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1. Inledning 
 

1.2 Bakgrund 

Vad den språkliga tolkningsmetoden1 eller principen utgör är på ett intuitivt plan lika 

självklart som det på ett intellektuellt plan är svårt att med precision beskriva. Det 

grundar sig i språkets inneboende vaghet och mångtydighet samt dess organiska 

karaktär. Något abstrakt uttryckt kan den språkliga tolkningsmetoden sägas, vid tolkning 

av en text, utgöra ett tentativt tolkningsförslag där vikt läggs vid den språkliga tydningen 

av texten, i motsats till förslag där teori eller fakta som åberopas med grund utanför 

textens ram avser modifiera, addera eller subtrahera från textens självständiga 

betydelse. 

Vad som är anmärkningsvärt avseende den språkliga tolkningen är att samtidigt eller 

kanske just på grund av att den är förhållandevis obestämd, framstår det som den 

tolkningsprincip som det tillsynes ägnats minst uppmärksamhet åt inom den 

rättsvetenskapliga diskursen jämfört med de övriga tolkningsmetoderna.2 Detta 

samtidigt som den språkliga tolkningen måste betraktas som det fundament som all 

övrig tolkning i viss mån vilar på. Rättsliga normer uttrycks ju språkligt. Det är ett 

grundläggande antagande att det är den språkliga tolkningen som bidrar till att ge 

rättstillämpningen en formell legitimitet. Den är en strikt förutsättning vid lagtolkning 

där legalitetskrav föreligger och den antas generellt sett minimera domarens utrymme 

för skön. Samtidigt är den inte tillräcklig, vare sig det gäller lag- eller avtalstolkning så 

                                                           
1 Denna term avses omfatta alla de begrepp som syftar till en språklig tolkningsinriktning, bland annat 
logisk-grammatisk, tolkning enligt ordalydelsen, lexikal tolkning och ibland även kontextuell tolkning. 
2 Heuman, Lars, Språklig tolkning av juridiska texter, Juridisk tidskrift, vol. 3 2014/15, s 569. 
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kan inte juridiska texter kasuistiskt reglera den mängd av fall och omständigheter 

verkligheten genererar. Därför skrivs avtal och än mer lagar i abstrakta ordalag, där 

texten till en viss grad avsiktligen är vag. Med vaghet följer dock osäkerhet och 

nödvändigheten att se till föreskriften eller klausulens syfte, betydelsen av dess inom 

normsystemet givna plats, lagstiftaren eller parternas intentioner, möjliga 

bakomliggande skyddsvärda intressepoler, rimlighet, skälighet etc – i generell mening 

subjektiva eller friare argument - ökar.3 Inriktningarna kan på ett teoretiskt plan 

beskrivas som fristående metodtyper men gränserna mellan dem är i luddiga. I viss 

utsträckning kan den systematiska och intentionsinriktade tolkning sägas överlappa den 

språkliga medan andra inriktningar är i polemisk position till denna.  

En texts vaghet medför att den med nödvändighet blir till viss grad osjälvständig. A 

fortiori följer att beakta att i de fall där de språkliga konturerna är urskiljbara att dessa 

då beskrivs och respekteras med intellektuell ärlighet. Det enskilda avtalet och dess text 

utgör i detta avseende ett belysande exempel. Inom ramarna för parternas avtalsfrihet 

kan de med ömsesidigt bindande verkan ingå och tillskapa avtal med en för parterna 

normerande kraft. Det är i snäv mening ett autonomt och relativt avgränsat normsystem 

och som sådant kan textens lydelse inneha en större språklig självständighet än 

rättsregler i allmänhet.  

”Avtalstolkningsfrågorna uppkommer när den i det enskilda fallet givna avtalstexten 

skär sig med verkligheten – de är därför unika på ett sätt som rättsfrågor inte är[…].” 4 

                                                           
3 Spaak, Torben, Guidance and Constraint – The Action-Guiding Capacity of Theories of Legal Reasoning, 
Iustus förlag AB, Uppsala, 2007, s 58. 
4 Samuelsson, Joel, Tolkningslärans gåta, Iustus förlag AB, Uppsala, 2011, s 45.  
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 Visserligen kan, vilket är mer regel än undantag, avtalstexten ansluta sig till dispositiv 

rätts begreppssystem och definitioner. Det är naturligt då det generellt sett är jurister 

som utformar avtal och då begagnar sig av det juridiska språket med dess konventioner 

och terminologi. I mer rättsdogmatiska ordalag; avsåg avtalsparterna att den 

föreliggande frågan skulle regleras så som den hade reglerats enligt dispositiv rätt? Är 

avtalstexten likalydande i förhållande till dispositiv rätt eller skiljer den sig i något 

relevant hänseende? Eller bör avtalet oavsett tolkas med genomslag för dispositiv rätt. 

Det är spänningsytan mellan partsorienterad eller samhällsorienterad tolkning, också 

uttryckt genom den delvis omstridda distinktionen mellan tolkning av avtalet i snävt 

hänseende eller tolkning genom utfyllning i en vidare mening.5  

1.2 Syfte 

Syftet är att analytiskt undersöka och problematisera kring den språkliga 

tolkningsprincipens egenskaper, begränsningar och dess metodologiska ställning inom 

svensk avtalsrätt. Vilka implikationer ger den språkliga tolkningens begreppsliga 

obestämdhet i allmänhet och inom avtalsrätten i synnerhet? Fastän det inte råder några 

vattentäta skott mellan tolkningsinriktningarna beskrivs de i teoribildande syfte och av 

systematiska skäl i självständig form. Olika förslag har lagts fram kring hur de bör 

prioriteras och kombineras – om detta ska jag inte särskilt uppehålla mig.6 Däremot 

frågan kring hur de genomskär varandra, alltså att man bör ta hänsyn till en 

tolkningsinriktning i ljuset av en annan eller flera och omvänt – finner jag relevant i fråga 

                                                           
5 Adlercreutz, Axel & Gorton, Lars, Avtalsrätt II, sjätte upplagan, Juristförlaget i Lund, 2010, s 18 samt för 
kritik av uppställd distinktion, Samuelsson, Joel, Tolkning och utfyllning,Iustus förlag AB, Uppsala 2008, 
kap 5.1. 
6 Spaak, ibid.  



6 
 

om den språkliga tolkningens begränsningar. Vilka är den språkliga tolkningens 

överlappande poler och vad för artskillnader föreligger.7  

Hur den språkliga tolkningen beskrivs inom doktrinen är av vikt för att förstå dess 

metodologiska status såväl som dess omnämnande och tillämpning inom praxis.  

1.3 Metod och avgränsning 

Inledningsvis kommer det föras ett resonemang i syfte att problematisera den språkliga 

tolkningen och tolkning i allmänhet. Det knyter an till den språkliga tolkningens ställning 

i vad som närmast kan beskrivas som dess epistemologiska mening. Utöver allmänna 

resonemang knutna till frågeställning kommer den språkliga tolkningen så som den 

beskrivs i doktrinen utgöra argumentationens utgångspunkt. I viss utsträckning kommer 

argumentationen ta avstamp och kretsa kring exempel hämtade från rättspraxis.8 Både 

teori härrörande från doktrin samt min egen analys får anses vara av i huvudsak 

normativ karaktär.  

Uppsatsens frågeställning rör sig övervägande på det metodologiska planet. Den 

språkliga tolkningen berör förstås språket i vidare mening och är därför av delvis 

lingvistisk-semantisk karaktär och berör även frågor av allmän vetenskapsteoretiskt slag. 

Det är ofrånkomligt då dessa discipliner får anses inlemmade på metanivå i 

                                                           
7 Frändberg, Åke, Statutory Interpretation Against the Background of a General Typologi of 
Interpretation, I: Prawitz, Dag (red.), Meaning and Interpretation, Kungl. Vitterhets Historie och 
Antikvitets Akademien, Stockholm, 2002, s 247. 
8 Urvalet, bestående av ett fåtal rättsfall, kan beskrivas som ”cherry-picking” i syfte att illustrera förda 
resonemang. Jag har inte som anspråk att göra en empirisk genomgång av rättspraxis. Nyttan med en 
sådan genomgång i förhållande till tolkningsmetodfrågor kan dessutom ifrågasättas då tolkningsfrågor 
behandlas utpräglat kasuistiskt inom praxis. Enligt Adlercreutz: ”Domar om avtalstolkning baseras 
vanligen på omständigheter i det särskilda fallet och har därför i många fall föga värde som prejudikat” 
(Adlercreutz, Axel, Ett rättsfall om tolkning av avtal om förmedlingsprovision i samband med utbud av en 
fastighet, Juridisk tidskrift, nr 2 1991/92, s 289). 
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rättsvetenskapen i allmänhet och i synnerhet avseende allmän rättslära. Hela uppsatsen 

rör således metod, om än främst tillämpad sådan, i en mening. Det är dock inte en 

självklar fråga och bland andra Ekelöf ansåg att tolkningsfrågor, som från ett teoretiskt 

perspektiv inte går att skilja från tolkningsmetodfrågor, enbart var processrättsliga 

bevisfrågor.9 Även Heuman verkar inta en i alla fall till ytan liknande ställning då han 

synes klassificera tolkningsmetoderna som så kallade tolkningsdata.10  

Som materiellt rättsområde avgränsas uppsatsen till inom avtalsrätten berörd 

avtalstolkning. Det går dock inte heller här några vattentäta skott mellan den språkliga 

tolkningsmetoden och dess ställning avseende avtalstolkning och rätten i övrigt, fastän 

betydande skillnader visserligen föreligger. Somliga resonemang kommer därav avse 

rättslig språklig tolkning i allmänhet, inklusive avtalsrätt, medan andra kommer avse 

enbart språklig tolkning inom avtalsrätten. Avseende resonemang grundande och 

exempel hämtade från materiell rätt är avtalsrätten och avtalstolkning dock 

huvudsakligt föremål. Vissa undantag kan komma att göras då slutsatser och 

resonemang ofta illustreras väl genom att belysa dess skillnader. Den materiella 

avgränsningen avseende avtalsrätt är dels av utrymmesskäl men också då avtalsrätten i 

vissa hänseenden kan anses bättre lämpad för att belysa den språkliga tolkningen. Vid 

tolkning av andra rättsliga texter, lag, motiv, prejudikat etcetera, anhängiggörs en så 

betungande stor mängd auktoritära tolkningsförklaringar genom rättskälleläran att den 

rent språkliga tolkningsfrågan ofta kommer i skymundan – fastän den egentligen är av 

