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Kommersiella avtal mellan nordiska parter avfattas idag allt oftare på andra än 
nordiska språk, företrädesvis på engelska. Man kunde med fog påstå att nordisk av-
talspraxis under de senaste årtiondena i viss mån har angloamerikaniserats. Detta 
är en följd av den accelererande globaliseringsprocessen som styr utvecklingen i 
riktning mot en världsomfattande ekonomi med globala marknader och som resul-
terat i att avtal allt oftare ingås mellan parter från olika länder med olika rättskul-
turell bakgrund. Detta medför, att främmande rättsbegrepp allt mera förekommer 
i nordiska avtalssammanhang. Föreliggande referat finner att utvecklingen delvis 
är oundviklig och att nordiska jurister därför bör vara beredda att anpassa sig till 
den. I viss mån kan utvecklingen rentav betecknas som positiv. I gränsöverskridande 
sammanhang kan en mera detaljerad avtalspraxis ha sina fördelar. Den nordiska 
avtalsrätten besitter emellertid vissa kännspaka drag som är värda att värna om. De 
nordiska juristerna har såväl möjlighet som anledning att påverka utformningen av 
gränsöverskridande avtalspraxis. På ett allmänt plan kan påverkan ske genom aktiva 
åtgärder i synnerhet i harmonieringssammanhang. På ett enskilt plan har den prak-
tiserande nordiska affärsjuristen en viktig roll som något av en brobyggare mellan å 
ena sidan det nordiska och å andra sidan det ”främmande” intresset. Huruvida dy-
lika strävanden att påverka den internationella utvecklingen kan vara framgångsrika 
beror i hög grad på hur angelägen uppgiften upplevs och med vilken målmedvetenhet 
man går in för densamma.

Inledning1. 

Då avtal ingås mellan parter från olika länder och rättssystem är det oundvikligt att 
det uppstår spänningar och konflikter mellan element och begrepp som hör hemma i 
olika rättskulturer. Detta gäller givetvis också i situationer där avtal uppgörs mellan 
nordiska och icke nordiska parter. Därmed är det uppenbart att också den nordiska 
avtalsrätten är utsatt för påverkan av främmande begrepp. Detta är fallet i ökande 
utsträckning. Kommersiella avtal som omfattar nordiska parter uppsätts idag allt of-
tare på andra än nordiska språk och de innehåller ofta rikligt med begrepp som ur ett 
nordiskt perspektiv ter sig främmande, inte bara i språklig bemärkelse utan också på 
grund av att begreppen helt enkelt inte har någon motsvarighet eller klar innebörd i 
nordisk avtalsrätt. 

Detta referat utgår från två grundläggande problemställningar i den beskrivna 
utvecklingen. Den första gäller nuläget och den andra antar ett framtidsperspektiv. 
Den första problemställningen gäller frågan huruvida och i så fall på vilket sätt den 
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ovan beskrivna utvecklingen har påverkat den nordiska avtalsrätten. Den andra pro-
blemställningen gäller huruvida utvecklingen kan förväntas fortgå och om det i så fall 
finns anledning och möjlighet att påverka den. Om svaret på den sistnämnda frågan 
är jakande bör man ännu ställa frågan på vilket sätt detta i så fall kunde eller borde 
ske. 

Som utgångspunkt för diskussionen behandlas inledningsvis frågan om vad som 
bör avses som ett främmande rättsbegrepp i nordisk avtalsrätt. Utvecklingen genom 
vilken främmande rättsbegrepp introduceras i den nordiska avtalsrätten presenteras 
närmare i avsnitt 3. Avsnitt 4 behandlar konsekvenserna av denna utveckling. De 
olika sätten på vilka introduktionen av främmande begrepp kan ske diskuteras i av-
snitt 5. I avsnitt 6 presenteras en vision för framtiden samt dryftas vilken roll den 
nordiska avtalsrätten och den nordiska juristen har i en värld som präglas av en ökad 
press på nordisk avtalspraxis och -rätt. Referatet avslutas med en kort sammanfatt-
ning i avsnitt 7.

Referatet tar utgångspunkt i följande teser:
Tes 1: Den accelererande introduktionen av främmande begrepp i nordisk av-

talspraxis beror i grunden huvudsakligen på globaliseringsprocessen och på USA:s 
dominerande ställning i den globala kommersen.

Tes 2: Den fortskridande globaliseringsprocessen kommer att främja introduktio-
nen av främmande begrepp i framtiden i snabbare takt än härintills.

Tes 3: Den nordiska avtalsrätten som på grund av den beskrivna utvecklingen är 
utsatt för press besitter vissa kännspaka drag som i vissa avseenden gör den överläg-
sen den angloamerikanska.

Tes 4: Nordiska juristsamfund och enskilda jurister kan på olika plan i viss mån 
påverka utformningen av en global avtalspraxis. 

Tes 5: Den nordiska juristen gör en insats genom att inte okritiskt importera rätts-
begrepp som har sitt ursprung och sammanhang i en annan rättskultur än den nord-
iska utan genom att anpassa dem till nordiska förhållanden och samtidigt värna om 
de värdefulla dragen i den nordiska avtalsrätten.

Begreppsparet ”nordisk avtalsrätt” och ”främmande begrepp”2. 

För att förstå vad som är ett ”främmande rättsbegrepp” finns det anledning att först 
fråga om det finns något som kan betecknas som ”nordisk avtalsrätt” och vad som 
i så fall är kännetecknande för den. Det som inte kvalificerar som ett ”nordiskt” be-
grepp i detta sammanhang måste då rimligtvis vara ett ”främmande” begrepp. Up-
penbart är, att rättsbegreppets språkliga utformning inte har någon direkt betydelse 
för bedömningen. Som exempel på detta kan begreppet pacta sunt servanda tjäna. 
Trots att begreppet pacta sunt servanda språkligt sett helt uppenbart inte är nordiskt 
kan det knappast anses vara ett främmande begrepp i förhållande till den nordis-
ka avtalsrätten. Begreppet och den underliggande principen om avtalets bindande  
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verkan är onekligen vedertagna i den nordiska avtalsrätten och det finns knappast 
någon nordisk jurist som inte känner deras innebörd. 

