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1. Introduktion

1.1 Rättens språkliga kod

I artikeln Barthesianska meditationer beskriver Håkan Andersson hur koden för att 

förstå rättens språk ligger i rättskulturen. Vad som krävs är ingen enkel 

översättningsoperation, varigenom ett juridiskt språk skulle kunna förklaras. Istället rör 

det sig om en socialisering in i en rättslig livsvärld som befattar sig med fakta, 

värderingar och en mängd hanteringsrutiner.1 På detta vis, menar Andersson, bygger vi 

upp en värld av åtskillnader, vars språkliga koder sedan påverkar vad vi kan tänka om 

världen.2 Tag några av våra juridiska distinktioner: tolkning och utfyllning, faktisk och 

fiktiv, viljeförklaring och sakupplysning, sakfråga och rättsfråga, uttrycklig och 

underförstådd – de bildar alla referenspunkter och ramar för den juridiska 

verksamheten. Detta rättsliga språk är givet oss genom den rättskultur vi träder in i då vi 

blir jurister, och då det utgör norm är det svårt att riktigt få syn på. Det innebär 

emellertid inte, att vi inte blir styrda av dessa normer: Vi tar ofta för givet att 

exempelvis tolkning och utfyllning skiljer sig åt, att det finns en klar skillnad mellan 

sakfrågor och rättsfrågor, att avtalstolkning syftar till att utröna vad parterna avsett, att 

”det klart uttryckta” förmedlar språklig betydelse bättre än ”det underförstådda” etc., 

och vi fäller våra juridiska omdömen på grundval av dessa uppfattningar. Denna 

”språkets makt över tanken” beskrivs på ett bra sätt av Alf Petter Høgberg:

”Vårt språk er ikke bare avgjørende for kommunikasjonen ved at det representerer 

virkeligheten, men også ved at språket vårt konstituerer (vår forståelse av) virkeligheten. 

Det finnes ingen annen virkelighet tilgjengelig for vår forståelse enn den språket tilbyr. Sagt 

på annen måte: Ved språket er det ikke slik at virkeligheten beskrives; ved språket 

konfigureres vår forståelse av virkeligheten. Virkeligheten utenfor språkbruk blir en 

grensestørrelse, en slags «tingen i seg selv» – noe vi ikke kan snakke om ettersom språket 

bringer oss tilbake til «språkets konfigurerte virkelighet».”3

En förståelse av de rättsliga fenomenen förutsätter med andra ord en analys av rättens 

språk, emedan det inte finns några tillgängliga fenomen bakom språket. I denna uppsats 

1 Andersson, Barthesianska meditationer s. 88. För ytterligare teoretisk fördjupning jfr. Barthes, 
Mytologier s. 201 ff.

2 Andersson, a.a. s. 88.
3 Høgberg, Kontraktstolkning s. 59.
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kommer därför analysen att riktas mot vissa språkliga strukturer, som är vanligt 

förekommande i den rättsvetenskapliga litteraturen. Då nyckeln till att förstå detta 

rättens språk ligger i rättskulturen (för att tala med Andersson) finns det anledning att 

redan inledningsvis säga några ord om vår specifika rättstradition.

1.2 Något om vår rättsrealistiska tradition

Vårt juridiska språkbruk är till stor del influerat av den rättsrealistiska traditionen, vilket 

hör samman med det enorma inflytande som denna tankeströmning haft på skandinavisk 

juridik under 1900-talet. I denna uppsats kommer jag löpande att referera till 

rättsrealismen, och det kan därför vara hjälpsamt för läsaren om jag redan här ger en 

kort introduktion till några grundläggande drag hos denna tradition.

Alfred North Whitehead gjorde i sitt verk Process and reality – an essay in  

cosmology det berömda uttalandet att:

”The safest general characterization of the European philosophical tradition is that it 

consists of a series of footnotes to Plato.”4

Nils Jareborg citerar detta stycke hos Whithead i föredraget Rättsdogmatik som 

vetenskap5 och uttalar att det ligger en hel del i påståendet;6 Platons dikotomi mellan 

”skenverklighet” och ”verklig verklighet” har i Jareborgs mening tyranniserat 

europeiskt tänkande och genom historien kombinerats med andra grundläggande 

dikotomier som kropp och själ, objektivt och subjektivt, fakta och värden, beskrivning 

och värdering, etc.7 Det dikotomiska tänkandet begränsar sig emellertid inte till den 

filosofiska traditionen, utan är ett framträdande inslag även i vår tids rättsvetenskapliga 

4 Whitehead, Process and reality s. 39.
5 Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap s. 1. 
6 Jareborg, a.a. s. 5. Jfr. Wittgenstein, Särskilda anmärkningar s. 23 f.: ”Gång på gång hör man 

anmärkningen att filosofin egentligen inte gör några framsteg, att vi ännu sysslar med samma 
filosofiska problem som en gång sysselsatte grekerna. Men de som säger detta förstår inte grunden till 
att det måste vara så [...] att vårt språk förblir sig likt och ständigt på nytt förför oss till att ställa 
samma frågor.” Se också Samuelsson, Tolkning och utfyllning s. 43 n. 60, varifrån Wittgenstein-citatet 
är hämtat. Jareborgs anmärkning torde ligga nära Wittgensteins förhållningssätt till påståendet, då han 
framhåller just hur det europeiska tänkandet ”tyranniseras” av Platons distinktioner, och inte specifikt 
ondgör sig över filosofins tröghet i fråga om att nå fram till nya resultat inom ramen för denna 
språkliga struktur.

7 Som Jareborg nämner (a.a. s. 5) finns det en avvikande utvecklingslinje från Hegel, som avskaffade 
Kants Ding an sich, över Nietzsche och Heidegger till Derrida. Detta ska emellertid inte behandlas 
närmare här.
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tänkande. Alltsedan Uppsalaskolans storhetstid under tidigt 1900-tal har den svenska 

rättskulturen präglats av vissa vetenskapsteoretiska och metaetiska uppfattningar som 

brukar samlas under namnet ”rättsrealism”.8 Inom Uppsalaskolan gjordes tydlig 

åtskillnad mellan bl.a. fakta och värden, fakta och fiktion, subjektivt och objektivt – 

distinktioner som är centrala också för denna traditions förståelse av vetenskaplighet: 

meningsfullt och vetenskapligt är endast sådant som kan verifieras eller falsifieras; 

vetenskap gäller fakta, vetenskap är värderingsfri, vetenskap måste bedrivas med 

naturvetenskapernas metod (som likställs med den hypotetiskt-deduktiva metoden).9 

Värden är inte fakta, och värdeutsagor är känslouttryck (jämförbara med ”usch!”, ”fy!” 

eller ”hurra!”) som därför inte kan vara sanna eller falska.10 

Den rättsrealistiska agendan innebar att juridiska begrepp som ”rättighet”, 

”rättshandlingsvilja”, ”avtalsbundenhet” etc. avfärdades eller omdefinierades – dvs. 

tilldelades en referent som ansågs ”faktiskt” existera. ”Rättshandlingsvilja”, exempelvis, 

kunde bara existera i den mån begreppet refererade till en ”faktisk”, (ofta tolkad som en 

”psykologisk”) vilja.11 Å andra sidan problematiserade man inte sådant som betydelse 

och mening i någon större utsträckning: ett ords betydelse var det som ordet ”stod för”, 

och det var en av anledningarna till att man var så mån om att göra sig av med begrepp 

som inte ansågs referera till någonting som ”existerade”. Begrepp med icke-existerande 

referenter eller som innesluter en motsägelse blev ur detta perspektiv ingenting annat än 

”skenbegrepp” eller tomma ljud, och därmed ingenting att bygga ett rättssystem på.12

8 Se Samuelsson a.a. kap. 7. Jfr. Frändberg, Några drag i svensk allmän rättslära och rättsfilosofi efter  
Hägerström, Rättsordningens idé s. 376 ff. samt Schultz, Nya argumentationslinjer inom 
förmögenhetsrätten s. 991 ff.

9 För en intressant diskussion om svårigheten i att skilja ”fiktion” från ”verklighet”, se Tiozzo, Om 
fiktion och verklighet, Filosofisk Tidskrift s. 19 ff.

10 Jareborg, a.a. s. 6. Jfr. Schultz, a.a. s. 991 ff. Se äv. Bjarup, Axel Hägerströms filosofi, värdenihilism 
och rättspositivism s. 33 ff. Se vidare Frändberg, a.a. s. 376 f. För en detaljerad framställning av det 
filosofiska klimatet i Uppsala vid sekelskiftet 1900 och några kunskapsteoretiska grundtankar hos 
Hägerström, se Heidegren, Det moderna genombrottet i nordisk universitetsfilosofi 1860–1915 s. 330 
ff.

11 Se t.ex. Ekelöf, En essay om tolkning och mening s. 6 f.
12 Se t.ex. Hägerström, Begreppet viljeförklaring på privaträttens område s. 99 f. Jfr. Samuelsson, a.a. s. 

300: ”Uppsalaskolans rättsdogmatik var riktad mot det juridiska språket. Man kan åtminstone 
framställa saken på det sättet. I synnerhet Lundstedt vidhöll att de gamla, ideologiskt belastade, 
juridiska begreppen måste utmönstras ur juridiskt språkbruk – just med hänvisning till att de saknade 
verklighetsunderlag.”.
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1.3 Syftet är att underminera läsaren

”Att börja tänka är detsamma som att börja bli !underminerad!” skriver Albert Camus i 

Myten om Sisyfos,13 och med dessa ord fångar han en stor svårighet i det kritiska 

projektet: man måste vara villig att granska och överge allt det man hållit för självklart 

och förlitat sig på – vilket ofta kan vara en oroväckande upplevelse: ”Människan känner 

sig hemma i en värld som hon kan förklara, om också på svaga grunder.”, fortsätter 

Camus, ”Däremot blir hon en främling i tillvaron, om den plötsligt berövas alla 

illusioner och hållpunkter.”14 Med Camus ord kan jag erbjuda en formulering av syftet 

med denna uppsats: att göra läsaren till en främling inför den juridiska tillvaron, inför 

sitt juridiska språk. Om den juridiska livsvärlden blir genomlyst och sådant vi tagit för 

självklart plötsligt framstår som illusioner, om våra distinktioner tycks omotiverade eller 

ogenomtänkta – hur rättfärdigar vi då våra omdömen? Och om vi inte finner några 

bärande grunder – kan vi trots allt finna oss tillrätta?

I denna text utgår jag från den s.k. tysta utfästelsen som tema. Genom en analys av 

den rättsvetenskapliga diskursen ämnar jag blottlägga och ifrågasätta vissa konventioner 

inom vårt juridiska språk- och tankemönster. Uppsatsens huvudsyfte kan med andra ord 

beskrivas som kritiskt. Man kan nu givetvis fråga efter nödvändigheten av eller nyttan 

med en sådan kritik. Svaret har i någon mån redan berörts: Kritiken motiveras av den 

blindhet som lever i konventionen. Det är bara alltför enkelt att omedvetet acceptera de 

nät av distinktioner och antaganden som är oss givna av traditionen; en kritik kan då 

öppna stängda dörrar och sporra till nya frågor.

1.4 Metod – ett dröjande vid texterna och språket

Uppsatsen bygger till stora delar på en kritisk läsning av rättsvetenskapliga texter. I 

rättsteorin florerar många uppfattningar om hur man ska se på utfästelsen, men de utgår 

ofta från ett rättsrealistiskt perspektiv som sällan problematiseras. Ett sätt att synliggöra 

för-givet-tagna utgångspunkter är genom en noggrann läsning av källtexterna, genom att 

inlåta sig i diskussion med rättsvetarna. För begriplighetens och precisionens skull 

innebär det att jag i relativt stor utsträckning blir hänvisad till att citera de texter jag vill 

13 Camus, Myten om Sisyfos s. 10.
14 Camus, a.a. s. 11.
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kommentera och analysera. Tyvärr har kompromisser varit oundvikliga på grund av det 

tids- och omfångsmässiga utrymme som stått mig till buds. Till förmån för mer 

ingående analyser av de källor som tas upp till diskussion har jag valt att bitvis begränsa 

mig till ett relativt litet antal källtexter. I den mån analysen av en viss text har kunnat 

illustrera en poäng, eller ett tankemönster som jag vill uppmärksamma, har jag inte 

alltid sett det som nödvändigt att återge ytterligare texter som belyser samma sak.

Eftersom rättskulturen kan antas ha en avgörande inverkan på det juridiska 

tankemönstret kräver framställningen en resa bakåt i tiden; det krävs att äldre texter 

återges och diskuteras. Vidare kräver ämnet att jag inte begränsar mig till att diskutera 

enbart den tysta utfästelsen, eftersom detta begrepp leder vidare till en mängd andra 

begrepp. Den ”tysta utfästelsen” kräver en diskussion om ”utfästelsen”, och 

”utfästelsen” i sin tur om ”viljeförklaringen”. Kritiken av den tysta utfästelsen utgår från 

vissa uppfattningar om dessa begrepp, men också från uppfattningar om vad som är en 

”egentlig” och ”fiktiv” utfästelse. Det ”egentliga” ska här förstås som någonting 

faktiskt, medan en tyst utfästelse eller s.k. ”garantifiktion” ska stå för någonting icke-

faktiskt – ett påhitt.

Ett så komplext nät av betydelser och distinktioner, som alla hämtar näring från 

varandra och hör ihop, kan svårligen behandlas på ett rakt och välstrukturerat sätt. 

Ytterligare svårigheter bjuder ämnet, eftersom jag söker ifrågasätta och synliggöra 

någonting som för de allra flesta – inklusive mig själv – är svårt att se i all sin 

normativitet. Jag blir därför tvungen att cirkulera, röra mig vidare, återkomma, dröja 

kvar och på detta sätt söka inringa vissa problem, i hopp om att tankarna ska bli 

klarare.15 I och med detta föreställer jag mig att strukturen på uppsatsen kommer att 

avvika något från den sedvanliga. 

För att ge arbetet mer konkretion och förtydliga den teoretiska diskussionen har jag 

valt att anknyta till praxis, i första hand till NJA 2001 s. 309, eller det sk. 

Dieselloksfallet. Det gäller frågan om produktansvar och har varit föremål för kritik i 

litteraturen. Denna kritik är belysande för det juridiska tankemönster som jag själv vill 

granska närmare. Och med detta rättsfall övergår jag nu till diskussionen.

15 Tänkandet i rörelse är en bild som återkommer i den tanketradition som utgår ifrån Wittgenstein. Jfr. 
t.ex. Samuelssons tillvägagångssätt, så som det beskrivs i Tolkning och utfyllning s. 51 st. 2. Jfr. också 
Wittgenstein, Om visshet § 532, där han beskriver sitt tänkande som en cirkelrörelse: ”Jag filosoferar 
nu som en gammal kvinna som ständigt förlägger något och på nytt måste leta efter det; än 
glasögonen, än nyckelknippet.” Se äv. Tractatus logico-philosophicus § 4.112: ”Filosofins syfte är att 
göra tankarna logiskt klarare. Filosofin är ingen lära utan en aktivitet.”.
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2. Mellan raderna på dieselloksfallet

NJA 2001 s. 309 (Dieselloksfallet) gällde frågan om produktansvar mellan två 

näringsidkare: ett tågåkeri hade beställt en motorolja, varvid det specificerat att denna 

skulle motsvara en viss på marknaden saluförd olja. Köparen hade också klargjort för 

säljaren att de lokmotorer för vilka oljan var avsedd var försedda med en silverlegering, 

som skulle skadas om oljan innehöll zink. Utan att lastas för culpa hölls säljaren ändå 

ansvarig för den produktskada som uppkom då oljan, som innehöll zink, skadade 

motorerna.16 

I domskälen konstaterar HD att då en överenskommelse inte träffats, men 

omständigheterna kan anses jämförliga med en utfästelse, har i praxis säljaren ansetts 

kunna ha ett skadeståndsansvar. Säljarens uppträdande har då tolkats som ett slags tyst  

garanti för att varan inte skulle ha skadebringande egenskaper.17 Det föreligger alltså 

enligt HD:s mening i dessa fall ingen faktisk eller egentlig överenskommelse mellan 

parterna, men situationen ska ändå tolkas som om en uttrycklig utfästelse har lämnats av 

säljaren. Än tydligare uttrycks detta i hovrättens domskäl, där termen garantifiktion får 

beskriva fall i vilka det saknas en uttrycklig garanti, men där säljaren ändå får anses ha 

utfäst vissa egenskaper hos en vara.18 

I resonemanget gör HD en distinktion mellan den egentliga utfästelsen och det, som 

man enbart kan anse är en utfästelse. ”Anses”-formuleringen kan beskrivas som ett fast 

element i svensk avtalsrätt – se t.ex. 4 § 2 stycket och 6 § 2 stycket avtalslagen 

(1915:218) – och när denna formulering används i domskrivning kan det ofta tolkas 

som att rättstillämparen ”finner” eller ”fastställer” någonting. Om en utfästelse ”anses" 

föreligga skulle det alltså kunna tolkas som att domstolen fastställer att en utfästelse har 

lämnats. Formuleringen återvänder till domstolen själv, till dess auktoritativa ställning – 

dvs. det faktum att rättstillämparen avgör frågan om en utfästelse lämnats eller ej. 

Därmed belyses att lämnandet av en utfästelse inte är en handling som ligger i 

16 Sammanfattningen inspirerad av Anderssons kärnfulla dito i artikeln Pragmatism och formalism s. 53.
17 NJA 2001 s. 309, s. 317 st. 4. Jfr. bl.a. NJA 1985 s. 641 (bensinen), NJA 1968 s. 285 (dillodlingen) 

och NJA 1945 s. 676 (alunpulvret).
18 NJA 2001 s. 309 (s. 314 st. 2). Jfr. HD:s domskäl i NJA 1985 s. 641 (”Bensinen”): ”Om en säljare 

uttryckligen garanterar att varan inte har vissa angivna skadebringande egenskaper, är säljaren på 
kontraktsrättslig grund ansvarig gentemot köparen till följd av garantin. […] Någon sådan klar och 
uttrycklig garanti är det emellertid inte fråga om i detta mål. […] I doktrinen har uttalats att praxis 
uppvisar exempel på att ersättningsansvar ålagts säljaren gentemot säljaren enligt en underförstådd 
garanti eller med stöd av garantiliknande resonemang […]”.

7



förklaringsavgivarens händer; det är ingenting som en individ gör utan ett omdöme som 

domstolen fäller (men givetvis med utgångspunkt i vad som gjorts, sagts etc.). Detta blir 

särskilt tydligt då domstolen först efter en mer ingående tolkningsoperation kan fastslå 

att en utfästelse föreligger (när det inte tycks vara fråga om ett s.k. ”klart” fall).

Just vad gäller produktansvaret tillkommer en ytterligare dimension vid analysen av 

”anses”-formuleringen, eftersom den går tillbaka på den gamla köplagen och Tore 

Alméns köplagskommentar.19 Kommentaren och ”anses”-terminologin debatterades 

ivrigt i rättslitteraturen under 1900-talet, och de blev därmed granskade utifrån den 

rättsrealistiskt influerade fakta/fiktion-distinktionen.20 Begreppen ”anses-utfästelse” och 

”garantifiktion” ställdes mot den ”egentliga” utfästelsen och garantin. I litteraturen är 

utfästelse-begreppet ofta förbehållet situationer då någon lämnat en utfästelse, dvs. 

förklarat någonting i syfte att åta sig ansvar. En sådan ”egentlig” utfästelse är att 

betrakta som en viljeförklaring som uttrycker en ”faktisk” vilja att åta sig juridiskt 

ansvar.