                                                           
9 Samuelsson, Tolkning och utfyllning, s 565 och Hellner, Jan, Metodproblem i rättsvetenskapen – Studier 
i förmögenhetsrätt, Stockholm, 2001, s 194 ff. 
10 Heuman, s 570. 
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lika stor vikt.  Rättskälleläran som metodlära gäller förstås även vid avtalstolkning, 

emellertid kan den sägas vara närvarande med större normativ kraft vid lagtolkning och 

språket i en enskild rättsakt kan eventuellt bli mer osjälvständigt. Vidare kommer 

semantiska resonemang som inte är relevanta i förhållande till frågeställningen att 

undvikas. Det finns dock ingen klar gräns utan bedömningen består av en avvägning.  

Det görs således inte anspråk på en fullständig semantisk redogörelse av den rättsliga 

språkliga tolkningen. Detsamma gäller avtalstolkning i vidare bemärkelse. Det inom 

materiell rätt avseende avtalstolkning som inte har relevans i förhållande till det anlagda 

perspektivet har inte berörts. Det innebär att aspekter som tveklöst har relevans för 

avtalstolkning och säkerligen har indirekt eller dold inverkan på den språkliga tolkningen 

har utelämnats. Det är, inter alia, dolus-regeln, de så kallade hjälpreglerna minimum- 

och oklarhetsregeln. De exempel som behandlas och förda resonemang i övrigt kan 

sägas utgöra ett begränsat tvärsnitt av den juridiska metoden visavi frågeställningen.  
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2. Den språkliga tolkningen 

2.1 Avsikt och uttryck 

”Ett grundläggande vetenskapligt problem med den språkliga tolkningen är att texter 

inte kan utformas med en sådan exakthet att de bara kan förstås på ett enda sätt”.11 

Innehållet i en text kan ofta förstås på flera olika sätt, varje alternativt innehåll som görs 

gällande är en tolkning. För att vara meningsfullt vid kommunikation måste innehållet i 

någon mån spegla den avsikt avsändaren haft vid textens tillkomst,12  annars är det 

språkliga uttrycket förfelat.13 Skärpan i avspeglingen mellan avsikt och uttryck är 

skiftande, då det är möjligt att avsändaren haft en i sig mer eller mindre precis avsikt 

som kunnat uttryckas med ett obestämt antal uttryck, varav ett, medvetet eller ej, 

selekterats och antas återspegla avsikten.14 

”It is a truism in the philosophy of language that in interpreting a person’s words we are 

not guessing at the hidden but determined content of some list of meanings in the 

speaker’s head”15 

Därtill är frågan om avsikten, i ursprunglig form, behöver bestå av ett språkligt uttryck. 

Den kan likväl vara en eller flera bilder, tankar, känslor eller symboler, alternativa, 

motstridiga eller överlappande, som ikläds en språkdräkt vars passform beror på, utöver 

                                                           
11 Heuman, s 569. 
12 Avses vara synonymt med “vilja” och ”intention” 
13 Begreppet ”språkligt uttryck” innebär både muntligt som skriftligt uttryck och termerna 
”texten”,”uttrycket” och det ”språkliga uttrycket” avses i denna bemärkelse vara synonyma.  
14 Eagleton, Terry, Literary Theory - an introduction, andra upplagan, Blackwell Publishers Ldt, Oxford, 
1996, s 58. 
15 Fried, Charles, Contract as Promise – A Theory of Contractual Obligation, första upplagan, Harvard 
University press, 1981, s 60. 
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biologiska och psykologiska faktorer, individens förmåga och avsiktens komplexitet.16 

Om avsikten skulle födas direkt i språklig form så är det ju bara för subjektet att 

manifestera den och någon distinktion mellan uttryck och avsikt skulle inte vara 

nödvändig.17  

När så ett uttryck är gjort – ett ord, en mening formulerad, en text författad – så har 

avsikten förmedlats och rört sig från upphovsmannen, subjektet, och förtingligats, med 

varierande exakthet fixerats, i rumslig form, till texten eller uttrycket. 

Tolkningsrelationen är nu den omvända, subjektet producerar inte texten i form av ett 

uttryck utan istället är det texten som producerar eller provocerar, eller i växelverkan 

uppstår, en förståelse hos subjektet, likaså en tolkning. För det tolkande subjektet, 

bestående av upphovsmannen eller tredje man, uppstår en ny uppsättning alternativa 

eller överlappande förståelser. Upphovsmannen har sannolikt en illusoriskt exklusiv 

tolkning av uttrycket. Särskilt i förhållande till den mer eller mindre grumliga 

ursprungliga avsikten har nu kretsen av möjliga tolkningar växt. Ju närmare den rimliga 

krets av förväntade och sannolika uttryck som upphovsmannen kan avsett, desto mer 

                                                           
16 Pinker, Steven, The language instict, första upplagan, Penguin group, London, 1994, s 77. 
17 Detta är i motsats till den tidigare rådande men numera vederlagda uppfattningen och hypotesen 

kallad lingvistisk determinism eller Sapir-Whorf hypotesen, innebärande att språket i absolut mening 

sätter gränserna för mänskligt tänkande (Pinker, s 58). Språket påverkar tanken, är ett medium åt 

tanken och formar den, men tanken existerar innan det får en språklig dräkt. Detta har förutom att det 

framförts och kartlagts inom de tvärvetenskapliga så kallade ”cognitive sciences” även formulerats av 

framstående kreativa tänkare som till exempel Albert Einstein som sade följande på ämnen: ”The 

psychical entities which seem to serve as elements in thought are certain signs and more or less clear 

images which can be ”voluntary” reproduced and combined… This combinatory play seems to be the 

essential feature in productive thought – before there is any connection with logical construction in 

words or other kinds of signs which can be communicated to others. The above-mentioned elements 

are, in my case, of visual and some muscular type. Conventional words or other signs have to be sought 

for laboriously only in a secondary state, when the mentioned associative play is sufficiently established 

and can be reproduced at will.” (The Psychology of invention in the mathematical field by Hadamard 

1944, Appendix II, A Testimonial from Professor Einstein.) 
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lojal och subjektiv kan tolkningen sägas vara.18 Motsvarande kan sägas att ju närmare 

den krets av rimliga tolkningar som en tredje man eller ett för stunden tolkande kollektiv 

sannolikt hade gjort, desto mer objektiv kan tolkningen sägas vara. Spännvidden mellan 

den allmänna objektiva betydelsen och den särskilda subjektiva beror ofta på om det 

finns någon annan omständighet som talar för en synbar diskrepans mellan de två. 

Tidpunkten för uttryckets tillkomst, dess kontext, konsistens och koherens är alla 

faktorer som kan bidra till förståelsen i vid mening. Kretsen av valida tolkningar beror på 

tolkningsobjektet och tolkningssyftet. En text kan ha många betydelser men i valet av 

möjlig tolkning måste den ha signifikans, den måste testas mot verkligheten.19 

Spännvidden mellan litterär teori, eller konstkritik å ena handen och lagtolkning av ett 

straffbud å andra ger en målande bild. I de föregående verksamheterna är tolkningen 

friare, som sig bör, för att tillgodose dess syfte, i den senare bunden. Likaså är det i de 

föregående ofta acceptabelt med en explicit illojal inställning medan lojal tolkning får 

antas eftersträvas vid rättslig tolkning. Vad som utgör en godtagbar tolkning av en 

säregen text enligt litteratur- respektive rättsvetenskapen bestäms i princip av de ramar 

som emanerar ur respektive fälts diskurs och övergripande paradigm.  

