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ABSTRACT 

 

Title: Interpretation with metaphors – a thesis about legal interpretation and 

interpretation of contracts in the light of the conceptual metaphor and cognitive 

linguistics. 

 

This master thesis concerns the relation between law and the theory of the 

conceptual metaphor which has developed within cognitive linguistics. Although 

its main focus is abstract thinking, it also covers a wide range of aspects within 

cognitive linguistics, such as the prototype theory and radial categories. In order 

to address this relation, three questions will be dealt with. Firstly, does the theory 

of the conceptual metaphor have relevance to interpretation of legal rules and 

contracts? Secondly, can the same theory explain why a legal rule or a 

contractual term has been interpreted outside of its most given area of 

application? Thirdly, when an interpretation is not predictable from a legal 

viewpoint, can such an explanation answer to that fact? Answering the first 

question will require a descriptive analysis of the conceptual metaphor and 

cognitive linguistics. Furthermore, to respond to the second and the third 

question a legal and cognitive analysis of two court cases will be carried out 

(NJA 1993 s. 753 & NJA 2006 s. 53). The first case could hardly have been 

predicted from a traditional, legal viewpoint; the second case concerns a 

notoriously flexible contractual term in Swedish contract law: sudden, 

involuntary, external event (ofrivilligt genom en plötslig yttre händelse). In the 

end, the conceptual metaphor theory may shed some light upon this uncertainty.  

 

Keywords: Legal interpretation, interpretation of contracts, the conceptual 

metaphor, cognitive linguistics, the prototype theory, radial categories. 
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1. EN INLEDNING OM METAFORER & TOLKNING   
 

Denna uppsats handlar om tolkning i ett kognitivt, semantiskt perspektiv. Den 

handlar framförallt om hur människan ser världen som och mindre om hennes 

förmåga att resonera rationellt. Centralt för detta är den konceptuella metaforen.  

     Metaforen är språkets och tänkandets arbetshäst. När vi talar använder vi 

metaforer för att vinkla och precisera vårt budskap, när vi tänker för att orientera 

oss runt i tankestoffet. När vi tolkar avtal drar vi en ”gräns” mellan det som kan 

nås tolkningsvis och det som fylls ut. Då kan även villkor ligga i luften, långt 

borta i fjärran eller rakt framför oss. Dessa är bildliga, inte bokstavliga, uttryck. I 

kognitiv semantik har den konceptuella metaforen ett liknande syfte som i den 

traditionella metaforiken. Liksom där går den ut på att förstå det abstrakta med 

hjälp av det konkreta. Men den konceptuella metaforen ingår i ett språkspel i 

vilket människan spelar huvudrollen. George Lakoff och Mark Johnson – som är 

dess tongivare – uttrycker dess funktion så här: För det första att överföra 

konkreta upplevelser och erfarenheter till sociala och mentala interaktioner. För 

det andra att överföringarna är systematiska och reflekteras i vårt språk.
1
 Nu när 

våra upplevelser är mer dynamiska än ensidiga, och vårt sinne mer levande än 

stilla, så faller vårt tänkande, liksom vårt språk, ut på samma vis: Sällan förstås 

abstrakta koncept på mindre än ett sätt, sällan har de mindre än en mening. I den 

här uppsatsen avser jag att studera vilken relevans detta har för lag- och 

avtalstolkning. Ett inledande exempel: 

     När villkor tolkas, i en rättsordning som den svenska, behöver de inte vara 

entydiga med fallen. Föremålen för tolkningarna är ofta flexibla och funktionella 

rättsregler och villkor. Många gånger får rättstillämparen utvärdera fallens 

omständigheter i ljuset av deras syften för att fastställa tillämpligheten. Ta till 

exempel definitionen på olycksfall i många skandinaviska försäkringar. För att 

ersättning ska betalas ut, ska kroppsskadan ha drabbat den försäkrade ”ofrivilligt 

genom en plötslig yttre händelse.”
2
 Säg att tolkningen gäller kriteriet ”plötslig 

händelse” och att avtalsvillkoret är avgränsande. Typfall som nedfallande 

                                                           
1
 Lakoff & Johnson s. 3 ff, Lakoff 1990 s. 51 ff.  

2
 Se NJA 2006 s. 53. 
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föremål faller direkt under villkoret (oväntade och omedelbara). Men säg att 

personen förlorat känseln i fötterna av brädsurfing, inte av att ramla och slå sig, 

utan av aktiviteten. Gäller villkoret då? Vi vet att syftet är avgränsande, men var 

dras gränsen? I vetenskapliga rättsordningar ställs det krav på en sådan här 

tankeoperation. Syftet är något som ska kunna kontrolleras och förutses.
3
 Om 

tolkningen är förtjänt av ris eller ros är sedan en fråga om fakta. Med läran om 

kognitiv semantik slår man in på en annan väg. Därifrån är det människans, 

subjektiva vy som gäller. Där tar plötsligt sikte på flera uppfattningar av tid, som 

kommer från hennes spatiala erfarenhet och som i vidare mening förstås 

metaforiskt. En av dessa avser den plötslighet som avtecknar sig i villkorets 

huvudsakliga innebörd (nedfallande föremål), en annan händelseförlopp som inte 

nödvändigtvis är oväntade och omedelbara. Hur människan ser på tidsaspekten 

kan alltså skilja sig från hur en plötslig händelse rubriceras såsom tillhörande en 

viss kategori. Trots att rättsreglerna och villkoren är funktionella och flexibla är 

tidsuppfattningarna problematiska. Båda kan sägas tillhöra samma kognitiva 

kategori fastän bara den ena kvalificeras som en riktig kategorimedlem. 

      Syftet med den här uppsatsen är att se vilken roll metaforiskt tänkande har för 

lag- och avtalstolkning.  Inom ramen för detta ställer jag följande frågor: 

 

1. Vilken relevans har metaforiskt tänkande för lag- och avtalstolkning?  

2. Kan metaforiskt tänkande förklara varför domstolen tillämpat en rättsregel eller ett 

avtalsvillkor utanför dess huvudsakliga tillämpningsområde? 

3. I så fall, fungerar detta som en rimlig förklaring när en tolkning inte går att förutse?  

 

Första frågan är inte så mycket en fråga som en förutsättning för uppsatsen. 

Språket är det verktyg med vilket jurister praktiserar juridik. Om alltså språket är 

metaforiskt, borde det vara det för juristerna. Frågan kan sammanfattas med 

devisen tolkning med metaforer, som är uppsatsens genomgående tema. 

Uppsatsens andra kapitel ägnas därför åt att skapa en orientering för det som 

följer (En teoretisk bakgrund: Kognitiv semantik). Här är förhoppningen att de 

principer som tagits fram för det engelska språket gäller mutatis mutandis för det 

                                                           
3
 Definitionen på en vetenskaplig tolkning av syftet har jag lånat av Lon J. Fuller. Fuller s. 69.  
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svenska. I de efterföljande kapitlen aktualiseras uppsatsens andra och mest 

centrala fråga. Metoden att pröva detta är analyser av rätts- och 

avtalstolkningsfall, men med tanke på ämnets subjektiva natur är dessa 

experimentella, inte faktiska.
4
 Uppsatsens tredje fråga har sedan övergripande 

giltighet i samtliga analyser. Nu utgår jag inte från att alla tolkningar med 

metaforiska inslag inte går att förutse: Vissa kanske, men knappast alla. 

    I det tredje kapitlet börjar vi studera den konceptuella metaforens relevans för 

juridiken med en analys av NJA 1993 s. 753 (Att döma det abstrakta). I fallet kan 

man se, att domstolarna dömt ut skadestånd för det ideella intresset (kostnaden) 

att undersöka en gravplats. Frågan är hur, för skadestånd utgår normalt för 

sakskador av ekonomisk natur. Syftet blir här att pröva om domstolarna kan ha 

resonerat om det ideella intresset med hjälp av det konkreta och det som kan 

uppfattas i termer av en kostnad.  

     I det fjärde kapitlet inleds behandlingen av avtalstolkning (Avtalstolkning & 

metaforer). Med tanke på tolkningsverksamhetens särart gäller det en del 

principiella synpunkter, samt vilken betydelse konkretionen har för 

tolkningsverksamheten. Nästa kaptitel är både en uppföljning till det förra och en 

öppning till det efterföljande (Kategorier, analogier & tolkning). Avsikten är där 

att visa hur domstolarna tillämpat rättsregler eller villkor utanför deras 

huvudsakliga tillämpningsområden med hjälp av analogislut. Här förs därför en 

diskussion om problematiken när en händelse rubriceras såsom tillhörande en 

viss kategori, samtidigt som fallet, samt dess händelser, inte uppfyller 

förutsättningarna. Som den amerikanska rättsvetenskapsmannen Steven Winter 

noterar lyder rättsregler under samma principer som klassiska kategorier med 

nödvändiga och tillräckliga villkor.
5
 Med analogiska resonemang kan dock en 

annan händelse anses tillhöra samma kategori på grund av likheter med en 

                                                           
4
 När Lakoff sammanfattar sin och Johnsons ”filosofi” beskriver han den som en experimentell realism; 

experimentell eftersom den är ett försök att utröna verkligheten, realistisk eftersom den delar vissa 

ambitioner med naturvetenskapen (Lakoff använder förvisso uttrycket objektivismen, men det är mer eller 

mindre synonymt med naturvetenskapen i den användningen): För det första en förbindelse med den 

riktiga verkligheten; för det andra ett erkännande att ett koncept begränsas av faktorer i verkligheten; för 

det tredje en strävan att kartlägga något som går bortom intern koherens av kunskapen som sådan; och för 

det fjärde en ambition att bidra med tillförlitlig kunskap om verkligheten. Lakoff 1987 förord xv.  
5
 Winter s. 188 och 44.   
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etablerad kategorimedlem (oväntade och omedelbara händelser etc.).
6
 För att 

illustrera detta utförs en omfattande analys av avtalstolkningsfallet NJA 2006 s. 

53. Tolkningen i fallet gällde olycksfallsdefinitionen ”ofrivilligt genom en 

plötslig yttre händelse”, tre koncept som alla kan uppfattas på fler sätt än ett 

(kausalitet, insikt och tid). Så småningom övergår analysen till att gälla kognitiva 

och metaforiska aspekter. I det sjätte kapitlet ställs sedan frågan om de 

analogiska resonemangen bottnar i kognitiva faktorer, som metaforiskt tänkande 

(Tolkning med metaforer). I uppsatsens sjunde och avslutande kapitel 

sammanfattas resultaten av analyserna och svaren till frågeställningarna 

(Sammanfattning). 

     Uppsatsen avgränsas till att gälla dessa frågor.
7
 Något bör dock sägas om 

uppsatsens fokus på både lag- och avtalstolkning, två verksamheter som pekar åt 

skilda väderstreck. Nu är detta ett överlagt spektrum, tänkt att visa på metaforens 

allmängiltighet och vilken betydelse den har för tolkningen i bredd bemärkelse. 

Och när uppsatsen gäller kognitiva, semantiska aspekter, gäller frågorna ungefär 

samma saker oavsett om det är en lag eller ett avtal. Så även om analysen av NJA 

2006 s. 53 inte specifikt rör lagtolkning är tanken att resonemangen har aktualitet 

i ett lagtolkningsfall.  

                                                           
6
 A.a.s. 225. För avtalstolkning kan resonemanget i texten kännas främmande. Här och i det följande 

avses dock den typ av tänkande som förekommer vid analogier och inte under vilka förutsättningar 

analogislut är möjligt vid till exempel avtalstolkning. Detta kommer att framgå i kapitlet om kategorier, 

analogier & tolkning (kapitel fem). 
7
 En kommentar om litteraturen på området kan vara på sin plats. Författarna är många, men som regel 

sätts Lakoff och Johnson i främsta rumment. Det finns skäl för det. Konceptuella metaforer av i dag har 

sitt ursprung i Lakoffs och Johnsons bok Metaphores We Live By (1980). Lakoff och Johnson har 

dessutom publicerat varsitt standardverk på området: Förstnämnda har skrivit Women, Fire and 

Dangerous Things: What categories reveal about the mind (1987), sistnämnda The Body in the Mind: The 

Bodily Basis of Meaning, Imagination and Reasoning (1987). Om den kognitiva semantiken är ett rikt 

forskningsområde och rikligt behandlad, så är den sparsamt behandlad i rättslig bemärkelse. Steven 

Winter har i och för sig belyst den konceptuella metaforens betydelse för rätten på ett genomträngande 

sätt i A Clearing in the Forest: Law, Life, and Mind (2003). Där tar han upp relationen mellan klassiska 

kategorier och rättsregler, samt relationen mellan analogislut och kognitiva kategorier. I den här 

uppsatsen bygger jag delar av min frågeställning på detta och är tacksam för han har visat vägen. För 

svenskt vidkommande lyfter jag på hatten för Stefan Larsson, som skrivit avhandlingen Metaphors and 

Norms - Understanding Copyright Law in a Digital Society (2011) om relationen mellan den rättsliga 

utvecklingen och de sociala normerna i upphovsrätten och som därigenom tagit den konceptuella 

metaforen in i den svenska, rättsliga litteraturen (Se härom Metaforerna och Rätten (2012), om med den 

svenska litteraturen avses något som är skrivet på svenska). Han visar bland annat på den rättsliga 

betydelsen av att förstå abstrakta koncept som konkreta ting, samt att metaforiskt tänkande kan leda till att 

rättsregler förstås med utomrättsliga argument (Larsson 2012 s. 90). Av avgränsningstekniska och 

tidsmässiga skäl (ratione temporis) har jag inte kunnat ägna mig åt hans synpunkter i vidare mån, varför 

de bara får ett, om än ett varmt, tillkännagivande. 
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     Slutligen något om uppsatsens struktur. Även om uppsatsen har lagts ut på så 

vis att frågorna behandlas i en fallande ordning så bygger den kognitiva 

semantiken på erfarenheter från filosofin och psykologin. Och trots att det 

kognitiva perspektivet tar ut det naturvetenskapliga så följer sistnämnda med i 

bakgrunden.
8
 Uppsatsen tar också sin början i teknikaliteter som traditionellt sett 

avgjort vad saker heter, det vill säga klassiska kategorier.
9
 Men detta ingår i ett 

kapitel om hur människan ser världen som. I stycket därefter behandlas kortfattat 

den kognitiva semantikens systematik. 