Å andra sidan innebär enbart det faktum att ett begrepp allmänt används i nordisk 
avtalspraxis inte i sig att begreppet skulle kunna uppfattas som ett nordiskt rättsbe-
grepp. Som ett trivialexempel kan nämnas det också i nordiska avtalssammanhang ofta 
förekommande engelskspråkiga ordet material som i svenskt juridiskt språkbruk när-
mast anses motsvara ordet väsentligt. Ordet material, som har sitt ursprung och en på 
omfattande rättspraxis baserad distinkt juridisk innebörd inom common law systemet, 
förekommer allmänt i engelskspråkiga avtal också nordiska parter emellan. Det är inga-
lunda klart att begreppets innebörd i den rättskultur där begreppet har sitt ursprung de 
facto har sin exakta motsvarighet i begreppet väsentlig enligt nordisk avtalsrätt. 

Vad är då kännetecknande för den nordiska avtalsrätten? Nordisk rätt uppfattas i 
allmänhet som en rättsfamilj som utgör en undergrupp till civil law rätten, eller som 
en från både civil law rätten och common law rätten helt separat rättsfamilj.1 Det 
finns många drag hos de nordiska länderna och rättssystemen som bidrar till detta. De 
nordiska länderna präglas av geografisk närhet och delar en gemensam historia och 
ett gemensamt kulturarv som är baserade på gemensamma värden.2 En stor bety-
delse har också att de flesta nordiska språken påminner mycket om varandra. Vidare 
påminner rättssystemen i de nordiska länderna om varandra vad gäller deras upp-
byggnad, rättskälleuppfattning och rättsprinciper. Ett av de nordiska rättssystemens 
särdrag är att förarbeten till lagar har en förhållandevis stor tyngd som rättskällor.3 
Inte heller förekommer det i de nordiska rättssystemen några omfattande och syste-
matiska privaträttsliga kodifikationer. Ett drag som skiljer den nordiska rättskulturen 
från övriga civil law rättssystem är att den romerska rätten aldrig har varit gällande 
rätt i de nordiska länderna.4 

De nordiska länderna har under olika tider i olika konstellationer haft gemen-
samma lagar och har därefter en lång tradition av lagstiftningssamarbete vilket har 
bidragit till bibehållandet av likheterna mellan de nordiska rättskulturerna. Detta gäl-
ler i synnerhet på privaträttens område. De nordiska rättshandlingslagarna och köpla-
garna utgör goda exempel på centrala avtalsrättsliga regelverk som uppkommit som 
ett resultat av nordiskt samarbete. Ett framträdande nordiskt avtalsrättsligt särdrag 
är att allmänna avtalsrättsliga principer tillmäts stor betydelse vid avtalstolkning-
en.5 Tillit och förtroende kontrahenterna emellan är grundläggande utgångspunk-
ter för den nordiska avtalsrätten, något som man stundom kallar för det ”nordiska 
1  Se Ulf Bernitz, What is Scandinavian Law? Scandinavian Studies in Law Vol. 50, 2007 s. 15.
2  Se Ole Lando, Nordic Countries, a Legal Family? A Diagnosis and a Prognosis. Global Jurist Advances 
Vol. 1, Issue 2, 2001 s. 11.
3  Se Ulf Bernitz, What is Scandinavian Law? Scandinavian Studies in Law Vol. 50, 2007 s. 17 f och s. 
20.
4  Ole Lando, Scandinavian Law in Practical Implication: Characteristic Features, Solutions of Interna-
tional Interest, Social Dimension. Scandinavian Studies in Law Vol. 50, 2007 s. 159.
5  Se Ulf Bernitz, What is Scandinavian Law? Scandinavian Studies in Law Vol. 50, 2007 s. 22 och Viggo 
Hagstrøm, The Scandinavian Law of Obligations. Scandinavian Studies in Law Vol. 50, s. 117 ff.



268 Tomas Lindholm

handslaget”. Begreppet ”nordisk avtalsrätt” har vissa kännspaka drag och är således 
rätt entydigt definierbart. Ett rättsbegrepp kan betecknas som nordiskt om det har en 
vedertagen juridiskt relevant innebörd i den gällande nordiska rätten. Övriga rättsbe-
grepp är främmande.

Gränsen för vad som är nordiska och vad som bör betecknas som främmande 
rättsbegrepp är emellertid inte absolut. I vissa fall är det kanske inte helt klart huruvi-
da ett rättsbegrepp är främmande i förhållande till nordisk avtalsrätt. Ett begrepp som 
idag är främmande behöver ej heller nödvändigtvis vara främmande mera i morgon 
om det på ett eller annat sätt inarbetats och därigenom blivit en del av den nordiska 
rättsordningen. Också begreppet pacta sunt servanda har under gångna tider inar-
betats i den nordiska avtalsrätten. Ett begrepps ursprung i sig avgör därför inte om 
rättsbegreppet faller inom kategorin nordiskt eller främmande. 

Avtalsrätten är i många länder idag utsatt för en betydande press. Det har blivit 
allt vanligare i internationella avtalsförhållanden att avtal skrivs på engelska och 
att avtalen blivit allt längre och mera detaljerade. Fenomenet kunde betecknas som 
något av en angloamerikanisering av internationell avtalspraxis, inkluderande den 
som tillämpas i de nordiska länderna. Den nordiska avtalsrätten konfronteras därför 
i ökad utsträckning med begrepp och fenomen som ofta har en common law bak-
grund. Orsakerna till detta står i grunden närmast att finna i den dominerande roll 
i den accelererande globaliseringsprocessen som USA, genom sin starka ekonomi 
och sina stora kapitalmarknader och företag innehar, eller i varje fall innehaft un-
der de senaste årtiondena.6 Också den europeiska integrationen har bidragit till att 
främmande begrepp, ofta med härstamning i angloamerikansk rätt, introduceras i 
nordisk rätt. 

Mot en ”global avtalspraxis”?3. 