Den rättsligt relevanta tolkning är auktoritär, man söker finna en så entydig mening som 

möjligt. Vid bedömning av den krets av tolkningar, av ett visst uttryck, som kan godtas 

bör man se till generella konventioner, t.ex. rättsvetenskapliga, och de alternativa 

betydelsernas typiskhet, alltså dess plausibilitet och probabilitet.20  

                                                           
18 Eagleton, s 58. 
19 Eagleton, s 59 ff. 
20 Eagleton, ibid. 
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Syftet med ovan förda resonemang är inte att försöka påvisa tolkningen en 

nödvändigtvis relativistisk och subjektiv karaktär. Tvärtom är merparten av allt tolkande 

oproblematisk, mekanisk och tillsynes omedelbar – ”när allt är klart finns inga 

tolkningsproblem”.21 Syftet är dock att förtydliga den bakomliggande avsiktens 

grumlighet och att framhålla att i abstrakt mening, även avseende de klara fallen, så är 

tolkningsförfarandet i sig någonting förhållandevis dunkel. Mellan alternativen att 

förkasta både avsikt och uttryck som otillförlitliga, söka utröna avsikten på bekostnad av 

uttrycket eller omvänt, förlita sig på uttrycket på bekostnad av avsikten så förordas det 

sistnämna. Det följer, enligt mitt förmenande, av den osäkerhet med vilken ett 

utrönande av avsikten omistligt präglas av. En epistemologisk försiktighet kräver det - 

förutsatt att målet är att tolkningsresultatet ska vara sannolikt. I en mer 

argumenterande ton; idén om att kunna uttolka en part eller flera parters avsikt är en 

chimär som kan dölja efterkonstruktioner och rationaliseringar som påstås utgöra en 

parts avsikt.  Uttrycket, med en inneboende och varierande grad av vaghet, är i sig så 

komplext att det bör hanteras varsamt. Det går tillbaka till den rättsvetenskapliga strid 

mellan förespråkare för respektive vilje-, tillit-, och förklaringsteorin som utspelade sig i 

samband med avtalslagens utformning vid förra sekelskiftet.22 

 

                                                           
21 Hellner, Metodproblem. s 191. 
22 Vahlén, Lennart, Avtal och tolkning, Nordstedt, Stockholm, 1966, kap 2.  
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2. 2 Andra tolkningsinriktningar och deras relation till den språkliga  

Jag ska försöka dra upp några huvuddrag avseende den rättsliga tolkningen. Att försöka 

ställa upp en generell norm för vad som i sig konstituerar en rättslig tolkning är 

antagligen omöjligt och heller inte särskilt användbart. Den skulle behöva vara så 

abstrakt att den egentligen inte säger något vid bedömningen av den enskilda 

tolkningssituationen. En valid rättslig tolkning av ett juridiskt material är en tolkning 

rörande en juridisk fråga som tillerkänns status som detsamma av en domstol eller inom 

den rättsvetenskapliga diskursen, är ett förslag om än av cirkulärt slag.  

Även om den rättsliga tolkningen inte kan benas upp i specifika normer så är den ändå 

bunden.23 Det är delvis något intuitivt och kan beskrivas som ”vad jurister gör när dom 

tolkar” eller något erfarna jurister bemästrar. Reproduktionen av invanda beteenden 

inom ett praktiskt yrkeskollektiv och dess akademiska motsvarighet, även kallat 

rättskultur.24 Tolkningen är bunden till ett utrymme av tillåtna tolkningar som i huvudsak 

rör hur man måste förstå rättskällorna i förhållande till föreliggande omständigheter. De 

tillåtna eller erkända tolkningarna utgör sammantaget en metodlära eller uppsättning 

principer om tolkning med ett antal mer eller mindre tydligt framträdande 

beståndsdelar.  

”Det torde råda nästan total enighet om att det råder total oenighet om vilken 

lagtolkningsmetod som är gällande rätt i landet Sverige”25 

                                                           
23 Samuelsson, Tolkningslärans gåta, s 169. 
24 Samuelsson, a.a. s 130 ff. 
25 Lindblom, Per Henrik, 1988. Lagtolkning eller rättstillämpning? Kommentar till ett rättsfall (NJA 1980 s. 
743), festskrift till Lars Welamson, Nordstedts, Stockholm, 1988, s 438. 
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Även om ovan citat är en riktig beskrivning, visserligen avseende lagtolkning men 

situationen är om möjligt än mer fragmenterad på avtalstolkningsområdet,26 går det 

oavsett vad för tolkningsfråga som är för handen att i abstrakt mening härröra 

förevarande argument till en viss typ eller kategori av tolkningsprinciper.27 

Tolkningsinriktningarna klassifikation varierar och kallas regler, metoder, principer, 

argument eller inriktningar. Överlag anses tolkningsinriktningarna dock inte vara precisa 

nog att kallas regler eller ens metoder, vissa författare har dock utvecklat distinkta 

metoder, och att kalla inriktningarna för principer, innebärande hållpunkter, vägledande 

riktlinjer eller faktorer att ta i beaktande, framstår som mest lämpligt.28 Som Adlercreutz 

beskriver det, rörande avtalstolkningsförfarandet specifikt: 

”Jag är något tveksam till det lämpliga i att beskriva tolkningsfarandet genom precisering 

av en serie olika tolkningsregler. Sådana kan såvitt jag förstår aldrig få karaktären av 

riktiga rättsregler med klart angivna rekvisit för användningsområdet utan är mera att 

betrakta som principer eller argument att ta till där de passar in i sammanhanget.”29 

Lagtolknings- och avtalstolkningsläran är två separat utvecklade, om än var för sig 

obestämda och skiftande, tolkningsläror. Det följer delvis av vissa uppenbart relevanta 

skillnader avseende tolkning av lag respektive avtal men antagligen också på grund av 

de i akademisk mening åtskilda rättsområden. Lagtolkningsläror behandlas av hävd och 

på grund av sin generella karaktär främst inom allmän rättslära och processrätten 

                                                           
26 Som Hellner uttrycker det: ”Avtalstolkningen kan inte fångas ens i några allmänt formulerade 
synpunkter.” (The parol evidence rule och tolkning av skriftliga avtal i svensk rätt, Festskrift till Bertil 
Bengtsson, Nerenius & Santérus förlag, Stockholm, 1993, s 205) 
27 Se NJA 1990 s 24 där HD tematiskt resonerar utifrån olika tolkningsinriktningarna för att finna en 
lösning. 
28 Frändberg, s 250. 
29 Adlercreutz, Om avtalstolkning, SvJT 1990 s 578, s 583. 
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medan avtalstolkningsläror hör till avtalsrätten och förmögenhetsrätten i vidare 

mening. Det kan också förklaras i och med en allmän strävan att analytiskt dela upp 

ämnet i mindre beståndsdelar, därav finns specifikt föreslagna, parallella tolkningsläror 

avseende till exempel försäkrings-, frakt- och immaterialrättsliga avtal såväl som 

allmänna läror avseende både lag- och avtalstolkning.30 Med hänsyn till att det inte finns 

en oomstridd och genom rättspraxis bekräftad enhetlig, eller ens avseende enskilt 

rättsområde, tolkningslära så är alla föreslagna tolkningsläror till sin karaktär lika osäkra 

eller hypotetiska i förhållande till den de facto, tillsynes kasuistiska och pragmatiska, 

tolkning som domstolar och jurister i realiteten tillämpar. Med den gradskillnaden att 

de teorier som gör anspråk på att vara tillämpbara metoder har en större bevisbörda 

förutsatt att de avser vara deskriptiva. Högre abstraktionsnivå medför högre 

allmängiltighet med risk för förlorad skärpa och relevans, igen förutsatt att de antas 

spegla verkligheten.  

I det följande ska jag beskriva de centrala tolkningsinriktningarna och utgår 

huvudsakligen från den typologi som Torben Spaak formulerat. 31 

Den primära principen för all rättslig tolkning och föremål för denna uppsats är den 

språkliga tolkningen, innefattande så kallad logisk-grammatisk tolkning, tolkning enligt 

ordalydelsen, semantisk tydning etc. Det faller sig naturligt då juridiken, till skillnad från 

till exempelvis matematiken, förmedlas genom språket. 

                                                           
30 Se bl a Radetzki, Marcus, Tolkning av försäkringsvillkor, Liber, Stockholm, 2014,  & Grönfors, Kurt, 
Tolkning av fraktavtal, Esselte Studium, Göteborg, 1989 & Hellner, Metodproblem & Strömholm, Stig, 
Lagtolkning: Huvudproblem och funktioner, Iustus förlag, 1978. 
31 Spaak, s 43 ff. 
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”Vid rent språklig tolkning av juridiska texter bör tolkningen som regel följa samma 

principer oberoende av om texten utgör en lagregel eller ett avtalsvillkor eller något 

annat rättsligt uttalande.”32 

 Enligt denna metod ska en lag, motiv, prejudikat eller för den delen avtal eller ensidiga 

rättshandlingar, förstås utifrån den normalspråkliga eller ibland fackspråkliga 

innebörden av ett föreliggande avgränsat lagrum, stycke eller en klausul, text etc.33  

Vidare har vi den systemiska tolkningsprincipen som innebär att en bestämmelse, ett 

lagrum eller avtalsklausul ska ses i ljuset av det större system av normer vari denna utgör 

en del. Det rör sig således om en slags metatolkning som tar hänsyn till det aktuella 

tolkningsobjektets koherens och konsistens i förhållande till det större systemet.34 Den 

systematiska tolkningsprincipen haltar i det avseendet att den i sig inte kan ge svar på 

hur stor eller liten del av kringliggande normsystemet som ska vägas in vid 

bedömningen. Den behöver därför stöttas upp av en annan tolkningsprincip. Det är 

kanske vid en första anblick inte lika problematiskt när man ser till ett till parterna 

avgränsat, autonomt avtal. Dock kvarstår den ”systemiska relationen” mellan ett 

föreliggande avtal och dispositiv rätt samt andra ”soft-law” normer som handels- och 

partsbruk.  

Den språkliga tolkningen har en systemisk komponent som jag ska återkomma till. 

Systemisk tolkning är av objektiv karaktär men saknar något normativt innehåll. Den är, 

likt formell logik, regulativ men säger i sig inget om verkligheten.  

                                                           
32 Heuman, s 571. 
33 Spaak, s 44. 
34 Spaak, s 46. 
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Slutligen har vi den grupp av tolkningsprinciper som, i förhållande till den språkliga och 

systemiska som har en formell och i viss mening objektiv prägel, kan beskrivas som de 

abstrakta eller fria tolkningsprinciperna.  

