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Sammanfattning 

 

Uppsatsen behandlar vilket inflytande det kommersiella instrumentet letter of intent har 

för förkontraktuella moment och på vilka sätt rättsverkningar kan uppstå i anslutning till 

upprättandet av sådana handlingar i svensk rätt. Till skillnad från när ett avtal redan står 

klart mellan två parter uppstår det en gränsdragningsproblematik för hur och när 

juridiskt ansvar kan utkrävas vid förkontraktuella förhållanden. Avtalsbundenheten 

uppstår traditionsenligt momentant vilket kan ifrågasättas mot bakgrund av att 

långvariga kommersiella avtalsförhandlingar mer är att likna vid framväxande 

processer. Under en sådan förhandlingsprocess kan det vara svårt att avgöra exakt när 

ett anbud och en accept möts och bildar ett avtalsförhållande och därför är det svårt att 

placera in letter of intent i den klassiska avtalsmodellen. Av den orsaken undersöks 

även möjligheterna att göra en bedömning enligt andra avtalsformer. 

Antalet avgöranden i svensk rättspraxis rörande letter of intent utgör en nödtorftig 

mängd och därför undersöks övrig nordisk rätt i jakten på de bakomliggande 

avtalsrättsliga mekanismerna. Genom att blottlägga grundläggande principer i nordisk 

avtalsrätt i kombination med ståndpunkter i doktrin utreds vad som bedöms utgöra 

gällande svensk rätt på området. 

Slutsatserna som framkommer är att det främst rör sig om moraliska åtaganden såvida 

det inte handlar om letter of intent-handlingar med bindande biförpliktelser, exempelvis 

sekretessklausuler. Under snäva förutsättningar kan dock oförpliktigande letter of 

intent-handlingar föranleda skadestånd i form av culpa in contrahendo om ett slutligt 

avtal inte kommer till stånd. En grundläggande omständighet är att 

avtalsförhandlingarna ska befinna sig i ett skede där det praktiskt taget uppstått en 

lojalitetplikt mellan parterna och att avbrottet sker utan en juridiskt godtagbar 

anledning. Enbart en letter of intent-handling i sig bedöms inte kunna utgöra ansvar, 

utan parternas konkludenta handlande måste påvisa starka uttryck för att den objektivt 

urskiljbara partsviljan bejakar bundenhet. 
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1. Inledning  

 

 

1.1 Problemformulering  

 

Det övergripande syftet med avtalsinstitutet är att underlätta att olika former av 

prestationer sker mellan parter. Genom att precisera vad som ska göras och av vem det 

ska göras blir chansen större att prestationerna utförs på ett ändamålsenligt sätt. 

Avtalsfriheten medför att utrymmet för vilka överenskommelser som kan ingås är stort 

och genom avtalsslutet uppnår kontrahenterna i regel ett rättsförhållande där avtalets 

bindande karaktär gör det mer sannolikt att prestationerna genomförs. En part som inte 

uppfyller sin prestation kan drabbas av rättsliga sanktioner och tappa anseende bland 

möjliga medkontrahenter och därmed skapas incitament till att fullfölja de utlovade 

prestationerna. Avtalsinstitutets bindande verkan främjar omsättningsintresset och utgör 

en fundamental förutsättning för den kommersiella handeln.
1
 

 

Det är dock den gemensamma partsviljan som sätter ramarna för bundenheten och 

ibland är steget långt innan ett slutligt avtal har uppnåtts. Parterna kan exempelvis vara 

oense rörande delar av avtalsinnehållet eller så kan det röra sig om komplexa 

avtalsstrukturer som kräver lång tid att förhandla fram, analysera och i tillräcklig mån 

precisera. Därmed finns det en risk att bundenhet inte uppnås och att nedlagda resurser 

för att få till stånd ett avtal har varit förgäves om en avsedd medkontrahent drar sig ur 

samarbetet. En annan problematik uppstår när parterna tror sig ha avtalat om något men 

det visar sig sedan vid en prövning i domstol att det inte föreligger någon bundenhet 

rent juridiskt, eller vice versa. För att i högre grad undvika dessa situationer gäller det 

att ha ett grepp om hur avtalsrätten fungerar och kunna tillämpa handlingssätt som 

minimerar riskerna för ett oönskat utfall.  

 

Ibland är det exempelvis eftersträvansvärt att som part inte bli bunden av en 

överenskommelse. Av förhandlingstaktiska skäl kan det vara möjligt att få till stånd ett 

förmånligare slutligt avtal om det inte finns ett rättsligt krav på att nå ett avtalsslut, om 

                                                           
1
 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 17. 



10 
 
 

motparten har ett stort intresse av att ingå ett sådant avtal.
2
 Genom att inte vara låst till 

en part kan man också lämna dörren öppen för andra potentiella avtalsparter och därmed 

agera inom friare ramar och förhandla till sig ännu bättre villkor. Är avtalsfriheten total 

om man inte ännu är bunden av ett avtal? I vad som kan benämnas den prekontraktuella 

fasen är gränsen mellan bundenheten och friheten i mångt och mycket fördunklad.
3
 

Ännu har inget avtal kommit till stånd, likväl finns någon form av relation mellan 

parterna som måste kunna betraktas ur ett juridiskt perspektiv vid en eventuell tvist. 

 

En prekontraktuell företeelse som via ökad kontakt med utländsk rätt implementerats i 

svensk företagskultur är letter of intent, eller avsiktsförklaring, vilket är en handling 

genom vilken parterna tillkännager att de har som avsikt att ingå en framtida 

avtalsförbindelse.
4
 Problematiken ligger i att det är oklart vilken rättsverkan man kan 

tillmäta letter of intent i svensk rätt. Den generella uppfattningen är att institutet inte 

tillmäts någon rättsverkan utan betraktas som ett moraliskt bindande instrument snarare 

än ett juridiskt.
5
 Det finns dock situationer där letter of intent kan medföra bundenhet 

vilket jag kommer att redogöra för nedan. Med tanke på det breda bruket utgör det ett 

problem att vetskapen angående dess reella rättsverkan är svagt etablerad hos 

kommersiella aktörer eftersom det kan handla om avtalsrelationer med betydande 

summor i spel. Risken att bli bunden av en förhandling som inte betraktats som 

bindande kan potentiellt medföra förödande ekonomiska konsekvenser för ett företag. 

 

  

  

                                                           
2
 Hellner, Kommersiell avtalsrätt, s. 37. 

3
 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 428 ff. 

4
 Beträffande terminologin finns det olika kategorier av avsiktsförklaringar. För att undvika förvirring är 

det klokt att klargöra att begreppet avsiktsförklaring i denna uppsats tar sikte på typen letter of intent och 

inte olika former av stödbrev, exempelvis letters of comfort och letter of awareness. Egenskapsmässigt 

skiljer sig letters of intent genom att avsiktsförklaringen i slutändan ska ersättas med ett slutligt avtal 

medan stödbrev fungerar mer som borgensliknande säkerhet, men i regel utan bindande verkan. Med 

hänvisning till tvetydigheten i termen avsiktsförklaring kommer letter of intent att användas 

fortsättningsvis vilket i praktiken även är den mer etablerade benämningen. Andra varianter som kan 

användas är principöverenskommelse eller principavtal, se Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 66 

och Adlercreutz, Rättsverkan av brutna förhandlingar, SvJT 1987, s. 493 ff. 
5
 Se exempelvis Andersson & Ekström & Palmgren & Sundin, Affärsjuridiska problem, s. 29 där det 

uttryckligen uppges att letter of intent inte är bindande. 
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1.2 Syfte 

 

Det kan uppkomma problem när parter upprättar ett letter of intent utan att ett avtalsslut 

följer. Framför allt kretsar problematiken kring osäkerheten om vilken rättsverkan som 

institutet kan tillmätas.
6
 En allmän uppfattning är att det ”bara rör sig om ett letter of 

intent” vilket ger uttryck för moraliska förpliktelser snarare än att det tillmäts någon 

juridisk tyngd. Verkligheten är emellertid inte så nyanslös. I anslutning till detta är det 

överordnade syftet med uppsatsen att utreda rättsverkningarna hos letter of intent-

institutet och klargöra förutsättningarna för ett infriande av följderna. För en tydligare 

förståelse utreds även en lämplig utformning av sådana handlingar i praktiken.  

 

 

1.3 Avgränsning  

 

Uppsatsen kommer att utreda svensk rätt beträffande rättsverkningarna av letter of 

intent, vilket också innefattar jämförelser av annan nordisk rätt i syfte att klargöra 

rimliga ställningstaganden i svensk rätt. Vidare behandlar uppsatsen endast 

kommersiella, onerösa avtalsliknande förhållanden mellan två parter och behandlar 

heller inte fullmaktsregler. Även avtalsrättsliga ogiltighetsregler faller utanför 

ämnesområdet. Behandlingen av letter of intent-handlingar tar ett grepp kring de 

teoretiska skillnaderna kring institutet och därför konkretiseras inte utformningen letter 

of intent i längre utsträckning än just att behandla teoretiska skillnaderna. Anledningen 

till denna avgränsning är den potentiellt vidsträckta utformningen som möjliggör en i 

stort sett obegränsad mängd potentiella utföranden. 

 

1.4 Metod  

 

En rättsdogmatisk metod tillämpas. Detta innebär att doktrin, praxis, lagtext, förarbeten 

och för ändamålet lämpliga artiklar kommer ligga till grund i kombination med en 

analyserande juridisk metod för att utreda gällande rätt. Främst rättsfall från 

”modernare” tid kommer att behandlas eftersom prejudikatvärdet får anses vara högre 

                                                           
6
 Gomard, «Letters of intent» (hensigtserklæringer), del I s. 245 ff. 
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på grund av den avtalsrättsliga rättsutvecklingen under 70- och 80-talen.
7
 Läsaren bör 

vara förberedd på att en mastig genomgång av nordisk praxis kommer ske, vilken har 

till syfte att bena ut mekanismer som möjliggör en placering av letter of intent-institutet 

i den svenska avtalsrätten. Den svenska praxisen i sig bedöms inte utgöra ett tillräckligt 

underlag för att underbygga slutsatser beträffande de rättsverkningar som uppsatsen 

ämnar utreda och därför söks vägledning även i dansk och norsk rätt.
8
 

 

 

1.5 Disposition 

 

Inledningsvis kommer jag redogöra för letter of intent-institutet samt behandla 

grundläggande avtalsrättsliga principer och moment. I avsnitt 2 skildras letter of intent-

institutet och dess karaktär klarläggs. Avsnitt 3 redogör för andan och grundläggande 

principer och modeller i avtalsrätten medan avsnitt 4 tar särskilt sikte på kommersiella 

situationer i anslutning till avtalsrätten. Dessa beståndsdelar (avsnitt 2-4) kommer att 

präglas av en deskriptiv anda för att presentera verktygen som reder ut 

frågeställningarna. I efterföljande skede tar uppsatsen an en mer analyserande ton där 

själva rättsverkningarna hos letter of intent utreds (avsnitt 5-6).  Detta sker främst 

genom en omfattande genomgång av nordisk praxis på området (avsnitt 5) varpå 

slutsatser framkommer (avsnitt 6). Även diskussioner kring institutet förs och möjliga 

de lege ferenda-ställningstaganden behandlas (avsnitt 6).  

 

 

 

                                                           
7
 Se exempelvis Taxell, Skadestånd vid avtalsbrott, s. 15 ff, Wilhelmsson, Standardavtal, s. 1 ff. 

8
 Beträffande lämpligheten för detta, se avsnitt 3.1. 
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2. Letter of intent 

 

2.1 Inledning 

 

Letter of intent härstammar från angloamerikansk rätt och introducerades i svensk 

företagskultur under 1900-talets andra hälft och har sedan dess blivit föremål för 

diskussioner i juridiska sammanhang. Framför allt har det funnits en strävan efter att 

utröna betydelsen av institutet i den svenska och nordiska avtalsrätten.
9
 Från att 

inledningsvis endast ha praktiserats av storföretag har användandet spridits även till 

mindre aktörer, men är främst tillämpbart vid omfattande eller komplicerade 

avtalsförhandlingar.
10

  

Genom ett letter of intent tillkännager parterna
11

 att de ämnar ingå i en framtida 

avtalsrelation. Det blir därmed ett slags avtal om att ingå ett avtal framöver utan att för 

den delen hänföras till föravtalen som i princip är att betrakta som bindande.
12

 

Utgångspunkten är att utfärdandet av ett letter of intent inte medför bundenhet mellan 

parterna för de fall parterna själva inte har behandlat frågan om bundenhet.
13

 

Handlingarna har viss utgångspunkt i förpliktelserna. Om huvudförpliktelsen i ett avtal 

anses vara bindande rör det sig per definition inte om ett letter of intent, utan det blir 

snarare fråga om någon annan typ av rättshandling.
14

 Det är därför innehållet snarare än 

själva rubriceringen som är avgörande för om en handling är att betrakta som ett letter 

of intent. Om de bindande momenten däremot endast utgör biförpliktelser kan det 

fortfarande vara fråga om ett letter of intent. Därmed kan ett letter of intent antingen 

                                                           
9
 Gomard, «Letters of intent» (hensigtserklæringer), del I s. 245 ff. 

10
Gomard, «Letters of intent» (hensigtserklæringer), del II s. 467. 

11
 Termen parter i denna uppsats används i bredare mening, vilket även innefattar förkontraktuella 

moment, exempelvis förhandlingsparter. 
12

 Andersen, Grundlæggende aftaleret, andra upplagan, s. 101 ff. Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 104 ff. 

Gomard, ”Letter of intent” (hensigserklaeringer), s. 257. 
13

 Andersen, Grundæggende aftaleret, s 101. För praktikers uppfattning, se diskussionsdelen (del II) till 

Gomard, «Letters of intent» (hensigtserklæringer), samt part W:s uttalande under HovR i NJA 1977 s. 92. 

Se även Holmgren & Lundqvist, Letter of intent - värt mer än pappret?, s. 49 ff. 
14

 Hellner, Kommersiell avtalsrätt, s. 36. 
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vara helt fritt från förpliktelser, eller innehålla förpliktelser av mindre slag, exempelvis 

sekretessklausuler.
15

 

Vanligtvis förekommer företeelsen i ett tidigt stadium av avtalsförhandlingar
16

, men kan 

även uppstå i ett senare skede där det endast återstår detaljer för att få till stånd ett 

slutligt avtal.
17

 Detta stora tidsomfång speglas av att innehållet och karaktären kan 

variera kraftigt beroende på i vilket stadium av förhandlingarna parterna befinner sig. 

Det finns inget egentligt krav på utformningen och det står parterna fritt att efter eget 

tycke utforma handlingens innehåll. Därför kan formuleringarna bestå av allt ifrån 

svävande intentioner till rent konkreta förpliktelser. Vad som dock är ett 

grundfundament för institutet är att parterna ska uttrycka intentioner att ingå ett 

avtalsförhållande i framtiden.
18

  

I vilken grad parterna är förpliktade att följa sina avsikter är en fråga som kräver en 

djupare analys. Just bundenheten är kärnfrågan när det gäller att kunna avgöra vilken 

rättsverkan ett letter of intent medför och därför kommer den att särskilt behandlas 

under kapitel 5. 