Det faktum att domstolarna använder sig av samma terminologi måste emellertid inte 

betyda att de uttrycker samma slags teoretiska ställningstaganden – de ägnar sig som 

bekant inte åt rättsdogmatik, utan åt rättstillämpning.21 I denna verksamhet är de 

hänvisade till de juridiska begreppen, men de ”spelar ett annat spel” än det 

rättsteoretiska. När HD skriver att ”en överenskommelse inte träffats, men 

omständigheterna kan anses jämförliga med en utfästelse” kan det därför lika väl 

betraktas som en tolkning av utfästelsebegreppet som en teoretisk distinktion mellan 

”egentlig” och ”icke-egentlig” utfästelse. Terminologin blir teoretiskt laddad först då vi 

tolkar domstolens uttalanden som delar av ett teoretiskt systembygge.22

Som HD framhåller finns det fall då man i praxis ansett att en viss situation eller ett 

visst beteende måste tolkas som att en utfästelse lämnats, helt oavsett om 

tolkningsunderlaget ger anledning att anse att en ”faktisk” vilja att åta sig juridiskt 

ansvar förelegat. I den rättsvetenskapliga litteratur som kommenterar dessa rättsfall eller 

de rättsfigurer som de aktualiserar framhålls ofta på ett eller annat sätt att ett 

ansvarsåtagande enbart kan utgöras av ett ”faktiskt” åtagande av ansvar (genom en 

19 Se gamla köplagen (1905:38) §§ 1, 24 och 42 samt Alméns kommentar till dessa i Om köp och byte av 
lös egendom.

20 Se bl.a. Lundstedt, SvJT 1921 s. 325 ff. och SvJT 1924 s. 241 ff. Se härtill Carlson, SvJT 1922 s. 361 
ff. och vidare Björling, SvJT 1923 s. 19 ff. samt SvJT 1924 s. 425 ff. Jfr. Lehrberg, Lagstiftaren vilse i 
egen labyrint? s. 325 ff. och Ramberg, Mysteriet med den tysta utfästelsen s. 405 ff.

21 Jfr. Frändberg, Om hermeneutik – några reflexioner s. 12 f.
22 Se avsnitt 8 nedan.
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viljeförklaring).23 Ett vanligt inslag i denna kritik är att termen ”fiktion” eller 

”garantifiktion” används i pejorativ bemärkelse för att beskriva fall då rättstillämparen 

funnit att en utfästelse förelegat, trots att det i kritikernas mening saknats stöd för att det 

nödvändiga viljeelementet förelegat.24 Kontentan är att rättsligt ansvar inte bör åläggas 

till följd av en sådan ”fiktiv” utfästelse, då den endast är en juridisk konstruktion som 

saknar verklighetsförankring. Innan vi går vidare till den kritik, som mer specifikt gäller 

just den tysta utfästelsen och Dieselloksfallet, finns det anledning att dröja kvar ett slag 

vid utfästelsen och förklaringsbegreppet. Först mot denna bakgrund kan kritiken mot 

den tysta utfästelsen framträda riktigt tydligt.

3. Viljeförklaringen och längtan efter det allmängiltiga

3.1 Ett försök till gränsdragning

I artikeln Utfästelse och »enuntiation»25 brottas Hjalmar Karlgren med viljeförklarings-

begreppet. Han framhåller där att spänningsfältet mellan ”utfästelse” och ”enuntiation” 

erbjuder en särskild svårhanterlighet; det senare begreppet beskrivs som de fall, då en 

kontrahent i samband med ingående av ett avtal genom (konkreta) positiva uppgifter – 

som dock inte anses ha karaktären av garanti eller annat avtalsmässigt åtagande – 

inger motparten föreställningen att sakläget i ett angivet hänseende är beskaffat på visst 

sätt. Utfästelsen däremot, betraktas som avtalsvillkor, som ett rättsligt åtagande av 

ansvar.26 Artikeln är intressant av flera skäl: Karlgren har en tydlig rättsrealistisk 

23 Se bl.a. Ramberg, a.a. s. 409, Bert Lehrberg, Lagstiftaren vilse i egen labyrint? s. 330 ff. och Anders 
Agell, Säljarens ansvar för faktiska fel enligt jordabalken och köplagen SvJT s. 738. Jfr. Karlgren, Till  
frågan om den rättsliga viljeförklaringens imperativa natur s. 327, där Karlgren försöker, men inte 
lyckas, krångla sig ur viljetänkandets järngrepp: ”Är överhuvud något innebörds- eller viljemoment 
relevant? Anknytes till något annat rättsfaktum än – rätt och slätt – förklaringen själv? Svaret lär i 
princip, och primärt, böra vara nekande. Förklaringen tillerkännes rättsverkan utan att undersökning 
företages huruvida dess avgivare därmed åsyftat en definitiv disposition. […] En vilja som utan vidare 
antages föreligga kan man i rättsfaktumhänseende, synes det, vara utan. Den blir ett onödigt påhäng. 
Det anförda håller emellertid streck allenast så länge (den uttryckliga) förklaringen utgör det enda 
material domstolen i förevarande hänseende har att lägga till grund för sitt avgörande. Såsom jag 
utvecklat […] förändras läget, när man av andra omständigheter än förklaringen kan sluta sig till att 
dess upphovsman icke velat, att de rättsverkningar han i förklaringen angivit skola inträda.” Som 
synes är frågan huruvida en vilja ska eftersökas nära förbunden med den avgränsning Karlgren väljer 
att göra kring begreppet ”förklaring”. Se härtill Karlgren, Utfästelse och »enuntiation» s. 126 ff., där 
förklaringsbegreppets avgränsning utgör huvudtemat (se äv. avsnitt 3 nedan).

24 Se hänvisningarna i n. 17, här särskilt Ramberg.
25 Karlgren, Utfästelse och »enuntiation» s. 126.
26 Karlgren, a.a. s. 126. Karlgren förklarar i n. 1 att framställningen enbart hänför sig till positiva 
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utgångspunkt, men resonerar samtidigt som om han ansatts av tvivel. Inledningsvis 

verkar han hoppfull, men tycks allteftersom resonemanget utvecklas misströsta allt mer. 

Kan vi överhuvudtaget tolka avtal med ändamålet att vi ska lyckas fastställa vad 

avtalsparterna menat? Just tvivlet är det mest intressanta här – vi behöver en väg in i 

tvivlet, en möjlighet att ifrågasätta det vi ofta tar för givet. Karlgren ger nu, genom sin 

resonerande text, en sådan ingång till ett kritiskt förhållningssätt.

Karlgren frågar hur förevarande distinktion mellan utfästelse och enuntiation är 

möjlig, men tillägger att det är näraliggande att betvivla denna möjlighet: 

”Har vid ett avtals slutande en kontrahent lämnat uppgifter som är av betydelse för andra 

parten och som denne tagit fasta på, vore det förfelat, ja skulle i grund och botten innebära 

en motsägelse, att förlägga dessa utanför avtalet. Distinktionen vore godtycklig och 

saknade inre berättigande.”27 

Exakt vari motsägelsen skulle bestå anger inte Karlgren, men det verkar rimligt att anta, 

att den grundar sig på en förståelse av avtalet som en ömsesidig överenskommelse: om 

den ena parten har blivit upplyst om ett antal sakomständigheter och på grund av dessa 

ingått en avtalsrelation med den andre, och vidare trott att dessa upplysningar varit del 

av avtalet, så kan man inte gärna bortse ifrån uppgifterna när man fastställer avtalets 

innehåll. Överenskommelsen har ju då ingåtts på just dessa premisser; de utfästelser 

som kan ha lämnats utgår ifrån och förutsätter dem. Den överenskommelse som man 

har ingått, är med andra ord inte samma överenskommelse, om man bortser ifrån de 

sakupplysningar som föranlett utfästelserna. Detta kanske självklara påstående visar 

endast, att man inte kategoriskt kan bortse ifrån ”rena” sakupplysningar då man 

fastställer avtalsinnehållet. Det skulle nämligen föreligga en motsägelse om man 

fastställde avtalsinnehållet med bortseende ifrån dem, eftersom man då skulle fastställa 

det till någonting annat än om man hade tagit hänsyn till uppgifterna. Avtalsbegreppet 

tycks alltså kräva att man tar hänsyn till mer än enbart direkta, uttryckliga åtaganden: 

om man bortser ifrån den kontext, i vilken ett åtagande görs, kommer åtagandets 

betydelse ofta att bli en annan.

Men Karlgren menar att saken inte kan klaras upp så lätt – det är inte bara att räkna 

alla sakupplysningar som delar av avtalet. En kontrahent kan under förhandlingarna om 

uppgifter, och att ”positivt uppträdande i övrigt” lämnas åsido. Som han framhåller själv görs denna 
avgränsning för att förenkla framställningen. Det tycks här inte finnas några hinder mot att utvidga 
resonemangen till att gälla också annan kommunikation än den av Karlgren direkt avsedda.

27 Karlgren, a.a. s. 126.
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ett avtal eller vid själva avtalsslutet lämna uppgifter av väsentlig betydelse för 

motparten, som inte rimligen kan bedömas som beståndsdelar av avtalet och anses vara 

av den beskaffenheten att de – om de visar sig felaktiga – skulle föranleda 

kontraktsansvar. Det kan tydligt ha framgått för motparten, att uppgiftslämnaren inte 

ville bära ansvar för uppgifternas riktighet (om det till exempel framgår att de härrör 

från en tredje part och uppgiftslämnaren själv inte går i god för dem). Men detta 

utesluter inte att motparten ändå förlitat sig på att uppgifterna varit riktiga.28 Det faktum 

att en part förlitat sig på vissa uppgifter är alltså inte tillräckligt för att de ska utgöra del 

av avtalet; i Karlgrens mening måste det också finnas en befogad tillit till att uppgifterna 

var del av avtalet, till att uppgiftslämnaren ville ”stå för” att de var riktiga.

Karlgren resonerar här utifrån ett rättsrealistiskt perspektiv, som bland annat anknyter 

till Axel Hägerströms syn på det privaträttsliga viljeförklaringsbegreppet.29 Om 

motpartens befogade tillit ska kunna vara avgörande, så måste den gälla det faktum att  

uppgiftslämnaren genom uppgifterna ville binda sig rättsligt i visst avseende – inte 

enbart uppgifterna i sig. Vare sig avtalsbundenheten anses vila på uppgiftslämnarens 

uttryckta vilja att binda sig rättsligt i visst avseende (den s.k. viljeprincipen eller 

28 Karlgren, a.a. s. 127.
29 Se Karlgren, a.a. s. 127, där han hänvisar till det ”imperativa momentet” som en väsentlig del av 

viljeförklaringen (citerat strax nedan). Det imperativa momentet ska enligt Hägerström förstås som en 
förordnande form hos förklaringen, som uttrycker att vissa rättsverkningar ska inträda, t.ex. ”jag skall 
till dig prestera det eller det”. Jfr. Hägerström, a.a. s. 105. Se äv. Karlgren, Till frågan om den rättsliga 
viljeförklaringens imperativa natur s. 324: ”Enligt en alltjämt härskande uppfattning i juridisk doktrin 
utgöres en rättslig viljeförklaring av ord, tecken, beteenden o.s.v. som giva uttryck för eller meddela 
den handlandes vilja att uppnå vissa rättsverkningar. Man räknar sålunda med en vilja till 
rättsverkningar (»Geschäftswille»), å ena sidan, och en förklaring som uttrycker eller meddelar denna 
vilja, å den andra. […] Häremot har, såsom borde vara bekant, Hägerström och efter honom bl.a. 
Olivecrona riktat kritik. Hägerström framhåller, att en kontrahent icke rimligen kan föreställa sig, att 
hans blotta föresats till eller önskan om rättsverkningar skulle kunna ha någon rättslig effekt. Den vilja 
som finnes hos den förklarande är icke heller av denna art utan går ut på att genom förklaringen 
framkalla de ifrågavarande rättsverkningarna. Men att förklaringen skulle kunna uttrycka eller 
innefatta ett meddelande om en sådan vilja är orimligt. En vilja som har förklaringen själv till föremål 
kan icke uttryckas genom förklaringen. Därmed finge man ju aldrig tag i förklaringen själv; hunden 
springer efter sin svans. För att en förklaring skall kunna uttrycka en vilja, måste denna vara skild från 
förklaringen. Men någon sådan vilja, den »Geschäftswille» som doktrinen bygger på, existerar ej. 
Detta synes såvitt nu först angår uttryckliga viljeförklaringar – alltså förklaringar varigenom i 
adekvata termer företagas överlåtelser eller upplåtelser, avgivas utfästelser eller meddelas eftergifter – 
vara svårt att jäva.” Jfr. Hägerström, a.a. s. 100 ff. (För ett välartikulerat motargument till Hägerströms 
förklaring av rättshandlingsviljans logiska omöjlighet, se Svein Eng, ”Hva er en viljeserklæring?” – 
er det logisk umulig at disposisjonsvilje er begrepsmessig kjennetegn ved privatrettslig disposisjon?  
SvJT 1993 s. 1 ff.). Sammanfattningsvis tycks Karlgren, med vissa egna preciseringar, hålla med 
Hägerström om grundtanken att förklaringen (åtminstone i huvudfallet) måste uttrycka en vilja att 
genom densamma åstadkomma vissa rättsverkningar, och att en sådan vilja uttrycks med en imperativ 
form hos förklaringen. Ståndpunktens dragningskraft tycks även kunna spåras hos Karlgren då det 
gäller konkludenta (underförstådda) viljeförklaringar, eftersom han eftersöker uttalanden ”vid sidan av 
förklaringen” som i någon mening visar att ett visst uttalande var avsett att medföra rättsverkningar. 
Hägerströms inflytande visar sig också mer allmänt i en vilja att grunda viljeförklaringen på ”faktiska” 
förhållanden.
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viljeteorin) eller motpartens befogade tillit till att en sådan vilja uttryckts (den s.k. 

tillitsprincipen eller tillitsteorin), så härleds avtalsinnehållet från en ”faktisk vilja” att 

binda sig rättsligt; övervägandena utgår ofta ifrån ett spel mellan dessa båda hänsyn. 

Men resonemanget återvänder ständigt till en och samma mittpunkt: nämligen just 

”psykisk” (”faktiskt”, ”egentlig” etc.) vilja.30 Karlgren fortsätter:

”Härmed kunde då synas vara given en hållbar anvisning om hur gränsen mellan utfästelse 

och enuntiation bör dragas. I anslutning till vad som ock lärer vara härskande lära skulle 

man antaga, att för att något skall anses vara garanterat eller eljest utfäst (ha egenskapen av 

avtalsvillkor) fordrades, att enligt vad som framgått för motparten det förekommit en 

disposition å uppgiftslämnarens sida; uppgiften måste ha varit föremål för hans, som det 

ofta heter, ställningstagande och beslut. Har uppgiftslämnaren åter endast velat ge en 

faktisk upplysning utan att underkasta sig ansvar för dess korrekthet, fattades något för en 

förklaring och dess innehåll väsentligt, det imperativa momentet, och blott enuntiation vore 

förhanden.”31

Karlgren menar att denna ståndpunkt synes väl underbyggd, och att det otvivelaktigt 

också är så, att man utifrån denna utgångspunkt kan komma ett visst stycke på väg, när 

det gäller att nå fram till en distinktion mellan utfästelse och enuntiation. Det finns, 

menar han, vissa klara fall, som exempelvis då uppgiftslämnaren i det enskilda fallet 

direkt har iklätt sig ansvar för riktigheten av vad han uttalat – genom vad man kan kalla 

en ”förklaring vid sidan av uppgiften”. Vidare menar han att det är fråga om ett klart fall 

då en förklaring upptar ordet ”garanti”.32 Karaktäristiskt för Karlgren är dock ett 

resonerande förhållningssätt till sina egna ståndpunkter, och han tillägger i anslutning 

till det sagda att rättsordningen, i de fall då själva ordet ”garanti” får avgöra om ett 

uttalande ska behandlas som en utfästelse,  bygger på ett objektivt faktum och inte på att 

man i det föreliggande fallet kan sluta sig till någon dispositionsvilja hos den som 

använt ordet. Garantitermen, säger han, betyder helt enkelt att en utfästelse avgivits.33 

30 Den s.k. förklaringsprincipen eller förklaringsteorin har av Stang framlagts som en ”objektiv” 
tolkningsmodell, som innebär att man ska fästa avseende enbart vid förklaringen i syfte att komma 
ifrån viljan som rättsstiftande element (se Lehrberg, Avtalstolkning s. 23). Grönfors har också anslutit 
till denna uppfattning, genom att fokusera på vad han kallar för ”avtalsgrundande rättsfakta”. Som 
Joel Samuelsson framhåller i Tolkning och utfyllning (s. 437) kan en kritiker invända, att själva ordet 
avtal för med sig associationer till det man vill undvika, eftersom avtalet definieras som en frivillig 
överenskommelse. Som vi ska se har förklaringsprincipen (liksom viljeteorin och tillitsteorin) också 
andra problem, särskilt med hänsyn till att uttolkaren i sina omdömen aldrig kommer ifrån sin egen 
subjektivitet. Se diskussionen i avsnitt 9. 

31 Karlgren, Utfästelse och »enuntiation» s. 127.
32 Karlgren, a.a. s. 127.
33 Karlgren, a.a. s. 127.
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3.2 De klara fallen som grund

Vid denna punkt i resonemanget finns anledning att göra halt: Karlgren söker efter ett 

sätt att i generella termer dra upp en gräns mellan utfästelsen och enuntiationen, och 

stödjer sig härvid på det han kallar för de ”klara” fallen. Han vill besvara frågan när en 

sakupplysning kan anses innebära ett ansvarsåtagande, och ger exempel på ett klart fall: 

när man vid sidan av uppgiften garanterat dess riktighet. Men frågan om en person ”vid 

sidan av uppgiften direkt har iklätt sig ansvar för riktigheten av vad han uttalat” är ju 

lika mycket en tolkningsfråga som den ursprungliga  frågan – huruvida 

uppgiftslämnaren velat åta sig ansvar för en uppgifts riktighet. Med Karlgrens 

resonemang har vi alltså inte kommit närmare ett svar på frågan, vad som kan anses 

garanterat i ett enskilt fall, utan endast bytt ut en generellt formulerad tolkningsfråga 

mot en annan. Givetvis kan en sådan förklaring ”vid sidan av uppgiften” bli avgörande i 

det enskilda fallet – och torde också ofta bli det – men frågan är här om det är möjligt 

att få generell vägledning av detta exempel. Kan dessa exempel på klara fall ge oss en 

definition av vad en garanti är? Och hur ser då en sådan ”förklaring vid sidan av 

uppgiften” ut, om man ska beskriva den i generella termer? Går det att ange en form, 

som kan gälla som regel, och vilken form är det då fråga om?