Det är dels den intentionsinriktade tolkningsprincipen, där en tolkning ska ligga i linje 

med lagstiftaren eller parternas avsikt med föreliggande rättsakt eller avtal. Det är den 

intentionsinriktade tolkningsprincipen som, i något av en läpparnas bekännelse, sägs 

vara vägledande avseende avtalstolkning genom den övergripande maximen att avtal 

ska tolkas i enlighet med ”den gemensamma partsviljan”. Förutsatt att den 

gemensamma partsviljan går att fastställa, vilket ofta konstateras omöjligt, ges den 

företräde framför andra -principer och tolkningsdata.35 Även den intentionsinriktade 

tolkningen har en gemensam beröringsyta till den språkliga tolkningen. Den är ju det 

språkliga tolkningsföremålets, den objektiva texten eller uttryckets, subjektiva 

bakgrund.  

Vidare är det de teleologiska eller ändamålsenliga tolkningsprinciperna där den objektiv-

teleologiska ser till den observerbara funktion som en lag eller ett avtal har i samhället.36 

Den objektiv-teleologiska tolkningsprincipen fokuserar på ett lagrum eller avtals ideal-

typiska funktion eller så kallade ”klara fall”, alltså dess allmänna och generella 

tillämpningsområde och från denna härledda funktion. Beträffande avtal blir det då 

främst fråga om förevarande kontraktstyp och dess samhällsfunktion samt generellt det 

så kallade omsättningsintresset, alltså den fria omsättningen av varor och tjänster – 

                                                           
35 Adlercreutz, s 58 - också kallad ”den gemensamma partsavsikten” eller  ”falsa demonstratio non 
nocet” 
36 Frändberg, s 249. 
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vilket på samhällsplanet antas vara ändamålet med i vart fall avtal av kommersiellt slag. 

Förenklat kan det uttryckas som att det centrala blir det som är generellt eller allmänt i 

förhållande till avtalet och dess individuella särprägel. Principen är därför i renodlad 

form samhällsorienterad och vid avtalstolkning av utfyllande karaktär, alltså ett slags 

inflöde av intresseavvägningar från dispositiv rätt.  

Subjektiv-teleologisk tolkning är istället då man ser till lagstiftaren eller parternas 

ändamål med lagstiftningen eller avtalet, vid tidpunkten för dess tillkomst. Det skiljer sig 

från den intentionsinriktade tolkningen såtillvida att man söker den tolkning som 

främjar det övergripande ändamålet med avtalet i den mån det skiljer sig från avsikten.37 

De teleologiska inriktningarna är polemiska och externa i förhållande till den språkliga 

tolkningen. Inriktningarnas kan förvisso rendera samma resultat - den språkliga och en 

teleologisk inriktning harmonierar – de genomskär och förutsätter dock inte varandra.  

2.3 Språklig tolkning av avtal 

”Interpretation is, by its nature, an elusive concept. It is difficult to advance any widely 

accepted view of what interpretation is and how it should be conducted, since almost 

everything claimed in relation to interpretation is disputed.”38 

Den språkliga tolkningsprincipen innebär att man söker göra ett visst avtalsinnehåll 

gällande utifrån avtalstexten. Detta i motsats till när man åberopar annan omständighet 

och tolkningsprincip för att göra ett visst innehåll gällande. Huvudregeln är att texten 

ska förstås utifrån dess normalspråkliga betydelse med undantaget att det ibland ska 

                                                           
37 Spaak, s 50. 
38 Mitchell, Catherine, Interpretation of contracts, Routledge-Cavendish, 2007, s 4. 
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förstås utifrån en annan, säregen eller fackmässig, språklig betydelse. Det kan innebära 

en fackmässig språklig betydelse, så som juridisk-teknisk eller avseende vissa avtalstyper 

en branschspecifik eller ett av parterna utvecklat språkbruk. Den moderna svenska 

avtalstolkningsmetoden sägs utgöra ”en samlad bedömning”,39 där man vid sidan om 

avtalstexten tar hänsyn till ”vad parterna sagt och skrivit, underförstått antagit, avtalets 

syfte och ändamål, hur parterna betett sig i samband med avtalsförhandlingarna och i 

samband med att de börjat fullgöra avtalet, dispositiv rätt samt handelsbruk.”40 De olika 

faktorerna är alltså alla legitim tolkningsdata vid avtalstolkning. Företräde har som 

bekant ”den gemensamma partsavsikten”, när den går att fastställa. Den språkliga 

tolkningen, där avtalstexten står i fokus, är i detta avseende enbart en del av den 

samlade bedömningen som avtalstolkningen utgör. Centralt för avtalstolkning och som 

framgår av den ovan beskrivna ”samlade bedömningen” är alla omständigheter knutna 

till avtalet. Avtalstexten skapar en presumtion om att innehållet däri utgör parternas 

vilja men bryts den presumtionen, genom styrkande av annan motstridig omständighet, 

saknas någon inbördes rangordning bland tolkningsdata. Målet är som sagt att tolka i 

enlighet med den gemensamma partsviljan. Generellt kan säga att viss typ av att 

tolkningsdata, alltså till avtalet hänförliga omständigheter, ger vikt åt en 

korresponderande tolkningsinriktning. Den språkliga tolkningens objekt och huvudfokus 

är avtalstexten, den systemiska kan kombineras med den språkliga och andra 

inriktningar, den intentionsinriktade tolkningen ger skäl att ta hänsyn till parternas 

handlande och andra omständigheter om dessa motsäger avtalstexten och den objektiv-

                                                           
39 Ramberg, Jan & Ramberg, Christina, Allmän avtalsrätt, nionde upplagan, Norstedts juridik, Stockholm, 
2014, s 143. 
40 Ramberg & Ramberg, ibid. 
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teleologiska inriktningen öppnar upp för beaktande av branschpraxis och allmänna 

samhällsekonomiska överväganden. Den subjektiv-teleologiska inriktningen kan anses 

ge tyngd åt avtalets allmänt formulerade preambel eller avtalsingress, som då antas ge 

uttryck för avtalets övergripande syfte. 

I NJA 2007 s. 35, som rörde tolkning av en preskriptionsbestämmelse i ett standardavtal, 

konstaterar HD att ett uttryck i det föreliggande avtalet får tolkas enligt ordalydelsen i 

objektiv mening, ”med utgångspunkt från textens normala språkliga betydelse”. 

Uttrycket ifråga var ”skadan upptäckts”. Därefter tillades att ”[v]id tolkningen skall 

avtalet ses som en sammanhängande helhet och det aktuella avtalsvillkoret läsas i 

samband med övriga villkor i avtalet”. Centralt för fallet var när skadan upptäcks då 

detta hade den rättsverkan att den reklamationsfrist varefter skadeståndsanspråk ej 

kunde framställas började löpa. HD konstaterade att ordet ”skadan” i uttrycket ”skadan 

upptäcks” antingen kunde avse fel i objektet eller den ekonomiska skadan41. 

Distinktionen gjordes uttryckligen utan stöd i avtalet bland annat då ”[O]rdet ”skada” 

har inte uttryckligen definierats i avtalet och synes dessutom användas där i olika 

betydelser”. I kommentaren till villkoret, som utgjorde en integrerad del av avtalet, stod 

bland annat ”Skadan behöver inte bestå i en skada på objektet”. Från detta slöt sig HD 

att ”skada” i villkorets mening skulle förstås som ekonomisk skada varefter de yttrade 

”Det kan tyckas något oegentligt att tala om att en ekonomisk skada ”upptäcks” och 

avtalet i sig ger inte någon närmare vägledning vid tolkningen av detta begrepp”. Vilket 

var nog så naturligt då avtalet i sig inte nämnde begreppet som HD infogat däri. Då det 

                                                           
41 I fallet rådde otvivelaktigt ett kausalt samband mellan fel i objektet och den efterföljande ekonomiska 
skadan.  
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heller inte gick att nå vidare insikt kring när den ekonomiska skadan ”upptäcks” utifrån 

ordalydelsen av avtalet som inte berör eller nämner samma begrepp, utvecklades ett 

teleologiskt tolkningsresonemang med en avvägning av parternas motsatta intresse av 

preskriptionsbestämmelsen. Ordet ”skada” är vagt såtillvida att det denoterar både ”fel 

i objekt” och ”ekonomisk skada”. Samtidigt kan det inte anses följa från ”behöver inte 

bestå i en skada på objektet”, snarare tvärtom, att det föregående ska uteslutas från 

ordets betydelse. Vissa fel är förvisso inte en skada, skada i kontexten av ett 

kommersiellt avtal konnoterar en materiell innebörd i form av en negativ effekt i 

förhållande till motpartens kontraktsbrott. Distinktionen mellan de olika betydelserna 

av ordet ”skada” enligt HD är artificiell i förhållande till avtalet, ordets vaghet, med dess 

tvetydighet, är en del av uttrycket och i förlängningen avtalet. De båda betydelserna 

befinner sig i kärnområdet för begreppet ”skada” och att välja en och utesluta den andra 

innebär en reduktion av ordet.42 Detta då båda betydelserna referenser, ett faktiskt fel 

i objekt samt en faktisk ekonomisk skada var föreliggande på faktaplanet, separat 

observerbara men kausalt sammanlänkade.  

Den inom begreppsliga distinktion som HD gör får ses som ett uttryck för utfyllning av 

avtalet med dispositiv rätt vid tolkningen. HD konstaterar att ingen åtskillnad görs 

mellan fel i objekt och ekonomisk skada i förhållande till begreppet skada och säger 

sedan att detta i sig är delvis motsägelsefullt. Men det är enbart motsägelsefullt om man 

upprätthåller den föregående distinktion, gör man inte det så ryms båda begreppen 

                                                           
42 Jmf Heuman: ”Ibland kartlägger inte HD att ett uttryck i en regel är tvetydigt utan förutsätter med 
stöd av förarbeten [i det refererande fallet med stöd av dispositiv rätt] att uttrycket ska ha en av de två 
betydelser språket känner[.]” (Heuman, s 573). 
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inom uttrycket ”skada”. Utfyllnaden från dispositiv rätt består av just införandet av 

distinktionen fel och skada, som är en vedertagen köprättslig distinktion. Distinktionen 

är i det köprättsliga sammanhanget konsistent. Dock blir resultatet i min mening det 

motsatta då det appliceras på ett avtal som inte har samma begreppsstruktur. 