 

 

2.2 Bakomliggande syften 

 

Det övergripande målet med letter of intent är att parterna seriöst ska verka för att i 

framtiden ingå ett avtal.
19

 På partsnivå kan det dock finnas mängder av olika 

anledningar till att letter of intent används. Parterna kan exempelvis rent affärsmässigt 

vara upprymda över att få till stånd en uppgörelse men är av olika skäl ännu inte 

formellt redo att låsa upp sig genom ett bindande avtal. Därför kan det underlätta 

fortsatta förhandlingar genom att formulera och förtydliga gemensamma mål vilket 

                                                           
15

 Hellner, Kommersiell avtalsrätt, s. 37. Holmgren & Lundgren, Letter of intent, s. 59 
16

 Med begreppet avtalsförhandlingar menar jag hela det förkontraktuella händelseförloppet, och inte 

Adlercreutz snävare definition där han endast syftar till stadiet då ”enighet beträffande huvudpunkter 

uppnåtts”, jfr Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 122. 
17

 Gomard, «Letters of intent» (hensigtserklæringer), del  II , s. 454 (Grönfors uttalande). Woxholth, 

Avtalerett, s. 159. Andersen, Aftaleloven, s. 39.   
18

 Se avsnitt 2.1. 
19

 Gomard, «Letters of intent» (hensigtserklæringer), del I s. 264. 
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uppmuntrar parterna att ägna mer tid och resurser på samarbetet.
20

 Det kan även röra sig 

om att någon av parterna måste vidta djupare undersökningar innan ett avtalsslut kan 

nås, exempelvis etablera kontakter med underleverantörer eller ta reda på prisuppgifter. 

Parterna kan även vara försatta i någon form av tidsnöd där det inte finns utrymme för 

att diskutera detaljer. I en sådan situation kan ett klargörande av huvuddragen räcka för 

att påbörja fullgörandet.
21

 

Letter of intent kan fungera som ett kraftigt moraliskt förbindande verktyg där det bildas 

ett ömsesidigt förtroende mellan parterna och en moralisk lojalitet uppstår. Att ta 

avstånd från det man givit uttryck för i ett letter of intent skulle kunna påverka partens 

trovärdighet i den verksamma branschen och i det längre loppet skada bolagets rykte 

som aktör och leda till förlust av goodwill. Detta kan i slutändan medföra sämre 

förhandlingstyngd vid framtida avtalsförhandlingar och leda till att kommande 

avtalsslut blir mindre förmånliga som en följd av den minskade trovärdigheten. Dels blir 

detta en kostnad för det enskilda företaget, men även en törn för omsättningen i stort 

som en följd av den transaktionshämmande tillitsbristen det får till effekt.
22

 Därför kan 

det också finnas förhandlingspsykologiska aspekter som ligger bakom. Främst siktar 

denna uppsats att ta reda på de juridiska aspekterna, men de måste ses mot bakgrund av 

de affärsmässiga spelreglerna för att fullt ut kunna förstås. 

 

 

2.3 Oklarheter kring letter of intent-institutet 

 

Just själva osäkerheten kring rättsverkningarna kan utgöra ett problem om det leder till 

tvist. Det kan råda oklarheter om vad som är juridiskt bindande och vad som endast 

utgör moraliska förpliktelser. Framför allt uppstår det problem om parterna har skilda 

åsikter om rättsverkningarna vid förhandlingarna. Den ena parten kan ha uppfattat det 

som att man lämnat det prekontraktuella stadiet och inträtt i ett avtalsförhållande medan 

den andra parten är övertygad om att det fortfarande rör sig om fria förhandlingar. Även 

                                                           
20

 Gomard, «Letters of intent» (hensigtserklæringer), del I s. 252. 
21

 Woxholth, Avtalerett, s. 160 f. 
22

 Hellner, Kommersiell avtalsrätt, s. 13. 
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om båda parterna inte betraktar förhandlingsdokumentet i helhet som bindande kan 

ändock vissa delfrågor uppstå kring om det kan röra sig om vissa låsningseffekter eller 

partiell bundenhet.
23

 Risken för missbruk av institutet kan också utgöra ett problem. Det 

kan förekomma olika former av vilseledande eller oklarheter i handlingens uttryck 

vilket kan ge en felaktig bild av partsviljan. Oseriösa aktörer kan exempelvis vilseleda 

motparten för att tillskansa sig tvivelaktiga fördelar men det kan också röra sig om helt 

legitima aktörer vars okunskap vid upprättandet medför oförutsedda konsekvenser.
24

 

Ytterligare en aspekt är vilka rättsverkningar som över huvud taget skulle bli möjliga, i 

synnerhet om det är ett inom- eller utomkontraktuellt synsätt som skall appliceras.  

                                                           
23

 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s 123. 
24

 Se HD:s uttalande i 1995 s. 586 beträffande medveten strävan efter otydlighet. Se även Ramberg, 

Stödbrev och den svårfångade partsavsikten, JT nr 2 1992/93, s. 358. 
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3. Ingående av avtal 

 

3.1 Inledning 

 

För att reda ut vilken rättsverkan letter of intent kan medföra är det viktigt att klargöra 

den kringliggande avtalsrättsliga kontexten. Genom att klarlägga de grundläggande 

principerna i avtalsrätten skapas ett utrymme att placera letter of intent-instutet. I vad 

som brukar betecknas den allmänna avtalsrätten brukar en indelning ske i tre moment.
 25

 

I första skedet rör det sig om själva ingåendet av avtal där det rör sig om att konstatera 

ifall det föreligger ett juridiskt bindande avtal utifrån de riktlinjer som finns i lag och 

praxis. I ett annat moment finns det regler för när redan ingångna avtal förklaras ogiltiga 

eller overksamma. Ytterligare en aspekt är själva avtalstolkningen, vilken genomsyrar 

hela avtalsrätten genom att ge den själ och liv, och utgör därmed en essentiell länk i 

samspelet mellan rättsfakta, rättsregler och rättsföljder. 

När det gäller ingående av avtal (avtalsslut) finns det ett flertal modeller och principer 

som ligger till grund för att klargöra hur och när man kan betrakta att ett juridiskt 

bindande avtalsförhållande har uppstått. En grundbult för hela avtalsrätten är principen 

om avtalsfrihet, vilket innebär att två rättssubjekt fritt kan utforma överenskommelser 

som medför förpliktelser parterna emellan.
26

 När ett avtal väl har kommit till stånd 

medför principen om pacta sunt servanda att parterna blir juridiskt bundna av de 

gemensamma viljeförklaringarna genom att det uppstår en avtalsbundenhet.
27

 Endast 

under speciella förutsättningar går det att frångå bundenheten, exempelvis genom 

åberopande av ogiltighetsgrunder i avtalslagen för att stävja oegentligheter som föranlett 

avtalets ingående eller senare uppkomna omständigheter som medför en orimlighet för 

ett avtalsenligt fullgörande. Givetvis är kontrahenterna fria att omförhandla det 

ursprungliga avtalet och kan därmed avtala bort bundenhet genom avtalsförändringar.
28

 

                                                           
25

 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 37 f. 
26

 Taxell, Avtalsrättens normer, s. 32. Gomard, Almindelig kontraktsret, s. 15 f. 
27

 Taxell, Avtalsrättens normer, s. 35 ff. 
28

 Grönfors, Avtal och omförhandling, ss 35 ff. Hellner, Kommersiell avtalsrätt, s. 13. 
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Beträffande avtals ogiltighet faller det utanför ramarna för detta examensarbete och 

kommer inte att behandlas på ett djupare plan. 

Det finns också en stark samverkan mellan de nordiska länderna när det gäller avtalsrätt 

som en följd av harmonisering och gemensam lagstiftning.
29

 Sverige har 1915 års 

avtalslag (1915:218), Norge har 1918 års avtalelov, Danmark 1918 års aftalelov och 

även Island och Finland har motsvarande avtalslagar. De är i huvudsak 

överensstämmande, sett till innehåll, disposition och begreppsbildning.
30

 Även om vissa 

olikriktade ändringar har skett under tidens lopp är rättsgemenskapen i helhet att 

betrakta som intakt.
31

 I och med den starka rättssamhörigheten kan det vara lämpligt att 

även söka ledning i övriga nordiska länders rättskällor för att utreda svensk rätt, med 

beaktande av eventuella olikartade inställningar.
32

 

 

 

3.2 Modeller för avtalsslut 

 

3.2.1 Avtalslagen och anbud accept-modellen 

 

Den mest inflytelserika konstruktionen för avtalsslut i svensk avtalsrätt är anbud accept-

modellen som kan utläsas från avtalslagens (AvtL) första kapitel.
33

 Genom att 

viljeförklaringar framkommer genom anbud och accept bildas ett avtalsförhållande, ett 

konsensualavtal
34

, mellan anbudsgivaren och anbudstagaren.
35

 AvtL:s regler för 

                                                           
29

 Se Andersen & Lookofsky,  Lærebog i obligationsret I, s. 33 f. Se även det långvariga samarbetena 

som kommer till uttryck genom de nordiska juristmötena (NJM) som hålls var tredje år, totalt 39 sedan 

starten 1872. I anslutning till detta se Tamm, De nordiske juristmøder 1872-1972 : nordisk retssamvirke 

gennem 100 år. 
30

 Schmidt, Bör de nordiska avtalslagarna revideras?, s. 3 f. 
31

 Schmidt, Bör de nordiska avtalslagarna revideras?, s. 4. 
32

 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 106 ff. 
33

 Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, s. 25. 
34

 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s 121. 
35

 Enligt legaldefinitionen i 1 § AvtL. 
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avtalsslut är dispositiva och kan avtalas bort men ger samtidigt uttryck för en 

grundläggande avtalsmekanism i svensk avtalsrätt.
36

 

I inledningsparagrafen framgår det att anbud om slutande av avtal och svar på ett sådant 

anbud (accept) är bindande för den som avgivit det, vilket innebär att en bundenhet 

uppstår redan innan ett avtal har slutits. Sverige och övriga nordiska länder har på det 

här planet skilt sig från många andra länder genom att prioritera löftesprincipen framför 

kontraktsprincipen när det gäller slutande av avtal. Bundenheten för en anbudsgivare 

begränsas av restriktioner i tid och när acceptfristen löpt ut blir effekten att 

anbudsgivaren inte längre är bunden av sitt anbud. Acceptfristens syfte är att inte binda 

upp anbudsgivaren oskäligt länge vid sitt bud samtidigt som anbudstagaren ska få 

skäligt med tid till att undersöka och överväga sina möjligheter och intresse av att ingå 

avtal på de villkoren som anbudet uppställer. Nekar anbudstagaren anbudet förfaller 

acceptfristen (5 § AvtL). Om ingen acceptfrist anges i anbudet blir utgångspunkten den 

legala acceptfristen, där man tar hänsyn till vad som är en skälig svarstid (2-3 §§ AvtL). 

Anbudsgivaren kan även friskriva sig från bundenheten och därmed även sätta 

acceptfristen ur spel genom att använda sig av uttryck som gör att anbudet betraktas 

som en uppfordran för mottagaren att avge ett anbud snarare än ett anbud i sig (9 § 

AvtL). Presumtionen är också att muntliga anbud inte medför någon acceptfrist såvida 

inte anbudsgivaren själv medger betänketid (4 § AvtL). En accept som inte 

överensstämmer med anbudet betraktas som en oren accept och anses utgöra ett nytt 

anbud (6 § AvtL). 

Som en naturlig följd av att anbudet har en bindande verkan, råder det som betecknas 

löftesprincipen i svensk rätt.
37

 I kontrast till löftesprincipen står kontraktsprincipen, där 

ett bindande moment sker först när anbudstagaren accepterar villkoren, vilket får till 

effekt att anbudet inte blir bindande förrän accepten sker.
38

 Här skiljer sig svensk, 

nordisk och tysk rätt från den angloamerikanska rätten där kontraktsprincipen är 

rådande, och även blivit införd som huvudregel i artikel 16 i CISG.
39

 De bakomliggande 

motiven till att svensk rätt har prioriterat löftesprincipen framför kontraktsprincipen har 

varit att tillgodose omsättningsintresset och stärka preventionen mot otillbörligt 

                                                           
36

 Grönfors, Avtalslagen, s. 41 ff. 
37

 7 § AvtL e contrario. Vissa undantag från löftesprincipen finns, där krav på skriftlighet finns, 

exempelvis vid fastighetsköp. 
38

 Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, s. 29 ff. 
39

 Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 86 f. Håstad, Reform av de nordiska avtalslagarna?, s. 253.  
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agerande.
40

 En anbudstagare ska kunna lita på att hans accept leder till avtalsslut och 

därför ska ett anbud som kommit till hans kännedom i princip vara oåterkalleligt för att 

ge honom erforderlig tid att undersöka möjligheten och intresset av att ingå ett avtal.
41

  

Även tillitsprincipen är en fundamental del i den svenska rätten. Ett konkret exempel är 

att förklaringsmisstag kan leda till bundenhet om motparten är i god tro (32 § AvtL). 

Avtalslagens regler är dock inte heltäckande utan är anpassade till simplare 

transaktioner, exempelvis grosshandel via brev och telegram, mellan personer på olika 

orter, och kan därför medföra problem i tillämpningen när det kommer till mer 

avancerade former av avtal.
42

 Den dispositiva karaktären hos avtalslagen öppnar dock 

upp för andra typer av sätt att ingå avtal på och genom sedvänja har vissa andra 

avtalsmodeller uppstått som anses rättsligt accepterade.
43

 

 

 

3.3 Andra former för avtalsslut 

 

3.3.1 Avtalsslut med bekräftelse 

 

Avtalsslut med bekräftelse, även kallad trestegsmodellen, liknar anbud accept-modellen 

till strukturen och är uppdelad i tre moment. Först översänds en offert från en part (1), 

följt av att det sker en beställning från en annan part (2), vilken senare bekräftas av den 

ursprungliga offertbjudaren (3). Är offerten tillräckligt preciserad kan den enligt 

bedömas utgöra ett bindande anbud, vilket får till effekt att bekräftelsen saknar juridisk 

betydelse. Om å andra sidan reservationer i form av uttryck som ”utan obligo” eller 

liknande, vedertagna standarduttryck görs, eller om offerten är innehållsmässigt 

                                                           
40

 Prop. 1986/87:128, s. 104 ff. Grönfors, Avtalgsgrundande rättsfakta, s. 38 ff. 
41

 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 58. 
42

 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 53. Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 121 f. 
43

 Se avsnitt 3.3. och 1 § st. 2 AvtL. 
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bristfällig kan det betraktas som en uppfordran till anbud, eller utbud, vilket innebär att 

beställningen betraktas som ett anbud, och bekräftelsen blir accept.
44

 

 

 

3.3.2 Avtalad skriftform 

 

Parterna kan också komma överens om att bundenhet först ska uppstå när de skrivit 

under ett kontrakt, eller så kan överenskommelsen vara att ett kontrakt ska upprättas för 

att precisera vad parterna kommit överens om, i syfte att säkra bevisning.
45

 I vissa 

former av avtal är skriftligheten i sig ett formkrav för att bundenhet ska uppstå, så 

kallade formalavtal.
46

 När parterna avtalar om skriftform blir det skriftliga dokumentet 

utgångspunkten ifall parterna har ingått avtal med krav på endast skriftlig bundenhet. 

Det måste dock generellt finnas ett klart uttryck för detta annars finns det risk för att 

avtalet faller tillbaks på avtalslagens regler.
47

 Eventuella muntliga överenskommelser 

eller diskussioner som föranlett undertecknandet kan få betydelse när det gäller 

tolkningen av avtalet vid en eventuell tvist, om inte detta pareras genom exempelvis 

integrationsklausuler.
48

 Genom att i klartext avtala om att bundenhet inträder först i 

samband med något slags undertecknande minskar risken för att parterna råkar drabbas 

av oförmodade rättsliga förpliktelser. Vid just kommersiella avtal är den avtalade 

skriftformen så pass utbredd och använd, att den möjligen kan utgöra handelsbruk. 