                                                           
8
 Lakoff 1987 förord xii. 

9
 A.a. s. 6-7.  
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2. EN TEORETISK BAKGRUND: KOGNITIV SEMANTIK 

 

  

I. KATEGORISERING 
 

 

”[T]änk inte, utan se efter!”
 10

 

Ludwig Wittgenstein 

 

Som framgått kan en rättsregel jämställas med en klassisk kategori. Och vilket 

som hör till vilken kategori bestäms mot bakgrund av nödvändiga och tillräckliga 

villkor. I vetenskapliga rättsordningar, liksom i naturvetenskapen i övrigt, antas
11

 

att människans rationalitet kan avgöra kategoritillhörigheten med hjälp av 

logik.
12

 När språklig mening utgörs av symboler, och när hon lärt sig vilka 

symboler som refererar till vilka ting, vet hon vilket som hör till vilken 

kategori.
13

 

     En stor del av 1900-talets språkfilosofi kan dock används som en invändning 

mot antagandet. Är språket så exakt, så varaktigt att kategoritillhörigheten bara är 

en fråga om gemensamma egenskaper? John L. Austin frågar varför vi ger olika 

saker samma namn i The Meaning of a Word (1961), som god hälsa, hälsosam 

träning och ett hälsosamt yttre.
14

 Och Wittgenstein beskriver talandet av språket 

som ett språkspel som är obestämt.
15

 På ett ställe i Filosofiska undersökningar 

(1953) resonerar han också om faktiska spel, som till exempel brädspel, kortspel 

och fotboll.
16

 Där skriver han: Tänker vi, så tänker vi om dessa som skilda 

                                                           
10

 Wittgenstein § 66. 
11

 Något mera specifikt antas att människans hjärna är en intern representation, en spegelbild, av en extern 

verklighet. Se bland annat Rorty 1979 s. 12 samt Andersson Barthesianska meditationer s. 17-18. 
12

 Låt säga att det tas för givet, för argumentets skull. Att sedan påstå att rättstillämpningen går ut på att 

subsumera fall under rättsregler med nödvändiga och tillräckliga villkor är kanske inte så aktuellt. Jag 

kommer här att tänka på en synpunkt av Joel Samuelsson. Han skriver: ”Den som nu, in på 2000-talet, vill 

göra en poäng av, att jurister inte är subsumtionsautomater, slår in dörrar som varit öppna så länge att de 

rostat fast.” Samuelsson 2011 s . 90. 
13

 Se Lakoff 1987 s. 6-7 samt förord xiii-xiv. 
14

 Austin s. 71. 
15

 Wittgenstein § 23. 
16

 A.a. § 66. 
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aktiviteter. Men ser vi efter, ser vi ”ett komplicerat nät av [familje]likheter som 

griper in i och korsar varandra.”
17

  

     På 1970-talet tar psykologen Eleonor Rosch fram en teori om kognitiva 

kategorier som sammanfaller med språkfilosofin. Hennes forskning visar att 

människan uppfattar världen på ett suddigt och oklart vis. Följden blir, att hon ser 

medlemmarna som bättre och sämre företrädare för sin kategori. Småfåglar är till 

exempel bättre typer av fåglar, så kallade prototyper, än kycklingar och 

pingviner. Men en pingvin är trots allt en fågel, eftersom den har familjelikheter 

med en liten fågel (prototypen).
18

 Inte så att en prototyp alltid är en prototyp. 

Vilken som är det, är också en fråga om perspektiv, vilket ändras i och med att 

kontexten ändras: En surfingbräda är troligen prototypen för brädsurfing, om än 

en mindre representativ kategorimedlem för, om än ändå en kategorimedlem i, 

kategorin flytetyg.
19

 Så enligt Rosch är Wittgensteins familjelikheter i själva 

verket uppfattade likheter mellan representativa och mindre representativa 

kategorimedlemmar.
20

 Vidare drar hon slutsatsen att människan har kognitiva 

referenspunkter vilka gör en del medlemmar till speciella och till potentiella 

prototyper.
21

 Bakgrunden till prototypeffekterna tycks bero på sättet människan 

organiserar sina sinnesintryck, på hur de lagras, förstås och ordnas i relation till 

information på en grundläggande nivå (basic-level) i hennes tankekluster:
22

 

Överordnad nivå: 

Grundläggande nivå: 

Underordnad nivå: 

Ekonomiska skador 

Eldsvåda 

Bilbrand 

Motorfordon 

Bil 

Porsche
23

 

 

Det är på den grundläggande nivån som människan fungerar som mest effektivt 

och kan skilja stolar från båtar, hus från kläder, lång från kort; det är här som hon 

uppfattar kategorimedlemmarna som likadana och i likadana former; det är här 

som hon kan reflektera hela kategorin med en mental bild; och det är här som 

                                                           
17

 A.a. § 67. ”Att se något som något” är för övrigt en känd fras av Wittgenstein som kan sägas beskriva 

vad den kognitiva kategoriseringen handlar om (a.a. s. 245). Om detta, se Bredefeldt, som knyter samman 

frasen med den kognitiva kategoriseringen. Bredefeldt s. 80. 
18

 Lakoff & Johnson s. 71. 
19

 Se till exempel Evans & Green s. 8 och 28 f. 
20

 Lakoff 1987 s. 42. 
21

 A.a. s. 51. 
22

 A.a. s. 46-47. 
23

 Tabellen är tagen från Lakoff. Se a.a. s. 46. 
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hon använder liknande kognitiva funktioner för att interagera med 

kategorimedlemmarna.
24

 Likaså används objekt på den här nivån som namn för 

kategorin som sådan, vilka barn lär sig först, vilka tas upp i språket först och 

vilka som för det mesta har kortast uttal.
25

 Hur vi ser saker som är alltså viktigt 

för hur vi kategoriserar dem. Hur vi lär oss och minns dem är sedan viktigt för 

hur de framträder i våra tankar, i vårt tal och i våra resonemang.
26

 Låt oss så 

vända blicken mot den kognitiva semantiken, som bygger på dessa iakttagelser 

och rön. 

 

 

II. DEN KOGNITIVA SEMANTIKENS SYSTEMATIK 

 

Kognitiv semantik började som kritik mot formell semantik.
27

 Liksom under ett 

scenbyte ersattes logiken av människan som betydelseskaparen. Språkliga 

kategorier är därför som kognitiva kategorier, som människan ser dem som. I 

likhet med kognitiva kategorier har dess medlemmar en grad av medlemskap, 

familjelikheter, och hänger samman via en prototyp i ett komplicerat nät (radial 

kategori).
28

 Av den anledningen uppkommer språklig mening mot bakgrund av 

suddiga kategorier eller kunskapsdomäner.
29

  

     Kunskapsdomänerna är dynamiska fenomen. Som Charles Fillmore säger så 

hjälper de till att strukturera ordens mening, medan orden, var och för sig på egen 

hand, hjälper till att framkalla scenen såsom en strukturerad aktivitet.
30

 Till 

exempel betyder ”jag spenderade tre timmar på land under eftermiddagen” att jag 

                                                           
24

 Däremot kan människan inte föreställa sig objekt på den överordnade nivån, helt enkelt för att hon inte 

har några mentala bilder för denna. Försök till exempel att tänka på kategorin ekonomiska skador utan att 

tänka på en eldsvåda, en storm eller ett oansvarigt handlande. Som Lakoff säger kan människor inte göra 

det, inte som regel i alla fall. Överordnande kategorier har dock andra attribut som människan kan greppa, 

som syfte och funktion (a.a. s. 52). Exempelvis kan en ekonomisk skada förstås som en värdeminskning, 

som är ett resultat av en storm. 
25

 A.a. s. 46-47. 
26

 A.a. s. 40 ff. samt förord xi. 
27

 Lakoff 1990 s. 40, Lakoff 1987 s. 61 ff. Nämnas bör att den kognitiva semantiken (betydelseläran) 

ingår som en del, om än som den mest centrala, i den kognitiva lingvistiken, som går ut på att identifiera 

kognitiva aspekter utöver hela det lingvistiska fältet, som även innefattar fonologi (ljud), pragmatik 

(språkets betydelser i olika kontexter), morfologi (ordens struktur) och syntax (meningarnas struktur). 

A.a. s. 61 ff. 
28

 Lakoff 1987 s. 91 ff, Evans & Green s. 265 ff. 
29

 A.a. s. 206 ff. 
30

 Fillmore 1982 s. 117-118. 
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har varit ute på sjön, medan ”jag spenderade tre timmar på marken under 

eftermiddagen” att jag varit uppe i luften.
31

 Baksidan av myntet är att 

kunskapsdomänerna är förenklingar av verkligheten. Av den orsaken utvecklade 

Lakoff en teori om ICM (idealiserade kognitiva modeller) som fungerar som 

Fillmores kunskapsdomäner.
32

 Många rättsliga koncept lär förstås i relation till 

en ICM. Ett litet exempel: Man kan lugnt anta att svenska jurister motiveras att 

förstå avtalets ingående i relation till en ICM om anbuds- och acceptmodellen 

(prototypen). Avtalsslut som kommit till genom passivitet behöver nog förstås i 

relation till annan information.
33

 Så ser helt enkelt den motiverande kontexten 

ut.
34

 

     Till den betydelseskapande processen hör även den konceptuella metonymin 

och metaforen. Om kunskapsdomänen liknas med en scen, så kan metonymin 

och metaforen liknas med scenens aktörer. Nu agerar inte den konceptuella 

metonymin som en liten stilistisk figur, lika lite som metaforen agerar budbärare 

mellan saker utan orsaker.
35

 Metonymins roll är att föra över en aspekt av en sak 

på något annat då båda samexisterar i samma kunskapsdomän.
36

 Som framgick 

ovan kunde ett enda ord framkalla scenen såsom en strukturerad aktivitet. Ett 

sådant ord kan vara ett fall av metonymi. Så till exempel: Som svar på frågan 

”Vad hände?” kan man säga ”De har stämt oss.” Svaret beskriver här ett 

strukturerat scenario där ett företag har yrkat på skadestånd gentemot ett annat på 

grund av ett kontraktsbrott. Hela scenariot kan sedan förstås som en ICM, vilken 

beskrivs med hjälp av det metonymiska svaret.
37

 

     När det kommer till den konceptuella metaforen sker överföringarna mellan 

kunskapsdomäner. Överlag handlar det om att överföra konkret erfarenhet i 

källdomänerna, till sociala och mentala interaktioner i måldomänerna. 

                                                           
31

 Båda exempel är tagna av Fillmore.  Se Fillmore 1977 samt Tonelli s. 8. 
32

 Clausner & Croft s. 1 ff. 
33

 Se till exempel NJA 1962 s. 276. 
34

 Ett av Fillmores exempel handlar om föräldralösa. Vi förstår, med all sannolikhet, en föräldralös person 

i relation till en kontext i vilken han eller hon blivit föräldralös i unga år och behöver samhällets omsorg, 

inte i relation till en kontext i vilken den föräldralösa är en vuxen man eller kvinna. Fillmore 1982 s. 118. 
35

 Lakoff & Johnson s. 35, Bredefeldt s. 86-87. 
36

 Lakoff & Johnson s. 35. 
37

 Lakoff 1987 s. 77-78. Trots att metonymin har betydelse för språklig mening och säkerligen också för 

tolkningen, riktar jag enbart mitt intresse mot den konceptuella metaforen i den här uppsatsen. 
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Överföringarna kan till exempel strukturera en abstrakt domän såsom en 

komplicerad ICM.
38

 Men även mindre koncept kan förstås genom en överföring 

av vår spatiala erfarenhet av upp och ner. Så till exempel: Efter stämningen 

”sjönk” motivationen hos de anställda i företaget. I kognitiv semantik räknas 

dessa fall som polysemi (mångtydighet) i vilka orden är relaterade.
 
Å ena sidan 

kan de betyda något fysiskt (sänkas), å andra sidan något abstrakt (sänkas av 

rättsskandalen).
39

 Förhållandet är ett resultat av en extension av en kognitiv 

kategori från det konkreta till det abstrakta, ett konceptuellt samband i 

människans tankestruktur.
40

 En glimt av denna tankestruktur framgår bland annat 

av CONDUIT-metaforen (en metafor för kommunikation).
 41

 När Michel Reddy 

upptäckte den slog han upp dörren till ett metaforiskt system. Som Winter säger 

tillåter CONDUIT-metaforen den som talar ett språk att använda ett ord i den 

fysiska domänen för en intellektuell aktivitet i den mentala domänen.
42

 Inte bara 

så att dessa länkar gäller under några omständigheter, dessa erbjuder stora 

variationsmöjligheter. Talaren kan till exempel använda ord för saker som ord för 

idéer (Jag kan saken), ord för att se som ord för att veta (Jag ser din poäng) och 

ord för att samla ihop, eller att greppa tag om, som ord för att förstå (Jag kan 

fånga din tanke).
43

 Spår av de konceptuella överföringarna finns även i den 

etymologiska utvecklingen av språket.
44

 En domare, en advokat eller en åklagare 

kan spekulera om utgången i ett fall (att se är att veta).
45

 Det svenska ordet 

”spekulera” kommer från det tyska ordet spekulieren, vilket kommer från det 

latinska ordet speculātus, vilket betyder speja, som sin tur kommer från specula 

                                                           
38

 Lakoff 1990 s. 65, Lakoff 1987 s. 288. 
39

 A.a. s. 416. Polysemi, från det formella perspektivet, är förehållet ord med samma etymologiska 

bakgrund, om ens då. Om sistnämnda, se Evans & Green s. 36. 
40

 Larsson använder begreppet ”tankestruktur” för att beskriva det här konceptuella sambandet, ett 

begrepp som jag finner lämpligt. Larsson s. 69. 
41

 Om CONDUIT-metaforen, se Reddy s. 286 ff., Lakoff & Johnson s. 10, Lakoff 1987 s. 107-108 samt 

Winter s. 52. 
42

 A.a. s. 54. 
43

 Lakoff & Johnson s. 10, Winter s. 53. 
44

 Eve Sweetser har funnit att dessa konceptuella metaforer har fungerat som semantiska vägar för 

utvecklingen av de indoeuropeiska språken (a.a. s. 53). Synnerligen intressant är att utvecklingen gått från 

det konkreta till det abstrakta. Således har ord för att ”greppa tag om” och ”se” blivit ord för att ”veta” 

och att ”förstå.” Ord för att veta har däremot inte blivit ord för att greppa tag om. A.a. s. 53. 
45

 För ett liknande exempel, se a.a. s. 52. 
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(vaktorn) och specio (att titta på).
46

 En domare kan även sammanfatta ett 

domskäl. Det svenska ordet sammanfatta är en sammanslagning av verbet fatta 

och ordet samman (att greppa tag i är att förstå).
47

 Så sammanfattningsvis kan 

sägas att den kognitiva semantiken i första hand intresserar sig för människans 

tankestruktur och först därefter hur denna reflekteras i språket. I följande stycken 

går jag in i metaforiken igen, in i spännvidden av sådant tänkande. Ännu står vi 

bara på tröskeln till detta. Först, dock, något om den traditionella doktrinen. 

 

 

III. TRADITIONELLA METAFORER 

 

Antikens filosofer talade om metaforer som ett sätt att tänka.
48

 Aristoteles hade 

observerat att vi brukade överföra betydelsen från ett objekt till ett annat. Som 

David Duner noterar var det för att förstå det ena som vi förstod det andra, det 

abstrakta som vi förstod det konkreta.
49

 I det här avseendet är metaforiskt 

tänkande kanske också bekant som analogier,
50

 som David Hume beskrivit som 

grunden för vetenskapligt tänkande och som tjänat vetenskapen i tusentals år.
51

 

När vi vill förstå det främmande och okända, förstår vi det i ljuset av de välkända 

objektens egenskaper. Notoriska exempel är att fartygsdesign förstods i relation 

till fiskarnas kroppar, samt att aerodynamiken förstods i relation till fåglarnas 

vingar. Nu är det emellertid poetiska, retoriska och skriftiga metaforer, som vi 

alla känner till, som först kommer i tanke.
52

 Men även när vi talar och skriver 

använder vi metaforer på en mängd sätt för att vinkla och precisera vårt budskap. 