Karlgren tycks syfta på de fall, då någon ”uttryckligen” iklätt sig ansvar i förhållande 

till en lämnad uppgift, och håller dessa fall som klara. Men vad som är ”uttryckligt” 

måste, då man hänvisar till det i generella termer, utgå ifrån vissa normer för vad som är 

ett tydligt sätt att formulera sig på, till exempel positiva uppgifter, grammatiskt korrekta 

uttryck, utförliga och detaljerade beskrivningar etc. Men även det som är uttryckt enligt 

dessa normer kan ju få en annan innebörd än den vanliga, då det i ett enskilt fall 

förekommer i en viss kontext. Således kräver det enskilda fallet alltid av uttolkaren, att 

han eller hon tar ställning till om orden ska tilläggas den ”vanliga” betydelsen i just det 

fallet. Och detta omdöme kan i sin tur inte styras av, om det som är under bedömning är 

”klart uttryckt” eller ”uttryckligt”.

Förhållandet att någon vid sidan av själva viljeförklaringen har uttalat att han eller 

hon vill ikläda sig ett ansvar, eller att ett visst ord (som ”garanti”) använts, kan 

rimligtvis aldrig i sig svara på frågan, om en garanti föreligger. Betydelsen hos ett visst 

uttalande är alltid kontextberoende. Tag bara den situationen, då det av 

omständigheterna framgår att någon lämnat en (uttrycklig) garanti på skämt 
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(exempelvis: ”jag betalar en miljon kronor till dig, om du hinner före mig till 

lyktstolpen där framme”. Man kan visserligen tänka sig en excentrisk mångmiljardär 

som i något sammanhang yttrar dessa ord och där utfästelsen måste anses bindande – så 

även betydelsen hos ett vanligtvis absurt uttalande är onekligen kontextberoende). Ett 

annat exempel är en garanti lämnad i ett skenavtal. Orden eller ”förklaringen vid sidan 

av” kan alltså inte i sig tilläggas någon betydelse, utan de får alltid mening i ett 

sammanhang – och ordval eller formulering i övrigt kan därför inte vara avgörande för 

vad som betraktas som ett klart garantifall. Karlgren framhåller också själv att det i 

undantagsfall kan förekomma ”neutraliserande” motbevisning,34 men han tycks inte 

uppfatta vilket avgörande motargument detta utgör mot uppfattningen att de klara fallen 

kan utgöra regel för tolkningen: Eftersom han medger att omständigheterna kan 

förändra den vanliga betydelsen av ett ord eller en formulering till en mindre vanlig, blir 

hans påstående tautologiskt: ord som normalt sett ska anses utgöra en förklaring ska 

normalt sett anses utgöra en förklaring; ordet ”garanti” kan normalt sett tilläggas den 

betydelse som ordet ”garanti” normalt sett kan tilläggas. Men detta påstående leder ju 

ingenvart, om nu Karlgren vill definiera vad en utfästelse är. Det tycks inte ge oss 

någon fast hållpunkt. Kanske är det centrala problemet här att man utgår ifrån en 

ontologisk förståelse av utfästelsen, när det egentligen inte finns något ”ting” där att 

bestämma.

Om det framgår att avtalet inte var allvarligt menat, har ”jag garanterar...” ingen 

betydelse som viljeförklaring. Som form är alltså uttrycket underordnat kontexten. 

Karlgren framhåller även själv att viljeförklaringen i sig inte är någonting annat än form 

– ett objektivt faktum (ett läte eller en rörelse, om man så vill).35 Men hur kommer man 

då fram till den förhärskande uppfattningen att viss form (exempelvis ”jag garanterar”) 

har företräde till etiketten ”utfästelse” framför annan form? Enbart på den grunden, att 

dessa uttryck vanligen kan ges betydelsen att en utfästelse har lämnats. Detta utesluter 

emellertid inte att även en annan form under vissa omständigheter bör ges denna 

betydelse. Karlgren är här försiktig, och tycks vara medveten om att han befinner sig på 

osäker mark. Emellertid går han inte så långt som till att bryta med uppfattningen att de 

klara fallens empiri (”x betyder i praktiken nästan alltid y”) kan upphöjas till regel (”x 

betyder y”) – en beskrivning av viljeförklaringen från vilken avtalsbundenheten sedan 

ska deriveras. Och de uttryck som inte faller in under, men i det enskilda fallet måste 

34 Karlgren, a.a. s. 127 f.
35 Karlgren, a.a. s. 127.
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anses ha samma betydelse som, ett ”klart” fall, betraktas som undantag, som 

konstruktioner och fiktioner utifrån den formuleringsnorm som uppställts.

Sammanfattningsvis finns alltså anledning att ifrågasätta den bestämmande roll som 

de ”klara fallen” ofta antas ha i tolkningsfrågor. Och om de ”klara fallen” endast är en 

form som inte ger oss svaret i det enskilda fallet, måste omdömet att ett visst uttalande 

är en utfästelse grunda sig på någonting annat. Frågan är på vad.

Bortsett från de klara fallen menar Karlgren att det är förenat med ”utomordentliga 

svårigheter” att på grundval av uppgiftslämnarens (för motparten iakttagbara) vilja 

genomföra ifrågavarande gränsdragning mellan utfästelse och enuntiation. Han 

understryker att dessa svårigheter är så stora, att han undrar om inte hela 

förklaringsmekanismen i vad den bygger på det dispositiva eller imperativa momentet – 

en mekanism som i hans mening krånglar även annars vid konkludenta36 

viljeförklaringar – i förevarande hänseende bli otjänlig att handskas med, och om inte 

andra faktorer måste vara normerande vid gränsdragningen mellan vad som bör 

föranleda kontraktsansvar och vad som icke bör göra det.37 Han fortsätter: 

”I praktiken torde det nämligen, i flertalet fall, vara ett ganska hopplöst företag att med 

hjälp av antaganden om uppgiftslämnarens vilja (sådan denna ter sig för motparten) skilja 

mellan utfästelse och enuntiation. Uppgifterna själva kunna ej gärna ge något besked om 

vilken vilja som ligger bakom.” 

Karlgren drar slutsatsen att det i dessa fall är vanskligt att applicera det hävdvunna 

viljeförklaringstänkandet. Problemet är i hans mening att en lämnad uppgift ”av 

utseendet att döma” ofta kan tolkas dels som ett uttryck för en faktisk vilja att binda sig 

rättsligt, dels som en uppgift om godset som inte ger stöd för en sådan vilja. Man kan 

alltså inte, på grund av den lämnade uppgiftens dubbeltydighet, sluta sig till den ena 

eller andra psykologiska viljan hos avgivaren.

Avseende de s.k. ”oklara” fallen kan jag, som framgått, instämma med Karlgren. Det 

är lönlöst att söka ledning i parternas vilja, eftersom de ligger utom räckhåll. Och det 

låter som en god idé att söka efter någon annan grund för vad som ska föranleda 

kontraktsansvar. Emellertid skiljer vi oss åt i fråga om vad som kan anses vara ett klart 

respektive ett oklart fall. I min mening framstår samtliga fall som oklara i den meningen 

36 Notera här att de ”konkludenta”, dvs. de ”icke-uttryckliga” viljeförklaringarna, likställs med de 
”oklara” fallen.

37 Karlgren, a.a. s. 128.
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att alla uttryck måste tolkas i ljuset av kontexten innan någon betydelse kan tilläggas 

dem. Det är alltså ingen principiell skillnad mellan uttryck som vanligtvis uppfattas som 

klara, och uttryck som vanligtvis skulle uppfattas som oklara. Också Karlgren tar upp 

frågan om kontextens betydelse, men har en annan uppfattning än jag om hur avgörande 

den är: 

”Det invändes givetvis, att man vid bedömningen av vad uppgiftslämnaren hade för syfte 

får hämta ledning från andra omständigheter än uppgifterna själva. Dessa andra uppgifter 

(som tydligen icke behöva ha imperativ innebörd?) få fungera som hjälpfakta vid 

fastställandet av uppgiftslämnarens vilja eller icke-vilja, vare sig man sedan anser dem 

tillhöra förklaringens innehåll eller ej.”38 

Som synes är det av central betydelse för Karlgren att man ska söka utröna avgivarens 

vilja. I detta kan hans ståndpunkt med fördel jämföras med Ekelöfs.39 Men Karlgren 

låter sig inte nöjas med att hänvisa till kontexten, då han menar att denna metod inte är 

så effektiv: 

”Ofta eller oftast äro ej att tillgå dylika hjälpfakta eller icke sådana som ge stöd för en 

vederhäftig slutsats. Och framför allt är det mycket som talar för att hela frågeställningen är 

misslyckad eller ofruktbar. Uppgiftslämnaren har ofta, kanske i regel, ingen anledning att 

för sig själv klargöra vilken inställning han har till de båda alternativen, än mindre bringa 

inställningen, om den föreligger, till uttryck, så att motparten uppfattar eller bör uppfatta 

den. Han tager i de flesta fall för givet, att uppgifterna äro riktiga och inlåter sig ej på några 

reflexioner om hur han för motsatt händelse skulle i det angivna hänseendet ställa sig.”40 

Vad Karlgen uttrycker skepsis inför är just metoden att efterfråga vad en 

uppgiftslämnare hade för syfte med ett visst uttalande. Men detta betraktas ju normalt 

som en grundläggande fråga, mot bakgrund av att det är individens fria vilja som ligger 

till grund för avtalsmekanismen. Man ska ha velat binda sig rättsligt, för att 

avtalsbundenheten ska slå till, eller åtminstone ska man ha uttryckt sig på ett sådant sätt 

att motparten uppfattat att man velat det. Så föreställer vi oss saken. Men som Karlgren 

tydliggör är detta sätt att se på saken problematiskt; vi vill nå fram till ett faktum som 

ligger utom räckhåll, och vidare vet ofta inte ens uppgiftslämnaren hur han eller hon 

ställer sig i ansvarsfrågan:

38 Karlgren, a.a. s. 128 f.
39 Ekelöf, En essay om tolkning och mening s. 7.
40 Karlgren, a.a. s. 128 f.
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”Det blir något hypotetiskt med domstolens bedömning: hur skulle uppgiftslämnaren ha 

förhållit sig, därest det blivit tal om vem som hade att stå risken (jfr. den subjektiva 

förutsättningsläran). Skall man i efterhand söka fastställa huruvida uppgiftslämnaren hade 

den ena eller andra !viljan! härvidlag, kan detta knappast ske utan att fiktioner i stor 

omfattning tillgripas.” 

Karlgrens dom över kontextens betydelse i tolkningen måste förstås mot bakgrund av 

att han föreställer sig tolkningens syfte som ett sökande efter faktisk vilja. Det är på 

grund av detta syfte, som kontexten i hans mening sällan ger något svar. Om man 

istället skulle föreställa sig tolkningen som verksamheten att fastställa ett visst uttrycks 

betydelse – med bortseende från psykologisk vilja – skulle kontexten istället bli ständigt 

relevant. Att tillmäta ett uttryck en viss betydelse skulle då knappast kunna betraktas 

som en fiktion, eftersom ett bortseende från den ”faktiska” viljan leder bort från 

tolkningsuppgiften att försöka fastställa eller upptäcka ett sakförhållande (samt risken 

att tvingas fingera ett sådant). Kvar finns endast den goda eller dåliga tolkningen, samt 

uppgiften att avgöra vilken den bästa tolkningen av det uttryckta ska anses vara. Men 

med Karlgren hamnar vi alltså till slut i det, som den rättrogne rättsrealisten till varje 

pris vill undvika: fiktionen. Rättsrealisten vill ju utgå ifrån fakta, och fakta i fråga om 

vilja måste vara en faktisk vilja. Men kan vi nå dit? Karlgren tycks inte se mycket ljus i 

detta mörker:

”Man kan under sådana förhållanden icke komma till annan slutsats än att efterforskandet 

av uppgiftslämnarens vilja (sådan den framgår för motparten) är inom en mycket vidsträckt 

räjong ett odugligt hjälpmedel för uppdragande av gränsen mellan utfästelse och 

enuntiation, mellan vad som hör till avtalet och vad som ligger utanför. Den vedertagna 

uppfattningen torde icke gå att praktiskt genomföra annat än i rätt ringa utsträckning på sätt 

ovan angivits. I realiteten måste säkerligen andra och objektiva faktorer bli de avgörande, 

till nöds i formen att från dem uppbringas stöd för att uppgiftslämnarens vilja gått i den ena 

eller andra riktningen. Med en sådan kringgående rörelse kan ju skenet räddas.”41

Här framstår nu Karlgren som desillusionerad, ja nästan uppgiven. Men han håller trots 

allt fast vid, att uppgiftslämnarens vilja är det som ska eftersökas, även i de s.k. oklara 

fallen. Även då vi egentligen endast kan utgå ifrån objektiva faktorer. Och visst kan vi 

som Karlgren säger söka rädda skenet, men vi kan också ifrågasätta, om vi verkligen 

41 Karlgren, a.a. s. 130.
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bör efterforska den ”faktiska viljan”. Vi kan fråga oss om språket, så som vi använder 

det, över huvud taget kan förstås som ett uttryck för en sådan föreställd vilja. Och vi kan 

begrunda, hur mening uppstår i språket. På frågandets väg kan vi närma oss den 

gordiska knut som traditionen överlämnat, och frågorna ska nu riktas mot Per Olof 

Ekelöfs tolkningslära.

4. Ekelöf om tolkning och mening

I En essay om tolkning och mening behandlar Ekelöf tolkningen utifrån ett antal 

exempel hämtade från olika livsområden. Den syn på tolkning som presenteras i 

uppsatsen är av rättsrealistiskt snitt och utgår ifrån att sakfrågor/bevisfrågor måste hållas 

åtskilda från rättsfrågor. I denna mall blir tolkningen en bevisfråga, vilket innebär ett 

utrönande av vad parterna ”faktiskt” menat.42 Jag vill i detta avsnitt lyfta fram och 

kritiskt granska några av de premisser som ligger till grund för Ekelöfs ståndpunkt, 

premisser som ofta förblir implicit uttryckta i den etablerade (rättsrealistiska) 

tolkningslitteraturen.

Ekelöfs första exempel utgår ifrån tolkningen av en tvetydig sats i ett brev. Han kan 

inte utan vidare klara ut svårigheten genom att läsa resten av brevet, och  ”återvänder så 

till den tvetydiga satsen för att försöka tolka densamma”.43 Han förtydligar vad han 

menar med detta genom de efterföljande meningarna: 

”Vad jag härvid vill ha reda på är inte vad denna betyder enligt vanligt språkbruk eller 

m.a.o. enligt rådande grammatiska och semantiska regler. Det har jag ju redan klarat ut. Då 

jag konstaterade att satsen var tvetydig, skedde det naturligtvis på grundval av detta 

språkbruk. Man kan endast tolka vad man redan i viss utsträckning begripit.” 

I anslutning till detta citerar Ekelöf i en not också E.D. Hirsch: ”It is obvious that 

understanding is prior to and different from interpretation”.44 Men är det verkligen 

uppenbart att förståelse föregår och skiljer sig från tolkningen? Låt oss undersöka saken 

lite närmare, genom att efterfråga vad Ekelöf här menar med begreppet tolkning.

42 Jfr. Lehrberg, Avtalstolkning s. 17. Jfr. Samuelsson, Tolkning och utfyllning kap. 10.6 (särskilt s. 573 n. 
1642).

43 Ekelöf, a.a. s. 6.
44 Ekelöf, a.a. s. 6. n. 4. Citatet från E.D. Hirsch, Validity in interpretation s. 129.
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Ekelöf understryker särskilt att han återvänder till den tvetydiga satsen för att försöka 

tolka den. Det ställs i kontrast mot vad han gjorde strax innan, då han läste texten och 

uppfattade satsen som tvetydig, samt då han läste resten av brevet i syfte att sprida ljus 

över den tvetydiga satsen. Enligt Ekelöf tycks alltså dessa försök att förstå satsen vara 

någonting annat än att tolka den. Satsens betydelse ”enligt vanligt språkbruk eller m.a.o. 

enligt rådande grammatiska och semantiska regler” är alltså primär; rådande 

grammatiska och semantiska regler är en utgångspunkt eller norm för ”vanligt 

språkbruk”. Om man alltså ser en ”klar och tydlig” (icke tvetydig) text, så är den 

formulerad i enlighet med svenska språkregler. Först när det finns särskild anledning att 

anta, att en annan betydelse än den normala är avsedd, eller då betydelsen enligt 

gällande språkregler inte ger svar, krävs det att man efterforskar vad som egentligen 

menats. Man kan därmed dra en parallell till vad som ofta betraktas som ett ”klart fall” 

under bedömning i en domstol: en situation anses falla inom ordalydelsens klara 

betydelseområde och någon särskild tolkningsoperation anses inte behöva göras. Saken 

är helt enkelt redan klar.

Här finns några saker att anmärka på. För det första bör begrundas vilka språkregler 

Ekelöf egentligen syftar på, när han hänvisar till gällande språkregler. Vad han tycks 

hänvisa till är ordens lexikala betydelse, hur svenska språket lärs ut enligt erkända 

läroböcker samt andra liknande auktoritativt-normativa sammanställningar. Här kan 

noteras att Ekelöf framställer språkanvändning som regeltillämpning, där ett visst unikt 

uttryck ska kunna passas in under vissa allmänna språkregler för att anses klart. De 

allmänna reglerna ger svaret på vad som är klart eller oklart, uttalat eller outtalat etc. 

För det andra kan man fråga sig, med vilken rätt just dessa regler tillämpas som 

utgångspunkt, det vill säga som den punkt där ingen tolkning krävs. Ingen har så att 

säga sett dessa regler eller kunnat konstatera att de finns i någon absolut bemärkelse – 

de är ett sätt att beskriva språket, inget mer. Inte heller är det klart, vad dessa regler har 

med förståelse att göra; vi behöver inte känna till några regler, för att förstå varandra. 

Om vi studerar språkets användning inser vi att kommunikation sker utan direkt hänsyn 

till dessa regler, och att mening kan uppstå oberoende av dem. Hur kan då dessa normer 

för vad som ska anses ”klart uttryckt” i så fall utgöra grund för den betydelse vi 

tillägger ett uttryck? Snarare än att utgå ifrån en norm för det klart utsagda som fastslås i 

”erkända” källor bör vi utgå ifrån hur språket faktiskt används, och detta varierar 

beroende på sammanhang. Således förutsätter all förståelse en medveten eller 

omedveten tolkning. För det tredje kan anmärkas att tolkning här endast framställs som 
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en medveten aktivitet eller handling, vilken genomförs först när någonting inte framgår 

av texten vid en ”vanlig” genomläsning. Det vill säga då det uppstår oklarheter i 

förhållande till ”gällande språkregler”. Om det exempelvis finns ett syftningsfel i en text 

som gör att den kan läsas på två sätt, måste man börja tolka texten, vilket ur Ekelöfs 

synvinkel möjligen kan beskrivas som att aktivt vilja eftersöka en konstaterad oklarhets 

betydelse. Blind för den språknorm han själv utgår ifrån, det han kallar  ”rådande 

grammatiska och semantiska regler”, ser han inte att just denna språkförståelse utgör 

grund för hans initiala tolkning – det han kallar för ”förståelse”.