Även om parterna inte uttryckligen använder sig av avtalad skriftform, kan det alltså i 

vissa fall ändå röra sig om en underförstådd partsvilja.
49

 

 

  

                                                           
44

 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 123 f. Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, s. 112 f. 
45

 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 125. Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, s. 115 ff. Hellner, 

Kommersiell avtalsrätt, s. 39 f. Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 94 f. 
46

 Exempelvis fastighetsköp i 4. Kap 1 § JB (1970:994). 
47

 Hellner, Kommersiell avtalsrätt, s. 39 f. 
48

 Exempelvis genom att det framgår att det endast är det slutgiltiga avtalet som grundar rättsförhållandet 

och att avtalsutkast och andra avtalspreliminärer inte har någon rättslig betydelse. 
49

 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 95. 
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3.3.3 Avtalsslut genom gester eller andra språklösa yttringar  

 

Att yttra viljeförklaringar utan att använda sig av skriftligt eller verbalt språk är också 

en sätt att ingå avtal på.
50

 Gester såsom nickar, handskakningar,”high-five” och andra 

former av konkludent handlande kan i rätt sammanhang uppfattas som 

viljeförklaringsyttringar. Handlandet kan kombineras med muntlighet eller skriftlighet, 

eller i sig självt grunda ett avtalsförhållande.
51

 Det måste inte röra sig om en medveten 

handling från partens sida, utan det är det befogade intrycket som ligger till grund, 

vilket bottnar i den starka tillitsprincipen i avtalsrätten.
52

 I kommersiella sammanhang 

mellan två parter skulle man kunna beteckna det som att parterna agerar som om det 

finns ett visst avtal slutet mellan dem. 

Realhandlande är en annan typ av språklös avtalsform. Det rör sig oftast om momentala 

avtal som är självklara i det vardagliga livet genom etablerade handlingsmönster.
 
Ett 

exempel är att parkera bilen på avgiftsbelagd parkeringsplats, vilket medför att man 

accepterar villkoren för att parkera. Eller att beträda spärrlinjen i ett tunnelbanesystem, 

vilket medför att en resenär accepterar kravet på att medföra ett giltigt färdbevis. Även 

inköp från automater, exempelvis passfotoautomater är ett exempel på realhandlande. 

Även passivitet kan i vissa sammanhang anses ge uttryck för vilja utan ord, i likhet med 

konkludent handlande, även om utgångspunkten i avtalsrätten är att passivitet inte ska 

leda till avtalsbundenhet.
53

 I Skarinmålet
54

, som rörde kommersiella sammanhang, 

ansågs parten ha blivit bunden på grund av att i ett telefonsamtal ha framkallat ett 

anbud. Parten hade insett att motparten trott att avtal skulle komma till stånd, varpå han 

agerat passivt och slutligen lämnat ett sent återbud. Med resonemang bildade med stöd 

av passivitetsreglerna i AvtL konstaterade HD att ett avtalsslut hade uppkommit och 

vilket återigen visar tillitsprincipens starka förankring och betydelsen av objektivt 

urskiljbart uppträdande. 

 

                                                           
50

 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 20. 
51

 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 127 ff. Holmgren & Lundgren, Letter of intent, s. 62 ff. 
52

 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 25. 
53

 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 127 f. 
54

 NJA 1962 s. 276. 
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3.4 Tidsmässiga reflektioner 

 

De genomgångna avtalsmodellerna ger endast utrymme för att bundenheten uppstår i ett 

ögonblickligt tidsperspektiv. Även vid passivitet uppstår själva bundenheten 

momentant, även om själva tidpunkten för den momentana bundenheten hamnar i ett 

senare skede till följd av passivitetsinslaget. I kommersiella sammanhang formas 

avtalssluten ofta av längre förhandlingsprocesser och därför kan det vara intressant att 

undersöka om något annat slags tidsperspektiv än det traditionella är en möjlighet. Detta 

kommer undersökas med en affärsmässig prägel på avtalsrätten under nästföljande 

avsnitt. 
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4. Avtalsförhandlingar i kommersiell miljö 

 

 

4.1 Successiv bundenhet 

 

4.1.1 Inledning 

 

En möjlig variant för avtalsingående är att inte betrakta övergången från avtalslöshet till 

bundenheten som ett momentant fenomen. I anslutning till detta är ett omdiskuterat 

ämne i doktrin huruvida det är möjligt att bli stegvis eller delvis bunden av 

överenskommelser i en avtalsförhandling, vilket är särskilt intressant för frågan om 

rättsverkningarna hos letter of intent.
55

 Finns det stöd för en successiv bundenhet vid 

avtalsförhandlingar finns det även en möjlighet att letter of intent kan utgöra en del av 

den möjliga bundenheten.  

Genom den traditionella avtalsmodellen kan det uppstå problem när det gäller att utreda 

om och i sådana fall när den exakta bundenheten uppstår vid förhandlingssituationer. 

Vanligtvis kan det röra sig om många utväxlingar av bud och motbud över ett större 

tidsspann och vad som de facto utgör anbudet och en ren accept enligt legaldefinitionen 

i avtalslagen kan vara problematiskt att urskilja, om inte ibland omöjligt.
56

 Som en följd 

av skiljeförfarandets hårda grepp kring tvister på området råder det också stor brist på 

offentliga prejudicerande avgöranden i svensk rätt som behandlar successiv 

avtalsbundenhet.
57

  

  

                                                           
55

 Woxholth, Avtalerett, s. 159. Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, s. 118 ff. 
56

 Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, s. 104 ff.  
57

 Håstad, Reform av de nordiska avtalslagarna?, s. 249.  
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4.1.2 Anbud accept-modellen – efterhandskonstruktioner som en skygglapp mot 

den rådande verkligheten? 

 

Rimligheten i att slaviskt följa anbud accept-modellen och söka identifiera dess 

komponenter kan rättfärdigt ifrågasättas när det gäller långvariga avtalsförhandlingar. 

Avtalslagen uppkom i en tidsanda då avtalshandlingarna i större utsträckning utgjordes 

av mindre komplexitet och färre moment och har genom åren kommit att kompletteras 

med andra modeller genom att de utvecklats till handelsbruk. Å andra sidan har 

avtalslagens anpassningsbara karaktär möjliggjort att den aktivt fortlevt i snart ett 

århundrade och än idag utgör en fundamental grundbult i svensk avtalsrätt.
58

 I lagen ges 

det uttryck för en grundläggande metod för avtalsingående och även uttryck för 

principer som genomsyrar hela avtalsrätten. Däremot återger den inte förfarandesättet 

för hur kommersiella avtal sluts i praktiken.
59

 Sedan avtalslagens uppkomst har det 

tillkommit mångtalet andra modeller för avtalsslut som uppstått genom handelsbruk och 

sedvänja och även tillerkänts avtalsrättslig verkan. Därför borde det inte ligga utom 

rimliga gränser att en modell som är anpassad för avtalsförhandlingar av det nämnda 

slaget diskuteras. Det skulle kunna leda till en minskning av antalet avtalsrättliga 

situationer som dissekeras under anbud accept-modellens skoningslösa skalpell. Vad 

som dock är en (eller flera) lämplig modell(er), om någon, bör dock lämnas till en 

senare diskussion. Främst bör den successiva avtalsbundenhetens vara eller icke vara 

diskuteras i syfte att reda ut vad som skulle bli följderna av ett gradvist erkännande av 

bundenhet vid förhandlingar. 

 

 

  

                                                           
58

 Grönfors, Avtalslagen, s. 56 f. 
59

 Att just återspegla den nyckfulla verkligheten måste anses vara en juridikens jakt på den heliga graal! 

Se även avsnitt 4.3. 
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4.1.3  Bundenhet över tid i teorin 

 

Just i kommersiella sammanhang av mer invecklad karaktär blir frågan om successiv 

bundenhet särskilt intressant.
60

 Avtalsförhandlingarna spänner sig ofta över en längre 

tidsperiod och därför finns fler potentiella tidpunkter för själva avtalsbundenheten 

allteftersom avtalsinnehållet successivt växer fram. Parter kan skicka över olika 

förhandlingsbud som avskilt inte är att se som rättsligt bindande moment i avtalslagens 

mening men som i ett sammanhang kan bilda en entitet med omtvistlig juridisk 

betydelse.
61

 

I ett hypotetiskt extremfall skulle innebörden av en absolut tillämpning av successiv 

bundenhet innebära att parterna blir gradvis bundna till allt som överenskommits under 

avtalsförhandlingarna utan att ett slutligt bindande avtal kommit till stånd. 

Avtalsförhandlingen i helhet skulle bestå av segment vars innehåll betraktas medföra 

bindande verkan vart och ett för sig och gränsen mellan det kontraktuella och det 

prekontraktuella suddas därmedelst bort.  Innehållet i sådana segment skulle rimligen 

kunna ta form genom ett slags sammanfattande text eller andra typer av handlingar.
62

 

Ett letter of intent skulle kunna utgöra ett sådant segment, antingen i ett tidigt eller ett 

sent skede, beroende på innehållet.
63

 Grönfors är en talesman för ett synsätt som 

tenderar att följa ett liknande tankesätt genom vad som benämns en stegvis låsning av 

förhandlingspositioner. Parterna blir därmed bundna av det de hittills överenskommit 

om och avvikelser kan bara ske genom en förändrad partsvilja.
64

 

I andra änden av spektret skulle man kunna hävda att avtalsbundenheten aldrig uppstår 

förrän ett slutligt avtal har ingåtts, ett synsätt som inte medger successiv bundenhet över 

huvud taget. I praktiken blir så fallet när parterna i samförstånd uttryckligen avtalat om 

ett sådant förfarandesätt, exempelvis genom en avtalad skriftform. Även när parterna 

inte har gett uttryck för något annat bör det vara en rimlig utgångspunkt att bundenhet 

                                                           
60

 Hellner, Kommersiell avtalsrätt, s. 35 f. Woxholth, Avtalerett, s. 141 ff. 
61

 Se avsnitt 5. 
62

 Ett slags punctatio-likande förfarande, se Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, s. 118. 
63

 Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, s. 118 f. 
64

 Grönfors, Avtalslagen, s. 63 ff. 
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uppstår först genom enighet kring det slutliga avtalsinnehållet beträffande kommersiella 

avtal för de situationer där detta kan tänkas utgöra handelsbruk.
65

  

Någonstans vid eller mellan dessa poler uppstår avtalsbundenheten vari parterna anses 

ha nått en överenskommelse i juridisk mening. Om successiv avtalsbundenhet 

tillerkänns rättslig verkan är det likväl svårt att fastställa en exakt generell tidpunkt för 

det inledande bundenhetsmomentet på grund av den skiftande arten och karaktären hos 

avtalshandlingar. Det går dock att resonera kring en allmän tendens i positioneringen. 

För att fastställa en sådan ungefärlig position är det – vid sidan av parternas intryck och 

avtryck i de enskilda fallen  –  resonabelt att utgå ifrån ändamålen för att klargöra i 

vilken mån det kan vara rimligt att ge utrymme för den etappvisa bundenheten. 

 

 

4.1.4 Syften bakom en tillämpning av successiv avtalsbundenhet 

 

En av de främsta anledningarna bakom en tillämpning av en sådan bundenhet borde 

vara att förhindra klandervärda beteenden vid avtalsförhandlingar genom att öppna upp 

för ett mer effektivt sanktionsmedel som riktas mot de möjliga förövarna bakom ojusta 

handlingssätt i kommersiella situationer – de otillbörliga aktörerna. Medlet kan sägas ha 

sin verkan genom bundenheten i form av en tillitssprincip.
66

 

Bakom besluten hos vinstdrivande företag står ett (o)medvetet risktagande där 

vinstmöjligheterna ska stå i vettig proportion till riskerna med att förhandla fram 

affärer.
67

 Riskerna består främst av faktorer av ekonomisk prägel, exempelvis volatilitet 

eller förlorade marknadsandelar. De kan dock också utgöras av juridiska moment som i 

sin tur påverkar verksamheten, exempelvis ett myndighetsbeslut som leder till 

produktionsstopp eller tvister som leder till kostsamma rättsprocesser. Affärsrisker kan 

hota lönsamhet och på sikt även ett företags överlevnad och därför är känsligheten för 
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 Se Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 133. Lehrberg, Avtalsrätten grunder, s. 282 f. Taxell, 

Avtalsrättens normer, s. 39 f. 
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 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 25. 
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 Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, s. 304 ff. 
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ökade riskfaktorer hög.
68

 Det får till effekt att företags investeringar och beteenden i hög 

utsträckning kan tämjas genom förändringar av de juridiska spelreglerna.
69

 I synnerhet 

när det gäller åtgärder som medför en direkt synbar inverkan på resultatet, exempelvis 

förändringar i skattesatser, utgör det ett viktigt underlag för företagens verksamhet. 

Även mindre transparenta faktorer som exempelvis skadeståndsrisker kan påverka ett 

företags finansiella ställning och därmed utöva inflytande över beteendet. En 

förutsättning för detta är rationellt agerande, att bolagens beslutsfattare har kännedom 

om riskernas existens som en följd av att det i någon mån utövas en god 

affärsriskhantering. Situationer med oklar bundenhet i sig borde kunna utgöra ett 

riskmoment för företag för de fall man kan tvingas fullgöra ogynnsamma prestationer 

eller i någon form kompensera en skada. 

Ponera att två parter har förhandlat i åratal angående arrangemanget av en stor 

idrottshändelse och benat ut en riklig mängd detaljer för genomförandet. Tusentals 

människor har engagerats, underleverantörer anskaffats för bygge av arenor och 

myndigheter involverats för att kunna realisera projektet. Det enda som återstår i 

förhandlingarna är att komma fram till vilket slags tyg som ska pryda dräkten hos 

spektaklets maskot. I det skedet bestämmer sig den ena parten för att helt och hållet utan 

grund dra sig ur förhandlingarna och hänvisar till att inget bindande avtal kommit till 

stånd ännu och att parten därmed är fri att hoppa av förhandlingarna. Hur ska ett sådant 

scenario bedömas vid en juridisk prövning? 

Skulle den gradvisa bundenheten få råda i det yttersta är parterna redan bundna vid det 

ackumulerade innehållet vid förhandlingarna (att arrangera idrottsevenemanget enligt 

dittills överenskommet utförande) vid varje givet segment. En part skulle därmed 

genom bundenheten krävas uppfylla sin del av avtalet och outredda avtalsmoment 

skulle kunna fyllas ut, antingen genom parterna själva eller av en utomstående 

bedömare (skiljenämnd eller domstol). Vägrar parten fullgöra sina åtaganden kan 

motparten väcka talan om skadestånd, där i första hand de kontraktuella villkoren ligger 

till grund för vilken sanktion som inträder. Om man istället tillerkänner synsättet att 

bundenhet endast uppstår vid ett slutligt avtal går det inte att tvinga den avhoppande 

parten att uppfylla förpliktelserna. Utgångspunkten är trots allt att var och en själv bär 
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de risker och kostnader det medför att stå inför en förhandling och det föreligger inte 

någon generell skyldighet att slutligt ingå avtal, snarare tvärtom. Utan någon form av 

sanktionsmöjlighet vore det svårt att förhindra ett beteende som i idrottsexemplet.  

 

 

4.1.5 Osäkerhetsfaktorer i anknytning till successiv bundenhet 

 

Ett långtgående erkännande av successiv avtalsbundenhet får enligt min uppfattning 

dock till effekt att andra intressen tar skada och problem uppstår. För det första kan det 

leda till stor förvirring när parterna inte riktigt vet om de befinner sig i en avtalsrelation. 

Om det dessutom anses föreligga bundenhet mellan parterna samtidigt som 

avtalsinnehållet är relativt magert och ovisst kan det också ge upphov till nya tvister för 

de fall domstolarna kan tvingas fylla ut avtalet enligt utfyllnadsregler. Därmed kan 

partsautonomins ställning komma att omkullkastas om det uppstår för många luckor i 

avtalsinnehållet, vilket inte är eftersträvansvärt. En annan ogynnsam effekt kan vara att 

parter blir mer restriktiva när det gäller att gå in i avtalsförhandlingar på grund av rädsla 

över att riskera uppnå bundenhet. I och med det påverkas även omsättningsintresset då 

fler väljer att avstå från att ingå förhandlingar. Rent samhällsekonomiskt skulle 

sannolikt fördelarna med den uppnådda tryggheten vid starkare bindning överskuggas 

av nackdelarna i form av ett minskat antal avtalsrelationer. Avtalsfriheten måste anses 

bli drabbad negativt vid ett alltför vidsträckt erkännande av successiv avtalsbundenhet.  