För att beskriva bakomliggande orsaker till varför främmande begrepp introduce-
ras och småningom kan bli en del av den nordiska avtalsrätten, tjänar det tidigare 
omnämnda begreppet pacta sunt servanda som ett åskådligt exempel. Rötterna till 
principen pacta sunt servanda går långt tillbaka i historien. Under antikens dagar 
hade principen en fundamental moralisk och religiös betydelse. Framför allt i sam-
hällena i Medelhavsområdet fick principen senare ytterligare ett berättigande: det 
gemensamma intresset för en reglerad kommers. Redan de gamla romarna insåg att 
en fungerande kommers förutsätter att avtal är bindande.7 I takt med det romerska 
rikets utvidgning, kom också begreppet pacta sunt servanda att börja tillämpas öve-
rallt där romarna bedrev kommers. Sedermera har begreppet blivit universellt erkänt 

6  Se Viggo Hagstrøm, The Scandinavian Law of Obligations. Scandinavian Studies in Law Vol. 50, s. 
122.
7  Angående bakgrunden till och uppkomsten av principen pacta sunt servanda se Hans Wehberg, Pacta 
Sunt Servanda. The American Journal of International Law, Vol. 53(4), 1959 s. 775 ff.
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och utgör en hörnsten för handel och kommers i alla utvecklade samhällen. Denna 
utveckling är i sig på intet sätt överraskande. Marknadsaktörerna har funnit en viss 
praxis vara effektiv, fungerande och rimlig. Följaktligen kommer den och därmed 
sammanhängande begrepp att genom gränsöverskridande kommers småningom att 
börja spridas över allt större marknadsområden som omspänner olika rättskultu-
rer. 

I takt med globaliseringsprocessen sker spridningen och introduktionen av nya 
sedvanor och begrepp idag mycket snabbare än i antikens Rom. Med globalise-
ring avses den process som har sin grund i förbättrade transport- och kommunika-
tionsmöjligheter och som har bidragit till att företag verkar på allt fler geografiska 
marknader till följd av vilken gränsöverskridande avtalsupplägg har blivit normen 
för dagen. Globaliseringsprocessen styr utvecklingen i riktning mot en världsom-
fattande ekonomi och globala marknader. Denna utveckling har under senare tider 
framskridit med accelererande hastighet, i synnerhet under 1990-talet som en följd 
av utvecklingen på telekommunikationens område.8 

Uttryckt i för detta referat relevanta termer kan globaliseringen sägas innebä-
ra att avtal allt oftare ingås mellan parter i olika länder med olika rättskulturell 
bakgrund. Det är därför rimligt att utgå från att globaliseringen i betydande ut-
sträckning främjar utvecklingen av gränsöverskridande avtalspraxis i internatio-
nell kommers. I internationella avtalsförhållanden där olika rättssystems avvikande 
avtalsrättsliga normer och sedvanor möts och stöts är kompromisser oundvikliga. 
I det konkreta fallet har den starkare avtalsparten bättre möjligheter att utforma av-
talsvillkoren och påverka avtalets innehåll och kommer givetvis inte att försumma 
denna möjlighet. 

Sett i ett vidsträckt perspektiv är det naturligt att en starkare ekonomi med 
starkare företag har ett större inflytande på gränsöverskridande marknadspraxis, 
inkluderande det avtalsspråk som tillämpas. USA har länge varit världens största 
ekonomi med de största företagen och de största kapitalmarknaderna. På grund av 
dess dominerande ställning i den globala kommersen, i kombination med den fram-
trädande roll juridiken överlag har i det amerikanska samhället, har USA särskilt 
under de senaste årtiondena blivit den ledande aktören när det gäller att styra inter-
nationell marknadspraxis för kommersiella avtal. Härtill kan förmodas ha bidragit 
i icke obetydlig utsträckning att London, som Europas ledande finansiella centrum 
och som säte för ledande europeiska finansiella aktörer, genom sin common law 
förankring snarare främjat den amerikanska hegemonin än utgjort en motpol till 
den. Givet är också, att utvecklingen förstärks av att det engelska språket allt tyd-
ligare framstår som den internationella kommersens språk. Utvecklingen främjas 
också av att ledande rådgivare på den globala transaktionsmarknaden, såsom in-
vesteringsbanker och advokatbyråer, under de senaste årtiondena konsoliderats till 
globala företag dominerade av jurister och bankirer med common law bakgrund, 
8  Se Ola Wiklund, Europeisering och globalisering av svensk rätt. Festskrift till Ulf Bernitz, 2001 s. 221, 
som finner ursprunget till globaliseringen i ibruktagandet av den första transatlantiska telekabeln år 1858.
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som styrs från sina huvudsäten i USA eller London. Det är idag snarare regel än un-
dantag, att globala investeringsbanker och/eller advokatbyråer medverkar i större 
förvärv och andra företagstransaktioner också på den nordiska marknaden. Härvid 
kommer de nordiska transaktionsaktörerna att direkt konfronteras med den praxis 
och begreppsvärld som de globala aktörerna opererar med. 

Man kunde med fög säga, att utvecklingen går mot något som kunde definieras 
som en ”global avtalspraxis” med starkt angloamerikanskt inslag, som inte heller 
vi i Norden är opåverkade av. Hur långt utvecklingen kommer att gå och hur lång 
tid den kommer att ta är en annan sak. Anpassningen av en i rättskulturen djupt in-
rotad begreppsapparatur är en omvälvande och mycket tidskrävande process. Klart 
är emellertid att utvecklingen framöver genom den framskridande globaliseringen 
kommer att ske mycket snabbare än härintills. 

Det faktum att avtalspraxis och -terminologi förenhetligas innebär ingalunda i 
sig att vi skulle få en enhetlig begreppsapparatur i den bemärkelsen att ett begrepp 
skulle ha samma juridiska innebörd i alla rättssystem. Även om den brukade ter-
men har samma utformning i avtalet kan begreppets juridiska innebörd variera vä-
sentligen beroende på vem som i ett konkret fall, möjligen vid lösandet av en tvist, 
slutligt tar ställning till begreppets exakta innebörd.

I det följande anförs några exempel på i nordisk avtalspraxis numera allmänt 
förekommande termer och begrepp med angloamerikanskt ursprung.

Due diligence är ett i den nordiska avtalsrätten numera vanligt förekommande 
begrepp. Såsom senare beskrivs har due diligence fått en vedertagen innebörd i den 
nordiska avtalsrätten till följd av inarbetning genom marknadspraxis. Begreppspa-
ret representations and warranties förekommer ofta i avtal gällande företagsöver-
låtelser. Frågan om dess innebörd och betydelse i en nordisk kontext är emellertid 
inte helt entydig. En annan ofta förekommande avtalsklausul vars betydelse i en 
konkret tolkningssituation kan vara oklar, är den s.k. no waiver -klausulen.9 Den 
tidigare omnämnda termen material, som i nordisk rätt närmast motsvaras av ordet 
väsentligt, är ett annat begrepp vars tolkning kan förorsaka problem. Några andra 
allmänt använda exempel på avtalsrättsliga begrepp av främmande ursprung är in-
demnity, covenant, term sheet, letter of intent och comfort letter. Till några av dessa 
främmande begrepp förekommer emellertid ingalunda uteslutande på avtalsrättens 
område. Som exempel på främmande begrepp utanför avtalsrättens område som 
introducerats i den nordiska rättskulturen, kan den angloamerikanska bolagsrätts-
liga business judgement -regeln samt det konkurrensrättsliga fenomenet leniency 
nämnas. Jag återkommer i ett senare skede till några av dessa.