Framförallt så är det inte förenligt med avsikten att tolka avtalet enligt ordalydelsen ”i 

objektiv mening, med utgångspunkt från textens normala språkliga betydelse”. Hade 

man gjort det borde det resulterat i den lojala språkliga tolkningen att skada innefattade 

båda de av HD uppställda begreppen. Istället tolkar man med utgångspunkt i textens 

köprättsliga språkliga betydelse. Det är i detta avseende ett exempel på en tolkning som 

utger sig för att vara logisk-grammatisk men som i realiteten ett förvanskande av 

avtalstextens betydelse. Resultatet är en otydlighet som därefter får åtgärdas med hjälp 

av ett teleologiskt resonemang. 

Det skiljaktige justitierådet framförde för egen del en tolkning som inte gjorde våld på 

språket samt tog hänsyn till avtalstextens systematiska helhet och istället fokuserade på 

när en skada, i vidare bemärkelse, kan anses upptäckt.  

2.4 Röster från doktrinen 

Adlercreutz konstaterar beträffande den språkliga tolkningen att tydning av avtalstexten 

i praktiskt hänseende är den naturliga utgångspunkten för domstolar och att 

avtalstexten omsätts till den det objektiva avtalsinnehållet.43 Desto oklarare eller 

motstridigare texten är, desto mer vikt får tolkningsdata utanför avtalstexten.44 Vidare 

                                                           
43 Adlercreutz & Gorton, s 59. 
44 Adlercreutz & Gorton, s 61. 
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anges två prioritetsregler angående avtalstolkning. Att individuella bestämmelser ska ha 

företräde framför standardvillkor samt att mer precisa bestämmelser ges företräde 

framför vaga eller allmänt formulerade bestämmelser. Prioritet bör alltså ges åt det 

enskilda och individuella eller med andra ord det partsorienterade framför 

standardvillkor eller den i bakgrunden rådande dispositiva rätten samt att det precisa 

bör ges företräde framför det allmänna.45  

Även Ramberg anser avseende den språkinriktade tolkningen att avtalets ordalydelse, 

eller objektiva förklaringsinnehåll, är en självklar utgångspunkt och att det ”ska mycket 

till för att en part ska göra sannolikt att båda parter avsett något annat än det som 

framkommer av avtalets ordalydelse.”46 Därutöver påtalas att en ordalydelse kan 

behövas korrigeras om den är oklar eller flertydig.  

Hedwall anser likaså att ordalydelsen är en naturlig utgångspunkt för att utröna vad 

parterna avsett.47 Språket kan dock vara nyansrikt och ordens mening kan vara 

svårbedömt. Fastän orden är klara är det vad parterna avsett som är avgörande, således 

är den språkliga inriktningen ofta otillräcklig och kan behöva kompletteras. Hedwall ger 

därefter en rad exempel från rättspraxis som tydliggör den språkliga inriktningens 

bristfällighet.48 Rättsfallen NJA 1975 s 545 och NJA 1978 s 628 som båda rörde enskilda 

avtalsbegrepps vaghet, alltså en strikt lexikal bedömning, och NJA 1988 s 48 där 

avtalstexten i sig var entydig medan övervägande branschsedvänja, alltså ett argument 

                                                           
4545 Parallell kan dras till den inom lagtolkning förekommande så kallade derogationsregeln vid 
normkollision, lex specialis. 
46 Ramberg & Ramberg, s 144. 
47 Hedwall, Mattias, Tolkning av kommersiella avtal, andra upplagan, Norstedts juridik, Stockholm, 2004, 
s 68. 
48 Hedwall, s 69. 
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hänförligt till den objektiv-teleologiska inriktningen, resulterande i en reduktion av 

avtalstexten. 

Radetzki instämmer att avtalets lydelse ”brukar framhållas som utgångspunkt vid 

avtalstolkning.”49 I typfallet utifrån allmänt språkbruk men då omständigheterna 

föranleder det ska istället fackspråk som till exempel teknologisk terminologi, juridiskt 

språkbruk eller språkbruk med geografisk anknytning ges företräde. Detta förutsätter 

dock att adressaten för dessa uttryck med fog borde ha kunnat uppfatta dess 

innebörd.50 

Lehrberg å sin sida delar upp den språkliga tolkningen i två led. Först ska en avtalsklausul 

och därunder omtvistade begrepp tydas lexikalt. Därefter ska klausulen och dess 

innehåll sättas i hela avtalets språkliga kontext. En klausul eller text kan ofta tydas eller 

tolkas på flera, om än närliggande, sätt. När klausulen placeras i hela textens 

sammanhang blir den på så vis klarare.51 Den kontextuella språkliga tolkningen 

blottlägger eventuella motsägelser och en tolkning där klausulerna harmonierar med 

varandra bör eftersträvas. Lehrberg medger att det andra ledet ofta omnämns som 

systematisk eller systeminriktad tolkning.52 Med den uppenbara skillnaden att Lehrberg, 

i motsats till övriga författare, inkorporerar den systematiska tolkningen som en 

nödvändig del av den språkliga tolkningen. I övrigt konstateras att ”[V]id tydningen utgår 

man i praktiken från vad som framstår som vanlig språklig common-sense för den 

                                                           
49 Radetzki, Tolkning av försäkringsavtal, s 21. 
50 Radetzki, s 21. 
51 Lehrberg, Bert, Avtalsrättens grundelement, Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, Uppsala, 2004, s 
230. 
52 Lehrberg, ibid. 
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bildade domaren.”53 Detta utifrån ”allmänt språkbruk” med undantag för att ”särskilda 

skäl kan föranleda att en sådan tolkning måste frångås”. Sådana skäl kan vara språkbruk 

utvecklat inom parternas yrkesgrupp, ortsspecifikt språkbruk eller annan omständighet, 

likt Radetzkis ståndpunkt, som talar för att mottagare av en förklaring har fog för att 

avvika från den betydelse som följer av allmänt språkbruk. 

Hellner, visserligen avseende den språkliga tolkningsnivån vid lagtolkning men ändå av 

relevans, menar att man måste observera textens alla nyanser, ”inklusive det 

sammanhang vari ett stadgande ingår.”54 Han skriver vidare: 

”[O]fta nämns ”kontexten” som ett hjälpmedel för den språkliga tolkningen. Detta är 

otvivelaktigt riktigt, men ”kontexten” är inte något enhetligt begrepp. På tal om Savigny 

nämndes tidigare den från romerska rätten härstammande maximen att ett 

lagstadgande inte kan tolkas isolerat utan man måste se på författningen i dess helhet. 

Mycket av vad som kan räknas till kontexten kan bättre förstås som frågor om 

tillämpning av historiska faktorer, ändamålsöverväganden m m.”55 

Rörande språklig tolkning av juridiska texter i allmänhet skiljer Heuman den språkliga 

tolkningen från den kontextuella och konstaterar att den kan vara ”av rent språklig art” 

men att den ofta har ett bredare, systematisk och funktionsinriktat, perspektiv. Den 

språkliga tolkning som uppehåller sig vid betydelsen av sammanfogade ord och 

meningen benämns syntaktiskt tolkning medan tydningen av enstaka ord betecknas 

lexikal tolkning. Vidare föreskrivs att om en språklig tolkning på grund av oklarhet leder 

                                                           
53 Lehrberg, s 229. 
54 Hellner, Metodproblem, s 195. 
55 Hellner, a.a. s 197. 
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till flera språkliga tolkningsalternativ så behöver man i regel ta hänsyn till övriga 

tolkningsmetoder. 

”Detta innebär inte att man efter en snabbt och ytligt genomförd språklig tolkning kan 

avsluta denna tolkning. Man bör således inte stanna vid ett semantiskt konstaterande 

att det råder en oklarhet och att parterna båda tolkningsuppfattningar är godtagbara. 

Man bör om möjligt driva den språkliga tolkningen längre och söka avgöra om den ena 

partens språkliga tolkning är mer närliggande än den andras.”56 

Ovan yttrande, av preskriptivt karaktär, efterlyser en mer lojal och fullödig språklig 

tolkning.  

2.5 Den språkliga tolkningens systematiska aspekt  

Vad för slutsatser kan så dras från de ovan refererade författarnas resonemang rörande 

den språkliga tolkningen? Det råder total enighet om att den språkliga tolkningen är 

bristande såtillvida att ord och texter är vaga och mångtydiga. Därtill framstår det 

vedertaget att orden och textens innehåll som regel ska tolkas utifrån ett normalt, 

allmänt språkbruk. Detta förutom i de fall där ett särskilt, från det allmänna språkbruket, 

avvikande, fackmässigt eller geografiskt betingat språkbruk ska nyttjas. Lehrberg skiljer 

sig som sagt i den meningen att hans definition av den språkliga tolkningen är vidare och 

även omfattar ett kontextuellt led. Han säger på så vis något om principens omfång. 

Nämligen att en språklig tolkning alltid måste inkludera en kontextuell, men till texten 

avgränsad, skärskådning. I just det avseendet att den är avgränsat till texten får den 

sägas vara kontextuell i snäv mening – eller helt enkelt den språkliga kontexten. Detta 

                                                           
56 Heuman, s 579. 
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kontextuella led motsvarar, enligt Lehrberg själv, det som av andra benämns som 

systematisk tolkning. Hos andra beskrivs den systematiska inriktningen som en 

självständig tolkningsinriktning medan den hos Lehrberg är en bunden del av den 

språkliga tolkningen.  