Mot bakgrund av de ovan nämnda fördelarna och nackdelar synes det tveksamt att ge 

successiv avtalsbundenhet ett alltför vidsträckt tillämpningsområde. Stegvis bundenhet 

gör mer skada än nytta om den faller in i ett alltför tidigt skede och att erkänna 

ofullständiga avtal där alla villkor inte ännu är klargjorda kan mynna ut i en 

dominoeffekt av uppkomna tvister. Den tidsmässiga positioneringen för successiv 

bundenhet bör därför rimligen infalla i en senare fas av avtalsförhandlingarna, om ens 

alls. Restriktivitet bör vara ett ledord när det gäller åtgärder som kan leda till en 

minskad avtalsfrihet. Särskilt avtal som löper under en längre tid måste baseras på ett 
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förtroende mellan parterna, och även ett sent avbrott från förhandlingarna måste kunna 

respekteras.
70

 

 

 

4.2 Särskilt om tolkning i det kommersiella klimatet 

 

Generellt finns det vissa svårigheter med att tolka någon annans vilja fullt ut ”rättvist”. 

Det juridiska systemet är bristfälligt på så sätt att det egentligen inte medger brister 

eftersom det skulle skada förtroendet för hela rättssystemet. Det går inte att utröna den 

faktiska viljan hos parter och det juridiska hantverket har strävat efter att i oklara fall 

kunna konstatera vad som objektivt sett utgör en juridiskt godtagbar vilja
71

. Ett sådant 

system framstår som utifrån sett som fläckfritt, men slår säkerligen i många fall sneda 

svingar när det gäller bedömningen av partsviljor.
72

 Dock utgör en sådan bedömning ett 

nödvändigt ont, även om den juridiska rättvisan nog framstår som en Katla-drake för 

många kommersiella aktörer. Det är rädslan för konsekvenser som bidrar till att företag 

har något som helst intresse av juridisk insikt. Rättsprocesser stör den ordinarie 

affärsmässiga verksamheten och utgör i de flesta fall ett oönskat osäkerhetsmoment.  

När en konflikt nått den nivå att parterna stämmer träff i Katlagrottan istället för att 

självmant förhandla sig ur situationen kan chanserna till eventuella framtida samarbeten 

i stort sett vara bortblåsta. Detta kan medföra mer långtgående konsekvenser än själva 

tvisteföremålet i sig. Mot bakgrund av detta utgör det inte alltid högsta prioritet hos den 

praktiserande näringsidkaren att hävda sin juridiska rätt. Ibland efterskänks alltså en 

bokstavstrogen tilltro till sin juridiska rätt till förmån för att bibehålla ett gott anseende 

och därmed sväljs förpliktelsen med hull och hår.
73

 

Juridiken tror sig veta vad parter vill, eller är likgiltig inför att den inte alltid kan veta 

parternas vilja. Därmed eftersöks en partsvilja som i många situationer inte alltid 
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 Woxholth, Avtalerett, s. 152. Sohlberg, Ingående av avtal – Back to Basics, JT nr 3 1993/94, s. 658 f. 
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 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 131 ff. 
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existerar, eller som präglas av en slags kvasibundenhet där den ena parten är övertygad 

om den egna obundenheten samtidigt denne denne betraktar motparten som fullt ut 

bunden. Parterna kan även ha haft en klar reell partsvilja, men som utåt sett har 

manifesterats otydligt, möjligen för att en part ska kunna förverkliga en kvasibundenhet 

genom att låta trätobrodern drabbas av Katlas vrede.
74

 Dessa former av resonemang 

framstår som irrationella vid analys genom sedvanliga juridiska metoder och det är i 

någon mening viktigt att ha detta i åtanke när man bedömer det kommersiella spelet i ett 

juridiskt perspektiv.
75
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 Vilket möjligen kan vara fallet i NJA 1977 s. 92, ifall rätten lyckats syna den ”egentliga” partsviljan. 
75

 Se Ingvarsson, Till stöd för stödbrev, SvJT 2013 s. 286 ff. 
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5. Rättsverkan av letter of intent 

 

 

5.1 Inledning 

 

För att på ett tillfredsställande sätt kunna utröna rättsverkningarna hos ett letter of intent 

gäller det att först utreda gällande rätt beträffande successiv bundenhet för att kunna 

klargöra ifall prekontraktuell bundenhet ens kan komma ifråga och vilken vikt man kan 

tillmäta förhandlingsmoment, däribland letter of intent. Svensk praxis på området är 

relativt begränsad och därför innefattar även undersökningen även dansk och norsk rätt 

för att utreda gällande rätt. Framställningen av rättspraxis kommer i det första skedet att 

ta sikte på möjligheten att applicera ett successivt synsätt på slutande av avtal. I ett 

andra skede undersöks de praktiska rättsverkningarna för letter of intent. De 

avtalsrättsliga pusselbitarna som framkommer av praxisgenomgången (avsnitt 5.2-5.5) 

kommer att byggas ihop till en helhet under avsnitt 5.6. 

 

5.2 Prekontraktuella moment som grund för bundenhet 

 

5.2.1 Svensk rätt 

 

Avtalslagens utgångspunkt är att anbud och accept möts och bildar ett avtalsförhållande, 

vilket inte ger något direkt stöd för att bundenhet kan uppstå över tid. Däremot kan det 

finnas annat handelsbruk eller sedvänja som leder till att en partsrelation uppstår och 

därmed gör inte avtalslagen anspråk på att vara uttömmande.
76
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I Sverige tycks frågan om just successiv avtalsbundenhet inte ha behandlats på ett 

handfast sätt i praxis och frånvaron av tydliga ställningstagande kan därmed försvåra 

bedömningen av vilken roll letter of intent spelar i den svenska rättssjälen. Däremot 

finns det prekontraktuella moment som har behandlats och som kan ge en fingervisning 

i vad som gäller de lege lata och som i förlängningen kan ligga till grund för en 

bedömning av rättsverkan hos letter of intent-institutet. 

 

 

5.2.1.1 NJA 1977 s. 92  

 

 

I ett förhandlingsstadium mellan ett bolag och en person diskuterades möjligheten att 

utse personen till representant för bolagets verksamhet i Syrien. Bolaget uppgav sig vara 

berett att ingå avtal med personen enligt vissa villkor. När personen godkänt brevet 

skulle ”nödvändiga avtal” ges personen. 

Trots personens godkännande, dök aldrig några avtalshandlingar upp. I praktiken hade 

dock båda parterna agerat som om avtalet kommit till stånd och personen betraktades 

som en representant för bolaget av kontrahenterna. Vidare ingick personen också vissa 

senare avtal med bolaget, utan att frågan om representation dryftades. Frågan rörde 

huruvida bundenhet uppstått genom godkännandet av brevet eller i vart fall genom ett 

konkludent handlande efter tidpunkten för godkännandet. 

 

HD menar att det inte är fråga om bundenhet enbart på grund av representantens 

godkännande av förhandlingsbrevet, vilket i den strikta ordalydelsen snarare talar för att 

det inte rör sig om ett avtal med bindande verkan. I ljuset av vad som skett före 

godkännandet hade dock personen en befogad uppfattning för att avtal var ingånget, 

men bolagets tolkning måste ges företräde eftersom bolaget inte bedömts ha kunna haft 

kunskap om personens interpretation av situationen. 

 

Vad som däremot skett efter tidpunkten för godkännandet är att bolaget genom sitt 

agerande gett uttryck för att det självt uppfattat avtal som ingånget, eller att det i vart 

fall fått motparten att tro att så är fallet. Det skulle i sådana fall kunna röra sig om ett 
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slags skenartat letter of intent, i syfte att få till de rättsverkningar som letter of intent 

enligt gängse uppfattning vanligtvis är förknippat med, nämligen en presumtion om 

obundenhet.
77

 

 

I fallet befanns alltså själva letter of intent-dokumentet i sig inte vara tillräckligt för att 

självmant utgöra en bindande handling. Tillsammans med de kringliggande 

omständigheterna, i det här fallet främst parternas konkludenta handlande, kunde det 

dock medföra bundenhet med innehållslydelsen enligt uttrycket i parternas letter of 

intent.
78

 Parterna var i stort sett eniga om avtalsinnehållet eftersom det föregåtts av 

förhandlingar som ledde till en hög grad av enighet, vilket även borde ha underlättat ett 

utfall till fördel för avtalsbundenheten. 

 

Även om ett letter of intent i sig inte bedöms kunna ge upphov till rättsverkningar, kan 

det alltså i kombination med ett konkludent handlande medföra bundenhet, enligt HD. 

Detta öppnar upp för en viss möjlig rättsverkan för institutet svensk rätt. Tillräknas 

letter of intent en viss rättsverkan i kombination med en annan omständighet kan det 

också teoretiskt sett vara en möjlighet att denna nivå av rättsverkan skulle kunna vara 

tillräcklig för att medföra någon slags bundenhet även i ett ensamt tillstånd. Åtminstone 

under förutsättning att rättsverkningen inte är totalt avhängig övriga omständigheter. 

Vad som är intressant är att domstolen inte resonerar i termer kring successiv 

avtalsbundenhet över huvud taget, utan i stället resonerar kring just det konkludenta 

handlandet. Detta trots att domskälens upplägg tyder på att domstolen i någon mening 

prövar händelseförloppet i etapper, även om den i slutändan bakar in avgörandet i en 

helhetsbedömning. Först klargör rätten att det inte föreligger någon bundenhet som en 

följd av hur parterna uppträdde före det undertecknade brevet. Därefter klargör den att 

letter of intent-dokumentet i sig inte utgör ett bindande avtal. I kombination med det 

övriga händelseförloppet och det sammantagna intrycket finner rätten dock att det 
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 Jfr Hovrättsdissidenten Schreuders uttalande om missledande, där han ger uttryck för ”ett muntligt avtal 

iklätt skriftlighet”, alltså något som kan liknas vid en ulv i fårakläder. 
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 Jfr NJA 1982 s. 244 beträffande betalningsansvaret vid ett konkursutbrott där presumtionen om att 

dotter och moderbolag svarar för sina egna förpliktelser bröts som en följd av en stark redovisningsmässig 

integration samt bristande självständighet hos dotterbolagen i övrigt. Som en följd av bolagets 

konkludenta handlande befanns det bundet i förhållande till borgenärerna, vilka erkändes del i 

konkursboets tillgångar. 
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föreligger en bundenhet.
79

 Därmed måste det ha uppstått en bundenhet i ett visst skede 

efter undertecknandet även om rätten, troligtvis av praktiska skäl, inte utreder i exakt i 

vilket skede den uppstår. 

HD ger i domstolen inte uttryckligen stöd för att betrakta en stegvis bundenhet. Men 

vad är det egentligen HD menar? Någonstans innan ett slutligt avtal kommer till stånd 

har det uppstått en avtalsbundenhet. Det borde rimligen kunna röra sig om en form av 

prekontraktuellt moment som medför att man i viss grad erkänner en successiv 

bundenhet. Just i det här fallet fanns det ett komplett avtalsinnehåll i och med letter of 

intent-dokumentet, men utifrån HD:s tolkningsmetod borde det inte vara omöjligt att 

avtalsbundenhet kan uppstå innan avtalsinnehållet är fullkomligt klarlagt. I svensk 

doktrin råder det delade meningar i frågan och kan det inte sägas finnas något tydlig 

svensk ståndpunkt när det gäller successiv bundenhet.
80

 I NJA 1990 s. 745
81

 menar HD 

att förhandlingar kan nå så långt att det uppkommer en förpliktelse för parterna att ta 

hänsyn till motpartens intressen, vilket skulle kunna tolkas till stöd för en successiv 

avtalsbundenhet. 

 

 

5.2.1.2 NJA 1995 s. 586 

 

Fallet rörde stödbrev vid ett företagsförvärv, men själva avgörandet landade i den 

rättsliga bedömningen av hur en avsiktsförklaring i ett stödbrev skulle tolkas, vilket kan 

vara intressant även för letter of intent-institutet. En bank hade lånat ut pengar till ett 

bolag, vars moderbolag hade utfärdat stödbrev med följande lydelse: 

”it is our intention to see that the borrower complies with all of the terms and 

conditions and to honour all of their respektive obligations" 
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 Genom uttalandet i skälen: ”på grund av vad nu har anförts måste avtal av det innehåll som anges i 

bolagets brev […] anses ha kommit till stånd mellan (bolaget) och (personen)”. 
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 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 131 ff. Adlercreutz, Rättsverkan av brutna förhandlingar, 

SvJT 1987 s. 499. Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, s. 118 ff.  
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 Behandlas utförligare under 5.5.1.2, med tonvikt på rättsverkningarna. 
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Dotterbolaget försattes senare i konkurs varpå banken krävde betalning från 

moderbolagets nya ägare. Förutsättningarna för lånet enligt banken var att praktiskt 

taget få en garanti genom stödbrevet medan moderbolaget inte alls åsyftat att ställa 

någon garanti eftersom det skulle få synbara avstamp i bokföringen. Någon partsvilja 

bedömdes därför inte finnas och därför tog bedömningen avstamp i ordalydelsen. HD 

gjorde en prövning in dubio contra stipulatorem, men konstaterade att det inte förelåg 

en sådan oklarhet som kunde lasta någon av parterna för missförståndet, även om 

moderbolaget främst påverkat utformningen. 

Den språkliga bedömningen gav enligt HD upphov till att det faktiskt rörde sig om en 

bindande garantiutfästelse. Själva ordalydelsen ”intention” gav därmed upphov till en 

rättsverkan för avsikten, vilket i sammanhanget är anmärkningsvärt. I ett senare fall har 

utfallet dock blivit det motsatta och rättsläget beträffande stödbrev är i högsta grad 

osäkert.
82

 Därmed borde det inte endast röra sig om att domstolen jämställer 

avsiktsbegreppet med viljebegreppet. De kringliggande omständigheterna ger, i 

kombination med ordalydelsen i breven, ett sådant starkt intryck av en rättverkande 

partsvilja att det bedöms som bindande. Hade ordvalet ”avsikt” i sig gett upphov till 

bundenhet hade rättsområdet inte varit föremål för oklarheter. 