Vi säger att den gode Hägerströms idéer finns i boken, inte bokstavligen utan 

bildligt. I sammanhangen ovan tas vanligtvis metaforen som en extern, 

innehållslös symbol: Så som filosofen Donald Davidson, som gått till grunden 

med metaforen i What Metaphores Mean (1984), grunnar över det: ”Metaphores 
                                                           
46

 Svensk etymologisk ordbok s. 832. 
47

 SAOB spalt: S619. 
48

 Duner s. 585. 
49

 A.a. s. 585. 
50

 Reidhav s. 27 not 40. 
51

 Hume skriver: ”ALL OUR reasoning concerning matter of fact are founded on a species of Analogy, 

which leads us to expect from any cause the same events, which we have observed to result from similar 

causes.” Hume s. 66-67. 
52

 Evans & Green s. 293. 
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mean what the words, in their most literal interpretation, mean, and nothing 

more.”
53

 För honom liksom för logiska positivister i allmänhet har bara det som 

har en plats i ett språksystem en mening. Att yttra något som inte finns där är 

som att yttra något meningslöst. Som Richard Rorty säger kan detta ändras med 

tiden. Måhända har metaforen en plats i språksystemet med en sann litterär 

mening. Måhända kan den få det. Mest sannolikt är dock att den hamnar i ett 

slentrianmässigt bruk, som Platons grottliknelse, Newtons äpple och atomen och 

solsystemet. Då går den sitt öde till mötes, som en död metafor, som majoriteten 

av dem.
54

 Men trots att vetenskapens, poesins och retorikens konung avsatts från 

tronen så regerar hans drottning vidare genom den konceptuella metaforen.    

 

 

IV. KONCEPTUELLA METAFORER 
 

 

 "A human being is part of a whole, called by us the `Universe`, a part limited in time and 

space. He experiences himself, is thoughts and feelings, as something separated from the 

rest - a kind of optical delusion of his consciousness. The striving to free oneself from this 

delusion is in the issue of true religion. Not to nourish the delusion but to try to overcome 

it is the way to reach the attainable measure of peace in mind."
55

 

Albert Einstein 

 

När Einstein skriver dessa rader är han nog omedveten om den konceptuella 

metaforen. Ser man till Lakoffs och Johnsons teori har han ändå använt den: Inte 

för att den är vacker eller fyndig, utan för att den ingår i hans sätt att tänka.
56

 

     Systematik är nyckelordet för förståelse av den konceptuella metaforens 

natur.
57

 Likaså att den har sin grund i våra sinnesintryck, i hur vi uppfattar 

omvärlden med utgångspunkt i våra kroppar (vilket på engelska heter 

                                                           
53

 Davidson s. 435.  
54

 Se Rorty 1989 s. 18 ff. 
55

 Einstein, ett utkast till ett brev till Robert S. Marcus, 1950-02-12. 
56

 Idén att presentera konceptuella överföringar med ett citat har jag fått av Winter (Se Winter s. 1 och 

16). Om den konceptuella metaforens karaktär, se likaså Lakoff 1990 s. 47, där den beskrivs som 

”ordinary, everyday English expressions. They are not poetic, nor are they necessarily used for special 

rhetorical effect.” 
57

 Lakoff & Johnson s. 3 ff. 



  

20 

 

embodiment).
58

 Många språkliga koncept kommer därför från vår ontologiska 

erfarenhet av att vara människor och rumsliga orientering i omgivningen. Andra 

koncept struktureras som ett annat mot bakgrund av vår kulturella erfarenhet. 

Sådana överföringar är storskaliga och innehållsrika.
59

 

      Ontologiska metaforer uppkommer från vår erfarenhet av att vara människor 

och vår omgivning. Eftersom vi förstår oss själva som behållare med en in och en 

utsida projicerar vi dessa egenskaper på fysiska objekt. Eftersom vi är gjorda av 

kött och blod och av substans ger vi även fysiska objekt dessa egenskaper.
60

 

Genom våra erfarenheter av fysiska objekt förstår vi tankar, känslotillstånd och 

upplevelser som objekt, substanser och behållare (”peace in mind”). Vi förstår 

också händelser, entiteter och aktiviteter på samma sätt (”the Universe`, a part 

limited in time and space.”). Därigenom kan vi förnimma dem som konkreta ting 

och förhålla oss till dem.
61

 Att vi som människor ser våra tankar och känslor som 

separerade från omvärlden har sin i grund i att vi ser våra kroppar som behållare 

(”He experiences himself […] as something separated from the rest”).
62 

 

     Orienterande metaforer uppkommer från vår rumsliga orientering i 

omgivningen, som förhållandet upp och ner, framför och bakom, center och 

periferi.
63

 Vill vi förstå vertikalitet, tid eller en radial kategori, tar vi hjälp av 

ovannämnda. Tack vare vår upprätta ställning har vi en god uppfattning av 

tyngdkraften och kan förstå att motivation hos de anställda sjönk efter 

stämningen, samt att den gick upp efter att de hade vunnit tvisten.
64

 Tid förstår vi 

sedan som rörelse från en plats till en annan och som förändringen mellan två 

platser.
65

 Och en radial kategori förstår vi genom förhållande center-periferi. I en 

                                                           
58

 Evans & Green s. 176. 
59

 Jag har lånat begreppet storskaliga överföringar från Bredefeldt, vilket, på svenska, mer än väl 

beskriver vad det handlar om. Bredefeldt s. 89. 
60

 Lakoff & Johnson s. 25. 
61

 A.a. s. 25.  
62

 Om det rationella sättet att tänka och att människans förnuft har överskridit hennes biologiska 

begränsningar, se Lakoff 1987 förord xi. Om kroppen såsom en behållare, se Lakoff & Johnson s. 29. 
63

 A.a. s. 14. 
64

 A.a. s. 15. 
65

 Lakoff 1990 s. 55. Man skulle kunna utveckla vår förståelse för tid på det stora hela såväl som i det lilla 

perspektivet. På det stora hela förstår vi universums ålder som en förändring av ett tillstånd till ett annat, 

från en varm, tätt punkt till en kallt, glest system med galaxer, som en expansion av rummet. I det lilla 

perspektivet är tiden det tar att resa till jobbet lika med förändringen mellan två miljöer, hemmet och 

arbetsplatsen, och rörelsen däremellan. 
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sådan konstellation står kategorimedlemmarna som delar flest familjelikheter 

med prototypen nära centrum, medan medlemmarna som delar färre likheter med 

densamma befinner sig längre bort. 

     Sedan har vi de generella, strukturella metaforerna, som delvis är produkter av 

kulturen. Med dessa kan vi tala om, tänka om och resonera om ett koncept i en 

domän mot bakgrund av ett koncept i en annan domän. Framträdande exempel är 

att argumentation är strukturerat som krig, tid som pengar,
 66

 kärlek som en resa
67

 

och idéer som människor.
68

 För det första sker en ontologisk överföring av 

kunskap (resenärer, färdmedel, hinder etc.) som strukturerar måldomänen som 

källdomänen. För det andra sker en överföringen av epistemologisk kunskap som 

tillåter oss att resonera om det andra som det första (som svårigheterna under en 

resa).
69

 Som Lakoff påpekar resulterar detta i relativt storskaliga överföringar av 

kunskap och resultatet blir en rik variation av uttryck.
70

 Uttrycken förekommer i 

ett omfattande system med metaforiska koncept som är bestämt enligt 

konvention.
71

 Därför är de konceptuella sambanden redan kända för de allra 

flesta som behärskar språket i fråga. Inte så att allt, alltid, används, men 

sambanden finns alltid tillgängliga och kan alltid utnyttjas. Av det skälet kan vi 

aktivera en specifik entitet eller en handling i källdomänen och använda den i 

måldomänen. Låt mig illustrera med citatet av Einstein från inledningen i stycket, 

som speglar en dynamisk och flexibel överföring från flera källdomäner: 

     Meningen ”not to nourish the delusion but to try to overcome it” är en del av 

den generella metaforen HANDLINGAR ÄR RÖRELSE; ”[t]he striving to free 

oneself from this delusion” är annan information från samma domän, inte av 

rörelsen, utan av hinder för rörelsen (HINDER FÖR HANDLANDE ÄR HINDER 

FÖR RÖRELSE).
72

 Samma konceptuella metafor kan också användas för uttryck 

som ”jag är uppbunden i mitt uppsatsskrivande”. Av detta följer att de 

konceptuella sambanden kan kläs med nya ord och att språklig mening kan 

                                                           
66

 A.a. s. 7-9. 
67

 Lakoff 1990 s. 47. 
68

 Lakoff & Johnson s. 47. 
69

 Lakoff 1990 s. 47-49. 
70

 A.a. s. 50, Lakoff & Johnson s. 61-62. 
71

 A.a. s. 54. 
72

 För ett liknande exempel, se Winter s. 16-17. 
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utvecklas inom det metaforiska systemet.
73

 I citatet omtalas även idéer som 

någonting som kan tas hand om (”Not to nourish the delusion.”). Ofta då vi 

resonerar om tillkomsten och bortfallet av idéer resonerar vi med hjälp av 

metaforerna IDEÉR ÄR MÄNNISKOR eller IDÈER ÄR VÄXTER.
74

 Då överförs 

livslängden av en människa på livslängden av en idé, som kan födas, leva, dö och 

tas hand om. 

     Som vi såg ovan innehåller storskaliga överföringar kunskap om kroppslig 

erfarenhet, som rörelse och tillstånd (Som att sitta fast i uppsatsskrivandet.). Med 

detta sagt så har en stor del av vårt tänkande sin grund i kroppslig erfarenhet och 

kroppsliga upplevelser, om inte helt så åtminstone delvis.
75

 Närmast vänder vi 

oss till ursprunget av den kroppsliga erfarenheten. I kognitiv semantik har det 

utvecklats en teori om kinetiska bildscheman för denna, som kommer att 

förklaras nedan. I den följande framställningen rekommenderas läsaren ha 

devisen tolkning med metaforer redo i minnet. Vilken betydelse den konceptuella 

metaforen har för juridiken, närmare bestämt, blir kanske då mera fruktbart. 

 

 

V. KROPPSLIG ERFARENHET OCH KROPPSLIGA UPPLEVELSER 

 

Metaforerna sägs vara embodied, men hur?
76

 Som framgått har vissa av 

metaforerna sin grund i våra upplevelser av världen, av hur vi strukturerar 

förhållanden som upp och ner. Johnson föreslog att vår omgivning får sin 

struktur genom återkommande mönster som händer igen och igen, dag efter dag, 

som ger koherens och struktur åt vår erfarenhet, ett förslag som resulterade i 

teorin om kinetiska bildscheman (image-schemas).
77

 Något som sker inom en 

                                                           
73

 Lakoff 1990 s. 50. 
74

 För ett liknande exempel, se, återigen, Winter s. 19. 
75

 Lakoff 1990 s. 65. 
76

 Evans & Green s. 176. 
77

 Johnson beskriver bildscheman, eller “image schemas”, som det heter på engelska, som ett ”recurring, 

dynamic pattern” (Johnson förord xiv). Som Bredefeldt noterar är beteckningen bildscheman något 

olämplig, då schemana inte innefattar mentala bilder (Bredefeldt s. 94). Tvärtom representerar de våra 

spatiala upplevelser av upp och ner, framme och bakom och våra upplevelser av oss själva som behållare 

och av rörelse. Själva schemana säger ingenting om språklig mening, utan är inget mer än förenklingar av 

världen. Bredefeldt använder därför termen ”föreställningsschema”, som verkar ha fått fäste i svensk 

doktrin (a.a. s. 94). För enkelhetens skull håller jag mig dock vid den traditionella terminologin. 
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kort intervall gestaltar sig som en helhet, snarare än som delar.
78

 Schemana 

förstås därför som upplevelsegestalter som har sin grund i människans 

tankekluster. Ur denna erfarenhet emanerar sedan språklig mening i såväl de 

konkreta som de abstrakta domänerna.
79

  

     Som upprättstående varelser har vi en uppfattning om koncepten upp och ner 

(UPP-NED-SCHEMAT). Som varelser med kroppar upplever vi oss själva som 

strukturerade helheter med delar och vi projicerar dessa upplevelser på objekt 

(DEL-HELHETS-SCHEMAT). Som varelser som kan röra sig kan vi flytta oss 

genom utrymmen, nå fram till och greppa tag i objekt (VÄG-SCHEMAT). Som 

varelser med en in och en utsida ger vi objekt och tillstånd en in och en utsida 

(BEHÅLLAR-SCHEMAT).
80

 Som varelser som sedan unga år haft förmågan att 

gå på ett balanserat sätt kan vi föra över detta till abstrakta koncept (BALANS-

SCHEMAT).
81

 Alla dessa interaktioner är generella och har betydelse för ett stort 

antal domäner. Allt som oftast upplever vi två eller flera interaktioner på en och 

samma gång. Vi upplever till exempel sällan rörelse utan att vi själva eller något 

objekt rör sig in i ett tillstånd. I det följande avser jag exemplifiera dessa 

upplever med axplock av exempel, som (A) tillämpningen av rättsregler, (B) 

händelser, (C) tiden och (D) tolkning av syften.  

 

 

A) TILLÄMPNINGEN AV RÄTTSREGLER 

 

När man i rättstillämpningen subsumerar fall under rättsregler är det med logiken 

av ett BEHÅLLAR-SCHEMA.
82

 Liksom de flesta bildscheman bygger dess 

struktur på simpel logik, nämligen inne eller ute, ett allt eller inget förhållande.
83

 

Genom en metaforisk avbildning överförs behållarens fysiska form och dess 

inneboende logik till kategorier (via metaforen KLASSIKA KATEGORIER ÄR 

                                                           
78

 Lakoff & Johnson s. 69-70. 
79

 Lakoff 1987 s. 286. 
80

 Winter s. 15. 
81

 Bredefeldt s. 102-103. 
82

 Lakoff & Johnson s. 26. 
83

 Lakoff 1987 s. 271. 
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BEHÅLLARE). Då följer kategoriseringen denna logik: Om X är i kategori A och 

om kategori A är i kategori B, är även X i kategori B.
84

 

 

FIGUR 1.
 85

 

Inom juridiken motsvarar detta ett deduktionsslut. Säg att vi har en premiss som 

säger: Alla olyckor är oväntade och omedelbara, samt ett fall i vilket det skett en 

olycka. Deduktionen blir då: Det var en olycka (x) (A). Olyckor är oväntade och 

omedelbara händelser (B). Olyckan var därför oväntad och omedelbar – rätt och 

slätt.
86

 

 

 

B) HÄNDELSER  

 

För den rättsliga och tolkningsmässiga verksamheten har BEHÅLLAR-

SCHEMAT mer än bara en teknisk relevans. När det kommer till vår förståelse 

för händelser, handlingar, aktiviteter och tillstånd spelar det en central roll. 

Händelser och handlingar förstås metaforiskt som objekt, aktiviteter som 

substanser och tillstånd som behållare. En olycka, till exempel, som är en 

händelse, förstås som ett objekt, som i meningen ”Det skedde en olycka.”
87

 Men 

en olycka existerar likväl i tid och rum med klara gränser. Också den kan förstås 

som ett behållar-objekt med personer, händelser och aktiviteter (Han var med i en 

olycka.). I avtalstolkningsfallet NJA 2006 s. 53, som analyseras senare i 

                                                           
84

 Lakoff 1990 s. 52. 
85

 Figuren är en återgivning av Lakoffs figur. Se a.a. s. 52. 
86

 Den klassiska syllogismen som brukar nämnas i dessa sammanhang är: Sokrates (X) är en man (A). 

Alla människor är dödliga (B). Därför är Sokrates dödlig. A.a. s 53. 
87

 Lakoff & Johnson s. 31. 
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uppsatsen, hade en person drabbats av frätskador när hon arbetade med betong.
88

 

När vi projicerar klara gränser på olyckan, trots att den inte har det, tror vi att 

personen går in i ett behållar-objekt (den farliga betongläggningen). Zoomar vi in 

på olyckan kan vi förstå det som om det är betongvätskan (substansen) som går 

igenom personens arbetskläder, in i hennes knän och in i henne (behållar-objekt). 