Ekelöfs ståndpunkt är som tidigare nämnts att tolkning ska uppfattas som ett slags 

bevisvärdering. I anslutning till exemplet med brevet som ska tolkas skriver han: ”Nej, 

vad min tolkning skall ge vid handen är ej vad satsen i och för sig har för mening utan 

vad brevskrivaren menat därmed eller m.a.o. vilken åsikt han avsett att uttrycka.”45 Han 

påstår alltså att det går en skiljelinje mellan att å ena sidan förstå själva textens 

betydelse, och å andra sidan att förstå den betydelse som upphovsmannen avsett att 

förmedla. Men denna enkla uppdelning mellan att ”förstå tecknen” å ena sidan och att 

eftersöka en ”psykologisk avsikt” å den andra blir en aning mer komplicerad då Ekelöf 

skriver i en not:

”Enligt Christensen […] måste läsaren tillgripa tolkning, då det råder diskrepans mellan 

vad författaren menat med sin text och den !fremtrædelseform! han valt härför. Armstrong 

[…] framhåller att meningen hos ett yttrande är en slutsats man kan dra därav !on the 

mental state of the utterer!. Härvid förtjänar emellertid ett ofta citerat uttalande av 

Schleiermacher att uppmärksammas. Denne framhåller att interpreten bör vinnlägga sig om 

att !den Autor besser zu verstehen als er sich selber verstanden hat!. Hirsch […] uttrycker 

ungefär detsamma på följande sätt: !It is very possible to mean what one is not conscious of 

meaning.! !When an author's meaning is complicated, he cannot possibly at a given 

moment be paying attention to all it's complexities.! I exemplet med brevet kunde det 

sålunda komma an på vad brevskrivaren menat, för den händelse han närmare reflekterat 

över vad han skrivit. Ibland är det emellertid omöjligt att med någon rimlig grad av 

säkerhet fastställa en sådan !hypotetisk mening!. Och en interpret bör vara på sin vakt mot 

att förväxla denna med vad han själv skulle ha menat, såvida han var i avsändarens ställe.”46

Vid tolkningen ska man alltså tydligen eftersöka vad brevskrivaren menat, men detta 

”menat” framstår nu som ett svårbestämt begrepp. Om det finns en diskrepans mellan 

45 Ekelöf, a.a. s. 6.
46 Ekelöf a.a. s. 6 n. 5. Citatet av Schleiermacher i egen översättning: Interpreten bör vinnlägga sig om 

att ”förstå författaren bättre än han har förstått sig själv”.
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vad författaren menat och framställningssättet för denna mening, så är det vad 

författaren menat som ska vara bestämmande för tolkningen. Detta är så att säga 

”innehållet” som förmedlas med hjälp av den valda formen. Emellertid bör tolkaren 

dessutom gå utöver författarens medvetna avsikt eller insikt, för att fastställa vad denne 

menat. Vi ska kunna lägga ihop bitarna och med Schleiermachers ord (tagna ur sin 

kontext) ”förstå författaren bättre än han förstår sig själv”. Uttolkarens uppgift tycks 

enligt denna mening kunna jämföras med psykologens, som ska förstå en person genom 

att tolka de tecken som medvetet eller omedvetet serveras analytikern. Så uppstår 

ironin: Det faktum att man från första början eftersöker en psykologisk vilja är ett led i 

strävan att respektera parternas fria vilja och verkställa avtalsbundenheten – detta att 

man har valt att åta sig vissa juridiska förpliktelser ligger i grunden, och det är denna 

vilja man vill utläsa. Blir det då inte motsägelsefullt att genom texten konstruera en vilja 

som ska gälla för att vara partens, men som parten själv inte varit medveten om? Om 

parten nu inte varit medveten om vad han menade, tycks man svårligen kunna beskriva 

situationen som ett medvetet val att binda sig rättsligt. Och hur kan uttolkaren utifrån 

texten inbilla sig, att han får en bättre tillgång till författarens ”faktiska” vilja än 

författaren själv? Denna psykologism tycks leda in i en förvirrande labyrint. Med detta 

är emellertid inte sagt, att man inte kan förstå texten bättre än författaren själv. Om vi nu 

anlägger synsättet, att det är betydelsen hos en text som ska utredas, och inte 

författarens ”psykiska” avsikt, så har författaren själv givetvis inte något 

tolkningsföreträde.

5. Mening som normativ och meningen hos ”normativ”

Det finns en vida spridd uppfattning inom rättsvetenskapen att man som avtalstolkare 

ska eftersöka parternas vilja för att fastställa avtalets innehåll. Denna ståndpunkt 

framstår i sig som helt okontroversiell och står oberoende av den rättsrealistiska 

traditionen.47 Men med detta är emellertid ingenting sagt: den väsentliga frågan är hur 

man ska förhålla sig till viljebegreppet. Som vi har sett uppfattade Ekelöf viljan som en 

”faktisk” eller psykologisk vilja, men ett så uttalat ställningstagande för en 

”faktagrundad” tolkning är svår att finna idag. Det rättsrealistiska arvet lever snarare 

47 Se DCFR II. –8:101 (1): ”A contract is to be interpreted according to the common intention of the 
parties even if this differs from the litteral meaning of the words.”
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vidare i omedvetna utgångspunkter och bilder, som reproduceras i språket.48 Man ser på 

en text eller ett händelseförlopp, i hopp om att kunna dra en slutsats om vad personen 

bakom texten eller handlingen ville, vad avsikten var. Men detta medför inte 

nödvändigtvis att man härbärgerar någon medveten uppfattning om viljan som ett 

”faktiskt ting”, eller att man konsekvent försöker tillämpa någon lära om viljan och 

språket. Att man ”eftersöker viljan” behöver alltså inte vittna om något intentionsdjup 

eller något teoretiskt ställningstagande – det är helt enkelt så vi använder språket vid 

avtalstolkning. Emellertid är det inte säkert att denna användning är helt harmlös, då de 

bilder som närs av språket ändå kan styra oss in i förvirringar. Vi ska här se närmare på 

två samtida läroböcker om avtalstolkning, som avviker ifrån Ekelöfs radikala teori men 

som trots allt tycks plågas av dess spöke.

Adlercreutz/Gorton framhåller i Avtalsrätt II att avtalet förstås mot bakgrund av den 

avtalsfrihet som anses råda.49 Och avtalsfriheten utgår som vi vet från bilden av fria 

individer som väljer att binda sig rättsligt. I framställningen begränsas följaktligen 

tolkningsbegreppet till ett förfarande som utgår ifrån material som är specifikt för den 

föreliggande avtalssituationen (nämligen avtalets lydelse och andra tolkningsdata) som 

belyser vad parterna avsett och uppfattat.50 Frågor vid tolkningen kan formuleras: ”Vad 

menade X med uttrycket Y?” eller ”hur uppfattade X uttrycket Y?”.

När Bert Lehrberg behandlar avtalstolkningens verksamhet utgår han från regeln att 

avtal skall hållas samt parternas korresponderande autonomi.51 Regelns ändamål är i 

hans mening att realisera partsautonomin i form av parternas rätt att själva bestämma 

över avtalets innehåll och rättsverkningar.52 Vidare definieras tolkningen som det 

förfarande, genom vilket den betydelse av en rättshandling som skall läggas till grund 

för fastställandet av dess rättsverkningar bestäms.53 Lehrberg beskriver den mest typiska 

48 Se Samuelssons framställning av rättighetsdebatten och dess följder i Tolkning och utfyllning kap. 7; 
för en kortfattad sammanfattning av debattens förlopp, se särskilt s. 298 f.: ”I rättighetsdebatten mötte 
Ekelöf – som förvaltade arvet från Hägerström – Strahl, Ross och Wedberg – som representerade den 
internationella, !vetenskapliga! filosofin. […] Den stora poängen med mitt sätt att beskriva 
rättighetsdebattens förlopp och karaktär skall vara, att vi kan förmås att se denna debatt som en 
reaktion på det hot, som det tidiga nittonhundratalets scientistiska filosofi ställde juridiken inför – i 
Uppsala specifikt det hot som Lundstedts rättskritik utgjorde. Jag vill visa att vi kunde hantera detta 
hot endast genom att ansluta till en annan, annorlunda men lika scientistisk, filosofi. Följden blev 
visserligen att vi kunde behålla rättighetsbegreppet, och all den traditionella juridikens terminologi, 
men det skedde till priset av att den segrande filosofins premisser kom att cementeras i vårt 
språkbruk.”.

49 Adlercreutz/Gorton, Avtalsrätt II s. 13.
50 Adlercreutz/Gorton, a.a. s. 17.
51 Lehrberg, Avtalstolkning s. 11.
52 Lehrberg, a.a. s. 21.
53 Lehrberg, a.a. s. 16.
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tolkningen som att man arbetar med att tolka de yttringar som avtalet har fått i 

sinnevärlden, till exempel anbud och accept samt parternas avsikter med dessa, i ljuset 

av bevismaterial specifikt för avtalssituationen. Det rör sig enligt hans mening primärt 

om bevisfrågor (sakfrågor): Vad har sagts eller skrivits? Vad har parterna avsett eller 

uppfattat?54 Hos Lehrberg får man alltså förstå tolkningen (i snäv bemärkelse) som 

kopplad till en psykologisk eller egentlig vilja, och denna vilja har enligt Lehrberg 

fundamental betydelse för allt rättshandlande.55 Frågan vad en part avsett eller uppfattat 

betraktas här som en sakfråga. I den mån detta sakförhållande inte kan fastställas, får 

man i Lehrbergs mening fastställa avtalets rättsverkningar med tillgripande av 

utfyllning.56 Utfyllningen, kan man säga, utgör ett undantag från regeln att man ska söka 

fastställa partsviljan såsom ett sakförhållande.

Vad som är intressant att notera är nu hur dessa författare å ena sidan fäster avseende 

vid den psykologiska viljan hos parterna som ett slags ändamål eller syfte med 

tolkningen, som någonting att eftersöka, men å andra sidan samtidigt är medvetna om 

att vara begränsade till förklaringen och det övriga tolkningsunderlag som finns att 

tillgå i sinnevärlden. En aning naivistiskt kan man uttrycka saken så, att vi givetvis inte 

kan läsa någons tankar, och därför är hänvisade till texten, ordet, gesten osv. 

Psykologismen visar sig i strävan att söka bevis för en ”faktisk” vilja eller avsikt, som 

förklaringen antas vara ett uttryck för.

Låt oss nu av pedagogiska skäl leka med tanken, att vi trots allt kunde läsa tankar 

med hjälp av någon avancerad teknisk apparat, och att följande scenario är för handen: 

Som uttolkare har vi just svarat på frågan vad en part menat med ett visst uttalande. Vi 

använder därefter tankeläsningsapparaten för att få ”facit” till vad parten faktiskt avsåg 

vid avtalsslutet. Låt säga att vi då får svaret att parten menat någonting helt annat, avsett 

något annat, än det vi kommit fram till tolkningsvägen. Skulle i detta scenario den 

”faktiska” viljan vara bestämmande för vilken betydelse förklaringen har? Man blir 

frestad att svara nej: vad någon ville säga (ofta uttryckt ”menat” i egenskap av en 

handling eller viljeakt) är inte bestämmande för betydelsen (eller ”meningen” i 

egenskap av vad ”detta får anses betyda”) hos en viss förklaring. Vad vi har att avgöra 

som uttolkare är den språkliga betydelsen, och rena psykologiska förhållanden är därför 

inte av intresse.57 

54 Lehrberg, a.a. s. 17.
55 Lehrberg, a.a. s. 23.
56 Lehrberg, a.a. s. 16.
57 Detta är väl i och för sig ingen nyhet; sedan länge har jurister avvisat tanken att s.k. reservatio  

mentalis skulle ha någon rättslig relevans. Se t.ex. Anders Agell och Åke Malmström, Civilrätt 107 f.
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För att undvika en överdriven tonvikt på förklaringsavgivarens vilja anför man 

emellanåt den s.k. tillitsprincipen eller tillitsteorin som en tolkningsprincip. Man utgår 

då ifrån förklaringsmottagarens ”befogade tillit” till att en viss förklaring uttryckte en 

viss vilja.58 Men med denna krumbukt har vi knappast åstadkommit någon förbättring, 

om syftet med tolkningen är att hedra avtalsfriheten genom att nå fram till en 

psykologisk vilja, avsikt eller uppfattning: om vi tillämpar tillitsprincipen är det ju 

mottagarens istället för förklaringsavgivarens ”faktiska” (psykologiska) uppfattning om 

betydelsen vi eftersöker, en ”realitet” som vi givetvis har lika lite tillgång till, som då vi 

eftersöker förklaringsgivarens vilja.59 Men om vi nu hade haft tillgång till denna 

uppfattning med hjälp av en tankeläsarapparat, så hade en obefogad uppfattning ändå 

inte förändrat läget: bestämmande för vår slutsats som uttolkare blir till sist vilken 

betydelse som vi anser att uttalandet har, eller med andra ord vilken uppfattning som 

kan anses befogad. 

Hur vi än vänder och vrider på saken, verkar vi aldrig komma fram till någon 

”faktisk” vilja, och vi tycks ständigt vara hänvisade till uttolkarens omdöme. Vad 

tolkningsförfarandet kokar ned till är uttolkarens uppgift att tillskriva ett visst uttryck 

eller beteende en viss betydelse, mot bakgrund av vissa språkliga normer (i vidast 

möjliga bemärkelse, alltså med hänsyn till kontext, bruk, gester, tonfall m.m.). Tolkning 

är, till skillnad från vad som ibland hävdas (särskilt då den avskiljs ifrån s.k. utfyllning), 

en normativ verksamhet.60 Uttolkaren fäller ett omdöme om betydelsen hos en viss 

utsaga, och den återkommande referensen till partsviljan – om vi förstår den som ett 

sakförhållande – tycks svår att rättfärdiga. Istället för att fråga: ”vad menade parten?” är 

vi i själva verket alltid hänvisade till att besvara frågan: ”vad betyder det uttryckta?”.61 

Och detta konstaterande väcker ytterligare frågor: Om vi nu ska förstå tolkningen som 

en normativ verksamhet, vilka språkliga normer är det fråga om? Ska man förstå 

omdömet att ”X är ett anbud” som regeltillämpning?

Det kan här leda in i förvirringar om man lutar sig alltför tungt mot den traditionella 

vara/böra-distinktionen; vilken betydelse som är befogad att tillägga en viss förklaring 

kan visserligen beskrivas som en normativ fråga – det finns språkliga och rättsliga 

58 Se bl.a. Adlercreutz/Gorton a.a. s. 41 och Lehrberg a.a. s. 22 f. Jfr. Holmbäck, Avtalstolkning. En 
replik till professor Folke Schmidt, SvJT s. 620 f.

59 Se Samuelsson, a.a. s. 426. Se äv. hänvisningen till Høgberg i n. 1215: ”Man får hålla med Høgberg 
[…] om att ![d]et intensjonale preg er [...] til stede både i viljesteorien, tillitsteorin og erklærings-
teorien!.”

60 Se Samuelsson, a.a. kap. 10.3. Jfr. Lehrberg, a.a. s. 16.
61 Även om de båda uttrycken brukar användas synonymt gör jag just här en åtskillnad av pedagogiska 

skäl.
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normer som inverkar på tolkningen, och uttolkaren får knappast komma till vilket slut 

som helst. Efter detta konstaterande är det lätt (alltför lätt) att uppfatta regeln som 

bestämmande för tillämpningen. Men på samma sätt som partituret inte orsakar 

konsertpianistens framförande, kan förhållandet mellan regeln och juristens tillämpning 

inte heller fattas kausalt.62 Tolkningen kan varken reduceras till ett sökande efter fakta, 

eller till ett sökande efter regler. Saken kan uttryckas så, att distinktionen fakta/norm 

inte utför något arbete här.63

En väsentlig fråga är nu denna: Vad spelar det för roll om man ser tolkningen som ett 

sökande efter en faktisk avsikt eller det mest välgrundade normativa omdömet? Jag vill 

besvara frågan genom att återvända till den s.k. ”tysta utfästelsen” eller 

”garantifiktionen” som den också kallas. I litteraturen har den blivit kritiserad, för att 

man uppfattar den som en juridisk konstruktion utan koppling till någon egentlig vilja. 

Vi ska nu analysera en artikel av Jan Ramberg som kritiserar HD:s domslut i NJA 2001 

s. 309, för att på så vis tydliggöra hur den kritik som riktas mot de tysta utfästelserna 

utgår dels ifrån den ovan angivna psykologistiska hållningen, dels ifrån en kategorisk 

språkförståelse som inte tycks fästa avseende vid språkets faktiska funktionssätt.

6. Jan Ramberg och den tysta utfästelsen

”!Inexakt!, det är egentligen ett klander och !exakt! ett beröm. Och det betyder ju: det 

inexakta uppnår inte sitt syfte lika fullkomligt som det exaktare. Då beror det alltså på vad 

vi kallar för !syftet!. Är det inexakt om jag inte anger solens avstånd från oss på metern när, 

och inte ger snickaren bordets bredd på tusendelen av en millimeter?

Det existerar inte ett unikt noggrannhetsideal; vi vet inte vad vi skulle mena med det – 

om du inte själv bestämmer vad som skall kallas så.”

         Ludwig Wittgenstein64

I artikeln Mysteriet med den tysta utfästelsen uttrycker Jan Ramberg sitt missnöje över 

vad han menar är en benägenhet hos HD att ”laborera med !tysta! avtalstolknings-

moment”, för att på så vis finna en rättsgrund till dess á priori önskade domslut.65 

Ramberg uttrycker med närmast Lundstedtsk vasshet att metoden att åstadkomma 
62 Se Monk, a.a. s. 266. Vi återkommer till frågan om det juridiska omdömet i avsnitt 9 nedan.
63 Jfr. Samuelsson, a.a. s. 547 f. Se äv. kap. 10.3.
64 Filosofiska undersökningar § 88.
65 Ramberg, Mysteriet med den tysta utfästelsen s. 409. En hänvisning till artikeln står även att finna i 

Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt s. 249 not 6.
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rättsverkningar med hjälp av ”fiktiva garantier” aldrig har tilltalat honom.66 

För förståelsen av Rambergs rättsfallsanalys tycks redan artikelns inledande 

meningar erbjuda en nyckel:

”Rättsverkan av annat än uttryckliga utfästelser har under åtskillig tid berett såväl 

domstolar som lagstiftare åtskilliga bekymmer. Detta är i och för sig knappast förvånande, 

eftersom man saknar den fasta utgångspunkt som en klar och tydlig utfästelse 

tillhandahåller.”67

Vi kan här urskilja ett i Rambergs framställning bärande begrepp: den uttryckliga 

utfästelsen. Dessa ställs mot ”annat än uttryckliga utfästelser”, vilket vi något förenklat 

kan kategorisera som icke-uttryckliga utfästelser.68 Dessa ska enligt Ramberg ha vållat 

domstolar och lagstiftare bekymmer, eftersom man saknar ”den fasta utgångspunkt som 

en klar och tydlig utfästelse tillhandahåller”. Med detta kan vi alltså förstå, att den icke-

uttryckliga utfästelsen inte är ”klar och tydlig”, medan den uttryckliga utfästelsen är det. 

Vi kan således urskilja två binarismer: uttryckliga ställs mot icke-uttryckliga; 

klara/tydliga ställs mot oklara/otydliga. Problematiskt är det faktum att ett 

orsaksamband sätts ut mellan ”uttrycklig” och ”klar/tydlig” respektive ”icke-uttrycklig” 

och ”oklar/otydlig” trots att all tolkning – inte bara tolkning av icke-uttryckliga 

utfästelser – kan sägas utgå från någon grad av oklarhet, samt att utfästelsens form inte 

gärna i sig kan vara i sig bestämmande för huruvida en oklarhet förekommer. Vidare 

döljer sig här en viss uppfattning om vad ”det uttryckliga” är, som inte nödvändigtvis tar 

hänsyn till hur språket används – en fråga som behandlas i nästa avsnitt.