Hur en avsikt kan betraktas i stödbrevssammanhang måste dock åtskiljas från 

uppfattningen av avsikter vid letter of intent-situationer. Som tidigare nämnts ligger 

skillnaderna mellan instituten i att stödbrev i någon mening är slutgiltiga medan letter of 

intent oftast är ”temporära” riktlinjer som flyter runt i bakhuvudet hos parterna tills ett 

Slutligt avtal uppstår. Att HD betraktat en avsikt som en utfästelse av en borgensgaranti 

innebär därför inte per automatik att parter garanterar ett avtalsslut när de säger sig ha 

för avsikt att ingå ett avtal i ett letter of intent. Det rör sig om vitt skilda ändamål för 

instituten vilket kan föranleda olika effekter, precis som att uttrycket ”skjuta på något” 

kan ha en viss betydelse beträffande prokrastination medan det kan ges en annan 

innebörd vid en väpnad konflikt. 
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 Hovrätten över Skåne och Blekinge den 13 februari 2001 mål nummer T 358-99. Målet aktualiserade 

samma fråga som i 1995 års fall, men upptogs inte till prövning av HD.  ”Den avsikt som kommit till 

uttryck i stödbreven innefattar inte en omedelbar betalningsskyldighet för [dotterbolagets] skuld till 

[banken]. Inte heller kan [moderbolaget] genom breven anses ha garanterat att [dotterbolaget] skulle 

fullgöra sina förpliktelser gentemot [banken]. Åtaganden är av svagare karaktär där [moderbolagte 

förvisso utfäst sig att ekonomiskt stödja [dotterbolaget], men knappast ovillkorligt och under 

förhållanden som inte rimligen kunnat förutses vid stödbrevens utfärdande”. 
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Borgensåtaganden och stödbrev medför en liknande effekt. Det ställs någon form av 

säkerhet – juridisk eller moralisk – medan det i relationen mellan avtalsslut och letter of 

intent inte finns ett lika tydligt effektsamband. Att hypotetiskt utgå ifrån att alla 

avtalsförhandlingar alltid leder till avtal skulle vara en klart mer oacceptabel ståndpunkt 

än att jämställa stödbrev med utfästelser om borgensåtaganden.  Det finns heller ingen 

övrig praxis kring just letter of intent som ger stöd för att se den språkliga utformningen 

av en letter of intent-handling som ett bindande element.
83

  

 

 

5.2.2 Norsk rätt 

 

5.2.2.1 - RT 1992.1110 

 

Frågan gällde om det uppkommit avtalsbundenhet mellan en entreprenör och en 

bostadsrättsförening beträffande uppförandet av 39 seniorhyreshus. Avtalsinnehållet var 

detaljrikt och utförligt men det saknades en tydlig prisuppgift, förutom att arbetet skulle 

ske enligt en fast prissumma som skulle anges vid ett senare tillfälle innan arbetet 

påbörjades. Visserligen fanns det också en viss indikation i form av att en punkt i det 

undertecknade dokumentet angav att en förutsättning för projektets genomförande var 

att det kunde finansieras genom ett statligt organ för bostadspolitik, s.k. 

Husbanksfinansiering, vilket gav en viss fingervisning om en möjlig prisbild. Vidare 

angavs det också i anslutning till detta att bostadsrättsföreningens avsikt var att 

finansiera projektet på annat sätt om det skulle visa sig omöjligt att erhålla 

husbanksfinansiering. Som en följd av förändrade regler för Husbankens räntevillkor, i 

nära angränsning till undertecknandet av parternas avtal, ökade dock osäkerheten 

beträffande prisbilden. Entreprenören meddelade pris 2-3 månader efter att underlaget 

hade undertecknats och visst arbete redan påbörjats (dock på eget bevåg). 

Bostadsrättsföreningens reaktion var att priset låg på en oacceptabel nivå och omöjligen 

                                                           
83

 Se NJA 1977 s. 92 ovan och uttalandena i NJA 1990 s. 745. 
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kunde bli godkänt för finansiering från Husbanken. Viss fruktlös förhandling ägde rum 

och slutligen upphävde bostadsrättsföreningen avtalet med hänvisning till den höga 

prisnivån. 

Høyesteretten uttalar att priset utgör en fundamental del för avtal generellt och när priset 

inte är avtalat finns det en stark presumtion för att det inte föreligger ett slutligt avtal. 

Detta gäller särskilt avtal som rör betydande värden eller fordrar stor arbetsinsats, vilket 

är omständigheterna för förevarande fall. I fallet konstaterar rätten att bristen på ett 

överenskommet pris medför att inget avtal kommit till stånd mellan parterna.  

Trots att ingen bundenhet fastslogs i detta fall, framgick det dock att 

bostadsrättsföreningen inte helt fritt kunde avslå ett priserbjudande från entreprenören. 

Rätten gjorde en slags rimlighetsbedömning och konstaterade att bostadsrättsföreningen 

under omständigheterna hade haft skäl till att förvägra det höga priset, som ansågs 

väsentligt överstiga vad föreningensmedlemmarna presumerades vara villiga att betala:  

 

”Det er mulig at nevte brev fra [bostadsrättsföreningen] gjorde 

forhandlingsklimaet mellom partene ble hardt, men retten finner ikke å kunne 

trekke noen konsekvenser av dette i relasjon till [bostadsrättsföreningens] 

forpliktelser.” 

 

Därigenom kan man tolka Høyesterettens uttalande på så sätt att bostadsrättsföreningen 

hade kunnat förpliktas avtalsbundenhet ifall prissättningen landat på en rimligare nivå, 

och om parten hade brustit i lojalitet genom att inte seriöst ta ställning till prisförslagen 

eller varit villig att förhandla på ett uppriktigt sätt.  Det uppkom även till diskussion om 

inte bostadsrättsföreningen kunde bli bunden på grund av passivitet då de godkänt eller 

eventuellt känt till att byggnationen redan påbörjats. Grunden för detta spörsmål uppges 

vara att en civilingenjör från bostadsrättsföreningen medverkade på plats och att han 

därmed känt till att entreprenören inlett uppförandet. Ingenjören hade underrättat den 

tekniske direktören hos bostadsrättsföreningen, vilken hade svarat ”at dette var 

entreprenörens problem, fordi avtalen som var ingått, var en intesjonsavtale”.
84

 Rätten 
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 Beträffande själva uttalandet från representanten för Norges största bostadsrättsförening kan man nog 

dra slutsatsen att det finns en stark inbäddad uppfattning hos den gemene yrkesmannen att letter of intent 

saknar bindande verkan. Även rätten kan ibland, svart på vitt, representera en sådan ståndpunkt, se 
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menade att passivitet från bostadsrättsföreningens sida i den frågan inte var avgörande, 

även om saken om de underrättat entreprenören om att avstampet skedde på egen risk. 

Att den inte är avgörande skulle ändå kunna innebära att den utgör en bedömningsgrund 

ifall omständigheterna hade varit annorlunda. Därmed skulle det kunna röra sig om en 

slags upplysningsplikt.
85

  

Priset måste sägas utgöra en av de mer väsentliga faktorerna för att betrakta ett avtal 

som bindande. I RT 1992.1100 fanns det ingen prisuppgift, och likväl är min 

uppfattning att utgången kunde ha resulterat i avtalsbundenhet genom bristande lojalitet. 

Hade det endast rört sig om exempelvis tidpunkten för byggstarten är det tveksamt om 

bostadsrättsföreningen i samma utsträckning hade kunnat häva avtalet om de ansåg att 

byggstartstiden var olämplig och då kanske även passivitetsmomentet kunnat spela en 

större roll. Mot bakgrund av att den lägsta instansen faktiskt dömde till entreprenörens 

fördel, samt Høyesterettens argumentation tycks det finns stöd för bundenhet innan ett 

slutligt avtalsinnehåll i norsk rätt.
86

 Rätten uttrycker även en viss antydan till 

lojalitetsplikt som i praktiken kan medföra låsningsmekanismer genom kravet på seriösa 

förhandlingsintentioner. 

 

 

5.2.2.2 - RT 1995.543 

 

Frågan var om en entreprenör hade fått i uppdrag av en bostadsförening att renovera 

samtliga 19 lägenhetskomplex eller bara ett. Høyesteretten kom fram till att kontrakten 

bara gällde den enskilda byggnaden, men diskuterade huruvida entreprenören skulle 

kunna kräva ersättning för den icke-infriade förväntningen om det senare uppdraget, 

med hänvisning till 1992 års fall. Rätten konstaterade dock att det inte fanns anledning 

att ta slutlig ställning i frågan eftersom avtalet inte innehöll förpliktelser av den storlek 

eller varaktighet som entreprenören hävdade. Avtalet bedömdes vara så informellt att 

                                                                                                                                                                          
exempelvis RT 1992.1100: ”Lagmannsretten er ikke enig med [parten] i at den såkalte oktoberavtalen må 

oppfattes som en intensjonsavtale. Så langt avtalen rekker, er den bindende”. 
85

 Se Taxell, Skadestånd vid avtalsbrott, s. 120. Jfr Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande 

förhållanden, s. 296 ff.  
86

 Detta stöds även av annan norsk praxis. Se Woxholth, Avtalerett, s. 153 ff. 



40 
 
 

det inte ansågs innebära någon rättslig bundenhet för parterna avseende de 18 övriga 

lägenhetskomplexen.
87

 Rätten gjorde även ett klart yttrande beträffande just letter of 

intent-institutet: 

”Jeg  viser i denne forbindelse til at der særlig i forbindelse med mer langvarig 

og kompliserte kontraktsforhandlinger kan inngås såkalte intensjonsavtaler som 

senere eventuelt skal avløses av et forpliktende avtaleforhold. Presumsjonen ved 

avtaler av denne typen er at partene ikke er forpliktet til å inngå på den påtenkte 

avtalen, men det kan i det enkelte tilfelle vara forhold som gjør at partene ikke 

fritt kan trekke seg ut av forholdet.” 

 

När det gäller den norska ståndpunkten i frågan successiv avtalsbundenhet konstaterar 

rätten i 1995 års fall att även om presumtionen är att letters of intent inte är bindande 

kan de ändå bidra till en blockerande effekt vid vissa sakförhållanden. Rätten begränsar 

alltså inte uttalandet till att endast gälla ”brev” med förpliktande innehållsmoment, utan 

gör ett mer generellt uttalande. Att parterna inte fritt kan ta sig ur förhållandet måste 

innebära att letters of intent kan ha viss rättsverkan i norsk rätt, låt vara att det inte sker i 

egenskap av en självständig rättshandling. I norsk doktrin har det också diskuterats en 

möjlighet att i vissa särskilda fall stycka upp moment i förhandlingen och lyfta ur 

ersättningsfrågor för vissa moment när förhandlingarna avbryts.
88

 

 

  

                                                           
87

 ”Jeg har således ikke foranledning til å gå  inn på lagets anførsel om at samarbeidsklimaet mellom 

partene utviklet seg på en slik måte at det ikke var grunnlag for fortsatte forhandlinger.”, s. 552. 
88

 Hov, Avtalerett, s. 125 f.  
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5.2.3 Dansk rätt 

 

5.2.3.1 - UfR 1989.53 H 

 

Fallet rörde huruvida avtalsbundenhet förelåg mellan två entreprenörer. Parterna hade 

under ett förhandlingsstadium lagt fram ett gemensamt anbud beträffande 

fjärrvärmeledningsarbeten åt en kommun. Syftet var att gemensamt utföra 

entreprenaden om de vann upphandlingen, vilket sedermera skedde genom att de lade 

det lägsta budet. Parterna skulle var för sig ansvara för den egna delen av arbetet samt 

de egna kostnader som skulle ligga till grund för den gemensamma anbudsnivån. 

Käranden nedsatte det totala anbudsbeloppet innan anbudet slutligen skickades och 

menade därtill att svaranden skulle bära hälften av kostnaden för rabatten. Svaranden, 

som inte fick tillgång till beräkningarna, ville att motparten skulle ställa säkerhet för 

svarandens del. Med hänvisning till sedvana menade käranden att en underentreprenör 

inte kan kräva en sådan rätt av en huvudentreprenör. De avtalade om att förhandlingarna 

skulle återupptas efter sommaruppehållet genom ett s.k. uppstartsmöte, vilket aldrig 

skedde. I stället meddelade käranden att de hittat en annan underleverantör. 

Underinstansens (Vestre Landsret) dom fastställdes av Højsterettens majoritet och 

därmed ansågs bundenhet ha uppstått trots att parterna fortfarande befann sig på ett 

förhandlingsstadium.  

Underinstansen fann i en samlad bedömning av anbudsunderlagen och övriga 

omständigheter att det förelåg en avtalsbundenhet mellan parterna. Rätten tog även 

hänsyn till de osäkra utsikterna med att vinna en upphandling när de beaktade bristen på 

utförliga detaljer: 

” I betragtning af, at det på tidspunktet for ansøgningen om prækvalifikation og 

for tilbudsafgivelsen måtte henstå som ganske usikkert, om arbejdet ville blive 

overdraget til parterne, findes det at være uden betydning, at de nærmere vilkår 

for deras samarbejde om enterprisens udførelse ikke var blevet fastlagt i 

detaljer.” 
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Sannolikt kan detta tolkas som att det vore orimligt att kräva att parter lägger ned 

oproportionerligt mycket tid och resurser när bundenheten är beroende på ett 

segeranbud i en upphandlingssituation. Innehållets detaljrikedom måste stå i proportion 

till chansen för att rättshandlingen infrias, med en viss minimumnivå. Var denna nivå 

ligger är oklart, men en möjlighet är att underinstansen i någon mening gick på vad den 

vinnande parten hade anfört om att det rådde ”enighet om alla væsentlige spørgsmål” 

även om detta inte uttryckligen framkommer i domen.
89

 Vad som därmed borde stå klart 

är att danska HD uttryckligen medger en acceptans av bundenhet innan något slutligt 

avtal har kommit till stånd. Själva bundenheten tycks också vara nära förknippad med 

en lojalitetsplikt. HD:s majoritet uttrycker: 

”(…) appelanten har pådraget sig et erstatningsansvar over for indstævnte vet 

som sket at afbryte forhandlingerne med denne og indgå aftale med en anden 

entreprenør, uden at dette var tilstrækkeligt begrundet i indstævntes forhold.” 

 

Minoritetsdomaren anser att det fanns skäl att i detta fall avbryta förhandlingarna, 

nämligen kravet på säkerhet. Vad som är intressant är att det tillmäts stor vikt vid 

lämpliga skäl att hoppa av. Hade det funnits legitima skäl hade det alltså inte förelegat 

någon bundenhet, även om sakförhållandena i övrigt hade varit desamma, enligt HD:s  

resonemang. Lojalitetsplikten hade i en sådan situation aldrig uppkommit. Själva det 

illojala beteendet medför därmed att parten straffas in i avtalsbundenhet, och därmed får 

ersätta motparten med ett värde som motsvarar det positiva kontraktsintresset. I ett 

sådant fall blir det inte avtalsunderlaget i sig som föranleder bundenhet, utan ett senare 

agerande (illojalitet) från motparten som straffas in i avtalsförhållandet. Särskilt 

anmärkningsvärt är att det inte heller fanns någon klar avtalsrelation mellan parterna 

som likväl var bundna av en lojalitetsplikt. Vad som står klart är att en viss typ av 

bundenhet kan uppstå i ett förhandlingsstadium, samt att lojalitet har en stark förankring 

i den danska praxisen.
90
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 Jfr Ussing, Aftaler, s. 34 f.  
90

 Se även HD:s resonemang i UfR 1989.435 H  (sag II 169/1985) e contrario.  HD fann att 

förhandlingarna inte hade nått så långt att parterna var skyldiga att fortsätta. 
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5.2.3.2 - UfR 1977.413 H 

 

Målet rörde en relation mellan ett tryckeri och utgivaren av en lokaltidning där inget 

slutligt avtal hade ingåtts, men parterna hade ändå börjat uppfylla sina förpliktelser i 

enlighet med ett detaljerat avtalsutkast. Tryckeriet hade under en tvåårsperiod 

fortlöpande låtit trycka två olika lokaltidningar mot betalning varpå ett höjt pris lett till 

att utgivaren sa upp tryckningen, i praktiken med omedelbar verkan. Därom tvistade 

parterna och Højestereten la avgörande vikt vid att båda parterna hade föreslagit en 

uppsägningstid om 12 månader i utkastet. Mot bakgrund av hur parterna agerat hade en 

avtalsbundenhet uppstått mellan parterna och svaranden förpliktigades att betala 

motparten vad rätten betecknade en ”skönmässig” ersättning, i själva verket ungefärligt 

motsvarande ett positivt kontraktsintresse. 