 

 

FIGUR 2. 89 

Som vi kan se ovan har ett VÄG-SCHEMA projicerats på ett BEHÅLLAR-

SCHEMA, vilket är en vanlig projektion. LM står för landmärke, vilket är det 

som TR, vilket står för trajektor, förhåller sig till.
90

 Följande meningar skulle 

kunna representeras av schemat.  

 

Exempel 1: Substansen, vilket vill säga personen (TR), lägger sig på knä i betongen och 

går in i händelsen, det vill säga den farliga betongläggningen (LM). 

Exempel 2: Personen lägger sig på knä i betongen, varvid den frätande betongvätskan 

(TR) går igenom hennes arbetskläder och in i hennes knän (LM). 

 

 

C) TIDEN  

 

Liksom många abstrakta koncept kan tiden förstås mot bakgrund av flera 

konkreta domäner. Några exempel är metaforerna TID ÄR EN LEVANDE 

VARELSE, TID ÄR SUBSTANS, TID ÄR EN BEHÅLLARE, TID ÄR ETT 

OBJEKT och TID ÄR EN RESURS.
91

 Själva tiden, som vi upplever den med vår 

                                                           
88

 Personen i fallet är en han, men av praktiska skäl benämns ”personen” alltid som hon. 
89

 Figuren är tagen och omarbetat från Evans & Green s. 182. I det följande är samtliga figurer av den här 

typen en omarbetning av samma källa.  
90

 Lakoff 1987 s. 419. I kognitiv semantik används ordet trajektor (TR) för att beskriva den entitet som 

adresseras och landmärke (LM), för att beskriva det adresserades referenspunkt. A. st. 
91

 Lakoff & Johnson 1980 s. 66 och 9. 
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spatiala erfarenhet, förstår vi med hjälp av handlingar och saker som rör sig 

mellan dåtid och framtid.
92

 Vi vet att vi bara kan vara på en plats samtidigt, att 

varje tillfälle bara händer en gång och att vi inte kan återvända till något som 

varit. Därför är det naturligt att vi upplever tiden som en rörelse mellan två 

platser, där vi varit och där vi är, där vi var i går och där vi är i dag.
93

 Nu 

uppfattas tiden som rörelse från två olika håll med två olika metaforer och alltså 

på två principiella sätt.
94

 I metaforen EGOT RÖR SIG är tiden en behållare som 

egot rör sig igenom. Då är tiden bestämd, medan betraktaren rör sig framåt i 

riktning mot framtiden. I metaforen TIDEN SOM ETT OBJEKT I RÖRELSE är 

det tiden som rör sig emot betraktaren, från framtiden, förbi henne och bakåt i 

tiden. Nu är det tiden som rör sig, medan betraktaren är bestämd.
95

 Ser vi ännu en 

gång på ett olycksfallscenario får vi ut två fall av detta. I det första fallet rör sig 

personen mot framtiden och är en aktiv deltagare, i det andra träffas hon av ett 

föremål som kommer emot henne. 

 

Exempel 3: När personen (egot) lägger sig ned på knä och börjar arbeta, så börjar 

betongsubstansen fräta på hennes knän (EGOT I RÖRELSE). 

Exempel 4: Föremålet (tiden) föll emot henne (TIDEN ÄR ETT OBJEKT I RÖRELSE). 

 

Som vi såg ovan är rörelse en viktig aspekt av tid. Alltså har det VÄG-

SCHEMAT, som har rörelse som en inneboende egenskap, som bas. Schemats 

enkla logik säger oss att när en person gått från startpunkten till en destination, så 

har hon passerat flera ställen längs vägen, och, ju längre hon gått, desto längre tid 

har det tagit.
96

 Vår förståelse för tid kommer därför från vår erfarenhet och 

medvetenhet av förändring, något som i sin tur kräver rörelse: Så till exempel, 

när vi reser mellan A och B, så upplever vi en förändring vad gäller vår 

destination. Så sker via metaforerna TILLSTÅND ÄR PLATSER (notera att 

tillstånd är behållare) och FÖRÄNDRING ÄR RÖRELSE (från en behållare till en 

                                                           
92

 Lakoff 1990 s. 57. 
93

 Boroditsky s. 3-4, Lakoff 1990 s. 55 ff. 
94

 Se härom Lakoff 1990 s. 55, Evans & Green s. 84 ff. samt Boroditsky s. 5. 
95

 Lakoff 1990 s. 55-57. 
96

 Lakoff 1987 s. 275. 
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annan). Tillsammans resulterar detta i den generella metaforen TID ÄR 

RÖRELSE.
97

 

 

 

FIGUR 3. 98 

 

 

D) SYFTEN OCH AVSLUT 

 

Vill vi tolka syftet med ett avtalsvillkor eller testators vilja resonerar vi med hjälp 

av VÄG-SCHEMAT. Att kunna tolka syftet fullt ut förstås då som att nå 

slutpunkten på schemat och att nå fram till målet (via metaforen SYFTEN ÄR 

MÅL).
99

 Även uppsatser får sin struktur av VÄG-SCHEMAN. Som regel har de en 

början, ett mellanläge och ett slut. Och även om det finns mer att säga om den 

kroppsliga erfarenheten börjar det bli läge att avsluta den teoretiska delen av 

uppsatsen. Med detta som en grund kan det andra behandlas allteftersom och 

efter behov. Så långt har vi i alla fall sett på vilka sätt metaforerna skapat 

förutsättningar för att kunna tänka om saker och förhållanden. Utan erfarenheten 

som står att finna i korrelationen mellan kroppsliga upplevelser och kulturella 

erfarenheter hade abstrakt tänkandet gått trögt: Utan faktiska ting hade tankar 

varit svåra att greppa, utan spatial erfarenhet hade koncept som vertikalitet och 

tid framstått som en overklighet.
100

 Nu är metaforer inte bara något som vi tänker 

med, de är också viktiga för att kunna föra resonemang: Inte, som ovan, som 

isolerade enheter, utan ofta som beståndsdelar i storskaliga överföringar. Då blir 

ett koncept strukturerat som ett annat och då kan vi resonera om det andra med 

hjälp av det förra. Vad som är en förutsättning för tänkandet och viktigt för att 
                                                           
97

 Evans & Green s. 298. 
98

 Figuren är en återgivning av Lakoffs figur. Se Lakoff 1990 s. 54. 
99

 Lakoff 1987 s. 275.  
100

 Och utan erfarenheten som står att få i omgivning kan man undra vad det blir av koncepten. Ett så 

grundläggande förhållande som framför och bakom hade varit omöjligt att förstå utan objekt att förhålla 

sig till. Men även med objekt i bilden blir perspektivet avgörande för vad som är framför och bakom. Inte 

heller upp och ner förstås på egna villkor: Hur föreställde sig Apollo-astronauterna detta när de reste 

mellan jorden och månen i ett tyngdlöst tillstånd? Med all sannolikhet hade de ett förutfattat koncept om 

uppe och nere, fast hade de saknat det, hade deras uppfattning varit fullt i klass med obefintlig. Om detta, 

se till exempel Lakoff & Johnson s. 56-57. 
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föra resonemang borde vara detsamma för tolkningen. Exakt hur och varför det 

är viktigt kommer att belysas från och med nästa kapitel. Där riktas intresset mot 

NJA 1993 s. 753 i vilket skadestånd dömdes ut för något tämligen abstrakt. 
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3. ATT DÖMA DET ABSTRAKTA 
 

 

I. INLEDNING 
 

 

"A man may die, nations may rise and fall, but an idea lives on. Ideas have endurance 

without death."
101

 

John F. Kennedy 

 

I NJA 1993 s. 753 var frågan om skadestånd kunde utgå för det arkeologiska 

intresset (kostnaden) i att undersöka en historisk gravplats. I första hand avser jag 

att ta upp den principiella svårigheten i att utdöma skadestånd för ett ideellt 

intresse. I andra hand avser jag att illustrera hur domslutet kan ha kommit. 

Frågan jag ställer är om domstolarna har resonerat om idéer med hjälp av 

konkreta företeelser och stött sig på metaforer vid tillämpningen av de 

skadeståndsrättsliga reglerna. 

 

 

II. ARGUMENTATIONSTEKNISKA & RÄTTSLIGA BEKYMMER 

 

I rättsfallet i fråga orsakar en jordbrukare en skada på en fornlämning på sin egen 

fastighet. En arkeologisk undersökning initieras i samband med detta. Då befinns 

skadorna vara så omfattande att graven inte går att återställa. Efteråt yrkar staten 

på skadestånd för kostanden för den arkeologiska undersökningen. Samtliga 

instanser betraktar skadeståndsansvar som en möjlighet. Hovrätten och Högsta 

domstolen dömer ut det. Traditionellt sett har i och för sig sakskador avsett 

skador på egendom, något som kan uppskattas i termer av återställandet av det 

ekonomiska värdet. Sådant som saknar ekonomisk karaktär kan inte uppskattas 

på det sättet.
102

 Det arkeologiska intresset, vilket vill säga det vetenskapliga, är 

ideellt. Så med detta finns bekymmer, dels argumentationstekniska, dels rättsliga.  

                                                           
101

 John F. Kennedy, tal, Greenville, N.C. Feb.8 1963. 
102

 Andersson Likhetsargumentation s. 18. 
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     Håkan Andersson har analyserat det här fallet ur ett rättsdogmatiskt 

perspektiv.
103

 Han menar att Högsta domstolens ”teknik” låg i att likna de ideella, 

arkeologiska intressena med de intressen som aktualiseras för ekonomiska 

skador: Genom att gräva i graven utan tillstånd från staten får även jordbrukaren 

anses ha orsakat en sakskada. Därmed blir han skyldig att ersätta den förorsakade 

kostnaden.
104

 Så lätt kommer man emellertid inte förbi det rättsliga bekymret. 

Det arkeologiska intresset saknar fortfarande ekonomisk karaktär. Det gäller 

frågor som: Ligger det någon i graven? Hur ser den ut? Hur stor är den? Har 

någon skada uppkommit på den? Som ren kunskap kan det inte försämras, inte 

förstöras, inte minska i värde och alltså inte uppfattas i termer av återställandet 

av det ekonomiska värdet. Argumentet att tillämpa de traditionella reglerna är 

förvisso tilltalande, men med vilket stöd? Låt oss betänka ett klassiskt 

tillämpningsproblem en kort stund. 

     Alla vetenskapliga rättsordningars signum är gränsen mellan fakta och 

värderingar.
105

 När, eller rättare sagt om, den här gränsen passeras, kan det bli 

fråga om att göra en värdering. Kortfattat innebär det att rätten inte fastställts och 

tillämpats i enlighet med det som Dworkin kallar för ”legal paradigms”, som 

rättsregler, prejudikat och förarbeten.
106

 Då blir tillämpningen oförnuftig, för då 

saknas regler som leder förnuftet mellan premisser och slutsatser. Resultatet är 

ett språng, ett mellanrum, mellan rättsregeln och fallet, som inte kan förklaras, 

förutses och som anses problematiskt. Så är åtminstone fallet om rätten betraktas 

som ett logiskt regelsystem.
107

 Liksom ett substitut kan den kognitiva semantiken 

komma in och överbygga detta, eller rättare sagt, sätta saken i ett annat ljus. När 

den mänskliga tankestrukturen följer andra mönster än det som uppställs av 

                                                           
103

A.a. s. 19. 
104

 A. st. 
105

 Om rätten och vetenskapen, se Olivecrona s. 1 ff. samt Samuelsson 2011 s. 44.  
106

 Dworkin s. 91. 
107

 Om detta, se till exempel Samuelsson, som, specifikt vad gäller rättsrealismen, beskriver språnget som 

”ett oöverbryggligt gap, som teorin måste försöka, men aldrig kan, förklara bort” (Samuelson 2011 s. 96-

97). I en mening hänger den här frågan samman med huruvida det finns en metaregel som förklarar varför 

rättsregeln kan tillämpas på det fallet. Även om det på någorlunda goda grunder kan sägas om fallet faller 

under regeln eller inte, så saknas inte sällan en metaregel för att förklara varför man tagit de sista, sista 

stegen. Som Kennedy säger: “The difficulty, the mystery, is that there are no available metaprinciples to 

explain just what it is about these particular situations that make them ripe for resolution. And there are 

many, many cases in which confidence in intuition turns out to be misplaced.” Kennedy s. 1724. Se även 

Singer s. 16. 
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premisserna och följer av slutsatserna, avspeglar den en annan typ av förklaring. 

I fortsättningen handlar det också om hur det arkeologiska intresset kunde 

uppfattas som något med ett värde, inte juridiskt utan kognitivt. 

 

 

III. VÄRDET AV IDÉER 
 

Metaforiskt sett blir frågan hur vi ser på sambandet mellan saker och idéer. Ser vi 

till CONDUIT-metaforen framgår att vi talar om idéer som om de vore objekt, 

placerar dem i ord som om dessa vore behållare och skickar dem till personer 

som om dessa vore flyttbara.
108

 Vi blir också varse att vi talar och tänker om 

idéer med hjälp av flera konkreta koncept, som människor, växter, matlagning, 

moden, varor, pengar och resurser. Ser man till teorin om den konceptuella 

metaforen är samtliga strukturella metaforer som var och en eller tillsammans 

konkretiserar konceptet idéer.
109

 Av dessa förefaller den strukturella metaforen 

IDEÉR ÄR RESURSER lämplig att gå vidare med.
110

 Låt mig ”tillaga” en 

förklaring av den idén. 

     För det första så har metaforen att göra med vår kulturella erfarenhet med 

materiella resurser i den konkreta domänen. Sedan länge är vi vana med att tänka 

på materiella resurser såsom råmaterial och energikällor. För det andra så har 

materiella resurser två meningsfulla syften, dels kan bränslet användas som en 

energikälla för tillverkning av produkter, dels kan de materiella resurserna 

kvalificeras och ges ett värde. Noterbart är att vi förstår naturens tillgångar som 

substanser, eftersom vi själva är gjorda av kött och blod och har projicerat våra 

egenskaper på dessa.
111

 Där ligger orsaken till att materialet eller energin kan 

uppskattas till en kvantitet, mätas i takt med att det används och ges monetariska 

värden.
112

 Låt oss så överföra den här strukturen till domänen idéer. Idéer blir då 

en typ av substans, vilka kan kvalificeras någorlunda precist i termer av antal, ges 

                                                           
108

 Lakoff & Johnson s. 10 f. 
109

 Lakoff & Johnson, The Metaphorical Structure of the Human Conceptual System s. 198-199. 
110

 Vad gäller resonemanget om IDÈER ÄR RESURS har jag gjort en analogi till Lakoffs och Johnsons 

resonemang om de strukturella metaforerna ARBETE ÄR EN RESURS och TID ÄR EN RESURS. Lakoff 

& Johnson s. 65 ff. 
111

 A.a. s. 25. 
112

 A.a. s. 65. 
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meningsfulla syften och användas successivt medan det tjänar syftena.
113

 Om 

detta översätts till en arkeologisk undersökning, så skulle det kunna gå till så här: 

     Säg att en arkeolog bedriver en undersökning av en grav. Till att börja med 

har hon en viss mängd idéer som hon kan omsätta till upptäckter. Ju fler idéer 

hon har, desto flera upptäckter kan hon få fram. Hon kan dock bara omsätta 

idéerna till så många upptäckter som dessa räcker till. Idéerna kan sedan omsättas 

kontinuerligt under arbetsprocessen. I ett idealt fall omsätter arkeologen idé efter 

idé till upptäckt efter upptäckt som om hon arbetade vid ett löpande band och i så 

fall kan dessa beräknas mer eller mindre precist och ges ett värde. Här opererar 

den ontologiska metaforen IDEÉR ÄR EN SUBSTANS som en viktig kugge i 

denna, strukturella metafor. I likhet med ovan möjliggör den att idéerna kan 

uppskattas till en kvantitet, mätas i takt med att de används och ges monetariska 

värden. Tänk återigen på när idéstoffet förbrukas steg för steg, del för del, 

alltmedan underlaget blir fattigare och undersökningen rikare. Även metaforen 

IDÈER ÄR OBJEKT ingår i den här metaforen. Med denna kan idéerna ses som 

saker som kan användas i olika syften, som att göra de ”värdefulla” 

framstegen.
114

  

     Summan av resonemangen är, att idéer förstås som någonting värdefullt. Och 

att som i detta fall undersöka gravplasten fodrar kunskap (idéer) som kan ges ett 

penningvärde. Därigenom kan man tala om jordbrukaren som skadevållaren och 

om hans handlande som ett ingripande som orsakar kostnaden. Läran om 

adekvans följs härmed, det vill säga att man fastställer ett adekvanssamband 

mellan skadevållaren och skadan. Således kan de traditionella 

skadeståndsrättsliga beräkningsgrunderna användas.
115

 

     Möjligen anser någon att resonemanget ovan är en ”soppa” av Lakoffs och 

Johnsons idéer eller åtminstone att idéerna ”saknar kött på benen.” Hur det än är 

med det, hur domslutet kommit till är osäkert. Metaforen IDEÉR ÄR RESURSER 

                                                           
113

 A.a. s. 66. 
114

 A.a. s. 66. Till bilden hör att vi förstår idéer med hjälp av metaforen IDÉER ÄR PENGAR. Nu 

överlappar den här metaforen med IDÉER ÄR RESURSER så till den grad att det inte finns något att 

tillägga. I den mån det är nödvändigt kan dock en överföring komplettera en annan så länge som resultatet 

inte blir motstridigt. Lakoff & Johnson, The Metaphorical Structure of the Human Conceptual System s. 