Den systemiska tolkningen rör ett systems inre konsistens, frånvaro av motsägelser, och 

koherens, dess samstämmighet och stringens. Språket är ipso facto ett naturligt system 

och som sådant är de systematiska tolkningsaspekterna inneboende i all språklig 

förståelse. Visst kan man tyda ett ord eller begrepp rent lexikalt, alltså isolerat, men så 

fort man avser tyda en mening, ett stycke, klausul, eller hel text så föreligger en 

systemisk relation – ett ords betydelse förklaras och blir mer exakt genom de 

kringliggande orden, ett lexikalt mångtydigt ord blir kontextuellt entydigt.57 Den 

språkliga tolkningen har alltid en immanent systematisk aspekt medan den systematiska 

tolkningen, i självständig form, inte med nödvändighet har någon språklig del. Det kan 

röra ett matematisk eller logiskt-symbolisk system likväl som det kan appliceras på ett 

system bestående av all tolkningsdata, inom och utom texten eller för den delen 

avseende den systematiska relationen mellan olika tolkningsargument. Så uppfattas och 

beskrivs också den systematiska tolkningen eller ”kontexten” enligt de flesta författare 

på ämnet. Som Hellner säger om kontexten: 

”Mycket av vad som kan räknas till kontexten kan bättre förstås som frågor om 

tillämpning av historiska faktorer, ändamålsöverväganden m m.” 

                                                           
57 Evers, Jan, Argumentationsanalys för jurister, andra upplagan, Liber-Hermods AB, Malmö, 1970, s 16. 
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Den är obunden ifråga om omfång, det är bara Lehrberg som ceteris paribus uttryckligen 

binder den till den språkliga bedömningen. Att den språkliga tolkningen innehåller ett 

lexikalt och kontextuellt, systematiskt, led utesluter självfallet inte att det även görs en 

större systematisk tolkning där även annan utanförliggande tolkningsdata samt 

subjektiva tolkningsprinciper tas i beaktande. Som en effekt av att beskriva den 

systematiska tolkningen i självständig form och utan att ta hänsyn till dess symbiotiska 

relation till den språkliga tolkningen, så riskerar den senare att förenklas och till och med 

stympas. Den språkliga tolkningen beskrivs i ofta vaga, cirkulära, intetsägande ordalag 

och den definieras i praktiken negativt då man egentligen enbart framhåller dess 

begränsningar vid vaghet och mångtydighet. Det framstår på så vis som att den lexikala 

tolkningen, av enskilda ord och begrepp, uppenbarligen ingår i den språkliga tolkningen 

medan principens räckvidd i övrigt är relativt obestämt. Den till den lexikala förståelsen 

angränsade kontexten lämnas ofta öppen, utan någon distinktion mellan språklig och 

icke-språklig kontext, och sänker på så vis tröskeln för argument av friare och 

subjektivare art. För visst är det en artskillnad mellan den lexikal-kontextuella språkliga 

tolkningen och den systematiska tolkningen å ena sidan och övriga 

tolkningsinriktningar? De föregående har en objektiv, formell och bunden karaktären 

medan de övriga har en subjektiv, icke-formell, friare prägel.58 Den objektiv-teleologiska 

kan visserligen anses bunden, och är på ett teoretiskt plan delvis objektiv, då den ser till 

typfallets samhälleliga funktion och konsekvens men gränsen mot den rent 

ändamålsenliga tolkningen är luddig och i praktiskt hänseende är det svårt och abstrakt 

att, utan ett inflöde av subjektivt präglad avvägning, klargöra dels vad typavtalets 

                                                           
58 Frändberg, s 247. 
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funktion är samt vilken relevans den ska tillmätas det aktuella fallet. Det ska dock vara 

den subjektiva gemensamma partsviljan som ska vara utslagsgivande vid avtalstolkning 

men då den i regel är omöjlig att fastslå så är avtalstexten med dess objektiva 

förklaringsinnehåll som man har att utgå från. Den språkliga tolkningens gränsdragning 

aktualiseras då särskilt i och med berättigandet av en viss tolkning och därmed 

avgörande. I domskäl uttrycks det ofta implicit att de formella tolkningsprinciperna har 

nått vägs ände, det aktuella ordet är för vagt, texten är oklar, motstridig eller reglerar 

uppenbarligen inte de föreliggande omständigheterna, varpå ett friare 

tolkningsargument kan och måste ges utslagsgivande effekt. Om så är fallet, eller om 

man helt enkelt anser att så borde vara fallet och anpassar den språkliga tolkningen 

därefter, så bör det transparant redovisas. Det grundar sig i både rättssäkerhetsskäl som 

förutsebarhet men också det allmänna förtroendet för rättstillämpningen. Schmidt 

avseende hänvisningar till den gemensamma partsviljan: 

”Det torde inte vara ovanligt, att domaren träffar ett avgörande som om en gemensam 

partsvilja varit för handen även när han måste säga att parterna haft olika meningar vid 

avtalets ingående eller att de icke alls föreställt sig hur de skulle förfara. En sådan fiktion 

kan tänkas dölja, att avgörandet grundas på fritt skön. Men det kan också bygga på vissa 

rättsregler. Metoden är i bägge fallen förkastlig. En domare bör öppet redovisa på vilka 

grunder han bygger sitt avgörande.”59 

                                                           
59 Schmidt, Typfall, partsavsikt och partsculpa, SvJT 1959, s 509. 
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2.6 Den språkliga tolkningen och avsikten 

I allmänhet kan sägas att en text eller ett avtal förutsätts återspegla parternas avsikt. 

Den i realiteten bakomliggande, grumliga och komplexa, psykologiska avsikten går dock 

inte att utröna.60 Vi vet dock alla hur man, inklusive mig i detta ögonblick, kan kämpa för 

att förmedla en avsikt i språkligt uttryck samt att det kan bli fel, mer eller mindre 

uppenbart. En avsikt kan likvärdigt eller ännu mer omedelbart förmedlas genom en icke-

språklig disposition, ett aktivt handlade eller underlåtenhet att handla, passivitet etc. 

Sådant exempel utgör avtal som ingås genom konkludent handlande. I de flesta fall krävs 

dock det språkliga uttrycket och om avtal eller rättshandlingar överlag som rättsligt 

fenomen ska kunna existera så är vi hänvisade till detta uttryck som den centrala 

rumsliga manifestationen däröver.  

”Även om inte intentionerna kan påvisas […] så är det dock icke språket självt utan den 

som använder språket som menar något med satser.”61 

I abstrakt mening projiceras och antas avsändarens avsikt vara inneboende i alla de från 

denne emanerande yttre observerbara uttryck, inklusive dennes författade eller 

ingångna avtal. I praktisk mening kvarstår problemet, när bör presumtionen brytas då 

avsikten är väsentligen förfelad? Om uttrycket är förfelad i förhållande till den egentliga 

avsikten är en fråga om rimlighet och sannolikhet. Vad som gör det mer eller mindre 

troligt är en bedömning som bör betecknas som en rimlighetsavvägning. Kan parterna 

ha menat det som står? Det knyter an till det som av de flesta författarna inom fältet 

                                                           
60 Jmf angående möjligheten att utröna avsikten – ”Vi skulle, verkar det nu, behöva en tidsmaskin i 
kombination med en hjärnsanner av något slag.” (Samuelsson, Tolkningslärans gåta, s 42). 
61 Evers, s 51. 
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anges som en del av den språkliga tolkningen, nämligen om texten ska bedömas enligt 

allmänt språkbruk eller inte. Det är en fråga om avsikt, om parterna menade att texten 

eller vissa termer skulle förstås på ett ordinärt eller partikulärt vis. Det är ju inte tolkaren 

som oberoende eller i förhand, baserat på kunskap om att parternas avtal tillhör en med 

typiskt sett särpräglat fackspråk formulerad avtalstyp, gör bedömningen om avtalet ska 

tydas utifrån allmänt språkbruk eller inte. Det görs ju baserat på texten och i samband 

med tydningen, med grund i och med om en viss förståelse är mer rimlig än den andra. 

Leder en tydning enligt allmänt språkbruk till en orimlighet – det går helt enkelt inte att 

förstå eller det renderar ett absurt resultat – medan en läsning utifrån ett särskilt 

språkbruk gör texten rimlig och mer begriplig så måste det senare språkbruket tillåtas. 

Språkbruksbedömningen framstår på så vis som en, inlemmad i den språkliga 

tolkningen, begränsad lojalitetsprövning av texten i förhållande till parternas avsikt. Den 

är emellertid inte så långtgående då den bara tar hänsyn till, från det allmänna sett 

alternativa, vedertagna särskilda språkbruk.  

Ett av parterna själva utvecklat språkbruk, alltså ett partsbruk eller partssedvänja, 

belyser tolkningsprincipernas luddiga skiljelinjer. Ett sådant språkbruk är framförallt 

parternas subjektiva avsikt och texten är osjälvständig utan parternas externa 

förklaringar, samtidigt finns det ingen annan förståelse att hämta från texten. Den kan 

bara, för enkelhetens skull, förstås på ett sätt, vi måste bara applicera parternas 

specifika språkliga partsbruk. I detta avseende skiljer sig avtalstolkningsläran från 

lagtolkningsläran, den senare är striktare bunden till ett juridiskt-konventionellt 

språkbruk. När en text bedöms obegriplig eller har mer eller mindre absurda 

konsekvenser, den är oläkbart inkoherent och motstridig, så är det rimligt att söka andra 
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tolkningsinriktningar; externa omständigheter, dispositiv rätt, avtalets ändamål etc. 