Därmed tycks dansk praxis i någon mån kunna erkänna att avtalsutkast kan betraktas 

utgöra grund för ett slutgiltigt avtal, åtminstone när det kombineras med ett senare 

agerande som uppfattas som att båda parterna accepterar avtalsutkastet.
91

 I detta fall var 

avtalsutkastet detaljrikt och bevisligen rådde det enighet om uppsägningstiden vid 

påbörjandet av avtalsuppfyllelsen, vilket i större utsträckning borde tala för en acceptans 

av ett sådant villkor. Gomard menar att ”efter at parterne er begyndt på opfyldelse af 

kontrakten, er det mangel ved et udkast, at det er ufuldstændigt og ubestemt, ikke 

længere fatal”, vilket ur svenskt synsätt dock måste anses vara en väldigt liberal men 

ändå acceptabel ståndpunkt.
92

 Genom att en part påbörjar fullgörandet och motparten 

inte invänder löser sig problemen med bristande avtalsinnehåll per automatik. 

Vad gäller själva rättsverkan hos domen är det oklart hur långt den kan sträcka sig. 

Højestereten uttalar att uppsägningstiden inte kan vara orimlig med tanke på 

avtalsförhållandets art och bägge parters intressen. Domstolen begränsar sig till en 

bedömning beträffande just själva uppsägningsmomentet, och det är inte uppenbart ifall 

man kan applicera tankesättet på avtalsutkastet i helhet, eller på andra delar av 

innehållet.  Det står fortfarande oklart i vilken utsträckning det lades vikt vid handlandet 

i relation till avtalsinnehållets utförlighet. Hade ett mindre detaljerat innehåll även 
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 Jfr NJA 1977 s. 92 i svensk rätt. 
92

 Gomard, «Letters of intent» (hensigtserklæringer), s. 294. 
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kunnat innebära att ett avtal ansågs kunna ha kommit till stånd i kombination med ett 

konkludent handlande? Möjligen, om avtalsinnehållet i sig inte kan ge upphov till någon 

tvetydighet, då Højestereten i 1977 års fall främst verkar lägga vikt vid att det fanns en 

tydlig enighet. Det avgörande momentet måste bottna i att kunna urskilja det juridiska 

uttrycket för partsviljan. Ett avgörande i Østre Landsret rörde situationen där ett 

utskickat hyresavtal saknade underskrift, men likväl ansågs kunna utgöra grund för ett 

avtalsförhållande i form av ett anbud.
93

 Bristen på fler avgöranden med utfall i denna 

riktning kan dock vara ett tecken på dansk restriktivitet. 

 

 

5.2.3.3 - UfR 1991.190 H 

 

En inköpsförening och en designfirma hade slutit avtal beträffande två herrkollektioner 

där inköpsföreningen köpte in kläderna åt sina medlemmar – och i förlängningen till 

konsumenter. Avtalsinnehållet berörde betalningsvillkor, dels en fast minimisumma per 

kollektion, men också en viss procentsats provision för beställningar som översteg ett 

visst faktureringsbelopp. I avtalsvillkoren fanns det också uttryck för en 

avsiktsförklaring med lydelsen: 

”det er hensigten, at samarbejdsaftalen skall løbe langt ud i fremtiden, men 

principperne for indholdet af en forlænget aftale kan gendrøftes i oktober 

1984.” 

Vid ett senare möte höjdes provisionssatsen och frågan gällde huruvida minimiroyaltyn 

enligt den första överenskommelsen bestod eller inte. Højestereten fann mot bakgrund 

av avsiktsförklaringens innehåll att minimivillkoret inte kan anses ha förändrats enbart 

på grund av att det inte behandlades under det senare mötet. Effekten blev alltså att 

samarbetsavtalet bestod utan att ett nytt egentligt avtal hade förhandlats fram, och 

avsiktsförklaringen kan i detta fall ha ansetts tillmätts rättslig verkan i form av en 

tolkningsgrund för parternas avsikt. Av vittnesmålen i Vestre Landsret framgick 

förvisso också att det är branschpraxis med en minimumroyalty, varför det också är 
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 TBB 1998.86 Ø, refererat i Andersen, Aftaleloven, s.36. 
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rimligt att den part som hävdar motsatsen läggs till last om den inte förebringat 

bevisning om att provisionen slopats. Men i och med att Højestereten faktiskt 

uttryckligen tillmäter avsiktsförklaringen betydelse går det inte att förringa den för 

utgången i det här fallet. 

 

 

5.2.4 Successiv avtalsbundenhet de lege lata (i nordisk rätt) 

 

Den genomgångna praxisen har uttryckt att bundenheten främst tar sikte på bundenhet i 

enlighet med ett slutligt avtal, men att även delar av ett innehåll kan vara föremål för 

bundenhet. Åtminstone är så fallet i dansk rätt, mot bakgrund av UfR 1977.413 H, där 

avtalsutkastet låg till grund för det slutliga avtalsinnehållet i kombination med en 

partsvilja. Partsviljans tydlighet tycks spela en stor roll för bundenheten, såväl det 

explicit uttrycka som de passiva uttrycken. Även en slags bundenhet till att medverka 

lojalt vid förhandlingarna kan urskiljas, även om den inte alltid leder till kontraktuell 

bundenhet. En part kan bedömas vara bunden till att fortsätta förhandla, vilket i 

praktiken blir ett slags villkorad bundenhet. Finns det inte någon rättsligt godtagbar 

ursäkt för att hoppa av bibehålls bundenheten och kravet på fortsatta förhandlingar.
94

 Ett 

sådant krav på att få till stånd ett slutligt avtal skulle kunna ses som en form av 

successiv bundenhet, i vart fall i dansk rätt.
95

 I svensk rätt är det tveksamt om man kan 

tvingas in i avtalsbundenhet lika fritt, trots att vissa lojalitetsmoment kan aktualiseras.
96

 

I rättsfallen har det uteslutande rört sig om fall där ett slutligt avtalsinnehåll har varit 

nära förestående och det har endast rört sig om något mindre moment som inte nåtts av 

enighet mellan parterna. Både de norska och danska rättsinstanserna har haft ett likartat 

synsätt där domstolarna uttryckligen förespråkat att avtalsbundenhet kan uppkomma 

under ett senare skede av förhandlingarna under förutsättning att parterna är överens 
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 Holmgren & Lundgren, Letter of intent, s. 87 f. 
95

 Se avsnitt UfR 1989.53 H, behandlat under 5.2.3.1.  
96

 Se särskilt avsnitt 5.5. 
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beträffande de väsentliga delarna i avtalet.
97

 För svensk del verkar detta inte räcka, även 

om svensk rätt tycks kunna erkänna avtalstyper med reservationen ”minor details to be 

finally agreed upon”, vilket i allra högsta grad också är att hänföra till ett sent skede i 

förhandlingarna.
98

 Skillnaden häri borde ligga i att det danska och norska synsättet på 

successiv bundenhet ges ett större tillämpningsområde än ”minor details”, som i grund 

och botten redan uttryckt en stark partsvilja för bundenhet och därmed antagligen faller 

in som ett bindande föravtal.
99

 

Om vi i ljuset av svensk rätt återgår till det tidigare exemplet med idrottsarrangemanget 

under 4.1.4 speglar det ett scenario där parterna är ytterst nära ett komplett avtalsslut. 

Detta borde i sig stärka möjligheterna att kunna erkänna bundenhet i det fallet. Att 

endast ta hänsyn till tidsperspektivet (eller framstegen i förhandlingsprocessen) är dock 

att helt frångå principerna om partsautonomin. Det är utifrån viljeförklaringarna som 

själva avtalsbundenheten kretsar kring och parter ska inte behöva riskera att bli bundna 

av sådant som de inte uttryckligen kan uppfattats ha avsett.  En faktor som talar mot en 

bundenhet i det fiktiva fallet kan vara att parterna inte har uttryckt en så pass tydlig 

viljeförklaring som ger stöd för att parterna ansett sig bundna före ett komplett 

avtalsinnehåll. Det vore i det fallet orimligt att frångå presumtionen om att avtalet 

kommer till stånd först när parterna är överens om alla avtalsvillkor. Därför bör det 

endast i svensk rätt kunna vara fråga om successiv bundenhet ifall parterna på något sätt 

antytt en sådan vilja, möjligen genom någon form av konkludent handlande i likhet med 

NJA 1977 s. 92. Motsatsen kan inte anses vara utgångspunkten i svensk rätt de lege lata. 

Att det inte finns ett tydligt ställningstagande mot att applicera successiv 

avtalsbundenhet möjliggör att letter of intent och dess möjliga rättsverkningar kan 

diskuteras i ljuset av svensk rätt, åtminstone i samhörighet med övrigt handlande. Viss 

restriktivitet bör dock iaktagas. 
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 Bland annat pris, tidpunkten för prestationen och naturligtvis prestationen i sig. Kravet på 

detaljrikedom en bland de väsentliga momenten påverkas av kontexten. Hov, Avtalerett, s. 131. 
98

 Håstad, Reform av de nordiska avtalslagarna, s. 253. 
99

 Jfr. Holmgren & Lundgren, Letter of intent, s. 23 ff. 
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5.3 En sammanfattning av de nordiska ståndpunkterna 

 

I norsk praxis finns det alltså stöd för att bundenhet uppstår i det skede parterna är 

överens om de väsentliga punkterna i avtalet. Därmed kan bundenheten uppstå vid ett 

moment innan det föreligger ett slutligt avtalsinnehåll och möjliga brister i innehåll kan 

komma att fyllas ut.
100

  Vid sidan av norsk praxis möjliggör även dansk praxis för att en 

bundenhet kan uppkomma innan total enighet uppnås. Sedan upprättandet av de 

gemensamma nordiska avtalslagarna har rättsutvecklingen uppenbarligen lett i olika 

riktningar vilket medfört att det råder olika uppfattningar hur man ska tackla frågor som 

uppkommer på grund av successiv avtalsbundenhet, trots att en gemensam 

ursprungskälla ligger till grund för den nordiska avtalsrätten. Sverige intar i 

sammanhanget ett ortodoxt förhållningssätt i frågan och i doktrin råder det en utbredd 

oenighet. Även om svensk praxis inte uttryckligen erkänner successiv bundenhet så 

medför ändå domstolens tolkningsmetoder och resonemang att det inte är omöjligt 

inslag i svensk rätt, i synnerhet inte i ljuset av våra nordiska grannars tillämpning.  

 

 

5.4 Bundenhet genom letter of intent (i nordisk rätt) 

 

 

5.4.1 Inledning 

 

Som ovan framgått finns det tillfällen då avtalsrättsligasituationer med inslag letter of 

intent har diskuterats i praxis.
101

 Under denna rubrik kommer det redas ut i vilken 

utsträckning letter of intent kan medverka till bundenhet. Dels i egenskap av ett 

fristående moment, dels i kombination med andra bedömningsfaktorer. 

                                                           
100

 Hov, Avtalerett, s. 125. 
101

 Se avsnitt 5.2. 
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5.4.2 Som separat företeelse 

 

Om man separerar letter of intent från dess omgärdande faktorer och endast ser till 

själva handlingen blir det en fråga om det kan uppkomma rättsverkningar i form av 

avtalsbundenhet. Här bör man särskilja de olika formerna letter of intent kan ha. Som 

nämndes i avsnitt 2 kan de antingen innehålla förpliktigande innehåll eller sakna sådant 

innehåll. Ekvationen är dock inte så enkel att förpliktigande letter of intent alltid medför 

rättsverkan beträffande hela avtalet medan rättsverkan saknas i de övriga fallen. 

Utgångspunkten är att ett letter of intent saknar bindande verkan och detta förefaller 

vara en slående presumtion.
102

 Till stöd för ett sådant synsätt kan man också räkna in 

det faktum att ett faktiskt avtal rubricerat letter of intent kan medföra svagare 

bindning.
103

 Endast att rubricera ett dokument som letter of intent leder dock inte till att 

rättsliga sanktioner per automatik är att betrakta som uteslutna. Härvid måste också 

beaktas ifall parterna uttryckt att de inte vill binda sig eller om de över huvud taget ens 

tagit ställning till frågan.
104

 

För att bryta sådan presumtion om obundenhet krävs det att partsviljan pekar i tydlig 

riktning för att parterna är överens om en bindande verkan. Som en följd av 

utformningen av letter of intent
105

,  i kombination med den objektiva tolkningsmetoden, 

borde rättsverkan vara ett omöjligt utfall när en tvist uppstår, om det inte finns några 

andra faktorer som påverkar bedömningen. Ordalydelsen i ett letter of intent borde i sig 

inte ge upphov till bundenhet, då det endast rör sig om oförbindande löften. Härvid bör 

det inte spela någon roll hur pass sent in i förhandlingarna letter of intent-dokumentet 

upprättats. En avsikt tillmäts inte samma juridiska innebörd som en vilja och därmed 

inte vara rättsligt bindande.
106

 Detta borde kunna förklaras i kontexten av ett 

affärsmässigt förhandlingspsykologiskt spel. Iversen uttrycker det på följande sätt 

                                                           
102

 Hellner, Kommersiell avtalsrätt, s. 37. 
103

 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 66.  
104

 Se UfR 1994.470 H där ett stödbrev med rubriceringen ”avsiktsförklaring” ansågs medföra 

förpliktelser eftersom moderbolaget uttryckligen tagit på sig att tillföra likvida medel till dotterbolaget. Jfr 

med UfR 1998.1289 H. Se även Woxholth, Avtalerett, s. 162 f. Se också Gomard, «Letters of intent» 

(hensigtserklæringer), del I s. 266 och Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 66 f. 
105

 Som präglas av begrepp i stil med ”har till avsikt” eller att någon har ”intentioner” att göra något. 
106

 Jfr resonemangen vid genomgången av NJA 1995 s. 586 under avsnitt 5.2.1.2. 
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beträffande stödbrev, vilket även måste kunna appliceras på förhållandena som medför 

upprättandet av ett letter of intent: 

En uforpligtende likviditetserklæring er ikke på samme måde meningsløs. Det 

forekommer regelmæssigt, at der udarbejdes et letter of intent, selv om begge 

parter er helt klar, at det ikke indeholder forpligtende udsagn. Et sådant letter 

virker gennem det skrevne ords immanente ”magiske kraft”. Det er en 

erfaringssætning, at skriftlige udsagn om intentioner har betydeligt større 

faktisk gennemslagskraft end mundtlige.
107

 

 

Denna ”magiska kraft” tycks påverka parternas föreställning om allvaret kring 

avsikterna på ett affärsmässigt plan. Svensk avtalsrätt tillmäter dock muntlighet lika stor 

juridisk vikt som skriftlighet med undantag för att acceptfristen löper under kortare 

tid.
108

 Att dra det så långt att den juridiska bedömningen påverkas av parternas 

föreställning förefaller aningen orimligt eftersom det leder till en alltför subjektiv 

bedömning av partsviljan.
109

 HD har uttalat att det råder en betydande osäkerhet ifall 

letter of intent kan tillmätas några rättsverkningar när de saknar bindande klausuler.
110

 

Någon slags lojalitetsplikt under förhandlingar tycks heller inte kunna uppstå i svensk 

rätt enbart på grund av ett letter of intent under normala former. Som part är man i regel 

fri att avbrytaförhandlingar när man vill och parterna skall själva bära de kostnader som 

härleds till förhandlingsinsatserna.
111

 

Mot bakgrund av de anförda resonemangen tycks det inte finnas något rättsligt stöd för 

att jämställa ett oförpliktigande letter of intent med sedvanliga avtal. Därför bör det inte 

erkännas någon rättsverkan som en separat företeelse från övriga omständigheter. I 

gällande rätt kan det inte heller anses strida mot god affärssed att avvika från ett letter of 

intent.
112

 För de fall där huvudförpliktelsen inte är förbindande men det ändå föreligger 

förpliktande moment i det övriga avtalsinnehållet finns det helt andra spelregler. Det 

kan exempelvis röra sig om olika former av sekretessklausuler, ersättningsklausuler o. 

dyl. Dessa blir i princip rättsligt att betrakta som separata avtal och kan därför medföra 

                                                           
107

 Iverrsen, Støtteerklæringer, s. 41. 
108

 1 kap. 3 §, st. 2 AvtL. 
109

 Se resonemangen i avsnitt 4.3. 
110

 NJA 1990 s. 745, behandlas under avsnitt 5.4.1.2. 
111

 Gomard, Obligationsret del 2, 4:e upplagan, s. 262 f, med hänvisningar till UfR 1981.874 V, UfR 

1981.592 V och UfR 1994.309 V. 
112

 Gomard, Obligationsret del 2, s. 264. 
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rättsverkan även om ett slutligt avtal inte kommer till stånd.
113

 Därmed blir parterna inte 

låsta till själva huvud(o)förpliktelsen. Bristande respekt för sådana klausuler borde 

därigenom kunna betraktas som sedvanliga avtalsbrott.  