200 ff. 
115

 Andersson Likhetsargumentation s. 19. 
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valdes i illustrativt syfte och analysen var ett försök att demonstrera hur 

jordbrukaren orsakade något som vi resonerar om som en kostnad. Och om teorin 

om den konceptuella metaforen håller streck så föreställer vi oss idéer såsom 

konkreta ting och såsom något värdefullt på ett systematiskt sätt. Åtminstone kan 

det frågas om domslutet i rättsfallet förfallit underligt utan dessa konceptuella 

samband? Ett försiktigt svar på frågan är att det i vart fall inte är onaturligt att 

likna en arkeologisk undersökning med en kostnad.  

     Sammanfattningsvis kan sägas att detta är ett klart fall av tillämpning utanför 

rättsregelns tillämpningsområde och ett hypotetiskt fall av lagtolkning med 

metaforer. I nästa kapitel intresserar vi oss för konkretionens betydelse för 

avtalstolkning och vilken relevans metaforiskt tänkande har för 

tolkningsverksamheten. 
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4. AVTALSTOLKNING & METAFORER 
 

 

”Rättsvetenskapligt tänkande liksom annat vetenskapligt tänkande sker ofta med hjälp av 

bilder eller metaforer. Vi beskriver inte de olika rättsnormerna isolerade, den ena efter 

den andra, utan fångar in dem i kategorier med utgångspunkt från olika allmänna 

principer. Man skulle kunna betrakta några av dessa allmänna principer som metaforer 

eller tankemodeller.”
116

 

Folke Schmidt  

 

Avtalstolkning är en säregen verksamhet. Rent teoretisk kan hävdas att föremålet 

för tolkningen ligger bortom avtalstolkarens kognitiva uppfattning av detta. 

Själva tolkningsverksamheten går ju ut på att fastställa partsviljan vid tidpunkten 

för avtalsslutet, deras psykologiska tillstånd där och då (1 § 1 st. AvtL).
117

 

Uppgiften skulle kräva en mental gåva. Ja, man skulle närmast behöva en 

telepatisk förmåga att gå tillbaka i tiden och avläsa avtalsparternas tankar 

korrekt.
118

 Trots detta var fastställandet av viljeförklaringarna målsättningen när 

avtalsrätten – och med den även avtalstolkningen – lutade mot det subjektiva.
119

 

Men det var förr, på 1800-talet och en bit in på 1900-talet. I praktiken och i dag – 

efter realismens intåg, övertag och eftertryck – betraktas partsviljan som ett 

empiriskt fenomen. Som sådant har den, som Joel Samuelsson påpekar, 

förtingligats.
120

 Och ting är, som vi har sett, möjliga att förstå, möjliga att greppa. 

Inte så att detta ledde till en perspektivridning. Tolkningen är fortfarande 

intersubjektiv – utgångspunkten har bestått, trots allt – och äger rum från 

parternas synhåll. Saknas underlag för en sådan tolkning så blir utgångspunkten i 

och för sig objektiv – avtalsinnehållet måste, på något vis, ändå fastställas.
121

 

Som noteras ovan förstår vi den här separationen genom metaforen KROPPEN 

ÄR EN BEHÅLLARE som skiljer våra subjektiva tankar från omvärlden. Så långt 

det rör sig om tolkning är det sedan avtalsinnehållet som fastställs, till skillnad 

                                                           
116

 Schmidt s. 420. 
117

 Se Adlercreutz s. 47 ff. samt Lehrberg s. 63 ff. 
118

 Se till exempel Samuelsson 2011 s. 42 not 94 för ett resonemang om detta. 
119

 Lehrberg s. 22 ff. 
120

 Samuelsson 2011 s. 43. 
121

 Se, återigen, Adlercreutz s. 47 ff. samt Lehrberg s. 63 ff. 



  

35 

 

från när avtalet fylls ut med ett annat innehåll. Då uppfattas avtalsinnehållet, 

parternas autonoma handlingsutrymme, som en behållare och utfyllningen som 

någonting som går in i behållaren och inskränker på deras utrymme. Liksom vi 

försöker att upprätthålla balans medan vi går söker vi efter detsamma när vi 

dömer eller tolkar (RÄTTVISA ÄR EN BALANSAKT).
122

 Inom den materiella 

rättstillämpningen betyder detta ett krav på ekvivalens mellan rättsreglerna och 

fallens omständigheter och att alla fall behandlas lika. För avtalstolkningens del 

handlar det om balans inom partsrelationen och balansen påverkas av parternas 

handlande.
123

 Tolkningsmässigt blir det då fråga om att placera ut ansvar: En 

otydlig formulering får en anmärkning medan en tydlig beröms: Ett illojalt 

handlande straffas medan ett lojalt belönas (Som ett handlande i god tro: bona 

fides.). Att peka ut dessa principer är också enkelt. Oklarhetsregeln är ett 

exempel på förstnämnda och regeln om kvalificerad ond tro – dolus – på 

sistnämnda (6 § st. 2 AvtL).
124

 

      Oaktat alla tolkningsregler och metoder som kan användas, vad är det som 

fastställs vid tolkningen? I realiteten kommer tolkningen att ske mot bakgrund av 

faktiska ting, som tolkningsdata innan avtalslutet (Själva avtalsdokumenet, andra 

skrivelser, åberopade omständigheter med mera.) och bevisfakta efter 

avtalsslutet.
125

 Även om partsviljan kan utläsas ur dessa kommer tingen att 

betraktas från en subjektiv synvinkel, det vill säga domarens. Vi går här från ett 

psykologiskt tillstånd (partsviljan), till parternas minne av detta och vidare till 

domarens psykologiska tillstånd. Såväl parterna själva, medan de minns och 

åberopar omständigheterna i rättegången, som domaren själv, medan hon 

betraktar dem, kan förvränga dem.
126

 

                                                           
122

 Bredefeldt s. 89. 
123

 Samuelsson 2012 s. 962. Påpekas bör att Samuelsson lyfter fram rättviseaspekten för avtalstolkning 

medan han kommenterar de grundläggande principerna för Draft Common Frame of Reference och 

medan han, mer precist, kommenterar principen justice: De andra principerna är freedom, security och 

efficiency. A. st.  
124

 A. st.  
125

 Adlercreutz s. 44 f. 
126

 Parterna kan till exempel drabbas av ett ”consistency bias”. Då minns de sitt mentala tillstånd vid 

avtalsslutet som mer konsistent med senare handlingar och uppfattningar än vad det i själva verket var. 

Pietrzykowski & Zygmunt s. 17 ff.  
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     Genomgången ovan säger två saker, varav båda är uppenbara men kan tas upp 

för att förtydliga argumentationslinjen: Dels behövs konkretion för att greppa 

väsentliga koncept som partsviljan, det subjektiva och objektiva, tolkning och 

utfyllning och balansgången inom tolkningen. Dels är tolkningsverksamheten 

knappast avskuren från omvärlden: Samma metaforer som människan använder i 

allmänhet influerar med all sannolikhet tolkningen av avtal. Härnäst vänder vi 

blicken mot ett kapitel kallat kategorier, analogier och tolkning, tänkt att 

illustrera tekniken som används för att kategorisera något som något fastän det 

rör sig om olika saker. Avsikten är där att visa på att sådan kategorisering kan 

vara en följd av analogiskt tänkande. Kapitlet är vidare tänkt att ligga som grund 

för det sjätte kapitlet – tolkning med metaforer. Undersökningsobjektet i fråga 

kommer att vara avtalstolkningsfallet NJA 2006 s. 53 vilket gällde tolkningen av 

olycksfallsdefinitionen ”ofrivilligt genom en plötslig yttre händelse.” 
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5. KATEGORIER, ANALOGIER & TOLKNING 

 

 

I. ANALOGISKA RESONEMANG 

 

Analogiska resonemang är en vanlig typ av tänkande. Även i rättstillämpningen 

sägs denna tankeform ha en central roll, även om den är underkastad vissa 

förebehåll. Till sistnämnda hör verksamheter som avtalstolkning. Skälen är 

uppenbara.
127

 Tolkningsverksamheten går som sagt ut på att fastställa 

avtalsinnehållet och att överföra ett norminnehåll på avtalet skulle vara 

principvidrigt. Men tolkningarna, annat än i teorin, är inte avskilda från 

människans tankestruktur och tankekluster. Mer än så. Som 

tillämpningssituationerna brukar falla, faller valet vanligtvis ut i ett klart och ett 

oklart tolkningsalternativ. Så är normalt sett fallet när det rör sig om ej 

förhandlande avtal, när tolkningens objekt, partsviljan, inte går att fastställa och 

när objektiva faktorer blir avgörande. Och så var fallet med exemplet om en 

”plötslig händelse” i början av uppsatsen. Där var frågan om ett gränsfall kunde 

rubriceras såsom tillhörande samma kategori som ett typfall (oväntade och 

omedelbara) och där nalkades liknande frågor som vid analogiska resonemang.
128

 

Vilka likheter och olikheter har gränsfallet med typfallet? Vilka skäl talar för och 

emot en likabehandling? Vid analogislut tas sedan likheterna mellan målfallet 

och källfallet, som fallen heter där, som tecken på att båda tillhör samma rättsliga 

kategori.
129

 I det följande avser jag att överföra detta på avtalstolkning. Med 

”detta” avses dock den tänkande aspekten av analogislut. Snarare än under vilka 

                                                           
127

 Vid tolkning av avtal är inte analogislut någon etablerad metod, i varje fall inte på samma sätt som i 

rättstillämpningen. Två författare som ändå skrivit om analogislut i den avtalsrättsliga litteraturen är 

Lehrberg och Hellner. Lehrberg skriver att analogislut till avtalsbestämmelser kan ske inom 

tolkningsverksamheten, om än i en begränsad omfattning. Ett exempel på ett typfall, som han anger, är 

när syftet med ett villkor inte skulle uppnås i annat fall (Lehrberg s. 108-109). Hellner skriver om 

analogier i bemärkelsen att ett norminnehåll överförs på avtalet och att avtalet fylls ut. Han benämner 

analogier till lagregler och rättspraxis, som ”den huvudskaliga grunden” för sitt arbete Speciell avtalsrätt 

II, som gäller sällan förhandlade, avtalstyper (Hellner s. 26-27). Om frågor rörande gränsen mellan 

tolkning och utfyllning, som kan tänkas aktualiseras här, se till exempel Vahlén s. 396 f. 
128

 Winter s. 189. 
129

 A.a. s. 225. 
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förutsättningar ett analogislut är möjligt, frågas varför något anses tillhöra en 

kategori på grund av likheter med en etablerad kategorimedlem.
130

 

     Till att börja med vet vi nu, väl och klart, att nedfallande föremål faller inom 

avtalsvillkorets tillämpningsområde, en prototypisk situation om man så vill. 

Frågan är dock om tillämpningen kan utsträckas till en annan, mera osäker 

situation, den aktuella situationen:
 131 

Som framgick i inledning av uppsatsen har 

vi ett fall där personen förlorat känseln i fötterna av brädsurfing, inte av att ramla 

och slå sig, utan av aktiviteten. 

     Vilka skäl talar då för att tillämpa villkoret genom en analogi på surfingfallet? 

Vad som utgör ett skäl avgörs mot bakgrund av syften och syftena avgörs mot 

bakgrund av fall som fallit under villkoret, det vill säga nedfallande föremål. 

Grovt uppskattat kan villkorets syfte sägas vara att begränsa 

försäkringsersättningen till händelseförlopp som är förhållandevis kortvariga och 

oväntade. Då blir frågan om gränsfallet liknar typfallet i fråga om den relationen? 

Vid en första anblick förefaller händelseförloppet mer långvarigt än kortvarigt i 

surfingfallet och fallen är därmed inte tillräckligt lika i relevanta avseenden.
132

 

Men det är inte säkert. Säg att skadan inträffade efter fem minuter. Är inte det, 

kan man tycka, kortvarigt? 

                                                           
130

 Om definitionen av analogislut: I den här uppsatsens används en enkel definition av analogislut, så att 

den ska kunna används på ett praktiskt sätt i rättsfallsanalysen. I sin enklaste form betyder ett analogislut i 

och för sig bara att fall 2 (målfallet) är tillräckligt lika fall 1 (källfallet) för åtnjuta samma rättsliga 

behandling som detta (Winter s. 223). Reidhav – i sin avhandling Reasoning by Analogy (2007) – 

formulerar dock en mycket mera användbar definition än denna, en definition som jag till viss mån 

använder mig av. För det första ska det skäl eller de skäl som användes för att motivera att källfallet 

skulle behandlas som X, också kunna användas som motivering för att målfallet ska behandlas som X. Nu 

är det syftena som avgör varför en omständighet blir ett skäl för att ge ett fall en viss behandling. Om 

syftet gjorde en omständighet till ett skäl att behandla källfallet på ett visst sätt, så ska samma syfte göra 

en omständighet i målfallet till ett skäl för likabehandling. För det andra ska målfallet inte ha en 

omständighet av övergripande betydelse (overriding importance) som utgör ett skäl att inte behandlas 

som X. Om svaret är nej, och om målfallet så att säga saknar en sådan omständighet, så är det tillräckligt 

lika källfallet i relevanta avseenden. (Reidhav s. 173-174). Jfr med Andersson Likhetsargumentation s. 14 

för en annan definition. 
131

 MER SPECIFIKT är frågan om det här avtalsinnehållet, som inte framgår explicit, framgår implicit, 

och om detta, för varje påvisad likhet med något tolkningsdata, kan riktas in och placeras i linje med 

själva avtalet, på samma vis som ett målfall, för varje påvisad likhet med källfallet, möjliggör för 

konstruktionen av en analog norm. Ur ett tolkningsperspektiv kan då hävdas att situationen regleras av 

avtalsinnehållet. Av praktiska skäl handlar den följande analysen inte så mycket om all tolkningsdata som 

om avtalets syfte. Då det rör sig om ett standardavtal i vilket syftet (vanligtvis) är ett tolkningsdata av 

rang, rör det sig kanske om ett acceptabelt arrangemang. Om avtalets syfte, se till exempel Lehrberg s. 