9  Om begreppsparet representations and warranties och no waiver -klausulen samt den till dessa begrepp 
anknutna tolkningsproblematiken se Giuditta Cordero Moss, Harmonized Contract Clauses in Different 
Business Cultures. I verket Thomas Wilhelmsson, Elina Paunio och Annika Pohjolainen (red.). Private 
Law and the Many Cultures of Europe, 2007 s. 236 f. 
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Konsekvenserna av utvecklingen4. 

4.1 På det allmänna planet

Vilken är då betydelsen eller konsekvenserna för oss nordiska jurister av den utve-
ckling mot en global avtalspraxis som ovan har beskrivits? Den mest grundläggande 
frågan på ett allmänt plan är väl om en dylik utveckling på lång sikt riskerar att 
marginalisera den nordiska avtalsrätten. Är utvecklingen i så fall oundviklig? Om så 
inte är fallet kan man ytterligare fråga sig vad som kan göras för att påverka den eller 
åtminstone lindra dess effekter. 

I det följande görs ett försök att identifiera konsekvenserna av samt för- och nack-
delar med utvecklingen och att därigenom svara på de ovan ställda frågorna. För 
att förstå den fortsatta diskussionen, är det skäl att inledningsvis kortfattat avhandla 
vissa grundläggande skillnader mellan nordisk och angloamerikansk avtalsrätt och 
-praxis. 

Den angloamerikanska avtalsrätten med sin common law utgångspunkt är kasuis-
tisk till sin natur. Den innehåller också den s.k. parol-evidence -regeln, som innebär 
att man vid avtals-tolkningen inte skall beakta annat än det som parterna skrivit in i 
avtalet. En liknande innebörd har den s.k. four-corners -regeln, enligt vilken man vid 
tolkningen av ett avtal inte skall fästa uppmärksamhet vid avtalsexterna faktorer.10 
Dessa principer innebär att en amerikansk domstol som huvudregel baserar avtal-
stolkningen på det skrivna avtalet allena. Kasuistiken och tolkningsreglerna leder till 
att man vid uppsättandet av ett angloamerikanskt avtal strävar till att i avtalstexten 
i detalj reglera alla tänkbara – och ibland otänkbara – utfall genom en uttömmande 
uppräkning. Det har sagts att angloamerikanska avtal skrivs som om inga lagar över-
huvudtaget fanns.11 Man försöker lösa alla eventuella framtida tvister redan i avtals-
skedet.

Den nordiska avtalsrätten kännetecknas för sin del av att den är mera princip-
baserad och av att stor betydelse fästs vid omständigheter som förtroende, tillit och 
avtalsparternas avsikt, vilka nödvändigtvis inte alls framgår av själva avtalstexten. 
En nordisk domstol strävar sålunda i oklara fall primärt efter att utreda vilken par-
ternas avsikt har varit för att bestämma avtalets innehåll. För detta ändamål kan en 
nordisk domstol på ett för angloamerikansk rätt främmande sätt vid avtalstolkningen 
gå utanför avtalets ordalydelse. 

I ljuset av det ovan nämnda kan man konstatera att den nordiska avtalsrätten har 
vissa uppenbara fördelar framom den angloamerikanska. Det nordiska sättet att ingå 
avtal är mer ekonomiskt än det angloamerikanska. Avtalet behöver inte på angloa-
merikanskt vis reglera alla tänkbara utfall, utan endast ge en mera allmän ram åt det 
man avtalat om. Kortare avtal vars eventuella luckor fylls med en avtalstolkning som 
10  Begreppen finns definierade till exempel i Black’s Law Dictionary, Eighth edition, 2004.
11  Christoffer Taxell, Globalisering och Internationalisering – vilka blir konsekvenserna för affärsliv och 
affärsjuridik? Defensor Legis, 2000 s. 162.
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utgår från allmänna avtalsrättsliga principer och avtalsparternas syfte är ägnade att 
minska transaktionskostnaderna.12 I jämförelse med den angloamerikanska avtals-
modellen är den nordiska avtalsrätten mera fokuserad på sak och funktion än på form, 
uttryckt på angloamerikanskt vis: substance over form. Den nordiska avtalsrätten 
bygger också på förtroende och tillit – fundamentala utgångspunkter för fruktbart 
samarbete. Dessa särdrag i den nordiska avtalsrätten innehåller värden som tveklöst 
är värda att bevara - kanske rentav ”exportera” till andra rättskulturer. Härvid bör 
man dock vara realistisk. Den nordiska avtalsrätten fungerar bäst i en nordisk kon-
text och lämpar sig inte nödvändigtvis lika väl i en annan kulturell omgivning. Den 
nordiska parten har inte heller fördelen av att vara den starkare parten i denna konflikt 
mellan systemen, och är därför hänvisad till att på objektiva grunder lyckas påvisa 
fördelarna i den nordiska modellen för att kunna hävda sig.

I gränsöverskridande sammanhang har en avtalspraxis som har drag av den ang-
loamerikanska modellen förvisso vissa fördelar. I avtalsförhållanden mellan parter 
från olika rättskulturer är mera detaljerade avtal som reglerar olika tänkbara utfall 
ägnade att minska risken för missförstånd. Det är också ändamålsenligt och effek-
tivt att på ett globalt plan sträva till enhetlighet beträffande avtalsmodell och avtals-
språk. En standardiserad avtalspraxis i gränsöverskridande transaktioner har sina 
onekliga fördelar sett ur praktiskt perspektiv. Icke desto mindre har den nordiska 
avtalsrätten vissa kännspaka drag som det är värt att värna om, åtminstone så att 
dessa kan bibehållas i nordiska sammanhang där de vuxit fram och där de fungerar 
bäst.

4.2 På det enskilda planet

Ett uppenbart problem med utvecklingen mot vad som ovan kallats för en global 
avtalspraxis är risken för en ökad begreppsförvirring. Det kan vara oklart vilken juri-
diskt relevant betydelse ett främmande begrepp har i den nordiska rättskulturen, vil-
ket innebär att det är fullt möjligt att begreppet i ett nordiskt sammanhang kommer 
att tolkas annorlunda än i begreppets ursprungsland. Det är också möjligt att det 
främmande rättsbegreppet beskriver ett fenomen som inte existerar i den nordiska 
rättsordningen. Allt detta medför utmaningar inte bara för de nordiska marknadsak-
törerna utan också för lagskiparen och för lagstiftaren. Begreppsförvirringen leder 
till att förutsebarheten i avtalsförhållanden minskar. 