Det erbjuder inga svårigheter att föreställa sig ett i sig ”uttryckligt” men 

oklart/otydligt avtalsvillkor – som alltså trots sin ”uttrycklighet” ändå inte kan tillmätas 

någon betydelse vid tolkningen (t.ex. ett skriftligt men oklart avtalsvillkor). Inte heller 

torde det vara svårt att föreställa sig en situation då det är fullständigt klart vad som 

avtalats om man ser till omständigheterna vid avtalsslutet, trots att det varken skriftligen 

eller muntligen uttalats någonting om den ifrågavarande situationen eller avtalet (t.ex. 

ett väletablerat partsbruk). Som vi såg i avsnitt 3.2 ovan tycks varje unikt fall vara lika 

66 Ramberg, a.a. s. 409. Gällande begreppet ”tyst garanti” och det relaterade fiktionsbegreppet, se den 
klassiska replikskiftet mellan Lundstedt och Björling i SvJT 1921 s. 324 ff., SvJT 1923 s. 19 ff., SvJT 
1924 s. 241 ff. samt SvJT 1924 s. 425 ff.

67 Ramberg, a.a. s. 405.
68 Man bör väl dock hålla i minnet att ”annat än uttryckliga utfästelser” inte nödvändigtvis behöver vara 

utfästelser alls. I detta sammanhang tycks översättningen till ”icke-uttryckliga utfästelser” dock vara 
motiverad, eftersom artikeln riktar sig mot den ”tysta utfästelsen”.
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oklart innan det tolkas.

Som Vahlén framhållit måste utgångspunkten för tolkningsproceduren i praktiken bli 

ett klargörande av alla föreliggande tolkningsdata, såsom ett mellan parterna upprättat 

kontrakt, deras uttalanden under förhandlingarna och alla faktiska omständigheter som 

kan åberopas till stöd för parternas intentioner69 vid avtalsslutet. Om alla tolkningsdata 

pekar i samma riktning eller om det kan antas, att parterna från början haft samma 

mening om en aktuell tolkningsfråga, kan man stanna vid det resultat som denna 

individuella bedömning leder fram till. När föreliggande tolkningsdata emellertid pekar 

i olika riktning blir proceduren mer komplicerad. Det blir då fråga om prövning i och 

för sig av innebörden och vikten av de olika relevanta tolkningsdata som finns att tillgå, 

sedan man med tillämpning av vanliga bevisregler fastställt deras förhandenvaro i det 

särskilda fallet.70

Om man ska tala om ”klara” fall, bör det alltså göras i den bemärkelse Vahlén avser: 

fall då samtliga tolkningsdata pekar i en och samma riktning. Överfört på NJA 2001 s. 

309 kan vi inte konstatera att säljarens utfästelse är oklar endast på den grunden att den 

inte artikulerats, eller att den till det yttre syftat på frånvaron av zink istället för 

lämnande av garanti. Detta vore, som framhållits i det föregående, att dra upp 

omotiverade formella gränser för hur språket ska tillåtas bära betydelse.

Ramberg låter emellertid sin uppspaltning i uttryckliga och tysta åtaganden bli 

bestämmande för sitt resonemang:

”den omständigheten att man närmare diskuterat varans egenskaper [min kursivering] 

innebär ju inget stöd för antagandet att säljaren medgivit att skadeståndsskyldigheten vid 

avvikelser skall få en annan omfattning än den som gäller enligt köplagen. Det är endast när 

man laborerar med !tysta! avtalstolkningsmoment som man i så fall kan komma fram till ett 

tilläggsansvar för säljaren som han inte uttryckligen åtagit sig.”71

En betydelsefull aspekt tycks här ha undgått Ramberg: det viktigaste momentet för 

utgången i målet, nämligen att varans egenskaper diskuterats just för att köparen ville 

undvika skador på sina lokmotorer, viftas undan med formuleringen ”närmare diskuterat 

varans egenskaper”. I min mening bör man inte kunna bortse ifrån att diskussionen 

69 För tydlighetens skull vill jag här framhålla, att jag personligen inte tolkar ”parternas intentioner” i 
någon psykologisk bemärkelse. Parternas intentioner får istället förstås som den betydelse man 
rimligen kan tillägga relevanta tolkningsdata, eller med andra ord vad man får anse att det uttryckta 
betyder.

70 Vahlén, Avtal och tolkning s. 217.
71 Ramberg, a.a. s. 409.
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mellan köpare och säljare inte primärt gällde varans egenskaper, utan undvikande av 

skada på köparens lokmotorer – de motorer för vilka oljan var avsedd. Det var skälet till 

att köparen tog upp frågan; om oljan innehöll zink skulle den skada motorerna, vilket 

man inte ville råka ut för. Detta förhållande stod klart för parterna vid avtalsslutet. I 

denna situation, mot bakgrund av att säljaren informerats om allt detta, måste säljarens 

jakande svar till att leverera en sådan olja förstås som en garanti för att oljan inte skulle 

ha skadebringande egenskaper. Det gäller då inte att ur parternas diskussion vaska fram 

ett medgivande eller en avsikt till garanti, utan att bedöma det uttrycktas betydelse i 

ljuset av relevanta tolkningsdata. Med andra ord bör det inte vara fråga om att ur 

diskussionen härleda en psykisk avsikt till rättsligt åtagande; försäkran om zinkfrihet 

betydde helt enkelt att garanti hade lämnats i alla fall. Som tidigare framhållits är det 

uttolkarens uppgift att fälla ett omdöme om uttryckets betydelse på grundval av 

tolkningsunderlaget.

Här kan också den omständigheten framhållas, att ett uttalande vore otjänligt som 

utfästelse om ingen rättsföljd skulle inträda vid en avvikelse. Vidare så, att uttalanden 

angående varan i en avtalssituation är medel för att binda sig själv och motparten. I 

avtalssituationens kontext blir alltså ett uttalande om varan laddat med någonting annat 

än i andra sammanhang, och tolkningen bör anpassas därefter. För att här ta hänsyn till 

både den rättsliga kontexten och det uttryckta, bör detta betydelseskapande samspel i 

tolkningen erkännas. Om ett högst allmänt uttalande om varans egenskaper har lämnats, 

kan detta normalt sett inte förstås som rättsligt bindande (då det inte framgår vad 

avgivaren är bunden till, och uttalandet därför inte kan ges betydelsen av ett åtagande). 

Om emellertid en mycket specifik upplysning om varan har lämnats, exempelvis som 

svar på motpartens fråga, kan detta i sammanhanget förstås som rättsligt förpliktande.

För att relatera även detta till NJA 2001 s. 309 så vore den särskilda utfästelsen som 

säljaren lämnade (att oljan inte skulle innehålla zink) meningslös, om köparen endast 

skulle få ett fat (zinkfri) olja om den levererade oljan avvek från det utfästa. En sådan 

rättsföljd hade ju inträtt även om risken för skador på lokmotorerna aldrig nämnts av 

köparen. Mot bakgrund av köparens uppgifter om just detta, samt säljarens specifika 

försäkran om zinkfriheten, måste alltså åtagandet rimligen tolkas som att den omfattade 

ersättningsskyldighet för produktskada om zink skulle komma att skada motorerna. Om 

man istället väljer att se uttalandet som ”endast” en sakupplysning, skulle inga 

rättsföljder inträda – med en effekt motsvarande att uttalandet tolkats bort. I 

avtalssituationen bör emellertid ett så specifikt uttalande inte bara bortses ifrån, utan om 
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möjligt ges en betydelse som del av avtalet.72 Det har ju trots allt använts som medel av 

säljaren för att få till stånd avtalet, och en avvikelse bör då rimligen också få 

avtalsrättsliga konsekvenser utöver vad som hade varit fallet, om informationen om 

skaderisken aldrig hade lämnats.

I Rambergs ögon är den tysta utfästelsen någonting suspekt, någonting mystiskt. Vi 

har de klara fallen och de oklara. Vi har medgivandet och vi har fallen när ingenting 

medgivits. Med andra ord är det fråga om samma tankemönster som kan spåras hos 

Karlgren, Lehrberg, och Ekelöf: Antingen kan vi utläsa en faktisk avsikt, eller så kan det 

uttryckta inte tillmätas betydelse som utfästelse – allt annat sopas indignerat undan med 

fiktionsbegreppets hjälp.

Rambergs argument att säljaren inte uttryckligen åtagit sig ett visst ansvar är ämnat 

att kasta en skugga över domstolens bruk av ”tysta avtalstolkningsmoment”. Det sagda 

leder emellertid in på en närmare diskussion om just ”det uttryckliga”, vad vi lägger i 

detta begrepp och hur vi sätter det i relation till det icke-uttryckliga eller det outsagda. 

Låt oss därför gå vidare till en språkfilosofisk utredning av just detta: är det självklart att 

vi kan dra upp generella gränser för vad som är uttryckligt, och om vi gör det, som 

Ramberg – kan de då försvaras?

72 Jfr. Ramberg & Ramberg, a.a. s. 132 ang. den s.k. giltighetsregeln: ”[D]et är inte en praktisk lösning 
att utgå från att ett helt eller delvis fullgjort avtal aldrig existerat. Det går inte att, som engelsmännen 
brukar uttrycka det, ”unscramble the eggs”. Man måste istället, trots dissensen eller dissenserna, utgå 
ifrån att avtalet är giltigt (giltighetsregeln) och genom tolkning försöka få fram avtalsinnehållet.” 
Stycket kan möjligen uppfattas som att giltighetsregeln endast tillämpas då frågan gäller avtalets 
giltighet. Jfr. då Lehrberg, Avtalstolkning s. 153: ”Den så kallade giltighetsregeln […] innebär att en 
tolkning som tillför någonting av betydelse i avtalsförhållandet prioriteras framför en som inte gör det 
[…]”. Se också (och i synnerhet – för ett perspektiv som tidsmässigt föregår den rättsrealistiska 
psykologismen) von Savigny, Das Obligationenrecht als Theil des heutigen Römischen Rechts s. 190 
[i egen översättning]: ”Tvivelaktiga viljeförklaringar skall tolkas så, att rättshandlingen om möjligt 
upprätthålls och inte blir ogiltig (k). – Vidare så, att förklaringen inte leder till ett omöjligt eller 
fruktlöst resultat. När det t.ex. vid avyttringen av en slav blir försäkrat, att densamme är vid god hälsa, 
eller inte är en tjuv, så skall denna försäkran inte förstås bokstavligt, eftersom osanningen i det 
försäkrade faktumet inte skulle leda till några rättsliga följder. Snarare skall försäkran tydas så, att 
säljaren vill utlova en ekonomisk ersättning för det fall försäkran är osann (l). Man skall ytterligare se 
till den påvisbara avsikten snarare än till förklaringens bokstäver (m).” [Min översättning].” Trots den 
tid som förflutit sedan von Savignys text skrevs framstår den som högst relevant med avseende på 
Dieselloksfallet.
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7. Om ”det outsagda”

Sören Stenlund behandlar i sin artikel Om ”det outsagda” språkanvändningens 

implicita dimensioner. Han utgår ifrån påståendet att vi, som språkanvändare, kan låta 

någonting vara outsagt och bara antytt i en text eller ett uttalande genom att på olika sätt 

välja våra ord, vårt sätt att formulera oss, vårt tonfall, etc.73 Att språket inte endast består 

av positiv benämning genom ord är knappast ett kontroversiellt påstående, utan snarare 

en självklarhet. Genom att instämma i detta har vi emellertid ställt ena foten i en 

försåtlig fälla: vi har karaktäriserat vissa delar av språket – tonfall, ordval, konstpauser 

m.m. – som implicita, vilket ställs definitionsmässigt mot det explicita. Det explicita 

bestäms i sin tur som det klart formulerade, tydliga och uttalade, medan det implicita 

därmed betraktas som motsatsen: det oklara, otydliga och outtalade. Den ovan angivna 

utgångspunkten att språket inte endast består av positiv benämning förstärker i någon 

mån bilden att det meningsbärande elementet i språket i första hand utgörs av just 

explicit uttalade ord, men att de implicita dimensionerna också kan spela en roll som ett 

slags komplement till eller modifikation av det uttalade.74 När vi reflekterar över språket 

har vi med andra ord en benägenhet att utgå ifrån en norm om det ”klart utsagda”, och 

se dess andra dimensioner som avvikelser från eller modifikationer av huvudfallet av 

språkanvändning, som förstås som ”det uttalade”, ”explicita” eller ”klart utsagda”.75

Stenlund framhåller att det outtalade är en aspekt av vår språkliga kommunikation, 

som inte alla som kan ett språk är medvetna om, och som vi inte heller behöver vara 

medvetna om. Man behöver inte veta vad det betyder ”att antyda någonting” för att 

kunna antyda eller visa någonting som inte är utsagt. Det filosofiskt problematiska med 

idén om det outtalade i det uttalade, uppstår enligt Stenlund när man leds till frågor av 

exempelvis följande slag: Hur kan frånvaron av ord bära mening? Hur kan det icke 

uttalade, själva tystnaden, ha ett innehåll? Hur kan ett meddelande överföras 'mellan 

73 Stenlund, a.a. s. 45.
74 Jfr. här bl.a. Rambergs bild av det klara/oklara resp. det uttalade/outtalade som behandlas ovan. Jfr. 

också Ekelöf, a.a. s. 7, där ett uttalandes kontext behandlas som hjälpfakta. Denna bild hämtar näring 
just ur uppfattningen att det verkligt uttryckta ligger i orden eller det positivt uttryckta, medan det 
implicita eller kontextuella kan komma att modifiera det uttryckta.

75 En illustration kan möjligen vara till nytta: Det finns en välkänd bild föreställande två tecknade, svarta 
silhuetter vända mot varandra. De identiska silhuetterna är separerade av ett vitt fält, och detta vita fält 
är format som en vas. Att endast fokusera på det positivt utsagda i språket är jämförbart med att endast 
fokusera på vasformen, och bortse ifrån silhuetterna. Problemet är bara det, att det är formen på 
silhuetterna som ger vasen dess form. Men man kan också vända på perspektivet, och säga att det är 
vasen som ger silhuetterna deras form. Den givna slutsatsen är, att båda bidrar med lika stora delar 
oavsett vilket fält i bilden man fokuserar på.
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raderna' i en text? Det outtalade ter sig som en filosofisk gåta när man låter sig utmanas 

av frågor som dessa på ett särskilt sätt; när man leds till att renodla idén om det 

outsagda mot bakgrund av en föreställning om det explicit sagda, det i klartext 

formulerade, eller det bokstavligt uttryckta. Att det outtalade ter sig problematiskt och 

gåtfullt beror enligt Stenlund nästan alltid på att man har en alltför förenklad och 

begränsad föreställning om det uttalade.76

Enligt Stenlund glömmer man här bort de skiftande användningar vi har av 

distinktionen mellan det utsagda och det icke utsagda, mellan det antydda och det klart 

uttryckta; man ser inte hur dessa distinktioner själva är beroende av det sammanhang i 

vilket de används. Vad som kan betecknas som outtalat eller bara antytt i en viss 

samtalssituation är ofta förbundet med de beteenden och förväntningar som räknas som 

normala eller typiska för situationen eller för de inblandade personerna. Andra exempel 

hittar vi i anslutning till vissa typer av texter. Vad som är outtalat i en filosofisk eller 

religiös text kan anses vara utsagt i kommenterande eller förklarande texter. Många 

utläggningar av filosofiska och religiösa texter är skrivna i det syftet, men då också mot 

bakgrund av en förutfattad mening om den form som det klart uttalade måste ha.77 Till 

Stenlunds exempel kan vi lägga rättsvetenskapliga texter, i vilka författaren ofta 

omedvetet utgår ifrån en viss norm vad gäller det klart utsagda. Sällan blir detta 

tydligare än då en sådan text behandlar s.k. ”tysta utfästelser” eller försöker upprätta en 

formell gräns för vad en utfästelse är, vilket bl.a. Karlgren och Ramberg har fått 

exemplifiera i denna uppsats.

En av Stenlunds inledande slutsatser är att det outtalade blir bestämt mot bakgrund 

av en norm för det klart utsagda, vilket kan vara en del av det som håller ihop en viss 

tolkningstradition eller intellektuell gemenskap. När de skiftande användningarna av 

distinktionen glöms bort förvandlas den till något av en absolut dikotomi, som bärs upp 

av ens föreställningar om det klart utsagda och av de språkformer som upphöjts till 

norm för vad det innebär att uttrycka sin mening klart och fullständigt.78

Om man vill undersöka ett ords betydelse kan man i viss mån vara betjänt av en 

ordbok eller ett lexikon. Vad man finner där är emellertid en beskrivning av ordet som 

utgörs av ord. Detta görs i första hand med synonymer, men också i viss mån med hjälp 

av kortare exempelmeningar för att belysa hur ordet korrekt bör användas enligt en viss 

norm. Genom studiet av grammatik kan man vidare bilda sig en uppfattning om hur ord 

76 Stenlund, a.a. s. 46.
77 Stenlund, a.a. s. 46.
78 Stenlund, a.a. s. 46
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bildar meningar enligt ett visst regelsystem. Men som vi vet består språket av mer än så. 

Det är ett görande som inte kan fångas i regler, då det är sammanvävt med människors 

beteenden och sätt att vara och leva. Det är i dessa (i regel outtalade) förhållanden som 

språket har sin början.79 Vad som inte finns i lexikon och grammatik är ordens faktiska 

användningar: sägandet, benämnandet, påståendet och frågandet som göranden, vilka 

ett barn börjar tillägna sig just som göranden innan det kan lära sig språkläran. Ett barn 

kan säga saker innan det kan lära sig vad det är ”att säga någonting”; det kan använda 

ord innan det lär sig vad ”ord” är. I ordens användningar i komplicerade mänskliga 

omständigheter finns de outtalade förutsättningar genom vilka något överhuvudtaget 

kan bli klart uttalat.80

Stenlund utvecklar resonemanget genom att kontrastera språket som görande mot 

den bild som förmedlas genom den klassiska språkläran, dvs. vad vi får lära oss om 

språket då vi blir undervisade (”korrekt” användning, grammatiska regler etc.): Den 

förenklade och begränsade föreställning om det klart utsagda eller explicit uttryckta som 

tenderar att göra det outsagda till något gåtfullt och problematiskt, härrör i Stenlunds 

mening till stor del från denna språklära, eller rättare sagt från den normativa roll som 

dess termer, begrepp och kategorier har fått i våra intellektuella traditioner. Språklärans 

begrepp om, och perspektiv på, den språkliga kommunikationen, har fått gälla inte bara 

som ett verktyg vid språkstudier, utan som svar på filosofiska frågor om språkets natur, 

om hur språk egentligen är beskaffade och i grunden är uppbyggda. Språkläran har 

därmed dragit upp en gräns mellan vad som är språkligt och vad som är icke-språkligt. 