112, Ingvarsson s. 138 samt se även NJA 2001 s. 750 i vilket Högsta domstolen formulerat en 

tolkningsprincip för försäkringsavtal i vilket klausulens syfte framhålls som ett viktigt tolkningsdata. 
132

 Reidhav s. 173-174. 
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     Villkoret i olycksfallsdefinitionen är flexibelt och funktionellt. Även fast det 

funnits i skandinaviska försäkringar sedan början av 1900-talet är samtliga led i 

definitionen oklara och ny praxis tillkommer tidvis.
133

 Förklaringen till detta är 

delvis att tolkningar av ordalydelsen inte leder till ett avgörande 

tolkningsresultat, delvis att det är svårt att göra en ändamålsenlig tolkning av 

villkorets syfte: Olycksfallsdefinitionen är avgränsande, men var dras gränsen?
134

 

Villkoret täcker därför en oöverskådlig mängd olycksfall, varav vissa kan 

preciseras med någorlunda säkerhet, som fallen när någon träffas av ett 

nedfallande föremål eller blir påkörd av en cykel, men varav andra, däremot, 

kanske ännu inte är påtänkta, som skador vid extrem surfing eller 

fallskärmshoppning. 

     I nästa stycke ägnar jag mig åt domstolarnas tolkningar av NJA 2006 s. 53 på 

sättet som framgått här. Frågan är: Hör händelsen i fallet till villkorets kategorier, 

antingen direkt eller via analogier? I det följande begränsas även analysen till 

orsaken till skadan, vilket vill säga kriteriet yttre händelse. Trots att det inte 

nämnts ännu är det villkorets mest viktiga och kanske mest komplexa moment. 

 

 

II. ORSAKEN TILL SKADAN 

 

 I NJA 2006 s. 53 hade en person skadat sig när hon skulle gjuta ett betonggolv 

till ett uterum på sin villafastighet. När betongen lagts ut och bränt färdigt, och 

när hon skulle jämna till och skura betongplattan, la hon sig ned på knä i den våta 

betongen. Den trängde då genom hennes klädesplagg och orsakade frätskador på 

hennes knän. Skurningen av betongplattan tog ungefär två timmar. Nämnas bör 
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 Ingvarsson s. 139. 
134

 Ingvarsson har analyserat fallet och belyser relationen mellan villkorets i sig och den tillsynes aldrig 

sinande strömmen av ny praxis (A.a.s. 141 ff.). Lehrberg beskriver NJA 2006 s. 53 som ”illustrativt, men 

tyvärr inte särskilt upplysande” (Lehrberg s. 93). När det kommer till tolkningen lyfter Lehrberg fram 

ordalydelsens betydelse, åtminstone i Högsta domstolens tolkning: ”De olika kriterierna betraktades för 

sig och inte utifrån beskrivningen som en odelbar helhet. Tolkningen grundades sedan på vad de tre orden 

”borde” avse.” A. st. 
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att personen i fallet är en han. Nu när uppsatsen handlar om människans 

synvinkel, som hon uppfattar det som, benämns personen alltid som hon.
135

 

     Låt oss så rubricera en yttre händelse såsom tillhörande en kategori. Av 

metodiska skäl utgår jag som sagt från att villkoret tar sikte på typfall och att 

typfallen bestämmer villkorets kategorier eller, om man så vill, dess 

huvudsakliga tillämpningsområde.
136

 Ett representativt typfall kan sägas vara 

något utifrån kommande som orsakats av en kraft bortom personens kontroll.
137

 

Nära knutet till frågan om en händelse är yttre är då frågan om personen haft 

kontroll över den.  

 

 

A) TINGSRÄTTEN 

 

Tingsrätten anser att en yttre händelse är något utifrån kommande som påverkar 

ett händelseförlopp och den försäkrade. Den försäkrade har här styrt 

händelseförloppet. Trots att hon inte haft för avsikt att skada sig och att 

händelsen drabbat henne ofrivilligt, så finner tingsrätten att hennes handlande 

varit medvetet och genomtänkt. Om händelsen i fallet hör till villkorets kategori 

blir därmed lätt att räkna ut. Med ett hönan eller ägget resonemang konstaterar 

tingsrätten att händelsen inte kan vara yttre när personens medvetna och 

genomtänkta handlande har orsakat skadan (Knärörelsen ned mot betongen.). 

 

 

B) HOVRÄTTEN 

 

Hovrätten konstaterar först och främst att avsiktliga skador faller utanför 

försäkringen. Så följer enligt hovrätten av utformningen av olycksfallsbegreppet 

(ofrivilligt genom en plötslig yttre händelse). Med detta sagt lyfter hovrätten 

fram ett svampfall som bedömts som ett olycksfall av Olycksfalls- och 
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 Skälet är, som sagt, dels rent praktiskt, men dels, och framförallt, för att uppsatsen har en mänsklig 

aspekt. 
136

 Många rättsregler – i synnerhet de funktionella och flexibla – fungerar som en standard ur vilken ett 

typfall kan utläsas. Winter s. 188-189. 
137

 Jämför detta med Hellners definition av olycksfall, en ”plötslig händelse, som innebär ett avbrott i en 

normal utveckling och som träffar den skadade utifrån.” Se Håstad skiljaktiga mening i NJA 2006 s 53, i 

vilken han tar upp Hellners definition.  
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Sjukförsäkringsnämnden. Där har försäkringstagaren plockat en spetstoppig 

spindelskivling av misstag, ätit den och insjuknat av svampförgiftning. Hovrätten 

anser att händelseförloppet i det aktuella fallet är fullt jämförbart med ett sådant 

frivilligt agerande. Liksom i svampfallet är det enligt hovrätten fråga om en 

oavsiktlig, yttre och förhållandevis plötslig händelse. Enligt hovrätten saknar det 

betydelse om personen varit medveten om sitt handlande (betongläggningen), 

eller insett eller borde ha insett skaderisken med det (Att betongsubstansen hade 

frätande egenskaper.). Med denna analogi kan mycket väl tänkas att det här fallet 

liknar svampfallet i avseendena att agerandet varit oavsiktligt och händelsen 

yttre: Personen har inte eftersträvat skadan, betongen trängde in utifrån. Men står 

fallen, får vi fråga, i en rimlig relation till villkorets syfte? Om hovrättens 

tolkning gavs grönt ljus, skulle varje fall av culpöst handlande omfattas av 

försäkringsskyddet och detta skulle föra för långt. Vari står rimligheten att finna i 

det? Svampfallet är, när allt kommer omkring, inte ett representativt typfall och 

utgör ett frågetecknen när det kommer till att avgöra villkorets syfte. 

 

 

C) HÖGSTA DOMSTOLEN 

 

Högsta domstolen inleder med en grammatisk markering. Den skriver att 

kriterierna i villkoret ska läsas var för sig och inte som en odelbar helhet. Vid en 

sådan läsning säger den att ofrivilligt tar sikte på insikt hos den skadedrabbade, 

ordet yttre på den direkta orsaken till skadan och plötsligt på en tidsaspekt. Med 

detta klarlagt går Högsta domstolen till ordet ofrivilligt, vilket bör avse motsatsen 

till frivilligt och tillskrivas betydelsen ”icke avsiktligt eller icke medvetet”. 

Liksom i en vändning definierar den sedan ”avsikt” som insikt eller vilja, samt 

att insikten tar sikte på skaderisken (Betongsubstansens frätande egenskaper.). 

Väl att märka är att tingsrätten, till skillnad från Högsta domstolen, fann att 

insikten gällde knärörelsen ned mot betongen, den skadeutlösande handlingen. 

Efter detta uppmärksammar Högsta domstolen att bedömning i fallet har likheter 

med bedömningar inom straffrätten. Den skriver:  
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”Även om den skadade inte avsiktligen åsamkat sig skadan kan [hon] ha tagit en 

medveten risk som kan ha varit olika stor. Om [hon] varit medveten om skaderisken, och 

denna har varit hög kan det finnas anledning att likställa detta med att [hon] frivilligt 

drabbats av skadan under förutsättning att [hon] struntat i risken.” 

 

Då förefaller allt lugnt för personens del, då hon varken avsett att skada sig själv 

eller förstått att betongsubstansen var farlig. Nästa led i tolkningen, orsaken till 

skadan eller ordet yttre, blir också en språklig fråga. Liksom ovan tar Högsta 

domstolen hjälp av ordets motsats, det vill säga inre, vilket avser skador som 

beror på faktorer inne i kroppen. Då bör skador som har orsakats av yttre faktorer 

vara något som kan härledas utanför kroppen. Därmed kan Högsta domstolen 

kvalificera inträngningen av betong som en utifrån kommande händelse. 

     Man kan emellertid göra invändningen att den grammatiska markeringen bara 

är en markering. I så fall har händelsen i fallet på intet vis smält samman med 

villkorets kategori. Även om händelsen är yttre och personen omedveten om 

denna, så låg den inte bortom hennes kontroll. För att placera händelsen däri har 

Högsta domstolen gjort en analogi. Nu när tolkningen föll ut i att gälla insikten i 

skaderisken (dolus) är det med en mera försiktig strategi än hovrätten. Men till 

skillnad från om insikten hade gällt culpa, eller bara vilja att skada sig själv, är 

detta gott och väl. På samma sätt som typfallet ligger nu fallet i linje med 

villkorets avgränsande syfte. Om det här fallet sedan liknar typfallet tillräckligt 

mycket i relevanta avseenden är en annan femma, men vid analogislut är en viss 

avvikelse mellan fallen en naturligt följd. 

     Avsikten med det här stycket har varit att visa att domstolarna tillämpat 

villkoret utanför dess huvudsakliga tillämpningsområde med hjälp av analogislut. 

Dock tycks tingsrätten ha spelat ett säkert kort, medan hovrätten identifierat ett 

osäkert källfall.
138

 Till bilden hör att Högsta domstolens tolkning tillkommit med 

ett analogiskt resonemang och alltså på sättet som följer av resonemanget om 

analogier. I det följande blir frågan vilken betydelse metaforiskt tänkande har 

haft för detta. Liksom frågan om det analogiska tänkandet låg bakom 
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 Därmed inte sagt att svampfallet inte faller under villkoret. Se mer härom i det sjätte kapitlet 

(Tidsaspekten). 
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kategoriseringen, är frågan om människans tankestruktur och tankekluster ligger 

bakom det analogiska tänkandet. 
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6. TOLKNING MED METAFORER 

 

 

I. INLEDNING 
 

Villkoret i olycksfallsdefinitionen innehåller åtminstone tre abstrakta koncept: 

Det första är kausalitet, det andra är insikt, och det tredje är tid. Samtliga koncept 

förstås mot bakgrund av konkreta företeelser och ting. Efter all genomgång av 

metaforer blir nog ingen förvånad vid påståendet att insikten och tiden förstås så, 

men kausaliteten? Orsak och verkan innebär egentligen bara att en kraft 

åstadkommer en påverkan i den konkreta domänen. Ändå förstås orsaker som en 

kraft och kraft som en rörelse: Ingen rörelse, ingen kraft och således ingen 

påverkan (ORSAKER ÄR KRAFTER & FÖRÄNDRING ÄR RÖRELSE).
 139

 Innan 

jag går in på koncepten tänkte jag teckna upp den narrativa aspekten av fallet och 

visa vilken betydelse detta har för tolkningen. Som vi sett tidigare kunde ett 

koncept struktureras som ett annat genom en storskalig överföring av 

information. Ser man till teorin om ICM blir även konceptet i måldomänen 

idealiserat i och med detta.
140

 Jag kallar detta för den narrativa aspekten då det 

handlar om hur man kan se på olyckan på det stora hela, som ett 

olycksfallsscenario snarare än som enskilda moment.
141

 När det är ett led i 

förståelsen av fallets omständigheter och beslutsproblem är det även en god 

startpunkt. 
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 Lakoff 1990 s. 57. 
140

 Lakoff 1987 s. 288, Evans & Green s. 280.  
141

 Se härom Winter s. 110-111, där det illustreras hur narrativet, om än inte på samma sätt som ovan och 

här, förstås som en ICM.  
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II. DEN NARRATIVA ASPEKTEN: TVÅ VÄGAR, TVÅ TOLKNINGAR 

 

 

”Two roads diverged in a yellow wood, 

And sorry I could not travel both 

And be one traveler, long I stood 

And looked down one as far as I could 

To where it bent in the undergrowth;”
142

 

Robert Frost 

 

Att förstå helheten i grova drag är praktiskt. Så kunde bland annat ske genom en 

storskalig konceptuell överföring.
143

 Men blir måldomänen strukturerad som 

källdomänen men på samma gång idealiserad, blir det fråga om en förenkling av 

händelsen. Så i utbyte mot en förståelse av olyckans enskilda moment, får man 

en förståelse i relation till en ICM. Därför kallar jag detta för den narrativa 

aspekten, hur man väljer att föreställa sig och skildra det hela.  

     I första hand kan händelsen föreställas som ett resultat av personens eget 

handlande.
144

 Som i dikten av Frost förekommer en systematisk överföring från 

den fysiska domänen rörelse till den abstrakta domänen intellektuella handlingar. 

I likhet med dikten är den generella metaforen HANDLINGAR ÄR SJÄLVSTYRD 

RÖRELSE överföringens draghäst, även om gestalten i dikten, till skillnad från 

här, upplever hinder för rörelse i form av beslutångest. Till den överförda 

information hör till att börja med kraften, vilken inte kan inträffa utan rörelse: 

Personens viljestyrda handlande (kraften) orsakar skadan via metaforen 

ORSAKER ÄR KRAFTER. För det andra är det avsikten med handlandet, vilket 

förstås med metaforen SYFTEN ÄR MÅL: Så till exempel kan tänkas att hon inte 

avsåg att skada sig och att hennes agerande var ofrivilligt. För det tredje är medel 

                                                           
142

 Frost, The Road Not Taken rad 1-5. 
143

 Idén till det här stycket har jag för övrigt fått av Håkan Anderssons närläsningar av rättsfall. Se härom 

Andersson, Skadeståndsrättsliga utvecklingslinjer Bok II, Gränsproblem, Försäkringsrättslig ansvarsgräns 

(1) – olycksfallsrekvisitet (NJA 2006 s. 53, Den knäkrypande renoveraren). När författaren till uppsatsen 

bara haft tillgång till ett manus och inte själva publikationen anges inga sidhänvisningar. 
144

 Ett olycksfall kan förstås som ett scenario som innehåller delar av händelsestruktur-metaforen. Sådana 

metaforiska system är en samling av metaforiska överföringar som strukturerar en rad mer specifika 

metaforer i samverkan med varandra. I princip är det händelsestruktur-metaforen som återges i texten, 

men den innebär i princip bara en systematisk överföring av struktur och kunskap mellan 

kunskapsdomäner. Lakoff 1990 s. 57. Se även Evans & Green s. 299 för en sammanställning. 
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vägar att uppnå syftet: Personen färdigställde arbetet med betongen genom att ta 

en okonventionell väg via metaforen MEDEL ÄR VÄGAR. För det fjärde är det 

rörelse in en behållare: Betongsubstansen går in i henne genom den ontologiska 

metaforen SUBSTANSEN GÅR IN I OBJEKTET (Notera att människor ser sig 

själva som behållar-objekt.). In summa skapar detta ett nätverk med relaterade 

metaforer.
145

 

 

1. HANDLINGAR ÄR SJÄLVSTYRD RÖRELSE  

2. ORSAKER ÄR KRAFTER 

3. SYFTEN ÄR MÅL 

4. MEDEL ÄR VÄGAR  

5. SUBSTANSEN GÅR IN I OBJEKTET 

 

I andra hand kan händelsen föreställas som något utifrån, kommande. Tänk till 

exempel på nedfallande verktyg från byggnadsställningar, flygande föremål i 

vinden etc. Även här är metaforen ORSAKER ÄR KRAFTER aktuell. Här 

appliceras dock kraften av något och på något som träffar personen. Exempel på 

överförd information är rörelse genom en behållare mot ett objekt: Föremålet rör 

sig emot henne via metaforen FÖRÄNDRING ÄR RÖRELSE, samt rörelse in i en 

behållare via metaforen SUBSTANSEN GÅR IN I OBJEKTET; föremålet tränger 

in i henne.  