 

5.4.3 – Letter of intent sammankopplat med andra bedömningsfaktorer 

 

Som praxisgenomgången ovan visat kan ett passivt eller aktivt konkludent handlande i 

kombination med en långtgående förhandlingsprocess medföra att bundenhet uppstår, 

trots förekomsten av ett letter of intent. Även uppkomna lojalitetsplikter kan också spela 

en viss roll. Rättsverkningar kan därmed uppstå även i svensk rätt också för de fall där 

parterna kommit överens om ett letter of intent, som en följd av parternas agerande.
114

 

Av den anledningen är det intressant att utreda vad det kan få för potentiella 

rättsverkningar om ett avtalsförhandlingsstadium där ett letter of intent upprättats inte 

leder till ett slutligt avtal. 

 

 

5.5 Efterföljande rättsverkningar 

 

5.5.1 Lojalitet och klandervärda beteenden vid avtalsförhandlingar (culpa in 

contrahendo) 

 

Utgångspunkten i skadeståndslagen är att ren förmögenhetsskada inte ersätts såvida inte 

skadan föranletts av en brottslig handling, vilket sällan torde vara fallet vid 

avtalsförhandlingar. Det rör sig dock inte om en spärregler.
115

 Därför kan det diskuteras 

kring en viss lojalitetsplikt parterna emellan när avtalsförhandlingarna passerat en viss 

                                                           
113

 Hellner, Kommersiell avtalsrätt, s. 37. Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 67. 
114

 NJA 1977 s. 92. 
115

 2 kap. 2 §. SkL, se även fotnot 119. 
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gräns.
116

 Om förhandlingarna avbryts på ett klandervärt sätt eller om avtalsintentionerna 

är oseriösa kan detta potentiellt sett utgöra dolus eller culpa in contrahendo, vilket i sig 

kan utgöra en grund för en skadeståndstalan.
117

 

Vid en sådan talan kan det antingen finnas ett inom- eller utomkontraktuellt synsätt. De 

tvenne utfallen reglerar vilken typ av sanktioner som kan drabba den part som agerar 

ojust. Enligt det första synsätet kan parten anses riskera påföljder som en följd av 

kontraktsbrott på grund av bundenheten. Vanligtvis innebär detta att parten förpliktas 

ersätta det positiva kontraktsintresset, vilket även kan inkludera den uteblivna vinsten 

som en följd av avtalsbrottet. Genom det andra synsättet blir det främst en fråga om att 

ersätta det negativa kontraktsintresset, alltså de direkta förluster som går att direkt 

hänföra till skadan. Inomobligatoriskt skadeståndsansvar kan därför medföra mer 

långtgående konsekvenser, särskilt med tanke på hur återhållsamt culpa in contrahendo-

institutet har tillämpats i svensk rätt.
118

  

Culpa in contrahendo bedöms vara en förutsättning för att skadestånd skall kunna utgå i 

ett prekontraktuellt skede.
119

 Därmed blir det också en förutsättning för att skadestånd 

skall komma ifråga beträffande situationer där letters of intent är involverade även om 

inte sådana brev nödvändigvis påverkar culpabedömningen. Nedan följer en 

botanisering bland avgöranden i svensk praxis i anslutning till culpa in contrahendo. 

 

 

 

 

                                                           
116

 NJA 1990 s 745. 
117

 Se Holmgren & Lundgren, Letter of intent, s. 93 ff. Se även artikel 2.1.15 I Unidroit Principles of 

International Commercial Contracts (2010) beträffande “negotiations in bad faith”.  
118

 Se avsnitt. 5.4.1 - 5.4.3. 
119

 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 134. Gomard, Obligationsret, del 2, s. 263. Detta torde bottna i 

att rena förmögenhetsskador vid utomobligatoriska förhållanden i huvudsak inte ersätts om skadorna inte 

är uppkomna som en följd av brott (SkL 2 kap. 2§). Se dock HD:s resonemang (NJA 1987 s. 692) kring 

förarbetena (NJA II 1972 s. 609) där avsikten med lagrummet anses vara liberal kring en sådan 

begränsning. HD uttrycker att ”också före skadeståndslagens tillkomst har rättspraxis på vissa områden 

lagt fast skyldighet att ersätta sådan förmögenhetsskada vid vårdslöshet utanför rena 

kontraktsförhållanden”, vilket borde innebära culpa in contrahendo. Se även prop. 1972:5 (Kungl. Maj:ts 

proposition med förslag till skadeståndslag m. m.) s. 568 där det uttryckligen lämnas till rättspraxis att 

avgöra hur ren förmögenhetsskada ska behandlas för de fall där brott inte utgör ett led i skadan. 
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5.5.1.1 - NJA 1963 s. 105 

 

En huvuddelägare i ett bolag förde förhandlingar om att anställa en svensk affärsman i 

ett av sina bolag. Preliminärt blev affärsmannen anställd varpå dennes egen verksamhet 

i Venezuela avvecklades. En slutgiltig anställning var beroende av ett godkännande på 

bolagsstämman i bolaget,. På grund av ett telegram som vaggade in affärsmannen i falsk 

trygghet beträffande anställningen bedömdes det föreligga en vårdslöshet. I telegrammet 

påpekades det att godkännandet endast var en formsak och därmed inte var något att 

bekymra sig över.  En slutgiltig anställning kom aldrig till stånd. 

 

Huvuddelägaren bedömdes ha förfarit vårdslöst av en knapp majoritet i HD och 

förpliktades ersätta det negativa kontraktsintresset, vilket innefattade utgifter 

affärsmannen haft i samband med att anställningen inte realiserats, och som alltså 

försatte honom i samma position som om skadan aldrig skett. En domare ville även 

förpliktiga missdådaren att ersätta den skadelidande till ett värde som motsvarar det 

positiva kontraktsintresset, vilket i sådana fall skulle inkludera även ett hypotetiskt 

löneanspråk. Minoriteten menade att huvuddelägaren inte kunde läggas till last för 

vårdslöshet, främst med motiveringen att affärsmannen hade goda möjligheter att själva 

ta reda på vad som gällde och att han själv därmed skulle bära ansvaret för sin 

villfarelse. 

 

Något som är unikt för 1963 års fall är att det är det enda fallet i högsta instans i Norden 

där skadestånd utdömts på prekontraktuella grunder.
120

 Det finns dock inget direkt 

avståndstagande från att ett samma utfall skulle kunna vara möjligt i norsk rätt.
121

 Enligt 

modellen från förgående sida blev domslutet följaktligen ersättning enligt det negativt 

kontraktsintresset, men det diskuterades även ersättning enligt det positiva 

kontraktsintresset. Rättsfallet har dock ett halvdecennium på nacken och det är värt att 

reda ut ifall även senare praxis ger stöd för resonemangen som fördes 1963 års fall. 

 

 

                                                           
120

 Med reservation för NJA 1994 s 204, behandlat under 5.5.1.3. 
121

 Woxholth, Avtalerett, s. 214. Adlercreutz, Rättsverkan av brutna förhandlingar, SvJT 1987 s. 511. 
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5.5.1.2 NJA 1990 s. 745 

 

Rättsfallet rörde ifall ett bolag genom sitt agerande under avtalsförhandlingar med en 

företagare ådragit sig skadeståndsansvar. Bolaget hade under en begränsad tid kommit 

över licensrättigheter till en vacuumpump genom ett optionsavtal. Innan avtalet löpte ut 

hade bolaget rätt att sluta avtal rörande licensfrågor och förhandlingar inleddes med en 

företagare, varpå parterna i ett letter of intent uttryckte en avsikt att i framtiden ingå 

avtalet. Företagaren vidtog därefter åtgärder i form av marknadsföring i tron att avtalet 

skulle komma till stånd. Ett år efter de inledande förhandlingarna meddelade bolaget att 

man inte ville ingå något slutligt avtal. Diskussionen uppkom och bolaget kunde 

befinnas skadeståndsskyldigt genom culpa eller dolus in contrahendo.  

HD konstaterade att det varken kommit till stånd något bindande avtal eller ett föravtal 

med rätt att ingå ett slutligt avtal. Vidare uttalade domstolen beträffande letter of intent i 

svensk rätt: 

 

”En avsiktsförklaring eller, som den ofta benämns, ett letter of 

intent brukar parter, som förhandlar, utfärda när de önskar 

manifestera sin avsikt att ingå ett avtal. Letters of intent betraktas i 

princip inte som bindande men de kan innehålla klausuler som är 

avsedda att vara förpliktande för parterna. […] Någon allmänt 

omfattad uppfattning om deras rättsliga innebörd föreligger inte 

och det synes råda en betydande osäkerhet om de, när de saknar 

bindande klausuler, har några rättsverkningar”. 

 

HD konstaterar också att letter of intent i fallet inte hade någon avgörande betydelse vid 

bedömningen av dolus eller culpa in contrahendo. Rätten konstaterade att brevet inte 

utgjorde ett letter of intent, varken subjektivt ur bolagets perspektiv eller vid en rent 

objektiv värdering. Istället hänvisar HD till att förhandlingarna har nått så långt att det 
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uppkommit en förpliktelse för bolaget att ta hänsyn till företagarens intressen i och med 

att båda var inriktade på att få till stånd ett slutligt avtal.
122

  

Bolaget bedömdes potentiellt kunna ha förfarit illojalt om de hade undanhållit vital 

information som lett till att motparten åsamkats onödiga kostnader.
123

 Därmed skulle 

skadeståndsskyldighet kunna utgå, enligt HD. Vidare menar rätten att företagaren själv 

måste ha insett att chanserna att få till stånd ett slutligt avtal skulle påverkas negativt av 

det magra försäljningsresultatet samt andra osäkerhetsfaktorer. HD betraktade även 

dröjsmålet med att underrätta parten och kom fram till att det inte ansågs vara av ett 

sådant slag som framkallar skadeståndsskyldighet. Härvid lade domstolen även vikt vid 

att företagaren inte visat att han haft några större kostnader under tidpunkten för det 

eventuella dröjsmålet vid underrättandet. 

Rättsutvecklingen verkar alltså inte underkänna culpa in contrahendo som ett institut, 

utan i 1990 års fall uttrycks det i klarspråk att skadestånd på grund av vårdslöshet kan 

bli aktuellt.
124

 Det går i alla fall att konstatera att HD erkänner culpa in contrahendo som 

en fullt möjlig rättsföljd om de rätta förutsättningarna ges. Det behöver inte heller röra 

sig om ett illojalt förfarande utan det kan likväl räcka med vårdslöshet. Svensk praxis är 

dock ytterst restriktiv i frågan, vilket inte minst framgår av att det endast utdömts 

skadeståndsansvar en gång på en sådan grund.
125

 Ändå finns det inget som direkt talar 

emot en tillämpning om sakomständigheterna ligger för handen.  

 

 

 

                                                           
122

 Jfr NJA 1978 s. 147. HD menade att parterna hade nått ett stadium där de skulle ”ta skälig hänsyn till 

medkontrahentens intressen”. 
123

 Jfr Gomard, Obligationsret del 2, s. 262 f. Se även Andersen & Madsen, Aftaler og mellemmaend, s. 

109 f där det påpekas att ersättning kan utgå för utgifter som kunnat undvikas om motpartern inte 

försummat att i tid underrätta om att avtalsslutet inte kommer förverkligas. Se också UfR 1989.53 H 

(behandlat under 5.2.3.1) erkändes  parten ersättning motsvarande det positiva kontraktsintresset på grund 

av bristande lojalitet då parten vände sig till en annan, vilket bedömeds utgöra ett culpöst beteende. Det 

fanns inget direkt avtalsförhållande mellan de två, men en stark lojalitetsplikt fanns ändå och onödigt 

spillda utgifter skulle ersättas. 

124
 Se också resonemangen i Kleineman, Skadeståndsgrundande uppträdande vid avtalsförhandlingar, JT 

nr 1 1991/92 s. 125. 
125

 NJA 1963 s. 105, med reservation för NJA 1994 s. 204, behandlat under 5.5.1.3. 
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5.5.1.3 NJA 1994 s. 204  

 

Fallet rörde ett stödbrev, s.k. letter of comfort där ett bolag uttryckte sitt stöd för ett 

dotterbolag med likvida problem (”we intend to support”). Detta i syfte att lugna 

leverantören beträffande de ekonomiska problemen och kunna trygga leveranserna. 

Denna avsikt att understödja dotterbolaget gick dock aldrig i lås och insolvensen blev 

ett faktum vilket medförde att leverantören krävde skadestånd enligt dolus eller culpa in 

contrahendo. Leverantören tillerkändes slutligen ersättning i HD. 

Härvid konstaterade HD att brevet i sig inte gav upphov till några rättsverkningar. 

Därefter utredde de om ”[bolaget] i övrigt ådragit sig någon förpliktelse […] genom att 

utfärda brevet”, varpå de slutligen konstaterar att ”[bolaget] måste anses ha ådragit sig 

skyldighet att ersätta den skada som vållats [leverantören]”. 

Det är inte helt klart på vilken grund HD i detta fall utdömer skadeståndsansvar.
126

 

Rätten konstaterar att det inte föreligger något skadeståndsansvar på grund av brevet.
127

 

Därefter undersöker rätten om det rör sig om någon övrig förpliktelse, vilket inte borde 

finnas eftersom det enda möjliga förpliktigande momentet för tvisten är just brevet, i 

ljuset av de kringliggande omständigheterna. Därmed borde det i sådana fall endast 

kunna röra sig om culpa in contrahendo, vilket även stöds av formuleringen ”ådragit sig 

skyldighet att ersätta skadan”. HD förklarade aldrig vilka bedömningsgrunder som det 

exakt rörde sig om. Var det vårdslöshet vid själva den prekontraktuella fasen eller rörde 

det sig i praktiken om någon annan bedömningsgrund, exempelvis någon form av 

senare underlåtenhet att meddela en förändrad avsikt? Att inte betrakta situationen som 

culpa in contrahendo skulle möjligen innebära att man tillmäter brevet ett värde som en 

självständig rättshandling, genom att man lyfter ut tidpunkten efter brevet ur den själva 

prekontraktuella fasen för att därmed hävda ett inomkontraktuellt ansvar. Ett sådant 

synsätt skulle stå i strid med HD:s avslutande utomobligatoriska uttryck och även vad 

som framkommit i uppsatsen i övrigt, i själva verket att letter of intent endast bedöms 

kunna medföra viss restriktiv rättsverkan ihop med andra omständigheter. Därför är min 

bedömning att det troligen rör sig om culpa in contrahendo i det här fallet med ett 
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 Se Ingvarsson, Till stöd för stödbrev, SvJT 2013 s. 279 f. 
127

 Jfr NJA 1995 s 586. 
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skadeståndsansvar enligt det positiva kontraktsintresset,
128

 vilket möjligen skulle kunna 

innebära kvalificerad culpa, alternativt culpa in contractu.
129

 Det är dock möjligt att 

rätten i första hand bedömer att parternas agerande är själva grunden för någon slags 

bundenhet och att brevet i sådana fall endast utgör en tolkningsfaktor för ett 

inomkontraktuellt avtalsförhållande. Osäkerheten medför att man inte helt borde kunna 

räkna bort ersättning enligt det positiva kontraktsintresset vid culpa in contrahendo-

institutet beträffande letter of intent som ett möjligt utfall. 