Ponera en tvist beträffande tolkningen av ett standardiserat internationellt leve-
ransavtal av engelskt ursprung, enligt vilket säljaren, ett nordiskt företag, har sålt 
och levererat en vara till köparen, ett engelskt företag. Säljaren har uppfyllt alla 
sina avtalsenliga plikter, bortsett från att leveransen försenades med liten marginal. 
Köparen kräver att avtalet hävs med hänvisning till följande villkor i det engelsk-
språkiga avtalet: ”Time is of the essence with respect to all provisions of this agree-
12  Se Christoffer Taxell, Globalisering och Internationalisering – vilka blir konsekvenserna för affärsliv 
och affärsjuridik? Defensor Legis, 2000 s. 162.
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ment that specify a time for performance.”. På avtalet tillämpas emellertid i stöd av 
yttryckligt lagval en nordisk lag.

Den s.k. time is of the essence -klausulen är en i engelska köpe- och transport-
avtal ofta förekommande klausul, som förutsätter att i avtalet angivna tidsfrister 
tolkas strängt. Begreppets närmare innebörd har utvecklats i omfattande engelsk 
rättspraxis. Klausulen innebär att även en mycket liten, eventuellt obetydlig av-
vikelse från en avtalad tidpunkt kan anses utgöra rentav ett väsentligt avtalsbrott.13 
Säljaren, väl medveten om att leveransen av varan försenats, invänder att avtalet 
inte kan hävas med motiveringen att förseningen är betydelselös för köparen efter-
som varan, som vid leveransen var kurant, i alla händelser var avsedd att placeras 
i köparens lager för en viss tid. Därmed har köparen inte lidit någon skada eller 
förlust på grund av den försenade leveransen. 

Tvisten skall alltså lösas med tillämpning av nordisk lag. I vilken mån kan eller 
bör tvistlösaren härvid låta sig påverkas av time is of the essence -doktrinen enligt 
engelsk rätt? Är bedömningen av denna fråga olika om tvisten behandlas i något 
av följande alternativa fora: 1) en engelsk domstol, 2) en nordisk domstol, 3) en 
skiljedomstol där majoriteten av skiljemännen är nordbor, eller 4) en skiljedomstol 
där majoriteten av skiljemännen är engelsmän. Finns det en risk att time is of the 
essence -klausulen kommer att tolkas på olika sätt och avtalsbrottet tillmätas olika 
betydelse i dessa olika fora trots att nordisk rätt i alla situationer är tillämplig? 
Risken att så kan ske bör betecknas som uppenbar. Dömande verksamhet utförs av 
människor och det är mänskligt att se världen utgående från sin egen referensvärld. 
Problematiken med främmande rättsbegrepp i den nordiska avtalsrätten är alltså 
uppenbart relevant också i det enskilda konkreta fallet.

4.3 Konklusion

Sammanfattningsvis kan man således konstatera att problematiken kring utveck-
lingen mot en angloamerikansk avtalspraxis på ett allmänt plan kretsar kring frå-
gan om i vilken utsträckning den nordiska avtalsrätten härigenom riskerar att bli 
utslagen. På ett konkret plan på individ- eller företagsnivå förorsakar fenomenet 
uppenbara praktiska komplikationer vid avtalets ingående och en ökad risk för be-
greppsförvirring och tolkningstvister. 

Senare i detta referat diskuteras vad som eventuellt kan och bör göras för att å 
ena sidan påverka utvecklingen på det allmänna planet och å andra sidan lindra de 
menliga konsekvenserna på det konkreta och individuella planet. Därförinnan är 
det emellertid skäl att granska på vilka sätt introduktionen av främmande rättsbe-
grepp i den nordiska avtalsrätten i praktiken kan ske.

13  Om time is of the essence -klausulen och den därtill anknutna tolkningsproblematiken se Giuditta Cor-
dero Moss, Harmonized Contract Clauses in Different Business Cultures. I verket Thomas Wilhelmsson, 
Elina Paunio och Annika Pohjolainen (red.). Private Law and the Many Cultures of Europe, 2007 s. 228 f 
och s. 233. 
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 Främmande rättsbegrepp introduceras på olika sätt5. 

Främmande rättsbegrepp introduceras i nordisk avtalspraxis och -rätt på olika sätt. 
Dessa skiljer sig från varandra åtminstone i fråga om hur effektiv introduktionen är 
och vilka möjligheter det finns att påverka densamma. Effektiviteten har två aspekter, 
dels en tidsaspekt, dels en legitimitetsaspekt. Vissa vägar för introduktion är klart 
snabbare än andra. Att introduktionsprocessen är snabb innebär emellertid inte nöd-
vändigtvis att begreppet som introduceras därigenom har vunnit en hög grad av legi-
timitet. Graden av uppnådd legitimitet, varmed i detta sammanhang avses att begrep-
pet i den nordiska rätten har en distinkt juridisk innebörd, varierar för de olika sätten 
varmed introduktionen sker. Olika sätt för introduktion kan i olika mån påverkas 
och därmed åtminstone i viss mån styras genom medvetna åtgärder. I det följande 
beskrivs kort olika sätt för introduktion av främmande rättsbegrepp. 

Det mest effektiva sättet att introducera ett främmande rättsbegrepp är genom 
lagstiftningsåtgärder. Härigenom blir begreppet omedelbart en del av den direkt til-
lämpliga gällande rätten. Det behöver inte nödvändigtvis vara fråga om att begreppet 
uttryckligen omnämns i själva lagtexten. Det främmande begreppet kan exempelvis 
definieras i förarbeten och redan därigenom ges ett meningsfullt rättsligt innehåll. En 
helt annan fråga är huruvida introduktionen av främmande begrepp genom lagstift-
ning alltid sker med full insikt om vilken exakt innebörd det främmande begreppet 
i praktiken kommer att få i det nordiska rättssammanhanget. Detta kan i sin tur leda 
till lagtolkningsfrågeställningar. I takt med de allt större ekonomiska företagsintres-
sena i en globaliserad värld, ökar också markandsaktörernas incitament att påverka 
utvecklingen av lagstiftningen. I synnerhet stora globala företag strävar i allt högre 
grad att genom lobbningsåtgärder påverka lagstiftning samtidigt som de genom aktiv 
användning av nya begrepp utvecklar marknadspraxis ”på fältet”.