Både vid inflödet av de övriga inriktningarna samt vid den självständiga läsningen där 

texten bedöms obegriplig finns det en lojalitetsaspekt. En prövning av avsikten genom 

texten. I snäv mening riktad mot den avsikt som, om än motstridig, skymtas genom 

texten, samt i vidare mening till avsikten som framträder vid helhetsbedömningen. Med 

detta menas att även om texten kan vara bristande och inkonsekvent så kräver en lojal 

tydning en rekonstruktiv förståelse som kanske inte har lika hög logisk tröskel. Det synes 

delvis gå emot det som ovan framförts men avsikten är att belysa en gråzon mellan den 

logiskt-grammatiska språkliga tolkningen, iakttagande koherens, konsistens, typiskhet, 

relevans etcetera, och det som verkligen i sig är obegripligt och måste frånkännas 

betydelse. En lojalitetsaspekt helt enkelt, hänförlig till avsikten.62 Ett beaktande av att 

avsikten i sig, med all mänsklig felbarhet, inte lyder under strikt logiska och rationella 

principer. Det är ett subjektivt inslag i den annars objektivt präglade språkliga 

tolkningen. Den måste dock anses ha låg tillförlitlig och ge motsvarande större vikt åt 

andra – inriktningar och tolkningsdata. 

NJA 1996 s 727 rörde tolkningen av en undantagsbestämmelse avseende rättsskydd i en 

hemförsäkring.63 I samband med äktenskapsskillnad hade kärande riktat ett regresskrav 

mot sin maka för lösen av ett gemensamt lån. Frågan skulle ej komma att regleras vid 

bodelning då makarna hade äktenskapsförord. Tvist uppstod och kärande yrkade 

ersättning för rättegångskostnader enligt det i hemförsäkringen föreskrivna rättskyddet. 

                                                           
62 Det finns en koppling till så kallad ”weak textualism”, som visserligen beskrivs som en särart av 
intentionalism (Spaak, s 46). 
63 Resonemanget är inspirerat av Samuelssons analys av samma rättsfall (Samuelsson, Tolkningslärans 
gåta, s 34). 
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Försäkringsbolaget bestred yrkandet och menade att tvisten var undantagen 

rättskyddet enligt avtalet. Avtalsvillkoret i fråga hade följande lydelse: 

”Rättskyddet gäller inte för tvist, som har samband med äktenskapsskillnad eller som 

avser andra frågor som vid äktenskapsskillnad aktualiseras mellan makarna – t ex 

vårdnad, underhåll, bodelning och äganderätt – samt motsvarande frågor i samband 

med upplösning av samboförhållande...” 

Det saknades övrig individuell tolkningsdata i målet förutom själva avtalet. Tvisten avsåg 

ostridigt inte en sådan tvist som angavs i första ledet av klausulen. Frågan var om den 

förevarande tvisten var att anse som en sådan ”fråga som vid äktenskapsskillnad 

aktualiseras mellan makarna” med anhängig exemplifiering ”[…]vårdnad, underhåll, 

bodelning och äganderätt – […].” Utsätter man klausulen för en formellt språklig 

tolkning så är den motsägelsefull och otydlig. Exemplifieringen sägs ju gälla ”andra 

frågor”, som alltså inte har samband med äktenskapsskillnad men ändå aktualiseras vid 

detsamma. Samtidigt har ju vårdnad, underhåll och bodelning ett uppenbart samband 

med äktenskapsskillnad. Exemplen är förvisso inte uttömmande - det är en central 

funktion med begreppet ”exempelvis” eller ”till exempel”, att det refererar till några 

belysande fall ur en större obestämd krets.64 Dock måste de ju tillmätas någon 

förklarande betydelse i förhållande till det tillämpningsområde som satsen refererar till 

- begreppet ”andra frågor” som aktualiseras vid äktenskapsskillnad. Äganderätt 

inkluderas i uppräkningen men är också det enda av exemplen som kan ha en referens 

utanför, och därmed är konsistent med första ledet, de tvister som har samband med 

                                                           
64 I motsats till en, numerus clausus, bestämd krets. 
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äktenskapsskillnad. Termen äganderätt är vag och allmän i förhållande till de övriga 

exemplens precision. Den utgör en allmän förmögenhetsrättslig term medan de övriga 

exemplifieringarna är familjerättsliga och anknutna till klausulens första led. Tolkar man 

äganderätt extensivt gäller det ju således alla tvister mellan makar i något tidsmässigt 

samband till äktenskapsskillnad – vilket också var den tolkning försäkringsbolagets 

ombud gjorde gällande. Läser man det andra ledet med dess exempel framstår det ju 

dock som att det inte kan ha varit avsikten. Varför skulle man i så fall utforma klausulen 

tillämpningsområde med inledande begriplig precision, därefter avseende de tre första 

exemplen upprepa sig för att avslutningsvis göra den tillämplig på alla tvister och då 

enbart bestå av en tidsbestämmelse. Äganderätt denoterar samtidigt bland annat 

bodelning och andra frågor som uppkommer i och med äktenskapsskillnad när 

förmögenhetsmassan normalt ska delas och sammanhanget pekar således i riktning mot 

att begreppet ”äganderätts” träffyta rör tvister kring äganderättsfrågor som har en 

konkret anknytning till äktenskapsskillnad, likt de föregående exemplen i klausulens 

andra led. HovR:n, i en anad strävan att undanröja klausulens inkonsistens, 

rekonstruerade och la till en premiss för att göra den andra satsen begriplig: 

”Att en fråga vid äktenskapsskillnaden aktualiseras mellan makarna betyder enligt 

vanligt språkbruk att frågan då framkallas för deras medvetande eller görs aktuell för 

dem. De angivna exemplen på frågor som under den förutsättningen undantas från 

rättsskyddet - vårdnad, underhåll, bodelning och äganderätt - föranleder till antagandet 

att en begränsning till de nämnda och med dem jämförliga frågor avsetts. 

Exemplifieringen ger sålunda anledning att tro att undantagen begränsats till dels tvister 

som till följd av sitt rättsliga samband med skillnadsfrågan kunnat lösas men inte lösts 
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samtidigt som denna, dels ock tvister som rör bodelningen mellan makarna och 

upplösningen i övrigt av den av äktenskapet föranledda ekonomiska gemenskapen.” 

Det rör således ”andra frågor” som aktualiserats och ”kunnat lösas men som inte lösts 

samtidigt som denna [äktenskapsskillnaden],”. Klausulen är i och med tillägget begriplig, 

om än genom en krystad och möjligen illojal språklig tolkning. HD, å andra sidan, tog 

fasta på att den för undantagsbestämmelsen relevanta tvisten var ”nära besläktad” med 

de i bestämmelsen angivna exemplen. Hade kärande och hans maka inte haft 

äktenskapsförord så hade det bakomliggande regresskravet reglerats vid bodelning 

istället. De gör en ”naturlig tolkning” av undantagsbestämmelsen och konstaterar att 

den förevarande tvisten täcks av klausulen. Enligt mitt förmenande utgör detta sannolikt 

ett förtäckt objektiv-teleologiskt resonemang. De anser att den förevarande tvisten har 

ett så nära rättsligt samband till framförallt bodelning att avtalet bör tillämpas analogt 

på sådana ”nära besläktade” fall. Syftet med klausulen är att från försäkringens så 

kallade rättsskydd undanta tvister med nära rättsligt samband med äktenskapsskillnad 

– vilket även framgår av exemplifieringen.  
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3. Slutsats och slutord 

3.1 Slutsats 

Ett förespråkande av den språkliga tolkningens betydelse kan beskyllas för att vara 

uttryck för stelbent formalism och i förlängningen till och med begreppsjurisprudens. 

Det handlar dock inte om någon föreslagen ordträldom och all begreppsanalys är inte 

begreppsjurisprudens. Den juridiska metoden är obestämd och bunden på samma gång 

och en under omständigheterna sund skepsis borde berättiga att större hänsyn tas till 

dess språkliga dimension.  

Den språkliga tolkningen beskrivs nästintill kryptiskt och har en undanskymd plats i 

doktrinen. Likaså inom praxis, i fall som uppenbarligen grundar sig på den språkliga 

tolkningen, behandlas den närmast pliktskyldigt och i förbigående. Samtidigt är den 

paradoxalt nog grundläggande för all tolkning. Detta måste, försiktigt uttryckt, ha 

implikationer för juristers metodologiska tillvägagångsätt. Den språkliga tolkningens 

inneboende systematiska och avsiktsrelaterade beståndsdelar beaktas inte till fullo. Det 

får antas förstärka en rättskultur där argument hämtade genom en metodologiskt och 

begreppsmässigt noggrann och ärlig språklig analys ges en, i förhållande till andra 

argument, asymmetriskt ställning. Den språkliga tolkningens begreppsliga obestämdhet 

gör att argument av annan typ får större genomslag. Det kan ske genom en reduktion 

av den språkliga tolkningen då man enbart beaktar dess lexikala och snäva betydelse 

och bortser från att ta hänsyn till dess systematiska och språkliga kontext.  Det kan likväl 

ske genom ett förvanskande av den avsikt texten självständigt förmedlar. Med andra 

ord en bristande lojalitet. Det får vidare antas utgöra ett inom avtalsrätten särskilt 
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beaktansvärt problem då det leder till sämre förutsebarhet. Något som är centralt 

utifrån ett partsorienterat perspektiv.  