     Allt som allt resulterar detta i två, typer av olycksfallsscenarier (ICM). 

Konceptet olyckshändelse kan då förstås i relation till dessa. Nu intresserar 

framförallt tingsrättens tolkning i det här sammanhanget. En del tyder på att 

tingsrätten inte resonerar så mycket i termer av enskilda moment som mot 

bakgrund av strukturen av olycksfallsscenarior. I tingsrättens resonemang 

figurerar både den första och den andra modellen. Man kan först tänka sig att 

tingsrätten knyter konceptet olyckshändelse till den första modellen (ett viljestyrt 

handlande). För att fastställa villkorets tillämpningsområde förstår den samma 

koncept i relation till den senare modellen (något utifrån kommande).
146

 Så 

förhåller det sig som bekant inte i fallet och tingsrätten kan välja att inte tillämpa 
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 Winter s. 16. 
146

 A.a. s. 190. 
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villkoret. I hovrättens resonemang är det snarare strukturen i svampfallet som fått 

avgöra, än en ingående analys av avtalsvillkorets moment. För att inte trötta ut 

läsaren med ännu en utläggning kan sägas att domskälet innehåller metaforer från 

båda modellerna (HANDLINGAR ÄR SJÄLVSTYRD RÖRELSE, SYFTEN ÄR 

MÅL samt SUBSTANSEN GÅR IN I OBJEKTET). Poängen är här ingen annan 

än: När koncepten förstås i relation till en ICM är det kanske lätt hänt att 

tolkningarna blir låsta i förhållande till dessa. Även om den narrativa aspekten är 

ett viktigt led i förståelsen av fallets omständigheter och beslutsproblem, så finns 

det all anledning att se efter en gång till. Åter kan Högsta domstolens 

grammatiska markering att läsa kriterierna separat poängteras. Sannolikt betonar 

Högsta domstolen detta sedan den noterat hur underätternas tolkningar fallit ut. 

Måhända är ingen av vägarna självklara tolkningsalternativ. Så låt oss då göra en 

ingående analys i syfte att få en klarare bild av orsak och verkan. 
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III. TOLKNING MED HJÄLP AV METAFORER 

 

 

ILLUSTRATION 1.
147

 

Avsikten med det här stycket är att visa hur orsaken till skadan kan förstås med 

hjälp av metaforer. Först, dock, en tillbakablick på hur domstolarna gick tillväga. 

Utan vidare kan sägas att den som skadat sig av egen vilja avslås 

försäkringspeng. Så ansåg hovrätten att villkoret var utformat, så tolkade 

tingsrätten och Högsta domstolen ordet ofrivilligt och så långt råder enlighet 

bland domstolarna. Nu tolkar tingsrätten en yttre händelse som något icke-

viljestyrt medan Högsta domstolen tolkar ordet ofrivilligt som något icke 

avsiktlig eller medvetet. Däremot tolkar Högsta domstolen ordet yttre som något 

utifrån kommande. Om domstolarnas språkliga tolkningar av orden bär eller 

hamnar på tvär är emellertid inte av intresse här. Tanken är att visa att sättet 

domstolarna sett händelsen som, hänger samman med vilken mening 

domstolarna har tillmätt dem. 

     Blir man varse de konceptuella metaforerna öppnar sig ett annat arbetsfält. 

Människan föreställer sig händelser som avgränsade områden i tid och rum, 

alltifrån andra världskriget till det potentiellt farliga brädsurfingsäventyret.
148
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 Illustratör: David Forslund. 
148

 Lakoff & Johnson s. 25 ff. 
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Därigenom förstår vi till exempel att en person (substansen) går in i händelsen 

(kriget eller surfingen) och utsätter sig själv för fara. Ser vi till situationen här i 

fallet kan även betongen, som förstås som en substans, tränga in i personens 

knän, som förstås som objekt.
149

 Med hjälp av metaforen ORSAKER ÄR 

KRAFTER inser vi även vem eller vad som orsakar skadan.
150

 Så till exempel kan 

personens medvetna handlande (kraften) appliceras på betongen, och får den att 

tränga in i hennes knän. Men om det är betongsubstansen (kraften) som tränger 

in i hennes knän (objektet) och orsakar skadan, är det inte hennes medvetna 

handlade som ligger bakom kraften. Och så vidare. Vilka metaforer som 

interagerar borde alltså avgöra vilka moment som insikten gäller.
151

 Sådan är 

tanken i det följande resonemanget. 

     Givet omständigheterna i fallet är det naturligt att börja med ett viljestyrt 

handlande. Och är det är en typ av viljestyrt handlande som inte omfattas av 

försäkringsersättningen, så är det ett avsiktligt vållande. Då använder personen 

sin fysiska kapacitet i syfte att orsaka en förändring på sig själv (direkt 

manipulation). Då synes det logiskt att hon styr rörelsen som resulterar i kraften 

(HANDLINGAR ÄR SJÄLVSTYD RÖRELSE).
152

 Likaså att hon, medan hon styr 

den, är medveten om den. Schemat nedanför är en variant av VÄG-SCHEMAT 

(SELF-MOTION SCHEMA).
153

 I illustrationen är TR både det som rör sig och 

det som orsakar förändringen. LM är det som TR rör sig i förhållande till, vilket 

är emot. 

 

 

FIGUR 4. 
154
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 A.a. s. 72-73. 
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 A.a. s. 75. 
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 Lakoff 1990 s. 61-62. 
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 A.a. s. 57. 
153

 Radden s. 278. 
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 Se exempelvis Radden s. 278 och Cervel s. 191. 
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Nu kan direkt manipulation utvecklas med hjälp av ontologiska metaforer. Av 

dessa intresserar först och främst metaforen OBJEKTET KOMMER UT FRÅN 

SUBSTANSEN. Om så metaforen ORSAKER ÄR KRAFTER interagerar med 

denna, så appliceras kraften på objektet (skadan) och flyttar det ut från ett 

behållar-objekt (Observera att aktiviteter, som betongläggning, förstås som 

behållar-objekt.).
 
På det här sättet förstår vi att skadan (TR) är ett resultat utav 

hennes avsiktliga handlade att lägga sig på knä i betongen (LM).
155

 

 

FIGUR 5.
 156 

 

Fall 1: Skadan (TR) var ett resultat utav hennes avsiktliga handlade att lägga sig på knä i 

betongen (LM). 

 

En annan typ av förändring kan förstås genom en kombination av metaforerna 

ORSAKER ÄR KRAFTER och SUBSTANSEN GÅR IN I OBJEKTET. Nu 

resulterar den här kombinationen i åtminstone tre fall. För det första i att 

personen (substansen) lägger sig på knä i betongen och går in i händelsen, det vill 

säga ett behållar-objekt. I så fall ses kroppsrörelsen som orsaken till skadan. För 

det andra i att hon (behållare-objekt) lägger sig på knä i betongen, varvid den 

frätande betongvätskan (substansen) går igenom hennes arbetskläder och in i 

hennes knän. Då kan inträngandet ses som orsaken till skadan, men tekniskt sett 

blir manipulationen indirekt. Livlösa entiteter, som betong, har ingen vilja och 

behöver en extern kraft (vanligtvis en person) för att röra sig överhuvudtaget. 

                                                           
155

 Lakoff & Johnson s. 73-74. På det här sättet förstår vi också hur en persons handlande (kraften) 

resulterar i att någonting tillverkas och sätts i världen. Att tillverka ett objekt bygger på direkt 

manipulation. Som en följd av manipulationen ser vi dock ett objekt som en annan sak, vilket gör det till 

en annan typ av orsakande. En sten blir en staty, en del av en klassik symfoni blir ett modernt 

musikstycke. Följden blir också att vi kategoriserar det annorlunda eftersom de fått en annan form och 

funktion. Vad gäller skapandet av allt skapande, födelsen, så kommer barnet (objektet) ut från modern 

(behållaren). Samtidigt går moderns substans (kött och blod) in i barnet, eftersom också det förstås som 

ett behållar-objekt men då enligt metaforen SUBSTANSEN GÅR IN I OBJEKETET. A.a. s. 73-74. 
156

 Evans & Green s. 182. 
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Något kan här sägas om skillnaden mellan självstyrd rörelse och orsakad rörelse: 

Den förra pågår så länge som kraften appliceras, och bara så länge, medan den 

andra fortsätter efter att personen har orsakat rörelsen och således efter att hon 

satt ned sina knän i betongen. För uppfattningen av tidsaspekten kan detta tänkas 

vara viktig, men till detta återkommer vi längre fram i uppsatsen. Närmast, dock, 

något om de bildscheman som illustrerar interaktionerna. Schemat nedan 

innehåller två TR, då personen (TR) får betongen (TR) att trägna in i hennes 

knän (LM) (CAUSED MOTION SCHEMA).
157

  

 

 

FIGUR 6.
 158

 

 

Båda typerna av rörelse går också att applicera på naturfenomen, ej viljestyrda 

men.
159

 I olycksfallförsäkringen finns även en utvidgning av 

ersättningsberättigande skador, nämligen skador som uppkommit genom 

förfrysning, värmeslag och solsting. Sådana skador jämställts bara med 

olycksfallsskador och är inte som skador av samma typ som i huvudvillkoret.
160

 

 

 

 

FIGUR 7.
 161
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 Radden s. 292 och Cervel s. 191. 
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 A.a. s. 191. 
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 Lakoff & Johnson s. 73-74. 
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 Ingvarsson  s. 141 ff. 
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 Evans & Green s. 182. 
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FIGUR 8.
 162

 

 

 

Fall 2: Substansen, vilket vill säga personen (TR), lägger sig på knä i betongen och går in 

i händelsen, det vill säga den farliga betongläggningen (LM). 

Fall 3: Hon lägger sig på knä i betongen (TR), varvid den frätande betongvätskan (TR) 

(kraften) går igenom hennes arbetskläder och in i hennes knän (LM). 

Fall 4: Värmen (TR) går in i henne (LM) (värmeslag); föremålet (TR) faller in i henne 

(LM). 

 

I det aktuella fallet tyder en del på att tingsrätten identifierat rörelsen som 

självstyrd och manipulationen som direkt i linje med fall två (HANDLINGAR ÄR 

SJÄLVSTYRD RÖRELSE). Närhelst rörelsen är självstyrd, är det som sagt 

sannolikt att personen är medveten om den medan hon styr den. Men om det ses i 

linje med fall två så förlorar händelsen sin yttre karaktär. I Högsta domstolen 

skiftar perspektivet en sista gång, till att inte bara gälla själstyrd rörelse (i 

bemärkelsen avsiktlig) utan även orsakad rörelse i linje med fall tre. Är rörelsen 

orsakad, är händelsen yttre i och med att personen själv kan orsaka rörelsen som 

drabbar henne. Nu när personen själv satt igång rörelsen som har orsakat skadan, 

nu är det naturligt att fråga om hon har insett risken med sitt handlande? Men, 

blir frågan, varför? Låt oss konkretisera detta: 

     Metaforiskt sett kan tänkas att händelsen ger henne insikt via metaforerna 

ORSAK ÄR KRAFTER och INSIKT ÄR TILLHÖRIGHETER.
163

 Verbet ge kan 

användas för att uttrycka en sådan överföring. I sin bokstavliga mening så 
                                                           
162

 A.a. s. 182. 
163

 Metaforen INSIKT ÄR TILLHÖRIGHETER är min egen skapelse, men jag har skapat den via en 

analogi mot bakgrund av metaforerna EGENSKAPER ÄR TILLHÖRIGHETER och UPPLEVELSER ÄR 

TILLHÖRIGHETER. I ett sammanhang som detta exemplifierar Lakoff hur metaforen ORSAKER ÄR 

KRAFTER interagerar med dessa. I ett av Lakoffs exempel får en person tålamod genom att utöva Zen 

meditation (Zen meditationen ger honom tålamod.). Liksom i illustrationen i texten ovan resulterar det i 

en överföring av såväl egenskaper som upplevelser till personen, inte bokstavligen utan metaforiskt. 

Lakoff 1990 s. 63. 
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betyder ge överföring av saker. Då appliceras kraft för att få ett objekt att röra sig 

till mottagaren, som sedan får besittning över föremålet. Som framgår av 

CONDUIT-metaforen har ord för att se, såsom sikt, blivit ord för att veta, såsom 

insikt. I vidare mening kan insikt betraktas som en idé, som förstås som objekt. 

Att insikt betraktas som en tillhörighet som kan ges förefaller av den anledningen 

förklarligt. Då insikt förstås som tillhörigheter, så kan det sägas att hon har insikt 

och att hon erhållit insikt.  

 

 

Fall 1: Händelsen (kraften) gav insikt (TR) till henne (LM).  

 

 

FIGUR 9.
 164

 

 

Kontenten av allt detta är en konkretisering av orsaken till skadan. Språkliga 

tolkningar kan bli mycket olika beroende på hur betraktaren väljer att se det. 

Även om det må synas grundläggande (Det…det är det!) speglar detta ett 

komplex nätverk av orsak och verkan. Nästa stycke handlar om hur kausaliteten 

förstås som ett sådant nätverk. 
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IV. ORSAK OCH VERKAN SOM EN KOGNITIV KATEGORI  
 

 

” Ty ting som rör sig fängslar ögat mer 

Än ting i hvila.”
165

 

William Shakespeare 

 

Avtalstolkningsfallet tycks innehålla två prototyper av orsak och verkan. Dessa 

är viljestyrd manipulation och ett icke-viljestyrt orsakande. Inte med detta sagt 

att prototyperna saknar allt samband med varandra. Vilken som är prototyp, är en 

fråga om perspektiv, vilket mycket väl kan ändras.
166

 Men som sagt, givet 

omständigheterna i fallet är det naturligt att se det ur perspektivet av viljestyrd 

manipulation, den första prototypen. 

     Direkt manipulation är knappast obekant för oss. När vi vill agera med 

omvärlden försöker vi rubba, rycka, ta, slita loss, lyfta och ställa ned föremål, 

försiktigt, stadigt eller kraftfullt.
167

 Som sådant finns det inetsat i vårt 

tankekluster och förstås som en helhet snarare än som delar.
168

 Nu delar även 

andra typer av kausalitet familjelikheter med direkt manipulation. Då orsak och 

verkan kunde utvecklas med ontologiska metaforer vecklas ett brett spektra ut. 

Närmast prototypen finns fallen där personens avsiktliga och medvetna 

handlande har orsakat skadan. Längre bort finns fallen där skadan orsakats av 

krafter bortom hennes kontroll, som naturfenomen eller andras handlande. 

Genom deras familjelikheter med prototypen är de likväl medlemmar i samma 

kognitiva kategori som denna. När personen sätter igång rörelsen som orsakar 

skadan, på eget initiativ, förvisso, men indirekt och omedvetet, liknar det en 

amfibie, som vilar däremellan.  