Lagstiftningsåtgärder har ofta sitt ursprung i harmoniseringssträvanden. Det kan 
vara fråga om nordiska harmoniseringsinitiativ, harmoniseringssträvanden från EU:s 
håll eller andra harmoniseringsåtgärder i offentlig eller privat regi. Ett gott exempel 
på en harmonisering är Förenta Nationernas konvention om internationella köpeav-
tal, CISG. Ett annat framgångsrikt initiativ har varit Lando-kommissionens projekt, 
som utmynnade i de s.k. Principles of European Contract Law (PECL). Även den 
internationella handelskammarens leveransklausuler INCOTERMS, som allmänt 
tillämpas i internationell handel, förtjänar ett omnämnande. Vidare kan nämnas de 
allmänna leveransbestämmelser som utformats inom ramen för Förenta Nationernas 
Ekonomiska Kommission för Europa (ECE) samt UNIDROITs principer för interna-
tionella kommersiella avtal (Principles of International Commercial Contracts).

Harmoniseringssträvanden förekommer på många olika plan och initiativen bedrivs 
på olika sätt, men gemensamt för dem är att man eftersträvar förenhetligade spelregler 
i avsikt att underlätta och effektivera gränsöverskridande handel och kommers. Liksom 
lagstiftningsåtgärder i allmänhet, förutsätter harmonisering aktiva initiativ och åtgärder 
och är därför påverkningsbar. Den som deltar i harmoniseringsprocessen kan sålunda 
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vara med om att påverka utvecklingen, inkluderande i vissa fall lagstiftningen. Ett pro-
blem med lagstiftnings- och harmoniseringsåtgärder är att de är mycket tidskrävande 
och därigenom ohjälpligen släpar efter utvecklingen på marknaden. 

Främmande begrepp kan få en relevant juridisk innebörd också genom den lagski-
pande verksamheten. Då ett avtal blir föremål för tolkning i en tvist, kan domstolen 
ställas inför främmande begrepp vars innebörd den måste ta ställning till och må hända 
utforma. Det faktum att domstolarna i sina utslag använder och kanske definierar ett 
främmande begrepp kan ge begreppet en hög grad av legitimitet. Introduktion av främ-
mande begrepp lagskipningsvägen har emellertid i praktiken betydande begränsningar. 
För det första avgör slumpen vilka främmande begrepp som eventuellt kommer att 
bli föremål för domstolsprövning. För det andra kan lagskipningen till skillnad från 
lagstiftningen inte direkt påverkas genom proaktiva åtgärder. För det tredje avgörs de 
flesta kommersiella tvister i skiljeförfaranden där domarna inte är offentliga. 

Slutligen kan främmande begrepp introduceras genom att de helt enkelt börjar an-
vändas i avtalsförhållanden och därigenom måhända med tiden utvecklas till marknads-
praxis. Det är naturligt att välfungerande begrepp i rask takt accepteras av marknadsak-
törerna. Inte ens en flitig användning av ett främmande begrepp innebär emellertid att 
begreppet därigenom skulle åtnjuta en hög grad av legitimitet. Efter en längre användning 
och inarbetning kan man dock förmoda att begreppen blir föremål för behandling i rätts-
litteraturen och -diskussionen och därigenom i många fall blir relativt väl definierade och 
småningom kanske t.o.m. en naturlig del av den nordiska begreppsapparaturen. 

I det följande ges exempel på vissa begrepp som på olika sätt introducerats i den 
finska rätten. Illustrationen förmodas vara representativ också för de övriga nordiska 
länderna.

 Begreppet due diligence utgör ett exempel på en långt gången introduktion av ett 
främmande begrepp i finsk avtalsrätt. Begreppet har sitt ursprung i angloamerikansk 
rätt, närmare bestämt i USA:s värdepapperslag (Securities Act) från 1933 som stifta-
des i kölvattnet av börskraschen 1929 som omsorgsstandard för verifiering av infor-
mation i prospekthandlingar.14 S.k. due diligence -granskningar började förekomma 
i Finland på 1980-talet i samband med gränsöverskridande emissioner av värdepap-
per och företagsförvärv. Begreppet, som före 1980-talet var i stort sett okänt, har 
sedermera blivit allmän marknadspraxis och kommit att hänvisas till t.o.m. i finska 
lagförarbeten.15 Därtill har begreppet due diligence behandlats rätt flitigt i rättslitte-
raturen och också domstolar har hänvisat till det.16 Begreppet har därigenom uppnått 
14  Due diligence innebär en granskning av målbolaget i ett företagsförvärv för att kartlägga sådana risker 
och ansvar som en köpare av målbolagets aktier inte skulle känna till på basis av offentligt tillgängligt 
material om målbolaget. Härom se Tarja Wist, Max Oker-Blom och Inga Pöntynen, Due diligence med 
hänsyn till aktiebolags-, värdepappersmarknads- och konkurrensrättsliga aspekter. Juridiska föreningens 
tidskrift, 2001 s. 426.
15  Se till exempel Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av värdepap-
persmarknadslagen, handelskammarlagen och lagen om Finansinspektionen, RP 6/2006 s. 22 och 55.
16  Begreppet har nyligen använts av Marknadsdomstolen i dess avgörande 441/2007 och därtill åtmins-
tone i två förhandsavgöranden av centralskattenämnden, CSN 35/2007 respektive CSN 80/2003.
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en hög grad av legitimitet. Begreppet due diligence har alltså under en period om 
drygt 20 år först genom praktisk användning och därefter genom behandling i rätts-
litteratur, rättspraxis och lagstiftning småningom fått en distinkt juridisk betydelse. 
Utvecklingen har gått så långt att man kan fråga sig om inte due diligence har upphört 
att vara ett främmande begrepp och blivit en del av den nordiska avtalsrätten. 