Men det är en gräns som är problematisk, och som inte alltid varit explicit uttalad som 

språkfilosofiska teser och ställningstaganden. Gränsdragningen utgörs av 

sammanhållande men outtalade förutsättningar i filosofiska traditioner, i språkteori och 

språkundervisning, och har förmedlats indirekt genom sättet att arbeta, sättet att ge vikt 

och betydelse åt vissa sidor av mänskligt språk, på bekostnad av andra.81  

Detta teoretiska förhållningssätt till språket skulle också delvis kunna hänga samman 

med det västerländska tänkandets traditionella fokus på så kallad propositionell  

kunskap, alltså kunskap formulerad som beskrivande påståendesatser (”mattan är röd”, 

solen skiner” etc.).82 Medan språkregler formuleras inom ramen för den propositionella 

kunskapen och lärs in genom studier, är den faktiska språkliga kommunikationen 

79 Stenlund, a.a. s. 47.
80 Stenlund, a.a. s. 47. Jfr Wittgenstein, Filosofiska undersökningar § 31. 
81 Stenlund, a.a. s. 47 f.
82 Se Williams, Problems of knowledge s. 15. 
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däremot någonting man lär sig genom att använda språket, och snarare en färdighet 

jämförbar med att cykla eller gå. Möjligen är det delvis på grund av denna karaktär av 

icke-propositionell kunskap som den faktiska språkanvändningen under mycket lång tid 

har befunnit sig avsides eller varit osynlig i förhållande till den klassiska språkläran och 

beskrivningen av vad som är språkligt. Avvikelser från språklärans mönster tycks 

snarare ha beskrivits som inkorrekt användning av språket än som en källa till 

ytterligare kunskap om detsamma. Detta skulle också hänga samman med den 

traditionellt filosofiska metoden, där filosofen vill se sitt föremål, i detta fall språket, ur 

en så allmän synvinkel som möjligt, en synvinkel som omspänner alla enskilda 

företeelser, som faller in under begreppet. För att finna en sådan synvinkel måste man ur 

företeelsernas mångfald abstrahera de väsentliga dragen. Ur sådana ”abstraktionsakter” 

har lärorna om språket uppkommit.83

Stenlund understryker att han inte har för avsikt att kritisera språkläran som ett 

praktiskt verktyg för att lära människor att läsa och skriva, eller som ett hjälpmedel för 

att lära sig ett främmande språk, för tolkning eller översättning av texter eller för studier 

av och jämförelser mellan olika språk. Emellertid är han av uppfattningen att dessa mer 

praktiska syften har assimilerats med språkideologiska syften, vilket lett till att 

verktygen och hjälpmedlen tas som normer och läggs till grund för exempelvis 

allmänna begrepp om det välformulerade och klart utsagda.84 Med andra ord har normer 

för hur språket bör användas fått styra vad som anses uttryckt. Detta har lett till ett slags 

hierarki som sträcker sig från ”klart” till ”oklart”: ju längre ett meningsbärande språkligt 

uttryck befinner sig från den klassiska språklärans normer för hur mening bör 

förmedlas, desto mer ”implicit”, ”oklart” och ”outtalat” anses detta språkliga uttryck 

vara.

Stenlunds slutsatser synes höggradigt relevanta om man söker fördjupad förståelse 

för vissa frågeställningar inom rättsvetenskapen. Jag syftar då i allmänhet på frågor 

gällande avtalstolkning och i synnerhet på frågan hur vi ska förstå avtalets implicita 

dimensioner, till exempel ”tysta utfästelser” eller ”garantifiktioner”. Genom att lyfta 

fram vårt förhållningssätt till ”det klara” och ”det oklara” eller ”det uttryckta” och ”det 

implicita” som någonting problematiskt ställs nämligen mycket av den argumentation 

som förekommer i rättsvetenskapen i ett nytt ljus. När exempelvis Jan Ramberg förebrår 

HD för att ”laborera med !tysta! avtalstolkningsmoment”85 för att därigenom komma 

83 von Wright, Logik, filosofi och språk s. 204.
84 Stenlund, a.a. s. 48.
85 Ramberg, a.a. s. 409. Se också citatet ovan vid n. 47.
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fram till ett tilläggsansvar som säljaren ”inte uttryckligen åtagit sig”, kan man inte annat 

än bli fundersam vid en jämförelse med Stenlunds tes. Går det över huvud taget att 

motivera den särställning som ”det uttryckliga” har fått framför ”det icke uttryckliga” 

såsom norm för det klara och tydliga?

8. Att lösa upp förvirringar – med Wittgensteins hjälp

8.1 En bild håller oss fångna

I Filosofiska undersökningar (som utgavs postumt 1953) presenterade Ludwig 

Wittgenstein en mängd banbrytande tankar om språket. Dessa tankar utgör emellertid 

inte någon teori, vilket är viktigt att understryka. Syftet med hans filosoferande bör 

snarare betraktas som negativt, och i förordet till Filosofiska undersökningar skrev han 

själv att han inte skulle vilja bespara andra att tänka, utan, om det vore möjligt, sporra 

någon till egna tankar.86  I biografin Ludwig Wittgenstein – geniets plikt kommenterar 

Ray Monk Filosofiska undersökningar utifrån detta perspektiv:

[S]anningen är att [Wittgenstein] inte säger någonting; han framställer en teknik för att lösa 

upp förvirringar. Om detta inte är dina egna förvirringar, kommer boken att vara av mycket 

litet intresse.87 

Som jag har försökt visa har vi – bl.a. i egenskap av jurister i den rättsrealistiska 

traditionen – ärvt en mängd egna ”förvirringar”. Dessa är av en särskild karaktär, som 

hör samman med språket och hur vi föreställer oss juridikens problem. Situationen 

målas upp av Wittgenstein på ett fint sätt:

”En bild höll oss fångna. Och vi kunde inte slippa ut, ty den var inbyggd i vårt språk och 

detta tycktes obönhörligt upprepa den för oss.”88

Som vi har sett framträder förvirringarna då vi teoretiserar. Ett bra exempel på detta är 

den ovan kommenterade texten av Karlgren, där Karlgren utgår ifrån en mängd bilder 

86 Wittgenstein, Filosofiska undersökningar s. 8.
87 Monk, Ludwig Wittgenstein – geniets plikt s. 323.
88 Wittgenstein, Filosofiska undersökningar § 115
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av vad vilja är, vad en utfästelse är, vad en sakupplysning är, vad ett klart fall är etc. Han 

försöker att lösa de problem som uppstår genom att besvara frågorna, men i detta tar 

han för givna och utgår ifrån många av de bilder som initialt skapat problemen. 

Exempelvis förutsätter frågan ”vad är en utfästelse?” att det finns någonting som man 

kan ringa in, att detta begrepp refererar till någonting. Frågan leder oss att söka efter och 

definiera fenomenet utfästelse, att ställa upp en allmängiltig regel för vad begreppet 

hänvisar till. Karlgren försöker göra just detta – ringa in referenten, den gemensamma 

nämnaren för allt vi kan kalla ”utfästelse”. Han utgår exempelvis också ifrån att 

”utfästelsen” bestäms av viljan. Det är enligt hans åsikt någonting man åtar sig, 

någonting man gör genom en viljeakt. I något avseende hålls han därmed fången, 

eftersom han tvingas att resonera på ett sätt som begränsas av hans grundantaganden. 

Förvirringarna uppstår eftersom språket vid en närmare granskning inte tycks användas 

på detta sätt; ett glapp uppstår mellan hur vi använder språket å ena sidan, och hur vi 

föreställer oss språket å den andra.

Det finns många exempel på bilder av detta slag när vi rör oss i rättsvetenskapens 

domäner. Jag har försökt visa upp och problematisera ett antal av dessa: menandet som 

en psykologisk företeelse och bilden av språket som en representation eller ett utflöde 

av detta psykologiska tillstånd. ”Det uttryckliga” som huvudformen av språklig 

kommunikation och bilden av utfästelsen eller förklaringen som ett objekt (som ett 

ting). Bilden av (den ”synbara”) viljan som bestämmande för språkliga uttrycks 

betydelse. Alla dessa bilder är inbyggda i vårt juridiska språk, i vårt sätt att tala och 

skriva, och de är sammanflätade med vår ”juridiska livsvärld” (som Andersson uttrycker 

saken).89 Vi tenderar att säga: ”Köparen menade X men sa Y, och därför...”, ”Säljaren 

ville inte åta sig ansvar för X och därför...”, ”Vad är en utfästelse?” etc. Genom detta 

juridiska språkbruk reproducerar vi de problematiska bilderna: menandet som en 

handling, viljans bestämmande inverkan på uttrycks rättsverkan, de juridiska begreppen 

som representationer. Vi leds in i ett särskilt slags frågande som ger oss fler 

problematiska svar. Det är här Wittgensteins tänkande, hans ”teknik”, kan hjälpa oss en 

bit på vägen. Inte mot att besvara frågorna eller lösa de specifika problemen, utan mot 

att lösa upp problemen och få dem att försvinna. De gamla frågorna lämnas obesvarade, 

eftersom vi inte längre har någon anledning att ställa dem. Frågan är nu hur denna 

teknik, eller detta perspektivbyte, går till.90

89 Andersson, Barthesianska meditationer s. 88. Se också ovan under 1.1.
90 Visserligen är det rimligt att anta, att rättsdogmatiken är en nödvändighet för all juridik. Det är svårt 

att föreställa sig någon form av regelsystem som inte bygger på begrepp, preciseringar och 
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8.2 Morfologi för ett uttrycks användning

Ett sätt att försöka tydliggöra Wittgensteins teknik är att exemplifiera det tänkesätt som 

den främst riktar sig mot. Jag tänker här utgå ifrån Isaac Newtons (1642–1727) 

rörelselagar för att peka ut ett sådant tänkesätt. Vid en första anblick kan Newtons 

tänkande tyckas irrelevant för juridikens fält, men så är inte fallet. Vad jag vill lyfta 

fram är Newtons sätt att söka bakomliggande förklaringar, ett angreppssätt som också i 

stor utsträckning visar sig i hur vi förhåller oss till språket – bland annat inom juridiken. 

Som kontrast till Newtons metodik presenteras sedan två författare som båda influerat 

Wittgensteins senare tänkande: Oswald Spengler (1880–1936) och Johann Wolfgang 

von Goethe (1749–1832). I ljuset av dessa influenser kan vi slutligen återvända till 

Wittgensteins teknik, som mer direkt relaterar till språkets användning, och vi kan då 

förhoppningsvis få en tydligare bild av hur den är av intresse för avtalstolkningen. 

Newtons rörelselagar syftar till att förklara kroppars rörelser med hjälp av en 

enhetlig, styrande princip som kan sammanfattas med begreppet kraft. Det är här viktigt 

att framhålla att kraft är en abstraktion som används som förklaringsmodell inom 

fysiken, och ingenting som kan observeras i sig. Vad vi däremot kan göra är att 

observera kroppars rörelser och söka efter regelbundenheter. Dessa regelbundenheter 

tycks uppträda enligt ett lagliknande mönster, och baserat på detta mönster kan 

hypotesen om kraftens inverkan på kroppars rörelser formuleras. Rörelserna själva blir 

alltså förklarade med hjälp av någonting yttre, någonting som inte hör till rörelserna 

själva. Kraftbegreppet ger en förklaring till varför kroppar rör sig som de gör, och 

kropparnas rörelser blir till bevis för den eftersökta lagbundenheten. Med denna metod 

försöker man med andra ord finna ett gemensamt ursprung till de observerade 

rörelserna.

Spengler verkade inom en annan tanketradition, som avvek från den newtonska 

förklaringsmodellen. I verket Der Untergang des Abendlandes distingerar han mellan 

formprincipen och lagprincipen. Den förra anser han sammanhöra med historia, poesi 

och liv; den senare med fysik, matematik och död. På grundval av denna distinktion 

lägger han fram en generell metodologisk princip: ”Sättet att identifiera döda former är 

den matematiska lagen; sättet att identifiera levande former är analogin.” Spengler 

definitioner.  Tolkningen bör emellertid inte föras in i den dogmatiska fållan; som framgår hos 
Samuelsson, Tolkningslärans gåta s. 77 f., finns det skäl att dra en gräns mellan teori och praktik – 
och tolkningen bör då hänföras till praktiken. Wittgensteins teknik tycks kunna hjälpa oss till en med 
klarsynt tolkning.
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vände sig starkt emot en uppfattning av historien om en ”förklädd naturvetenskap” – att 

”ta andligt-politiska händelser för gott, så som de dag för dag framträder på ytan, och 

ordna in dem i ett schema av !orsak! och !verkan!”.91 Snarare än att förklara historien 

med lagbundenhet gjorde han analogier mellan olika kulturepoker. Han han ville inte 

betrakta historikerns uppgift som att sammanställa fakta och tillhandahålla förklaringar; 

uppgiften var istället att inse betydelsen av händelser genom att se de morfologiska 

(med Spenglers ord: fysionomiska) relationerna mellan dem.92 

”Morfologi” kan översättas med det svenska begreppet ”formlära” (från grek. 

morfo-, som är ett förled med betydelsen ”form-” och grek. -logi´a som betyder 

”lära”).93 Genom morfologin söker man inte efter bakomliggande, förklarande principer; 

istället betraktar man formerna själva, studerar deras förändringar och söker likheter 

mellan dem genom analogier.94 Där Newtons förklaringsmodell söker efter en mekanisk 

förklaring och ett gemensamt ursprung till något observerat fenomen kräver livets 

områden istället en morfologisk metod. Spenglers morfologiska metod vid historiska 

studier var inspirerad av Goethes tanke om ett morfologiskt studium av naturen, så som 

det tar sig uttryck i Goethes dikt Die Metamorphose der Pflanzen (Växternas 

metamorfos).95

Goethes morfologi motiverades av en avsky för den newtonska vetenskapens 

mekaniska karaktär. Han ville ersätta detta döda, mekaniska sätt att betrakta världen 

med en disciplin som försökte ”känna igen levande former som sådana, som försökte se 

deras synliga och påtagliga delar i ett sammanhang och uppfatta dem som 

manifestationer av någonting inre”.96 På samma sätt som Goethe studerade 

”ödesbestämdheten i naturen och inte kausaliteten” ville Spengler ”utveckla den 

mänskliga historiens formspråk”.97 Wittgenstein, i sin tur, anknyter till denna 

tanketradition. ”Vad jag ger”, sade han i en föreläsning, ”är morfologin för ett uttrycks 

användning.”98 Detta samband klargörs i det verk Wittgenstein skrev tillsammans med 

Friedrich Waismann, titulerat Logik, Sprache, Philosophie:99

91 Spengler, The Decline of the West s. 6. Citerat från Monk, a.a. s. 266 f.
92 Monk, a.a. s. 267.
93 Nationalencyklopedin 2013-06-30, http://www.ne.se/lang/morfologi/258958 och  

http://www.ne.se/lang/morfo-
94 Jfr. Frändberg, Morphological levels as a tool for the general study of law, Rättsordningens idé s. 107 

ff.
95 Monk, a.a. s. 267.
96  Monk, a.a. s. 267.
97  Monk, a.a. s. 267. Se äv. Spengler, a.a. s. 26.
98  Malcolm, Ludwig Wittgenstein: A Memoir s. 66. Citerat från Monk, a.a. s. 267.
99  Monk, a.a. s. 267.
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”Vår tankegång är här parallell med vissa av de synsätt Goethe gav uttryck för i Växternas 

metamorfos. När vi upptäcker likheter har vi för vana att söka något gemensamt ursprung 

till dem. Driften att leda sådana fenomen tillbaka till deras ursprung i det förflutna är i sig 

uttryck för ett visst sätt att tänka. Detta erkänner så att säga endast ett sätt att framställa 

sådana likheter, nämligen att ställa upp en tidsserie. (Och detta sammanhänger förmodligen 

med orsaksschemats unika särställning). Men Goethes synsätt visar att detta inte är den 

enda möjliga uppfattningen. Hans uppfattning om urplantan implicerar inte någon hypotes 

om växtrikets utveckling över tiden, till skillnad från Darwins uppfattning. Vilket är då det 

problem som löses genom denna idé? Det är problemet med en översiktlig framställning. 

Goethes aforism !alla växtens organ är omvandlade blad! ger oss en metod som gör att vi 

kan gruppera växternas organ alltefter deras likheter som om det vore kring något naturligt 

centrum. Vi ser bladets ursprungliga form förvandlas till liknande besläktade former, till 

foderblad, till kronblad, till organ som är till hälften kronblad, till hälften ståndare, och så 

vidare. Vi följer denna sinnliga omvandling av typen genom att med hjälp av 

mellanliggande former förena bladet med växtens övriga organ.

Det är just detta vi gör här. Vi jämför en språkform med dess miljö, eller omvandlar den 

i fantasin så att vi får en överblick över hela det område där vårt språks struktur har sitt 

vara.”100

Betrakta nu följande sätt att begrunda ett juridiskt problem: I en lagregel förekommer 

begreppet ”utfästelse”, och vi frågar oss: ”Vad är en utfästelse?” Denna fråga söker efter 

en regel (en styrande princip, en lag eller en definition – hur man nu väljer att tematisera 

saken) som anger vad en utfästelse är.101 Med detta synsätt utgår vi ifrån att varje ord 

har en betydelse; liksom  ordet ”bord” anses betyda föremålet bord, anses ordet 

”utfästelse” betyda ”föremålet” eller ”fenomenet” utfästelse. Och vi är i vårt frågande 

då i första hand intresserade av fenomenet eller funktionen utfästelse, inte ordet. För att 

komma vidare har vi här en tendens att vilja förklara vad en utfästelse är med hjälp av 

styrande principer: En utfästelse är en viljehandling, alltså uttrycker utfästelsen en vilja 

osv. Man kanske också fastslår att man alltid utfäster sig att göra eller underlåta 

någonting. Alltså är det inte fråga om en utfästelse om man inte kan se tecken på att den 

som lämnat utfästelsen ville åta sig ansvar, lämna en garanti, lämna över 

besittningsrätten till någonting mot en viss betalning etc. Förklaringen tar formen av en 

100 Waismann, The Principles of Linguistic Philosophy s. 80 f. Citerat från Monk, a.a. s. 267.
101 Ett annat sätt att föreställa sig saken är att se begreppet som ett ”kopplingsbegrepp”. Man betraktar då 

(exempelvis) utfästelsebegreppet som en representant för en mängd juridiska funktioner, men utan 
egentligt ”väsen” eller innehåll. Skillnaden mellan dessa synsätt är inte avgörande här, eftersom båda 
leder till att man frågar efter ordets betydelse, eller med andra ord den gemensamma nämnaren för allt 
vi kallar för utfästelser. Se härtill Samuelsson, Tolkning och utfyllning s. 376 ff. samt s. 419 ff.
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metaförklaring, i vilken utfästelsen betraktas utifrån och en genomlysning sker: vilket 

fenomen eller vilka funktioner representerar begreppet? Vi kan här finna likheter med 

Newtons metod att söka efter ett gemensamt ursprung till kroppars rörelser: Juristen 

som resonerar på angivet sätt söker efter en gemensam princip för alla utfästelser, en 

enhetlig förklaring för vad en utfästelse är. Snarare än att se på själva rörelserna, dvs. på 

själva användningen av språket, vill vi finna den bakomliggande regeln som ger 

begreppet ”utfästelse” en enhetlighet. Jag vill här inte ge sken av att det skulle vara 

felaktigt att använda denna metod inom fysiken; språket är emellertid någonting annat 

och kan kräva en mindre naturvetenskaplig metod.102 Med denna insikt kan vi möjligen 

analysera språkliga uttryck på ett mer klarsynt sätt.