     Tingsrätten har tolkat i linje med ett prototypiskt fall av viljestyrd 

manipulation som inte passat skon. Hovrätten löste frågan genom ett Alexander 

hugg: Så länge som handlandet var oavsiktligt kvittade det, som sagt, hur skadan 

kom till. Högsta domstolen har däremot sett bort från de mest givna tolkningarna 
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 Shakespeare, Troilus and Cressida 3.3. Idén att använda det här citat har jag fått från Radden. 
166

 Se till exempel Evans & Green s. 8 och 28 f. 
167

 Lakoff & Johnson s. 70. 
168

 A. st. 
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och närmare på storlekar som kanske passat skon. Bakom Högsta domstolens 

tolkning döljer sig dock en nätverksliknande radial kategori av kausalitet. I denna 

är ett icke-viljestyrt orsakande en typ av kausalitet som delar ett antal 

familjelikheter med situationen i fallet. Omvänt kan sägas att situationen i fallet 

även delar ett antal familjelikheter med ett icke-viljestyrt orsakande. En sådan 

tolkning ansluter också väl till villkorets huvudkategori (yttre händelse) genom 

en analogi. 

 

 

V. TIDSASPEKTEN 

 

 

“Tiden flyr och kommer ej åter, tiden måste begagnas.”
169

 

Vergilius 

 

Tiden. Trots att dess natur är osäker har vi alla sett den, känt den och gjort något 

med den. Själva tiden, som vi upplever den med vår spatiala erfarenhet, fångar vi 

med handlingar och saker som rör sig mellan dåtid och framtid.
170

 I sammanhang 

som handlar om olyckor så är TIDEN SOM ETT OBJEKT I RÖRELSE den mest 

prototypiska uppfattningen. Om tiden förstås så, så förstås den som en entitet (en 

händelse) som kommer emot personen, passerar henne och placeras bakom 

henne, som något förflutet i tid och rum. En sådan uppfattning stämmer väl med 

bilden av ett nedfallande föremål som träffar en person och som vi är vana vid, 

som något som sker hastigt, som flyger förbi, som tiden så ofta gör. 

 

                                                           
169

 Vergilius, Georgics  III. v. 284. 
170

 Lakoff 1990 s. 57. 
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ILLUSTRATION 2:
 171

  

I NJA 2006 s. 53 är det snarare personen som rör sig, än tiden som kommer emot 

henne. Med metaforen EGOT RÖR SIG rör hon sig framåt, framåt mot framtiden. 

Då uppfattas tiden som rörelse genom en behållare, som fixerade händelser, som 

börjar när hon sätter ned sina knän i betongen och slutar när frätskadorna 

uppkommit. Frågan är om även den här tidsuppfattningen ryms inom kriteriet 

plötslig händelse? Låt oss se hur man har resonerat, samt knyta resonemangen till 

rörelsen. 

     Om rörelsen uppfattas som självstyrd, så kan man se det som att det varar 

under själva knärörelsen. Från personens position var det mest fördelaktigt att 

begränsa händelseförloppet till detta brottstycke. Hon skriver att skadan 

inträffade omedelbart när hon la sig ned på knä och började arbeta, samt att det 

inte spelade någon roll att betongsubstansen fortsatte att tränga in under en tid. 

Även tingsrätten, som uppfattat rörelsen som självstyrd, skriver att skadan kan ha 

uppkommit omedelbart när hennes knän kom i kontakt med betongen. 

     Hovrätten ser rörelsen som självstyrd. Den skriver att personen la sig ned i 

betongen med avsikten att skura den, samt att frätskadorna uppkom under den 

korta tid som hon utför arbetet. Denna korta tid är två timmar. Med hjälp av 

adverbet ”tämligen” motiverar hovrätten att frätskadorna ändå uppkommit 

omedelbart. Även om så är fallet, så har hovrätten uppfattat händelseförloppet 
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 Illustrationen är en återgivning av Boroditskys illustration. Se Boroditsky s. 5. 
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som någorlunda successivt i linje med metaforen EGOT RÖR SIG. Orsaken till 

att svampfallet, till vilket hovrätten gjorde en analogi, föll under villkoret var nog 

under andra förutsättningar. Där hade skadan inträffat redan efter de första 

tuggorna. När, exakt, frätskadorna uppkom är inte klarlagt här i fallet. Om 

jämförelsen med svampfallet är ekvivalent är om inte osäkert så i alla fall 

omöjligt att utreda. 

     Högsta domstolens tolkning är sammansatt. Den skriver: 

 
”I själva ordet olycksfall bör ligga att det är fråga om någon kortvarig händelse, låt vara 

att skadan kan ha uppkommit successivt under en längre tid efter ett inledande kort 

moment som varit avgörande för den fortsatta utvecklingen i skadefallet, t.ex. om någon 

fastnat under ett nedfallet föremål.” 

 

Syftet med kriteriet är enligt Högsta domstolen att skilja de fall som inträffar 

hastigt och under en kortvarig tidsperiod, från fallen med ett så utdraget 

händelseförlopp att den skadelidande har möjlighet att reagera på och avbryta 

det. Således finns alltså plats för fall i vilka händelseförloppen är successiva i 

enlighet med metaforen EGOT RÖR SIG. Men när händelsen är successiv, krävs 

ett avgörande moment, eller rättare sagt, kan krävas. Ett sådant exempel är 

nedfallande föremål som förstås med hjälp av metaforen TIDEN SOM ETT 

OBJEKT I RÖRELSE. 

     Högsta domstolen har också uppfattat rörelsen som orsakad. Väl att märka är 

att orsakad rörelse fortsätter efter att hon satt ner sina knän. Här kan det 

spekuleras i att typen av rörelse har påverkat domstolarnas uppfattningar av 

händelseförloppet, liksom den påverkade deras syn av inträngandet. Var 

rörelsens självstyrd, varade den bara så länge som personen styrde över den. Men 

om rörelsen sågs så, då föll det på att personens vilja låg bakom händelsen och 

att den inte bedömdes som yttre. Å andra sidan blir händelsen, om rörelsen 

uppfattades som orsakad, yttre, liksom händelseförloppet blir utdraget, eftersom 

rörelsen fortsätter efter att hon satt ner sina knän. Nu kan detta lätt ge intrycket 

att situationen i fallet omöjligen kan subsumeras under villkoret i fråga och att 

tolkningen, hur man än gör, hamnar i en cirkel. I alla fall rent spekulativt. Men 
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spekulation är spekulation och visar kanske bara på hur komplext och 

sammanhängande avtalsvillkoret är.
172

 Hur som helst finner Högsta domstolen att 

personen har legat på betongen under ”en inte kort tidsrymd” samt ”att det inte är 

övervägande sannolikt att [hennes] skador drabbat [henne] genom en plötslig 

händelse.” 

     Sammanfattningsvis kan sägas att kriteriet plötsligt primärt tar sikte på 

kategorin händelser som inträffar oväntat och omedelbart. I och för sig blir det 

problematiskt att definiera plötsligt så, då det rör sig om en kategori med en grad 

av medlemskap. Om tiden förstås med metaforen EGOT RÖR SIG går det att 

uppskatta händelseförloppet som kortvarigt och inte bara som en hastig händelse, 

som något som flyger förbi, som tiden så ofta gör. 

 

 

VI. SAMMANFATTANDE ANALYS 
 

För den som ser olyckor på ett och samma sätt, finns det bara ett sätt att tolka 

villkoret i olycksfallsdefinitionen. Hellre än att se olyckan som en helhet, talar en 

del för att se den i termer av delar. Annars är det lätt hänt att strukturen av en 

ICM snarare än en ingående analys av olycksfallets moment, blir avgörande. När 

Högsta domstolen säger något liknande så ligger det någonting i det. Inte med 

detta sagt att momenten nödvändigtvis kan tolkas fristående från varandra, trots 

Högsta domstolens lugnande ord. Gick det verkligen att förstå kausaliteten, 
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 En komplexitet som blir än mer tydlig i och med dissidentens mening i Högsta domstolen (Håstad). 

Han knyter plötslighetskriteriet till insikt. I likhet med hovrätten anser han att situationen i fallet kan 

jämföras med svampfallet. Vidare skriver han att det inte varit fråga om ett utdraget händelseförlopp, att 

personen inte ägde insikt i detta och att denne därför inte kunde avbryta knäliggandet medan det pågick. 

Att han inte använder uttryck som ”efter” och som syftar på dåtiden tyder på att han uppfattat tiden med 

metaforen EGOT RÖR SIG. Att han förstår tiden så kan också förklara varför han har uppskattat ett 

successivt händelseförlopp om så inte som kortvarigt, så i alla fall inte som så utdraget som till exempel 

en vistelse ute i kylan. Dissidenten bedömer också händelsen som plötslig. Oavsett om han knyter 

plötsligheten till insikt och oavsett om personen inte kunde avbryta händelseförloppet, måste han göra en 

värdering för detta. En sådan här tolkning är helt enkelt inte förenlig med en ändamålsenlig tolkning av 

villkorets syfte. Om plötsligheten knutits till insikt – alltså till dolus – hade antalet 

försäkringsberättigande avgränsats allt annat än väl. Men om någon grad av vetskap borde knytas till 

plötsligheten, borde det knytas till culpa. I det aktuella fallet var personen förvisso helt omedveten om att 

betongsubstansen var farlig och hon hade därför ingen anledning att avbryta händelseförloppet i förtid. 

Nu skadade sig personen inte under sekunder, inte under minuter utan under loppet av två timmar. 

Lämpligen borde det här frågas om personen borde ha insett risken med sitt handlande, för att undanta 

alltför utdragna olycksfall från den ersättningsberättigande skaran. Frågan är dock hur förenlig en sådan 

tolkning är med ofrivillighetskriteriet. Om man ger efter här, måste man även ge efter där. En sådan 

tolkning förefaller kanske inte huggen som stucken, men det är på sätt och vis en typ av avgränsning. 
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insikten och tidsaspekten var och sig på egen hand? Tryggast är nog att lämna 

detta som en öppen fråga. Analysen visar dock på en tendens att synen på 

orsaken påverkar tolkningsresultatet. Men om någon mening ska läggas i Högsta 

domstolens ord så är det att kriterierna bör ses från mer än en vinkel. Då, och 

först då, blir det klart om situationen i fallet kan subsumeras under villkoret eller 

inte. 
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7. SAMMANFATTNING 
 

 

 ”Som sagt: tänk inte, utan se efter!”
173

 

Ludwig Wittgenstein 

 

I den här uppsatsen har jag behandlat tre frågor: I det följande sammanfattas 

svaren till dessa.  

 

 

FRÅGA I. 
 

 Vilken relevans har metaforiskt tänkande för lag- och avtalstolkning? 

 

Tolkning med metaforer är mer än bara en devis. Metaforer är inte bara viktiga 

för tänkandet, de är också en förutsättning för tänkandet.
174

 Metaforiskt tänkande 

har dock relevans på flera plan och sätt. Abstrakta entiteter som partsviljan och 

det subjektiva och objektiva behöver konkretiseras för att förstås. I tillämpningen 

har den konceptuella metaforen en praktisk, men likväl så nödvändig, funktion: 

Idéer förstås som objekt eller behållare, händelser och aktiviteter som begränsade 

fält i tid och rum. Till och med rättstillämpningens fasta punkter, rättsreglerna, 

förstås som något med en insida och en utsida. Nu gör metaforen också tjänst åt 

den tänkande verksamheten, som när vi resonerar om syftet med ett villkor, ett 

hinder för någons handlande eller ett medel med vilket något uppnås. Och åt en 

hel del annat. Kan man till sist, kan man undra, precisera varför den konceptuella 

metaforen är så viktig för lag- respektive avtalstolkning? 

     Lika visst som att den ger oss en möjlighet att fånga, förstå och förklara 

världen, lika visst missleder och begränsar den oss. Vi förstår inte världen på fler 

sätt än hur vi kan uppfatta den, interagera med den och tänka oss den. I 

begränsningen finns dock en fördel, för det finns en möjlighet att säga, att 
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 Wittgenstein § 66. 
174

 Förutsatt att det ligger någonting i teorin om den konceptuella metaforen. Nu har jag inte ägnat 

uppsatsen åt att ifrågasätta legitimiteten av teorin i sig, utan åt att visa vilken betydelse den har för 

tolkningen mot bakgrund av teorin såsom den är. Jag är dock av den åsikten att det kan finnas en 

systematisk korrelation mellan våra konkreta och abstrakta koncept. 
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tolkningarna inte är helt slumpmässiga, utan motiverade av kroppslig och 

kulturell erfarenhet.  

 

 

FRÅGA II. 
 

Kan metaforiskt tänkande förklara varför domstolen tillämpat en rättsregel eller 

ett avtalsvillkor utanför dess huvudsakliga tillämpningsområde? 

 

Vad hör och vad hör inte till ett villkor? Med hjälp av klassiska kategorier och 

analogiska resonemang kan det bestämmas något så när väl. Men vad är det som, 

i så fall, bestämmer det? På det här sättet har frågeställningarna och 

argumentationslinjerna avlöst varandra i den senare delen av framställningen. 

Argumentet har varit att det inte beror på slumpen, utan på människans 

tankestrukturer och tankekluster.  

     Som vi såg i NJA 2006 s. 53 kunde såväl orsaken till skadan som tiden förstås 

som kognitiva kategorier. Det första konceptet var en radial kategori, det andra 

en kategori med grader av medlemskap. Båda koncepten hade prototypiska 

betydelser, som ett orsakande bortom personens kontroll och TIDEN SOM ETT 

OBJEKT I RÖRELSE. Dels visar det på att koncepten har en prototypisk mening 

som sannolikt sammanfaller med avtalsvillkorets huvudsakliga 

tillämpningsområde och som sannolikt utgör utgångspunkten för tolkningarna.  

Dels att koncepten kan förstås på flera sätt än ett. I takt med att tolkningen går 

vidare aktiveras även de andra delarna av de kognitiva kategorierna. Vad gäller 

orsaken rör det sig om ett komplext närverk av orsakssamband, vad gäller 

plötsligt om en helt annan tidsuppfattning i en annan, konkret domän. Vill man, 

så kan man se detta som förklaringar till varför (1) tillämpningen ägt rum utanför 

det huvudsakliga tillämpningsområdet, (2) till varför ett analogislut förefaller 

möjligt samt (3) till en tolkning som inte går att förutse. Om det även är en rimlig 

förklaring till tolkningar som inte går att förutse, må besvaras av uppsatsens 

tredje fråga. 
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FRÅGA III. 

 

 I så fall, fungerar detta som en rimlig förklaring när en tolkning inte går att 

förutse? 

 

Förklaringarna är experimentella och analyserna har varit begränsade. Men under 

analysen av NJA 1993 s. 753 noterades ett eventuellt erfarenhetsmässigt 

samband mellan saker och idéer, ett samband som gjorde analogislutet naturligt. 

Likaså framstår det naturligt att uppfatta tiden på mer än ett sätt. Och det 

naturliga är väl mer tilltalande än det långsökta och det mystiska, än det som man 

inte kan fatta tag i och greppa. Så det mynnar ut i en bro mellan 

rättsregeln/villkoret och fallet, detta mellanrum som den vetenskapliga teorin har 

problem att överbygga. 

     Om det sedan är någon lärdom som kan lyftas fram så är det väl meningen av 

”tänk inte, utan se efter”. Vill vi se vilka likheter eller olikheter något har med 

något, bör vi se efter. Tänker vi, så tänker vi i termer av klassiska kategorier, i 

termer att något bara hör dit under bestämda förutsättningar. 
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