Ett annat exempel, visserligen utanför avtalsrätten, är den bolagsrättsliga s.k. bu-
siness judgement -regeln med ursprung i amerikansk rätt. Business judgement -re-
geln avser bolagsledningens omsorgs- och lojalitetsplikt, dvs. styrelsens skyldighet 
att efter omsorgsfullt övervägande i god tro på basis av tillräcklig information fatta 
ett välgrundat beslut i bolagets intresse.17 Lagstiftaren har i förarbetena till den nya 
finska aktiebolagslagen uttryckligen hänvisat till business judgement -regeln. I detalj-
motiveringarna till aktiebolagslagens 22 kap 1 § som gäller bolagsledningens skade-
ståndsskyldighet konstateras: ”Det vedertagna sättet för bedömning av om ledningen 
gjort sig skyldig till oaktsamhet leder i praktiken ofta till motsvarande slutresultat 
som t.ex. den inom angloamerikansk rätt gällande s.k. business judgement -regeln.”18 
Därmed har lagstiftaren konstaterat att innebörden av styrelsemedlems omsorgs- och 
lojalitetsplikt enligt finsk rätt i hög grad påminner om business judgement -regeln 
enligt amerikansk rätt. 

Ibland är det fråga om en introduktion inte endast av ett främmande begrepp, utan 
också av ett främmande fenomen som tidigare inte varit känt inom vår egen rättskultur. 
Det konkurrensrättsliga fenomenet leniency utgör ett exempel på ett sådant begrepp.19 
Bestämmelserna om leniency härstammar från USA, varifrån de introducerats i nordisk 
rätt via reglering på EU-nivå. Innan introduktionen av reglerna om leniency var tanken 
att man kunde köpa sig fri från ansvar för ett lagbrott främmande för den nordiska 
rättskulturen. Idag är fenomenet leniency välkänt i nordiska sammanhang och begrep-
pet används allmänt av praktiserande jurister och i den konkurrensrättsliga litteraturen. 
Begreppet har också tillämpats i rättskipningen i Finland.20

En strategi för nordiska jurister?6. 

Att globaliseringen kommer att fortsätta ter sig som oundvikligt. Därmed kommer 
nordisk avtalsrätt förmodligen i framtiden i allt högre utsträckning att bli föremål för 
påverkan av främmande begrepp. Som ovan konstaterats är konsekvenserna av denna 
17  Se Tomas Lindholm och Tommy Holmström, Innebörden av aktiebolags styrelsemedlems s.k. fiduciary 
duty enligt finsk rätt – särskilt med hänsyn till offentliga köpeanbud. Juridiska föreningens tidskrift, 2005 
s. 280. 
18  Se Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ny lagstiftning om aktiebolag, RP 109/2005 
s. 196.
19  Med leniency avses att den påföljdsavgift som bestäms för en näringsidkare som har brutit mot konkur-
renslagstiftningens bestämmelser sänks eller avlägsnas till följd av att näringsidkaren har bistått konkur-
rensmyndigheterna vid utredningen av ärendet.
20  Se Marknadsdomstolens avgörande 441/2007.
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utveckling inte enbart negativ. Eftersom utvecklingen är oundviklig och delvis rentav 
önskvärd, bör vi nordiska jurister vara beredda att anpassa oss till den. Anpassning 
innebär att avstå från att kategoriskt hålla fast vid alla för oss i Norden bekanta lös-
ningar och begrepp och att vara öppen för att fördomsfritt utvärdera och tillämpa nya 
och för oss främmande begrepp – givetvis med urskiljning, omdöme och vederbör-
lig skicklighet. Som ovan konstaterats, besitter den nordiska avtalsrätten vissa drag 
som definitivt är värda att bevara och delvis kanske t.o.m. exportera. Vi bör därför 
reflektera över på vilket sätt och i vilken mån vi möjligen önskar och kan påverka 
utvecklingen i en sådan riktning, att den nordiska lösningen inte marginaliseras utan 
kanske rentav kan vinna ny terräng. 

På det allmänna planet kan utvecklingen påverkas framför allt genom aktiva åtgär-
der i alla sådana sammanhang och fora som är av betydelse med tanke på formandet 
av internationell avtalspraxis, särskilt genom att delta i harmoniseringsinitiativ. Ge-
nom att främja det internationella harmoniseringsarbetet och genom att aktivt ta del i 
detsamma kan det nordiska rättssamfundet medverka till och påverka utformandet av 
den internationella avtalsrättsliga begreppsapparaturen. I bästa fall kan begreppsap-
paraturen i den globala avtalsrätten rentav komma att få intryck av välfungerande be-
grepp och lösningar inom den nordiska avtalsrätten. Om de nordiska länderna förenar 
sig i denna strävan att tillsammans värna om den nordiska avtalsrättens ställning i en 
global utveckling, är förutsättningarna att lyckas ännu bättre. 

Också doktrinen och den rättsliga debatten kan påverka utvecklingen. Dessa kan 
bl.a. bidra till att i marknadspraxis förekommande begrepp får en legitimitet snabbare 
och därigenom till att minska rättsosäkerheten. Akademikern, men också den prak-
tiserande juristen, har här en viktig roll. Om debatten förs i internationella fora och 
publikationer hörs den nordiska rösten också i den internationella debatten. 

På företagsnivå och på det individuella planet torde målsättningen framför allt 
vara att vid ingående av avtal så långt som möjligt undvika problem som beror på 
att man konfronteras med begrepp vars innebörd i nordiskt sammanhang är oklar. 
Detta ställer höga krav på den nordiska affärsjuristen inte bara gällande internationell 
orientering, språkkunskaper och tillräcklig förtrogenhet med främmande rättssystem 
och internationell avtalspraxis och -begrepp utan också, och kanske framför allt, i 
fråga om ssåväl bredden som djupet av kunnande inom den egna juridikens område. 
Förmågan att identifiera juridiskt relevanta element hos rättsfigurer och -begrepp i 
främmande rättssystem och att samordna dessa till en med våra begrepp meningsfullt 
samverkande helhet är en krävande uppgift, men nödvändigt för att kunna navigera 
mellan rättssystem med divergerande begreppsvärldar. 

Man får inte heller glömma att den ena parten i en gränsöverskridande affärs-
transaktion representerar ett främmande rättssystem. Även om ett avtal uppgörs i en 
nordisk kontext, är det klart att också en utländsk part har ett legitimt intresse av att 
avtalet utformas på ett sätt som ur vederbörandes perspektiv förmedlar rimlig rätts-
säkerhet och trygghet. En balanserad avvägning mellan nordisk och angloamerikansk 
avtalspraxis leder förmodligen till längre och mer detaljerade avtal än vad som är 
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brukligt eller nödvändigt i rent nordiska sammanhang, vilket emellertid är priset för 
att fungera i en värld med globala marknader och aktörer. I dagens värld och i en 
utveckling där den angloamerikanska avtalsrätten utövar ett allt större tryck på den 
nordiska avtalsrätten, har den praktiserande nordiska affärsjuristen därför en viktig 
roll som något av en brobyggare mellan det nordiska och det ”främmande” intresset. 
Genom detta bidrar han eller hon till ökad rättssäkerhet och förutsebarhet vid avtalets 
utformning och därigenom till förebyggande av onödiga rättstvister, en uppenbar för-
del ur bägge avtalsparternas synvinkel. 