Två av Wittgensteins mer välkända begrepp, vilka han använder för att ge en bild av 

språkets användning, är språkspel och familjelikhet. Det bör här framhållas att 

begreppen inte utgör delar av någon lära om språket. De används alltså inte av 

Wittgenstein för att ge en yttre förklaring till språket (av den typ som besvarar frågan 

”vad är språk?”); det hade varit att göra just det som han ansåg kunde leda till 

”förvirringar”. Språkspel och familjelikhet bör snarare förstås i ljuset av den 

morfologiska metoden: De pekar på helt enkelt på olika användningar av språkliga 

uttryck. 

8.3 Språkspel

Magnus Ulväng framhåller i Brottslighetskonkurrens att den klassiska spelmetaforen 

kan användas för att illustrera problemen med att försöka förklara vad ett ord, ett 

begrepp eller en term betyder samt hur svårt det är att finna en avgränsning av ord som 

inte innebär att man låst sig vid en definition som senare inte kan accepteras, eller som 

låser den fortsatta användningen. Man kan således inte ge ett ord en innebörd enbart 

genom att koppla det till något objekt (en sak, ett föremål, ett koncept). Ulväng 

framhåller att tanken bakom den Wittgenstein-influerade språkfilosofin är att man inte 

behöver – eller ens kan – förklara ord, satser, uttryck etc. eller vad språk ontologiskt är. 

Inte heller kan man bygga teorier om hur språk refererar till ”verkliga” saker. Ord har 

med detta synsätt inte en fixerad betydelse på så sätt att de relaterar till objekt som de 

”står för”. Istället är det väsentliga hur ord (eller språk i vidare bemärkelse) används i ett 

102 En uppfattning som går tvärt emot Ekelöfs. Jfr. avsnitt 4 ovan.
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visst sammanhang, vilket förutsätter att sammanhangets deltagare vet hur ordet ska 

användas, dvs. utifrån vilka regler man ger något innebörd eller mening.103 Dessa regler 

för användning förändras beroende på sammanhanget, och det ett sådant sammanhang 

med gemensamma regler kan kallas för språkspel.104

I den inledande paragrafen i Filosofiska undersökningar citerar Wittgenstein ett 

textstycke ur Augustinus Bekännelser, i vilket Augustinus föreställer sig hur han som 

barn lärde sig språket:

”När de [vuxna] nämnde ett föremål och därvid vände sig mot det, märkte jag detta och jag 

förstod att föremålet betecknades genom de ljud som de yttrade, då de ville hänvisa på det. 

Detta förnam jag genom deras åtbörder, alla folks naturliga språk, det språk som genom 

minspel och ögonens uttryck, genom lemmarnas gester och röstens tonfall uppenbarar 

själens förnimmelser, när denna begär eller håller fast eller förkastar eller undflyr 

någonting. Så lärde jag mig så småningom att förstå vilka ting som betecknades genom de 

ord, som jag om och om igen hörde uttalas på deras bestämda platser i olika utsagor. Och 

när nu min mun hade vant sig vid dessa tecken, så uttryckte jag genom dem mina 

önskningar.”105

Von Wright menar att Augustinus beskrivning ger uttryck åt en karaktäristisk 

uppfattning om språkets väsen: De enskilda orden benämner vissa objekt (saker, ting), 

och en sats är en förbindelse av sådana benämningar.106 Att uttrycka saken på detta sätt 

kan emellertid vara en aning missvisande, i ett sammanhang där stycket används som 

utgångspunkt för Wittgensteins egna tankar. Som Monk framhåller valde inte 

Wittgenstein att citera Augustinus för att presentera en teori om språket som han sedan 

skulle visa vara falsk; beskrivningen förekommer i en religiös självbiografi, och inte i 

ett i första hand filosofiskt arbete.107 I det stycke som återges teoretiserar inte heller 

Augustinus – han lämnar en beskrivning av hur han lärde sig tala. Enligt Monk är det 

just därför stycket lämpar sig så väl för att visa vad Wittgensteins filosofiska 

verksamhet riktade sig emot: Augustinus har inte gett uttryck för en  filosofisk 

ståndpunkt utan givit en bild av språket.108 En sådan bild kan reproduceras i 

språkanvändningen helt oavsett om man har teoretiserat över språkets funktionssätt eller 

103 Ulväng, Brottslighetskonkurrens – om relationer mellan regler och fall, Iustus förlag 2013, s. 73 n. 
115.

104 För en mer utförlig analys av Wittgensteins språkspelsmetafor se Samuelsson, a.a. s. 461 ff. 
105 Wittgenstein, Filosofiska undersökningar § 1.
106 von Wright, s. 205. Se också Wittgenstein, Filosofiska undersökningar, §§ 1–3.
107 Monk, a.a. s. 321 f.
108 Monk, a.a. s. 321 f.
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inte, och därför kan det leda tanken fel om man här (som von Wright) påstår att 

passagen ”ger uttryck åt en karaktäristisk uppfattning om språkets väsen”.109 Som 

tidigare framhållits lutar sig de flesta av oss mot dessa bilder (”en bild höll oss 

fångna…” Se citatet ovan) utan att vi själva är medvetna om det – detta är en av 

anledningarna till att problematiken kan vara svår att få grepp om.

Augustinus bild av språket kan enligt Wittgensteins sägas ha sin omedelbara 

tillämpning i ett mera primitivt språk än det som vi faktiskt har. Den som beskriver 

inlärningen av ett språk så som Augustinus gör, tänker troligtvis i första hand på 

substantiv i stil med ”bord”, och ”stol” eller personnamn, i andra hand kanske på ord för 

synliga egenskaper och handlingar, men inte gärna på räkneord, frågepartiklar eller verb 

i det förflutna eller framtiden.110  Augustinus beskriver, fortsätter Wittgenstein, vad man 

kan kalla ett kommunikationssystem. Men inte allt som vi kallar för språk är detta 

system. Frågan om denna framställning av språket är användbar eller oanvändbar måste 

därför besvaras med att den är användbar, men bara på detta snävt begränsade område, 

och inte som en beskrivning för hela språket.111 Frågan om betydelse eller mening, kan 

man säga, är bara ett sätt att förhålla sig till vissa ord i vissa situationer.

I anslutning till Augustinus språkbild presenterar Wittgenstein ett exempel på en 

primitiv språkanvändning, som tycks utgöra en vidareutveckling av Augustinus modell. 

I exemplet ger han en egen bild av hur det är att handskas med ord:

”Tänk nu på denna användning av språket: Jag skickar någon att göra inköp. Jag ger honom 

en lapp, på den står tecknen: !fem röda äpplen!. Han går med lappen till handelsmannen; 

denne öppnar den låda som har påskriften !äpplen!; sedan uppsöker han i en tabell ordet 

!röd! och finner bredvid det ett färgprov; nu uttalar han i tur och ordning orden för antal – 

jag antar att han kan dem utantill – t.o.m. Ordet !fem!, och för varje ord tar han ur lådan 

upp ett äpple vars färg stämmer med färgprovet. – Så, eller ungefär så, är det man handskas 

med ord. – Men hur vet han var och hur han skall slå upp ordet !röd!, och vad han skall ta 

sig till med ordet !fem!? – Jag antar att han handlar som jag har beskrivit det. 

Förklaringarna tar slut någonstans. – Men vad är betydelsen av ordet !fem!? – Här var det 

inte alls tal om någon sådan; bara om hur ordet !fem! nyttjas.”112

Exemplet visar alltså först upp en primitiv språkanvändning. Därefter ställs några 

109 Jfr. Wittgensteins egen behandling av begreppet väsen i Filosofiska undersökningar §§ 91-92 
(särskilt 92).

110 von Wright, a.a. s. 205. Se också Wittgenstein, Filosofiska undersökningar, särskilt §§ 1, 2 och 3.
111 Wittgenstein, Filosofiska undersökningar § 3.
112 Wittgenstein, Filosofiska undersökningar § 1.
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frågor: hur vet vi hur vi ska använda orden? Vad betyder de? Väsentligt är att just dessa 

frågor avfärdas; vi behöver inte besvara dem för att beskriva språket, och vi tycks inte 

heller behöva besvära oss med sådana frågor i det sammanhang som beskrivs. Vi kan 

helt enkelt stanna därvid, att språket används så eller så. Inte ens i detta primitiva spel, 

som bygger på den bild Augustinus tar för given (dvs. en enkel referentiell modell för 

varje ord), låter sig ”betydelsen” inringas och studeras. På detta sätt kan vi betrakta även 

den övriga kommunikationen i exemplet: Lappen med tecknen läses upp av den som 

skickats att göra inköp – han har lärt sig att läsa, och vet att man läser upp tecknen på 

detta sätt. Ljuden uppfattas av handelsmannen – han känner igen ljuden och vet att de 

används på ett visst sätt i handelsboden. Färgnamn lärs in genom att tecknen eller ljudet 

”röd” har använts i samband med att färgen röd har visats upp eller synts till. Vi har 

också lärt oss att använda räkneorden på ett visst sätt. Denna gemensamma användning 

av tecken och ljud mellan handlaren och inköpsmannen kan beskrivas som ett språkspel 

– vilket belyser att spelet avgör hur vi förstår och använder orden, inte någon koppling 

mellan ord och ”verklighet”. I det förevarande exemplet skulle man kunna tala om ett 

”handelsbodens språkspel”, som spelas mellan handlaren och de som kommer till 

honom för att handla. Det finns vissa sätt som man uttrycker sig på, vissa saker man gör 

när man spelar detta språkspel. Ett sätt att förändra Wittgensteins exempel vore att tänka 

sig en skämtsam handlare som ”bytt namn” på alla frukter i handelsboden: om man 

säger ”äpple” får man ett päron, om man säger ”päron” får man ett äpple. Hos en sådan 

handlare skulle människor lära sig att använda ordet ”päron” för det de i andra 

sammanhang kallar ”äpple”, och språkspelet skulle alltså spelas på ett annat sätt där än 

hos andra handlare. Vilken betydelse som ska tillmätas det sagda kan då inte fästas vid 

ordens koppling till ”verkligheten”, utan endast vid deras användning. Man måste ta 

hänsyn till det specifika spelets regler.

8.4 Familjelikhet

Även inom ett och samma språkspel kan uttryck användas på en mängd olika sätt. ”Jag 

lovar” kan t.ex. innebära att ett löfte har avgivits i en viss situation. I en annan situation 

är det ett skämt, i en tredje uttalas det ironiskt etc. Nyårslöften förväntar sig ingen att 

man ska hålla, vilket torde innebära att användningen av ”jag lovar” i den kontexten 

skiljer sig från mer allvarliga situationer, som exempelvis om någon lämnar ett löfte vid 
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någons dödsbädd. Och detta för oss in på begreppet familjelikhet, som enligt von Wright 

är det viktigaste i Wittgensteins sena tänkande vid sidan av språkspelsbegreppet.113 

Wittgenstein ger själv exemplet ”spel”:

”Betrakta t.ex. de företeelser som vi kallar !spel!. Jag menar sådant som brädspel, kortspel, 

bollspel, tävlingslekar, osv. Vad har de alla gemensamt? – Säg inte: !Det måste finnas något 

gemensamt för dem, annars kallades de inte !spel!! – utan se efter om de alla har något 

gemensamt. – Ty när vi ser på dem, kommer du inte att se något som är gemensamt för dem 

alla utan du kommer att se likheter, släktskapsförhållanden, och det i ett stort antal. Som 

sagt: tänk inte, utan se efter! – Se t.ex. på brädspelen med deras många 

släktskapsförhållanden. Gå så över till kortspelen, här finner du många motsvarigheter till 

den första klassen, men många gemensamma drag försvinner och andra dyker upp. När vi 

sedan går vidare till bollspelen, så finns mycket av det gemensamma kvar men mycket har 

gått förlorat. – Är de alla !underhållande!? Jämför schack med kvarnspel. Eller är det alltid 

frågan om att vinna och förlora i en konkurrens mellan de spelande? Tänk på patiens. I 

bollspelen förekommer det att man vinner eller förlorar; men när ett barn kastar boll mot en 

vägg och åter fångar den, är detta drag försvunnet. Uppmärksamma vilken roll skicklighet 

och tur spelar. Och hur olika är inte skicklighet i schack och skicklighet i tennis. Tänk nu på 

ringlekarna: Här finns underhållningselementet, men hur många av de övriga 

karaktäristiska dragen har inte försvunnit! Och så kan vi fortsätta genom de många, många 

andra grupperna av spel. Se likheterna dyka upp och försvinna.

Och resultatet av denna betraktelse lyder nu: Vi ser ett komplicerat nät av likheter som 

griper in i och korsar varandra. Likheter i stort och smått.”114

Resonemanget fortsätter sedan i den efterföljande anmärkningen:

”Jag kan inte karaktärisera dessa likheter bättre än genom ordet !familjelikheter!; ty det är 

så som de olika likheter, vilka består mellan medlemmarna i en familj, griper in i och korsar 

varandra: växt, anletsdrag, ögonfärg, sätt att gå, temperament, etc., etc. – Och jag kommer 

att säga: !spelen! bildar en familj.

Och likaså bildar de olika talsorterna en familj. Varför kallar vi någonting för ett !tal!? 

Väl därför att en – direkt – släktskap med en del ting som man hittills kallat tal; och 

därigenom, kan man säga, erhåller det en indirekt släktskap med annat som vi också 

benämner så. Och vi utsträcker vårt begrepp tal liksom vi vid spinnandet tvinnar fiber till 

fiber. Och trådens styrka ligger inte i att någon fiber genomlöper hela dess längd utan däri 

att många fibrer går omlott.

Om någon emellertid skulle säga: !alltså finns det något gemensamt för alla dessa 

företeelser – nämligen disjunktionen av alla dessa gemensamma egenskaper! – då skulle jag 

113 von Wright, a.a. s. 209.
114 Wittgenstein, Filosofiska undersökningar § 66. Se äv. § 65.
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svara: här leker du bara med ord. Man kunde lika gärna säga: det finns något som löper 

genom hela tråden – nämligen detta att fibrerna kontinuerligt gå om lott.”115

Tekniken att beskriva ett begrepps olika användningar på detta sätt har ett tydligt 

samband med Wittgensteins morfologiska metod. Uttrycket familjelikhet pekar ut 

begreppens skiftande användningsområden: även om ett och samma begrepp saknar 

enhetligt innehåll, kan det också förekomma många likheter mellan olika tänkbara 

användningar. Samma bild kan användas för att analysera juridiska begrepp. Kallar jag 

något för en viljeförklaring är det ganska säkert att detta något har en eller flera 

egenskaper gemensamma med något annat, som jag också kallar för viljeförklaring, och 

detta andra i sin tur med något tredje. Men det är inte säkert att en viljeförklaring av det 

första och det tredje slaget har några gemensamma drag alls.116 Detta perspektiv frångår 

exempelvis Karlgrens, då han söker efter ”utfästelsens” gränser och försöker ringa in 

dess användningsområde.117

I Wittgensteins sena tänkande, till vilket bl.a. Filosofiska undersökningar brukar 

räknas,  kunde det inte vara tal om metateorier, dvs. om teorier för spel. Det fanns helt 

enkelt spel och deltagare i dem, regler och tillämpning av dessa. Wittgenstein uttryckte 

att vi inte kan ”skapa en regel för hur en annan regel ska tillämpas.”118 Sambandet 

mellan ett ord och dess mening återfinns inte i teorin utan i praktiken, i användningen 

av ordet. Och det direkta sambandet mellan en regel och dess tillämpning, mellan ordet 

och handlingen, kan inte belysas med en annan regel; det måste ses: ”Här spelar seendet  

en väsentlig roll: så länge som man inte har sett det nya systemet, har man inte förstått 

det.”119 

Vad gäller avtalstolkningen kan detta perspektiv vara användbart för att göra en 

distinktion: Å ena sidan har vi de spel som spelas när människor ingår avtal, kommer 

överens, utfäster sig, överlämnar gåvor etc. För att förstå dessa spel måste vi se 

samband mellan hur människor uttrycker sig och hur de handlar, vi måste förstå hur de 

använder språket i just detta spel. Å andra sidan har vi det spel som spelas, när t.ex. 

rättsvetenskapsmän teoretiserar kring ingåendet av avtal etc., försöker bestämma 

begrepp, passa in dem i det juridiska systemet osv. Detta senare språkspel skiljer sig 

avsevärt från de spel som spelas i det praktiska livet. Vissa skulle kanske vilja beskriva 

115 Wittgenstein, Filosofiska undersökningar § 67.
116 Jfr. von Wright, a.a. s. 209.
117 Se äv. Ulvängs diskussion om familjelikhetsbegreppet i Brottslighetskonkurrens, s. 74 n. 116.
118 Monk, a.a. s. 271. Se härtill Samuelsson, Tolkningslärans gåta s. 160. Se äv. avsnitt 9 nedan.
119 Monk, a.a. s. 271.

44



det juridiska teoretiserandet som metateori, dvs. teorier som befinner sig på ett annat 

plan än de språkspel som analyseras och som dessutom har till syfte att förklara dessa. 

Men vid en ”wittgensteinsk” analys blir de bara ännu ett spel: vi använder vissa 

juridiska begrepp (ingen talar t.ex. om ”utfästelser” när de ingår avtal) och spelar det 

inom ramen för vårt juridiska systembygge. Att göra åtskillnad mellan dessa olika spel – 

språkspelen som spelas av dem som ingår avtal etc., och de juridiska språkspel som så 

att säga systematiserar de förra – kan möjligen hjälpa oss till en mer klarsynt tolkning. 

Vad som krävs är ett öppet sinne för den enskilda tolkningssituationens särart, för 

nyanserna i det enskilda språkspelet och sambanden mellan alla relevanta tolkningsdata. 

Det finns annars en överhängande risk att de språkbilder som reproduceras av vår 

juridiska tradition styr oss att fälla omdömen med utgångspunkt i våra generella 

begrepp, snarare än i det unika fallet.120

9. Det juridiska omdömet från ett kantianskt perspektiv

I det föregående har jag tagit upp till diskussion och kritiserat ett antal 

rättsvetenskapliga texter. Jag har bland annat menat att vi inte kan definiera vad 

utfästelsen är utan hänsyn till språkets användning, att vi inte kan härleda den från 

psykologisk vilja, att det ”klart uttryckta” inte har företräde framför språkets implicita 

dimensioner samt att det strängt taget inte finns några ”klara fall” utan hänsyn till 

omständigheterna i det enskilda fallet. Språkliga normer varierar – betydelse och 

mening kan därmed fastställas endast i ljuset av det unika språkliga uttryckets kontext. 

Jag har betonat uttolkarens roll och omdömets roll, samt den oundvikliga, subjektiva 

dimension som därmed spelar i tolkningen. Frågan är nu hur vi ska förhålla oss till 

denna ”osäkra grund”; hur bör vi förstå den tolkningsprocessen om vi inte kan grunda 

den på generella regler för uttrycks betydelse? 

Om man vill fördjupa förståelsen för den den tolkande verksamheten finns det flera 

skäl att vända sig till Kant. Dels för att hans tredje kritik, Kritik av omdömeskraften, 

synliggör viktiga aspekter av regeltillämpningens mekanismer, och dels för att den 

hermeneutiska traditionen – som man skulle kunna kalla för en texttolkandets tradition – 

i många delar utgår ifrån och relaterar till tankar formulerade i detta verk. 