3.2 Slutord 

”A deeply rooted idea among judges, reinforced by the democratic ideology, is that the 

necessary development of law in the practice of the courts shall be as small as possible 

and, as far as possible, concealed.”65 

Är det kanske den i ovan citat beskrivna strävan, att så långt som möjligt söka dölja de 

fall där domaren ”skapar” och inte bara tillämpar rätten, som är grunden till en 

obestämd språklig tolkning? Med en vedertaget stramare språklig tolkning minskar 

möjligheterna till den förment döljande tolkningen. Oavsett så är det en förklaring som 

i ett svep gör frågan om upprätthållandet av tolkningens principmässighet underordnad; 

då är det ju som det ska vara. Tolkningen måste i så fall vara flexibel och pragmatisk, 

som verktyg vid rättstillämpningen, så att HD kan dölja, och därmed anpassa 

rättsbildningen till den nödvändiga rättsutvecklingen, de bakomliggande motiven då de 

befinner sig i den gråzon där de kan beskyllas för att inkräkta på lagstiftarens domän.66 

Om man utgår från att det finns en nödvändig utveckling så är frågan dels i vilken 

utsträckning den får ske genom rättsbildning samt hur dolt respektive öppet en sådan 

rättsbildning ska redovisas. Att en dold rättsbildning indirekt motiveras av demokratiskäl 

framstår dock som motsägelsefullt. Demokratiskäl kan väl likväl eller med större kraft 

sägas motivera en öppet redovisad rättsbildning - så att var och en, demokratins subjekt, 

                                                           
65 Frändberg, 247. 
66 Frågan är både känslig och aktuell, se Wersäll, Fredrik, En offensiv Högsta domstol. Några reflektioner 
kring HD:s rättsbildning, SvJT, 2014, s 1. 
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får insyn och möjlighet att ta ställning till rättsbildningens funktion. Transparens- och 

rättssäkerhetsskäl talar också för en sådan ordning. Det som huvudsakligen motiverar 

en dold rättsbildning är istället upprätthållandet av det allmännas förtroende för 

rättsskipningen eller med ett annat ord; legitimitet. Om det inte sker dolt är det ju i strid 

med maktdelningsprincipen. Samtidigt måste väl en dold eller principiellt ofullständig 

och oförutsebar rättsbildning i någon mån urholka denna legitimitet. Det kan i bästa fall 

beskrivas som en balansgång och i värsta fall som ett kritiskt problem. Om vi återgår till 

den i citatet uttrycka målsättningen, att med grund i det övergripande demokratiska 

idealet, när rättsutvecklingen kräver det, dölja den skapande rättstillämpningen. Hur 

förhåller sig detta till avtalsrätten? Konnoterar det ett parts- eller samhällsorienterat 

perspektiv? Tveklöst det senare enligt min mening. Rättsutvecklingen antas följa 

samhällsutvecklingen och ipso facto följer ett samhällsorienterat perspektiv. Samtidigt 

kan man likaväl hävda att flera från samhället sett viktiga skäl talar för ett i sig 

partsorienterat perspektiv inom avtalsrätten – den samhällsekonomiskt centrala fria 

omsättningen, äganderätten etcetera.  Därmedelst följer frågan om avtalsfrihetens 

gränsdragning som befinner sig i mitten av spänningsytan mellan det parts- och 

samhällsorienterade perspektivet – mellan det allmänna eller det särskilda perspektivet. 

Det av rättsutvecklingen grundade ”döljandet” ter sig därför kanske vara ännu mer 

tvivelaktigt inom avtalsrätten än inom andra, mer lagbundna rättsområden.  Att bakom 

”tolkningens täckmantel” dölja de sanna bevekelsegrunderna till ett avgörande lämpar 
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sig dessutom illa när det består i en lättvindig språklig tolkning. Det går ju nämligen att 

med större enkelhet peka på rena språkliga felaktigheter och motsägelser.67 

Från ett avtalsrättsligt perspektiv föreligger en dikotomi mellan de bakomliggande 

syftena med ett enhetligt juridisk språkbruk. Parternas antas använda det för dess 

precision och förutsebarhet vid reglerandet av deras interna förehavanden. Medan 

rättstillämparen utöver att ta hänsyn till det individuella avtalet bör sträva efter en 

likformig rättstillämpning. Ur ett samhällsperspektiv bidrar likformigheten till 

förutsebarhet och det råder ingen motsättning. Det medför dock att rättstillämparen 

med likformighetens i sikte i någon utsträckning får offra det särskilda för det allmänna. 

I det enskilda avtalet och tvisten är parterna, vid avtalets ingående i alla fall, förstås 

måna om det hos avtalet särskilda. Problemet gäller förstås alla slags generaliseringar 

och klassificeringar per se och är ofrånkomligt. Det fordras ett hänsynstagande till, och 

balans mellan, båda ytterligheterna, pendeln får inte svänga för långt åt endera håll. 

Inom avtalsrätten finns det skäl att tro att det allmänna – i avseendet avtalstyper och 

standardavtal, branschorganisationers normerande riktlinjer, konsumenträtt och den 

dispositiva förmögenhetsrätten i vidare bemärkelse – är i förgrunden.68 Om så är fallet 

ter det sig inte så märkligt om språket, och en lojalitet mot dess nyansrikedom, får 

nedprioriteras och finna sig i lite valhänt hantering när det inte kan hjälpas. Frågan 

kvarstår dock, vart, och på vilken grund därmed, ska tonvikten läggas, på likheterna eller 

skillnaderna? frågan är, in abstracto, av rättspolitiskt slag, vilket också är ofrånkomligt. 

                                                           
67 Jmf Heuman som i sin artikel går igenom ett hundratal rättsfall där den språkliga tolkningen 
förvanskats. (Heuman). 
68 Grönfors, Kurt, Avtalsgrundande rättsfakta, andra upplagan, Santérus förlag, Stockholm, 2013, s 46. 
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De olika tolkningsinriktningarna, som en del av juridisk metodlära, har var för sig och 

överlappande en reaktionär alternativt progressiv karaktär.  

  



41 
 

4 Källförteckning 

Adlercreutz, Axel & Gorton, Lars, Avtalsrätt II, sjätte upplagan, Juristförlaget i Lund,  Lund, 
2010 

Adlercreutz, Axel, Ett rättsfall om tolkning av avtal om förmedlingsprovision i samband med 
utbud av en fastighet, Juridisk tidskrift, nr 2 1991/92, s 287 ff. 

Adlercreutz, Om avtalstolkning, SvJT 1990 s 578 ff. 

Eagleton, Terry, Literary Theory - an introduction, andra upplagan, Blackwell Publishers Ldt, 
Oxford, 1996. 

Evers, Jan, Argumentationsanalys för jurister, andra upplagan, Liber-Hermods AB, Malmö, 
1970 

Fried, Charles, Contract as Promise – A Theory of Contractual Obligation, första upplagan, 
Harvard University press, Cambridge, 1981.  

Frändberg, Åke, Statutory Interpretation Against the Background of a General Typologi of 
Interpretation, Prawitz, Dag (red.),  Meaning and Interpretation, Kungl. Vitterhets Historie och 
Antikvitets Akademien, Stockholm, 2002, s 231 ff.  

 

Grönfors, Kurt, Avtalsgrundande rättsfakta, andra upplagan, Santérus förlag, Stockholm, 2013 
 
Grönfors, Kurt, Tolkning av fraktavtal, Esselte Studium, Göteborg, 1989 
 
Hedwall, Mattias, Tolkning av kommersiella avtal, andra upplagan, Norstedts, Stockholm, 
2004, 

Hellner, Jan, Metodproblem i rättsvetenskapen – Studier i förmögenhetsrätt, Stockholm, 2001. 

Hellner, Jan, The parol evidence rule och tolkning av skriftliga avtal i svensk rätt, Agell, Anders 
(red.), Festskrift till Bertil Bengtsson, Nerenius & Santérus förlag, Stockholm, 1993, s 185 ff. 

Heuman, Lars, Språklig tolkning av juridiska texter, Juridisk tidskrift, vol. 3 2014/15 569 ff.  

Lehrberg, Bert, Avtalsrättens grundelement, Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, Uppsala, 
2004 

Lindblom, Per Henrik, 1988. Lagtolkning eller rättstillämpning? Kommentar till ett rättsfall (NJA 
1980 s. 743), Höglund, Olle (red.), festskrift till Lars Welamson, Nordstedts, Stockholm, 1988, s 
437 ff. 

Pinker, Steven, The language instict, första upplagan, Penguin group, London, 1994, s 77. 

Radetzki, Marcus, Tolkning av försäkringsvillkor, Liber, Stockholm, 2014. 

Ramberg, Jan & Ramberg, Christina, Allmän avtalsrätt, nionde upplagan, Norstedts, Stockholm, 
2014. 

Samuelsson, Joel, Tolkning och utfyllning, Iustus förlag AB, Uppsala 2008 

Samuelsson, Joel, Tolkningslärans gåta, Iustus förlag AB, Uppsala, 2011. 



42 
 

Schmidt, Typfall, partsavsikt och partsculpa, SvJT, s 497 ff. 

Spaak, Torben, Guidance and Constraint – The Action-Guiding Capacity of Theories of Legal 
Reasoning, Iustus förlag AB, Uppsala, 2007. 

Strömholm, Stig, Lagtolkning: Huvudproblem och funktioner, Iustus förlag, 1978. 
 
Vahlén, Lennart, Avtal och tolkning, Nordstedt, Stockholm, 1966.  

Wersäll, Fredrik, En offensiv Högsta domstol. Några reflektioner kring HD:s rättsbildning, SvJT, 
2014, s 1 ff. 
 
  

 