Den seriösa nordiska affärsjuristen nöjer sig inte med att okritiskt importera 
rättsbegrepp som har sitt ursprung och sammanhang i en annan rättskultur än den 
nordiska. Förutom att det enskilda avtalet därigenom skulle riskera att bli mindre 
förutsebart skulle en dylik inställning bidra till att de värdefulla dragen i den nordiska 
avtalsrätten med tiden förlorar i betydelse. Genom att kritiskt granska begreppsap-
paraturen och utvärdera hur den bäst fungerar i och kan anpassas till ett nordiskt sam-
manhang, kan den nordiska affärsjuristen sammanjämka den globala marknads- och 
begreppspraxisen med den nordiska och därigenom effektivt fungera på en global 
marknad, samtidigt som han eller hon värnar om det värdefulla i den nordiska tradi-
tionen. I bästa fall leder detta till uppkomsten av en avtalspraxis som på ett väl avvägt 
sätt kombinerar global praxis med den nordiska och som därigenom lägger grunden 
för en nordisk variant av global avtalspraxis. Att så också skett inom vissa områden 
är uppenbart. Baserat på personlig erfarenhet är det min uppfattning, att exempelvis 
den avtalspraxis som i Finland utvecklats i fråga om gränsöverskridande företagsö-
verlåtelser rätt väl svarar mot en dylik beskrivning. Detsamma kan förmodas gälla 
också i de övriga nordiska länderna. Kännetecknande för en dylik praxis är, att den 
angloamerikanska modellen för företagsförvärvsavtal anpassats till nordiska förhål-
landen sålunda, att den utländska förvärvaren kan känna sig komfortabel samtidigt 
som den nordiska parten fortfarande kan röra sig i bekant terräng. 

Sammanfattning7. 

Globaliseringen har skapat ett tryck i riktning mot en global avtalspraxis, omfattande 
ett gemensamt avtalsspråk och en angloamerikaniserad begreppsapparatur. Detta har 
inneburit att främmande rättsbegrepp med angloamerikansk härstamning introduce-
rats i den nordiska avtalsrätten. Trots att flera av begreppen kan ha tillämpats som mar-
knadspraxis under en längre tid är deras exakta juridiska innebörd inte nödvändigtvis 
klara. Processen genom vilken ett främmande begrepp blir en del av avtalspraxis och 
-rätt är långsam, men går idag mycket snabbare än tidigare. Det som idag utgör ett 
främmande begrepp kan mycket väl i morgon ha inarbetats i den nordiska begreppsap-
paraten. Globaliseringen av avtalspraxis har inte endast påverkat begreppsapparaturen 
utan hela avtalskulturen. Avtal uppsätts ofta enligt den angloamerikanska kasuistiska 
modellen. Detta har medfört att avtalen blivit längre och mer detaljerade. 
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Trots att den nordiska avtalsrätten är utsatt för press utifrån, finns det ingen 
anledning att kapitulera inför något som skulle vara oundvikligt. Tvärtom ligger 
många lösningar som utarbetats harmoniseringsvägen, till exempel CISG, PECL 
och flera europeiska initiativ, i många avseenden mycket nära den nordiska tradi-
tionen.21 

Den nordiska avtalsrätten har många särdrag som är värda att bevara och som i 
vissa avseenden gör den överlägsen den angloamerikanska. Den nordiska avtalsrät-
ten är principfast och bygger på förtroende och tillit. Dessa drag bidrar till effekti-
vitet i avtalsrelationer och minskade transaktionskostnader. Den angloamerikanska 
modellen besitter å andra sidan vissa drag som måhända gör den bättre lämpad för 
en globaliserad värld i snabb förändring. Den mera kasuistiska modellen kan vara 
ägnad att på sitt sätt skapa rättssäkerhet och trygghet för avtalsparterna i gränsö-
verskridande transaktioner. 

De nordiska praktiserande juristerna har både möjlighet och god anledning att 
värna om den nordiska avtalsrättens ställning. De nordiska länderna och deras jurist-
samfund kan genom målmedvetna strävanden påverka det internationella harmoni-
seringsarbetet på olika plan. Den nordiska affärsjuristen kan påverka utvecklingen 
genom att i sitt arbete med vederbörlig kritiskhet anpassa främmande koncept och 
begrepp till nordiska förhållanden och att därigenom fungera som en brobyggare 
mellan den utländska klienten och den nordiska avtalsrätten och bidra till att skapa 
global avtalspraxis i nordisk tappning. När det gäller att öka förståelsen för och att 
ange den juridiska innebörden av främmande begrepp som måhända blivit en del 
av avtalspraxis men vars juridiska innebörd ej ännu blivit definierade, kan såväl 
forskare och akademiker som praktiserande jurister göra betydande insatser genom 
att diskutera dessa främmande begrepp och fenomen i rättslitteraturen och att aktivt 
delta i den juridiska debatten. Generellt bör de nordiska juristerna uppleva det som 
en angelägen uppgift att värna om den nordiska avtalsrättens centrala värden och 
det nordiska handslaget. 

Jag har ovan försökt beskriva hur den nordiska avtalsrättens värdefulla arv 
både borde och kunde föras vidare också i en snabbt föränderlig värld med starka 
krafter som verkar i en annan riktning. Huruvida det är realistiskt att förmoda att 
de nordiska juristernas strävanden kunde vara framgångsrika beror i hög grad på 
hur angelägen uppgiften upplevs och med vilken målmedvetenhet man går in för 
densamma. En förutsättning är att problematiken i tillräcklig mån uppmärksam-
mas i rättslitteraturen och i den juridiska debatten. Hittills har den fått rätt liten 
uppmärksamhet och det är glädjande att det här svåröverblickbara och -bemästrade 
men aktuella problemet får uppmärksamhet i form av detta tema på det Nordiska 
Juristmötet.

21  Se Viggo Hagstrøm, The Scandinavian Law of Obligations. Scandinavian Studies in Law Vol. 50, s. 
122.