120 Jfr. Samuelsson, a.a. s. 193 ff.
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I sin Kritik av omdömeskraften frågar Kant, hur man i tänkandet kommer från det 

allmänna till det enskilda och från det enskilda till det allmänna. Med ”det allmänna” 

menas då en regel, princip eller lag, och med ”det enskilda” någonting som kan falla in 

under det allmänna.  ”Omdömeskraften” är Kants namn på den förmåga som gör 

kopplingen möjlig. 121 

Låt mig illustrera detta med ett exempel: Du bedömer om ett visst uttalande är en 

utfästelse eller inte. Å ena sidan har du det unika uttalandet, å andra sidan känner du 

begreppet ”utfästelse”. Hur går det egentligen till när du kvalificerar det enskilda 

uttalandet som en utfästelse? Enligt Kant sker det genom att du fäller ett omdöme. 

Man kan nu fråga sig: på vilka grunder fäller du detta omdöme? Man kan försöka 

föra tillbaka omdömet på en regel, och säga att om någonting ser ut eller låter på ett 

visst sätt så är det en utfästelse. Men inte nog med att du skulle få mycket svårt att finna 

en passande regel – frågan kvarstår hur du fäller omdömet att regeln ska tillämpas. Och 

om du anger under vilka omständigheter detta skall ske, med andra ord ställer upp en 

regel även för detta, så skulle du behöva ännu en regel för att veta när du ska tillämpa 

den regeln osv. ad infinitum. Varje regel kräver alltså ett omdöme för sin tillämpning. 

Det kan således inte i slutänden vara fråga om att vi tillämpar en regel, när vi fäller ett 

omdöme – inte så som vi normalt sett föreställer oss saken. Vi ”vet” helt enkelt när vi 

ser någonting, om vi t.ex. ska beskriva det som en utfästelse eller inte, och detta kan inte 

logiskt härledas ur en regel. Gadamer uttrycker saken såhär:

”I själva verket kan omdömesförmågans verksamhet – att sluta sig till det enskilda ur det 

allmänna, att uppfatta något som exempel på en regel – inte demonstreras logiskt. I brist på 

styrande princip befinner sig därför omdömesförmågan i ett grundläggande bryderi. Den 

skulle behöva ytterligare en omdömesförmåga för att kunna följa en princip, vilket Kant 

skarpsinnigt påpekade. Den kan därför inte läras i största allmänhet utan bara tillämpas från 

fall till fall och är på så vis ett sinne mer än en färdighet. Den kan inte läras in helt enkelt  

för att ingen begreppslig demonstration kan styra reglers användning.”122

Men om reglerna inte avgör hur vi tillämpar rätten, vad är det då som ligger till grund 

för våra omdömen? Ja, svaret måste bli, att det i någon mening är ett subjektivt 

omdöme. Men, invänder de flesta jurister: ”Vad händer då med objektiviteten, med 

rättssäkerheten? Och om det nu är på detta sätt, hur kan det komma sig att vi har en 

121 Samuelsson, a.a. s. 124.
122 Gadamer, Sanning och metod (i urval) s. 47. Även Samuelsson hänvisar till detta stycke i 

Tolkningslärans gåta, s. 124 n. 364.
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relativt sett homogen rättstillämpning? Vi kan inte tillåta löst tyckande!”. Nej, vill jag 

replikera, men det är inte heller fråga om något ”löst” tyckande; vad det handlar om är 

att omdömet inte kan härledas  logiskt ur en regel, och det vi kallar för ”objektivitet” i 

rättstillämpningen kan därmed inte betraktas som något absolut. Det finns alltid ett 

subjektivt element eftersom en regel alltid måste tillämpas av någon och den unika 

situationen alltid måste passas in under regelns begrepp – detta kan vi inte göra 

någonting åt, tycks det. Men denna subjektivitet, eller vad vi nu väljer att kalla det, är 

inte så farlig som man skulle kunna tro. Här finns anledning att närma oss Kants 

redogörelse för det estetiska omdömet, som intressant nog erbjuder ett sätt att förhålla 

sig till vår tillsynes ofrånkomliga subjektivitet i den juridiska tolkningen.

I Kritik av det rena förnuftet presenterade Kant sin transcendentala idealism, som 

bröt av mot den rådande uppfattningen om människans kunskapsbetingelser. 

Traditionellt hade man utgått ifrån uppfattningen att subjektet återspeglar objektets egna 

egenskaper, och för att illustrera detta användes den s.k. spegelmetaforen: subjektet 

speglar världen så som den verkligen är i sig själv. Kants transcendentalism vände upp-

och-ned på denna klassiska beskrivning; i kontrast till spegelmetaforen menade Kant att 

subjektet kan uppfatta föremål endast under vissa villkor. Därav följer att endast det kan 

vara ett objekt för oss som stämmer överens med dessa villkor. Tinget måste med andra 

ord anpassa sig efter subjektets kunskapsförmåga och inte tvärtom. Hur tinget i sig må 

vara – vilka egenskaper det eventuellt har ”i sig självt” – måste ligga helt utanför vår 

räckvidd.123 Huruvida sinnets representation överensstämmer med ”tinget i sig” blir 

därmed en fråga som förlorar betydelse. Världen, så som den ter sig för oss, kan inte ha 

någon annan struktur än den vårt sinne ger den. 124

Men om vi ska föreställa oss sinnet som strukturerande, måste det dels finnas 

någonting till vilket struktur måste bli givet, och någonting som ger strukturen. Det som 

ger strukturen kan vi här kalla sinnet, eller med Kants ord förståndet.125

Förutsatt att förnuftet är det som organiserar världen för oss, kan vi därmed veta 

vilken ordning det har givit världen genom att betrakta vilken ordning världen har. Men 

vi kan också fråga oss vilken struktur sinnet måste ha för att möjliggöra struktureringen 

av yttre stimuli, för att bli strukturerade på det sätt de framträder för oss. För att ge ett 

exempel: De stimuli vi får har blivit organiserade så att vi inte bara ser en 

123 Kant, Kritik av det rena förnuftet s. 21 (översättarens förord, Jeanette Emt).
124 Lyas, Aesthetics s. 23 f.
125 Lyas, a.a. s. 24. Se äv. Kant, Kritik av omdömeskraften s. [9] (översättarens förord, Sven-Olov 

Wallenstein).
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osammanhängande mängd sinnesdata, utan separata objekt. Så det måste finnas en 

förmåga hos sinnet som möjliggör detta. Vi talar också om saker som påträffade vid 

olika tidpunkter och platser. Så det måste finnas en förmåga hos sinnet som gör det 

möjligt för oss att inte bara ha ett koncept av t.ex. en katt här och nu, utan även ett 

generellt koncept av en katt.126

Kant undersökte vårt sätt att reagera på konst och natur, på vårt sätt att fälla estetiska 

omdömen, för att på så vis vinna kunskap om sinnets estetiska förmågor. Detta är som 

nämnts möjligt eftersom vi vinner kunskap om sinnets struktur genom att betrakta 

världens struktur. Han frågade då hur sinnet måste vara strukturerat för att denna typ av 

estetisk strukturering av världen skulle vara möjlig.127 Av denna stora undersökning ska 

vi här endast rikta uppmärksamheten mot vissa poänger som är direkt intressanta för 

den juridiska tolkningen.

I det första avsnittet av Kritik av omdömeskraften, ”Det skönas analytik”, försöker 

Kant att visa vad som sker när vi fäller ett smakomdöme (”x är skönt”), och han 

särskiljer då fyra väsentliga drag: Det första är att det välbehag jag känner inför tinget 

måste vara intresselöst. Jag har inget intresse av saken, jag vill inte bedöma den 

moraliskt eller praktiskt, utan låter den vara sig själv. Relationen till tinget är härvid inte 

praktiskt, utan kontemplativt. Den andra karaktären hos välbehaget är att det inte är 

baserat på begrepp. Smakomdömet producerar ingen kunskap; vi kan inte uppställa 

någon regel för varför något är skönt, från vilken skönheten måste följa som en 

konsekvens. Det sköna är därmed också alltid singulärt, viket innebär att man inte så att 

säga kan ge någonting en status av att alltid vara skönt. Omdömet att någonting är 

skönt, gäller för det tillfälle, då man fäller omdömet. Här handlar det om mitt välbehag 

inför t.ex. ett konstverk eller ett musikstycke: det är inte tinget som bedöms, utan den 

känsla av välbehag och harmoni det ger upphov till hos subjektet. Jag bestämmer inte 

tinget, säger Kant, utan reflekterar över det. Men samtidigt, påpekar Kant, ligger lusten 

just i vår förmåga att kommunicera, i det som öppnar mot en gemenskap, och det 

begreppslösa syftar inte till att innesluta oss i en rent subjektiv sfär.

Den tredje egenskapen är att tinget bedöms som ändamålslös ändamålsenlighet, 

vilket innebär att allt i tingets form är orienterat mot ett ändamål, som likväl inte är 

något annat än tinget självt. Denna aspekt är kanske i första hand väsentlig för just det 

estetiska omdömet som riktar sig mot konsten eller naturen. Såvitt jag kan se är den av 

126 Lyas, Aesthetics s. 24 f.
127 Lyas, Aesthetics s. 25.
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mindre betydelse för den form av omdöme som kommer i spel i juridiken, och vi lämnar 

den därför åsido i detta sammanhang. Den fjärde och sista aspekten är att smakomdömet 

har en viss nödvändighet. Smakomdömet är alltså inte av det slaget, som man kanske 

ofta spontant tänker sig: Om jag äter en måltid och anser att det smakar gott, är detta ett 

subjektivt omdöme men inte ett smakomdöme. Nej, smakomdömet gör anspråk på en 

allmängiltighet, vilket betyder att det varken är rent subjektivt eller rent objektivt, utan 

ett slags intersubjektivitet i vardande: när jag säger ”detta är skönt” är det ett 

smakomdöme bara om jag samtidigt fordrar att alla andra ska instämma, trots att jag vet 

att detta faktiskt inte behöver inträffa. Jag försöker hitta det gemensamma för mig och 

andra, och ”fäller omdömet i vars och ens ställe”. När jag menar att någonting är skönt, 

menar jag att alla andra bör tycka detsamma.128

På vilket sätt är nu detta intressant för den juridiska tolkningen? Jo: genom att utgå 

ifrån det ”grundläggande bryderi” som omdömeskraften befinner sig i (för att tala med 

Gadamer), har vi hamnat i en situation där vi står frågande inför det juridiska omdömet. 

Vi märker, att ett tomrum uppstår: Om det alltid är subjektet som fäller omdömet, och 

detta inte kan rättfärdigas som objektivt, måste vi ställa oss frågan hur våra omdömen är 

beskaffade. 

Om vi nu begrundar Kants beskrivning av smakomdömet, finner vi att den erbjuder 

en alternativ förklaring till den idé om regelstyrdhet som vi tidigare tagit för given. På 

samma sätt som smakomdömet måste det juridiska omdömet vara intresselöst. Som 

jurister påstår vi inte att ett uttalande eller textstycke är ett anbud, en accept eller en 

utfästelse för att vi ska använda det till någonting. Inte heller vi ska bedöma företeelsen 

moraliskt eller praktiskt; vi ska enbart bedöma och fastställa vad just detta betyder, 

avgöra om det ska betraktas som en sådan utfästelse eller ett sådant anbud, som 

förekommer i lagar, praxis etc. Vidare är det juridiska omdömet inte heller baserat på 

begrepp, vilket svarar mot Kants andra kriterium för smakomdömet. Som framgått i det 

föregående måste vi som uttolkare alltid fälla omdömet att exempelvis en regel är 

tillämplig, och en definition av vad exempelvis en utfästelse är räddar oss därför inte 

ifrån ansvaret att passa in det partikulära under denna allmänna definition. Varje fall 

som är under vår bedömning är unikt, och vi måste därför i vart och ett av fallen ta 

ställning till om det faller under en generell regel, även då det upplevs som ett ”klart” 

fall (vilket vi endast kan veta efter det att vi fällt vårt omdöme). Den fjärde och sista 

aspekten gäller den punkt, som så att säga räddar oss ur den totala subjektivitetens, det 

128 Kant, Kritik av omdömeskraften, s. [11] f. (Översättarens förord, Sven-Olov Wallenstein).
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”fria tyckets” gap. När vi fäller ett juridiskt omdöme, när vi når ett tolkningsresultat, gör 

vi anspråk på att alla andra borde komma till samma resultat. Vi menar att denna 

tolkning är den riktiga, och vi gör därmed anspråk på att den äger allmängiltighet. Det 

är inte bara ett subjektivt omdöme, utan den knyter uttolkaren samman med alla andra. 

Samtidigt, som Gadamer framhåller, är smaken inte något helt och hållet subjektivt. Vi 

menar att det finns god och dålig smak, och smakens uppgift är inte i första hand att 

uppfatta det ena eller det andra som skönt, utan att relatera till en helhet, med vilken allt 

som är skönt måste vara förenligt.129 Ett tydligt och i min mening belysande exempel på 

detta i juridiken är den praxis där HD tar hänsyn till vad som är ”rimligt”. Det finns 

inget anspråk på att ”rimlighet” är ett objektivt mått, men omdömet gör ändå anspråk på 

att vara allmängiltigt. Men hänsyn till rimlighet kan knappast beskrivas som ett ”fritt 

tyckande”. Det finns lösningar som alla skulle hålla med om är orimliga, och detta 

pekar i riktning mot det intersubjektiva. Man kan möjligen gå så långt som till att säga, 

att detta kommer ur att vi delar en kultur, ett språk eller (med ett wittgensteinskt uttryck) 

en ”livsform”.

10. Gadamer och den goda smakens relevans för juridiken

I Sanning och metod ger Hans-Georg Gadamer (1900-2002) en beskrivning av 

smakbegreppets utveckling, som kan vara av nytta för att fördjupa förståelsen för det 

juridiska omdömets intersubjektiva karaktär. Enligt Gadamer härrör det smakbegrepp 

som vi har idag från Balthasar Garcian, som levde och verkade i Spanien på 1600-talet. 

Garcian hävdade ett epokgörande bildningsideal som utgick ifrån att bildning inte bara 

ges av ande, utan också av smak. Hans ideal av en bildad människa bestod i att denne 

upprättar ett avstånd till livets och samhällets alla företeelser, så att han medvetet och 

överlägset kan urskilja och välja; det är bildningssamhällets ideal. Smakbegreppet 

sammanfaller med tredje ståndets tidiga historia. Smaken är inte bara det ideal, som 

låter ana ett nytt samhälle, utan i tecknet av detta ideal om den ”goda smaken” utbildas 

för första gången det, som man därefter kan kalla det ”goda samhället”. Detta, 

framhåller Gadamer, ger sig varken tillkänna eller legitimeras av födslorätt och rang 

utan av ingenting annat än sina omdömens gemensamhet. Man kan också uttrycka det 

129 Gadamer, a.a. s. 55.
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så, att det ”goda samhället” förmår höja sig över det inskränkta intresset samt den 

privata förkärleken till ett anspråk på omdöme.130

Gadamer anser att det i begreppet smak utan tvivel ryms en kunskapsform. Det som 

den goda smaken innebär, är att man förmår upprätta distans till sig själv och till sin 

egen förkärlek. Smaken är till sitt verkliga väsen således ingenting privat, utan ett 

socialt fenomen av högsta rang. Smaken kan till och med gå emot den enskildes privata 

böjelse som en dömande instans i namn av det allmänna, som den åsyftar och företräder. 

Och man kan ha förkärlek till något, som den egna smaken samtidigt förkastar. Smakens 

domslut är i detta avseende säreget bestämda.131

Smakfrågor kan inte diskuteras. Smak är något man har, och man kan inte få den 

demonstrerad för sig och inte ersätta den med någonting. Men samtidigt är smaken inte 

en rent privat angelägenhet, eftersom den alltid vill vara god smak. Smakens omdöme 

inbegriper, som redan nämnts, ett anspråk på giltighet. Den goda smaken är alltid säker i 

sitt omdöme; den tvekar inte, och när någon förhåller sig negativ i smakfrågor så kan 

smaken inte säga varför, men den erfar det med den största säkerhet. Smakens säkerhet 

är därför en säkerhetsåtgärd mot det smaklösa.132

Återkopplar vi nu återigen smakomdömet till den juridiska tolkningen, kan vi skissa 

följande bild: smaken skulle kunna liknas vid vad man brukar kallar för ”språkkänsla”. 

Då vi är hänvisade till språket vid vår bedömning av det partikulära, krävs att vi har en 

känsla för hur språket används. Men eftersom språket inte följer några regler, utan helt 

enkelt bara finns där, och eftersom betydelsen alltid uppstår i samspel med den unika 

kontexten, krävs att vi fäller ett omdöme som på sätt och vis saknar absolut grund. Den 

”grund” som vi kan tala om är en känsla för hur språket faktiskt används. Vi vet vad 

som är en bra tolkning och vi vet vad som är en dålig. Och vi strävar alltid mot en god 

tolkning: vi tar hänsyn till alla omständigheter, vi försöker förstå situationen, och vi vill 

att vår tolkning ska vara bra och nyanserad enligt en allmän standard. Det är allt 

objektivitet kan betyda.

130 Gadamer, a.a. s. 52 f.
131 Gadamer, a.a. s. 53.
132 Gadamer, a.a. s. 53 f.

51



11. Avrundning

I denna uppsats har jag inte försökt presentera Sanningen – bara tolkningar. 

Tolkningarna har emellertid ett syfte: att peka ut dolda stigar i den juridiska 

vegetationen. Där den ”tysta utfästelsen” har utmålats som verklighetsfrämmande 

fiktion, där praxis av denna anledning mystifieras och anklagas för bristande 

förutsebarhet – där kan en kritisk diskursanalys föra in nytt syre i debatten. Vi tvingas 

fråga: Har vi varit alltför kategoriska? Alltför enkelspåriga?133 

Om jag har lyckats i min kritik, i mitt försök att underminera läsaren, så framstår 

något av det välbekanta nu som främmande: De ”klara” fallens grundläggande betydelse 

är ifrågasatt. Vår regeltillämpning tycks inte kunna föras tillbaka på regler. Det verkar 

plötsligt främmande att hänvisa till ”egentlig” eller ”faktisk” vilja. Det ”uttryckliga” har 

detroniserats och uppfattas inte längre som norm. De juridiska gränsdragningarna – 

längtan till det allmängiltiga begreppet – har blivit problematiskt. Och plötsligt tycks vi 

stå utan fundament i tolkningen.

Detta övergivande av grunderna är emellertid ingen förlust, utan ett uppvaknande. 

Till skillnad från rättsrealisterna – som drog ut i fält för att bekämpa metafysiken, men 

själva klamrade sig fast vid en metafysisk uppfattning av ”verkligheten” – måste vi 

klara av att betrakta tolkningen som grundlös. William Fovet återgav Martin Heideggers 

uppfattning av detta tillstånd i en träffande formulering: ”Avgrunden är ingen tomhet, 

utan en Boden, en mark !på vilken vi lever och dör när vi inte inbillar oss något!. Att 

inbilla sig något betyder här att tänka metafysiskt, att tro sig kunna återföra allting på en 

grund.”134 Och just detta är problematiskt med rättsvetenskapens behandling av den 

”tysta utfästelsen”: försöken att återföra utfästelsen på regler. Som uttolkare måste vi 

avhålla oss från detta. Vi måste se det partikulära för vad det är, acceptera att ”vilja” kan 

visa sig i ändlösa skepnader – och lita på att vi känner igen den även utan grund.

133 Jfr. Samuelsson, Tolkningslärans gåta s. 104 n. 279.
134 Vattimo, Utöver tolkningen s.194 (efterord av William Fovet).
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