 82
stare decisis 422, 429
status 2.5.4, 108, 177, 240, 567, 

582, 594
coniecturalis 217 f, 221, 223
definitionis 217 f, 221, 224
legales 217, 219, 226
qualitatis 217 f, 224
rationales 217
statusbestämning 224, 227
translationis 217, 219

status quo 677
stilanalys 237
stilenlighet 164
subrogation 664, 815

och springande regress 817
subsumtion 224, 346
summa divisio obligationes 57
syfilis 323
syllogism 130, 191, 566
säga/göra 420 ff, 431

tabu 87, 296, 333 ff, 367, 369, 
466, 492, 523, 541, 729, 786

talare 201
talerätt 290, 636, 638 ff
teleologi 249, 411, 545, 679, 

736 ff, 746 ff, 823
Theaitetos 156
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tillitsteorin 468
tolkning 4.2.3.2, 80 ff, 118, 172, 

194, 303, 342, 414, 445, 467, 738
anses-tolkning 313
generellt/speciellt 4.4.2.2, 532, 

536 ff, 621
och ideologi 4.4.4.3, 452 ff, 

459, 534
subjektiv 477
tolkningsretorik 4.4.2.2, 446 ff, 

465
tolkning/utfyllning 341, 359, 363, 

407, 454, 509, 537, 546, 618, 648, 
664, 821

topik 2.5.1, 66, 117, 141, 168, 
192, 197, 216, 220, 240, 248, 252, 
261, 388, 430, 345, 497, 547, 585

topikkatalog 183, 186
transaktionskostnader 718 ff, 727 ff
tredjemansavtal 255

ansvarsförsäkring 648, 656
atypiska 251
begreppet 4.1.3.4, 51, 250, 

256, 278, 291, 310 ff, 350, 460
berättigande 51
betungande 49, 193, 256, 535, 

579, 590, 649, 663, 693
försäkring 4.1.2.3, 52, 270, 

274 f
konkurs 277
och direktkrav 65, 66, 248, 

253, 280, 282, 287, 290, 297, 
298, 304, 395, 398 ff, 409, 
517, 556, 615, 632, 833, 835

och fiktioner 4 4.2.2, 4.5, 48
preskriptionsavbrott 630
preskriptionsavstående 617
som rättsfaktum 464
tolkning 4.4.3.1, 313, 397, 

403, 408, 620, 622 ff, 628
tredjemansavtalsläran 52, 60, 

555

tredjemanseftergift 4.5.2.2, 
194, 251, 503, 835

tredjemansfriskrivning 59, 63, 
194, 251, 664, 835

utfyllning 271, 279, 546, 649, 
657

tredjemansrättsfigur 257, 832
troper 179, 410
tvingande bevisföring 143
täckningsfordran 6.5, 284, 302, 

308, 710
begrepp 734
centrala premisser 788
dispositionsmöjlighet 743
obehörig vinst 6.5.5
sakskäl 753
som tillgång 6.5.5
stöd i praxis 769
ändamål 6.5.3, 753, 755

Uppsalaskolan 96, 334, 365, 367, 
423, 475

vara/böra 497
varmluft 349
verifikationsprincipen 424, 431

Se även: realism
verklighetstrogenhetens topik 443
vetenskaplighet 75 ff, 95, 128, 130, 

132, 169, 174, 239, 331 ff, 348 f, 
423, 496

viljeförklaring 467 ff, 481 ff
viljeteori 482
vinculum iuris 683
vite 443
värdeersättning 92

överenskommelse 489
övertyga/övertala 141
övertygelsemedel 24, 134, 194, 

201, 212