 

 

5.6 Potentiella utfall i svensk rätt 

 

Beträffande letter of intent finns det enligt min uppfattning två möjliga utfall i det första 

ledet. Bundenhet eller obundenhet sett till avtalet i helhet. Men även obundenhet kan 

leda till att vissa rättsverkningar aktualiseras i ett andra led. I NJA 1977 s. 92 rörde det 

sig om en situation där den ansågs föreligga bundenhet mellan parterna och därför blev 

rättsverkningen skadestånd enligt det positiva kontraktsintresset där handlingen 

rubricerad ”letter of intent” låg till grund för avtalets innehåll, ihop med parternas 

konkludenta handlande. Utan ett sådant tydligt avtalsinnehåll i form av ett letter of 

intent hade det troligtvis blivit svårare att få till stånd en bundenhet med tanke på att det 

då potentiellt endast hade rört sig om det konkludenta handlandet, med en avsaknad av 

ett utarbetat avtalsinnehåll. I en sådan situation kan man sålunda tala om att det skrivna 

ordet besitter en viss ”magisk kraft” i kombination med hur parterna har agerat, men då 

främst i syfte att säkra bevisning.
130

 Även i det danska fallet UfR 1977.413 H fanns det 

ett stöd för synsättet att letter of intent kan ligga till grund för avtalsinnehåll i 

kombination med parternas agerande även för de fall där innehållet inte var komplett. 

                                                           
128

 Leverantören tillerkändes en summa som motsvarade ett yrkat pris för betalningen av stålet. Därmed 

rörde det sig om en summa som översteg själva skadorna i och med att det även inkluderade leverantörens 

vinst för partiet. 
129

 Se NJA 1989 s. 614, med hänvisningar till  Kleineman, Ren förmögenhetsskada och Karlgren, 

Avtalsrättsliga spörsmål. Se också Grönfors, Avtalslagen, s. 64 med hänvisningar till NJA 1998 s. 873 

rörande ersättning enligt det positivta kontraktsintresset beträffande förhandlingar genom LOU. Se 

Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 428 ff. 
130

 Holmgren & Lundgren, Letter of intent, s. 79 f. 
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Mot bakgrund av den svenska restriktiviteten i jämförelse med norsk och dansk rätt 

finns det dock inte ett uttryckt stöd för att tillämpa samma form av utfyllnad på det sett 

som skedde i UfR 1977.413 H, men likväl kan ett letter of intent föranleda bundenhet i 

kombination med andra omständigheter. I NJA 1995 s. 586 och NJA 1994 s. 204 

undersöktes ifall en sådan rättsverkan möjligen kan uppstå enbart av själva 

ordalydelsen. Detta befinns enligt undersökningen inte vara en omöjlighet i situationer 

som rör stödbrev, men bedöms ligga utanför gällande rätt när det gäller definitionen av 

avsikter i relation till letter of intent på grund av de skillnader som föreligger mellan 

stödbrev och avsiktsförklaringar. Beträffande letter of intent och upprätthållandet av ett 

redan ingånget avtal likt UfR 1991.190 H finns det inget i svensk rätt som möjliggör ett 

sådant tillvägagångssätt och därför kan inte institutet tillräknas någon sådan isolerad 

rättsverkan.  

Beträffande påståenden om att letter of intent föranleder konkurrensförbud finns det inte 

heller något övergripande stöd. I UfR 1989.53 H bedömdes det förvisso att det måste 

finnas en godtagbar anledning att hoppa av ett långtgående samarbete, precis som det 

diskuterades i RT 1995.543 och RT 1992.1110. Därmed borde man kunna hävda att det 

råder obundenhet men att vissa förpliktelser kan uppkomma som i och för sig kan 

utgöra något som liknar en bundenhet genom en lojalitetsplikt utan att det för den 

sakens skull uppstår ett renodlat avtalsförhållande med bindande verkan. Det rör sig i 

dessa fall snarare om att ersätta en skada som uppstår, än att förpliktiga in parter i 

avtalsbundenhet. När det gäller tidiga skeden måste det dock anses vara rimligt att 

lämna fler dörrar öppna för förhandlingar eftersom lojalitetsplikten i sådana fall är 

diminuerad. Det finns enligt min uppfattning inte direkt korrelation mellan att föra 

förhandlingar med flera parter och en underlåtenhet att förhandla seriöst. Aktörer kan 

förhandla seriöst med flertalet parter, även för de fall där det bara finns en potentiell 

slutlig avtalspart. Att underlåta att informera om att man förhandlar med flera parter 

torde visserligen kunna ge upphov till att förhandlingar betraktas som oseriösa i vissa 

fall. HD sammanfattar ganska tydligt de generella grunderna för ansvar I NJA 1992 s. 

375 när det gäller passivitet vid ändrade förhållanden eller illojalitet redan vid ingåendet 

av avtal:  
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”Som har framhållits i litteraturen (…) synes det visserligen inte kunna 

råda någon tvekan om att skadeståndsskyldighet enligt allmänna 

principer kan uppkomna för det fall utställaren skulle ha vållat skada 

genom att lämna felaktiga upplysningar om faktiska förhållanden eller 

genom att lämna sådana upplysningar om sina avsikter eller sin 

inställning för framtiden som var oriktiga redan när förklaringen 

avgavs. Var uppgifterna riktiga när de lämnades, kan utställaren 

beroende på omständigheterna tänkas ådra sig en upplysningsskyldighet 

för det fall förhållandena skulle ändras.” 

 

 

Även i NJA 1990 s. 745 och NJA 1978 s. 147 menade HD att parterna ska ta skälig 

hänsyn till varandras intressen efter ett visst skede. Utgångspunkten borde dock vara att 

avtalsfriheten sätts främst och att utgångspunkten inte ska vara att letter of intent direkt 

leder till ett förhandlingsförbud med andra parter.
131

 

Sedan finns det situationer där det inte bedöms finnas en avtalsbundenhet men likväl 

uppkommer en skadeståndsskyldighet som en följd av culpa in contrahendo. I NJA 

1990 s. 745 hade det kunnat bli tal om en passivitetsgrundad skadeståndsskyldighet på 

grund av en uppstånden lojalitetsplikt som en följd av att parterna hade nått ett sådant 

långtgående skede i förhandlingarna att det fanns en form av plikt att ta hänsyn till 

motpartens intressen. HD fäste inte avgörandevikt vid själva letter of intent-handlingen 

för culpabedömningen, vilket torde kunna tolkas som att de ändå viss hänsyn till 

handlingen. I NJA 1963 s. 105 blev dessutom utfallet så att skadestånd utdömdes i ett 

prekontraktuellt skede, vilket stärker möjligheterna för att det kan bli tal om en 

skadeståndsskyldighet om lojalitetsplikten bryts. Enligt vad som angetts ovan har jag på 

nästföljande sida bifogat en figur som enligt min uppfattning illustrerar de potentiella 

rättsverkningarna: 
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 Jfr Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, s. 340 f. 
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Majoriteten av fallen med letter of intent kan hänföras till det vänstra ledet i modellen, 

vilket även är den utbredda rättsliga uppfattningen och inställningen hos praktiker. 

Högerledet tar sikte på de fall där slutlig avtalsbundenhet beräknas ha uppstått genom 

påverkan av letter of intent,
132

.  Letter of intent med bindande klausuler faller utanför 

modellen beträffande klausulsmomentet då sådana situationer är att betrakta som 

separata avtal. Mittenpartiet ger uttryck för situationer där det inte har uppstått någon 

bundenhet i avtalsrättslig mening, men där ett visst ansvar kan utkrävas som en följd av 

culpa in contrahendo.
133

 Där rör det sig i stort sett uteslutande om ersättning enligt det 

negativa intresset, men det kan finnas en teoretisk möjlighet för ersättning enligt ett 

positivt kontraktsintresse.
134

 Skillnaderna mellan typerna av bundenhet framkommer 

alltså genom åskådliggörandet av de förpliktande rättsföljderna. 
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 Exempelvis NJA 1977 s. 92. 
133

 NJA 1963 s. 103.  
134

 Se 5.4.1.3, NJA 1963 s. 105 och hänvisningarna fotnot 129. 



60 
 
 

6. Slutsats och diskussion 

 

6.1 Rättsverkningar hos letter of intent 

  

Presumtionen är att letter of intent inte medför några rättsverkningar. I en klar majoritet 

av letter of intent-situationer torde det därmed röra sig om ett moraliskt löfte snarare än 

en juridiskt bindande handling.
135

 Presumtionen för en presumtion är att den är brytbar. 

Frågan blir vad som utgör det brytande momentet för just denna presumtion.  

Rättsverkningarna hos letter of intent-institutet i svensk rätt torde under (o)lyckliga 

förhållanden medverka till att avbrutna förhandlingssituationer får rättsliga effekter. 

Möjligheten till rättsverkningar är starkt knuten till hur långt förhandlingen har nått 

innan avbrottet sker, och anledningen till avbrottet. Beträffande vidden av 

rättsverkningarna kan det potentiellt röra sig om allt ifrån ingen rättsverkan alls till ett 

fullskaligt skadestånd enligt det positiva kontraktsintresset i sällsporda fall. Det krävs 

dock vissa specifika omständigheter för att det ska bli tal om rättsverkningar och en klar 

majoritet av oförpliktande letter of intent medför inte rättsverkningar. Därför måste det 

återigen belysas att det i praktiken rör sig om ett fåtal möjliga situationer där även andra 

faktorer måste spela sin roll. I ett större perspektiv måste därmed letter of intent 

betraktas som en moraliskt bindande instrument snarare än ett juridiskt. 

 

 

6.2 Tre alternativa förutsättningar för ett infriande av rättsverkningarna 

 

1. Om letter of intent-dokumentet i sig ger uttryck för förpliktigande moment, 

exempelvis sekretessklausuler. Rättsverkan begränsas till den enskilda 

beståndsdelen som blir att betrakta som ett bindande separat avtal. 

                                                           
135

 Se figuren på förgående sida. 
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2. Om det utgör en form av underlag i det senare skedet av en förhandling i 

kombination med ett visst konkludent handlande som medför 

avtalsbundenhet där letter of intent-dokumentet utgör hela eller delar av 

avtalsunderlaget. 

3. Att en avtalsförhandling med ett upprättat letter of intent inte realiserats och 

mynnat ut i ett slutligt avtal. Vårdslöst eller illojalt beteende har trots detta 

medfört en rättsverkan som starkt påminner om en kontraktuell bundenhet. 

 

Den första omständigheten framstår som någorlunda klar, bortsett från viss 

gränsdragningsproblematik, men punkt 2 och 3 kan framstå som abstrakta. Att tillämpa 

ett mer praktiskt orienterat synsätt skulle därför möjligen kunna bringa ett annat 

perspektiv och medföra viss klarhet. 

 

 

6.3 Upprättandet av letter of intent i praktiken 

 

Utformingen måste ta sitt avstamp i vad som är själva syftet med letter of intent  i den 

enskilda praktiska situationen oavsett vilka moraliska betänkligheter som kan 

uppkomma. Detta mot bakgrund av de möjliga rättsverkningarna. 

 

- Om syftet är att bli bunden eller binda en motpart i vissa delar, exempelvis 

beträffande sekretess, bör det tydligt framgå att sekretessen medför bundenhet. 

Detta finns en underförstådd presumtion om bundenhet beträffande sekretess 

men tydlighet gör fallet än mer obestridligt.  

 

- Om syftet är att förhandla utan att bli bunden bör det framgå tydligt i 

dokumentet att partsviljan är att dokumentet inte ska medföra bundenhet. Detta 

kan ske genom att exempelvis tillämpa avtalad skriftform, för att det inte ska 
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tillmätas samma rättsverkningar som ett ”sedvanligt” avtal, där bundenhet kan 

uppstå innan ett slutligt undertecknande. Tydlighet är att prioritera framför en 

medveten otydlighet eftersom det ger ett minskat utrymme för andra tolkningar. 

 

 

- Om syftet är att få motparten att tro sig vara bunden, samtidigt som det skall 

föreligga juridisk obundenhet för egen del, bör letter of intent undvikas som 

rubricering för handlingen. En terminologi som är nära förknippad med institutet 

(ex. avsikter och intentioner) bör dock brukas tillsammans med viss vaghet för 

att på så sätt medföra godare chanser till obundenhet vid en juridisk bedömning. 

 

- Om syftet är att få motparten att tro sig vara obunden, samtidigt som det 

föreligger bundenhet, bör letter of intent användas som rubrik för handlingen, 

men innehållet bör vara till bredden fylld av rent konkreta förpliktelser. Detta 

kan medföra att det rent praktiskt inte ens blir att betrakta som ett letter of intent, 

trots rubriceringen, vilket omkullkastar en presumtion om obundenhet. 

  

- Om syftet är att upprätta ett skenförhandlingsdokument, möjligen i syfte att 

sättas i bättre förhandlingsposition gentemot en tredje part, bör innehållet vara 

tillräckligt otydligt för att inte utgöra ett bindande avtal. Samtidigt bör det dock 

vara övertygande för den tredje parten. Detta kan vara en svår balansgång att 

bemästra. 

 

- Om syfte saknas, upprätta inte ett letter of intent. 

 

I kombination med detta måste ett för syftet lämpligt handlingssätt iakttagas under hela 

händelseförloppet. Om bundenhet är ett mål bör parterna agera som om bundenhet 

föreligger, och vice versa för obundenhet. Om målet är att vilseleda motparten, bör 

handlandet inte kunna tolkas till nackdel för syftet. Det måste antingen finnas en rimlig 

juridiskt godtagbar förklaring för agerandet eller råda tillräcklig förvirring som kan 

tolkas till syftets fördel. 
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6.4 Diskussion 

 

6.4.1 Avtalsbundenheten i sig 

 

Vad som står klart är att det finns en vida spridd villfarelse i den affärsmässiga sfären, 

nämligen det att letter of intent helt saknar rättslig verkan. Mot bakgrund av den stora 

tillämpningen av institutet är det därför lämpligt att föra ljus över detta förbisedda 

damoklessvärd. 

Som tidigare nämnts i uppsatsen kan gränserna för bundenheten och friheten flyta ihop 

vid prekontraktuella förhållanden. Avtalslösa tillstånd som ger upphov till konflikter 

kräver en lösning av den dömande makten. Även om ett letter of intent inte innehåller 

några förpliktelser i ordalydelsen kan en sådan handling i kombination med andra 

omständigheter medföra att en bundenhet uppstår. Även obundenhet tycks i viss mån 

kunna medföra förpliktelser som är att jämföra med bundenhet i form av lojalitetsplikter 

och culpa in contrahendo-effekter. I praktiken blir det tal om sådana konsekvenser som 

nästintill borde kunna jämställas med kontraktuell bundenhet. Kärnan för denna 

otydlighet beträffande det utom- och inomkontraktuella kan diskuteras. Är det de 

avtalsrättsliga modellerna som brister eller är det verkligheten i sig som gör det omöjligt 

att bestämma en exakt tidpunkt för avtalsbundenheten? Utgör detta ens ett reellt 

problem? Ur juridisk synvinkel utgör det ett problem att rättsområdet är oklart. 

Osäkerhet beträffande rätt och fel är vad juridiken försöker stäjva. Just det faktum att 

letter of intent kan anta många skepnader, i kombination med att syftena ibland kan 

framstå som oklara, medför att det blir extra svårt att med precision knyta an handlingen 

till en avtalsmodell. De starka banden till avtalslagens anbud- och acceptmodell utgör 

ett problem när det gäller att reda ut mer invecklade avtalskonstellationer. Avtalslagens 

grundmodell bör rimligen inte tillämpas vid komplicerade avtal där parterna inte avtalat 

om själva avtalsformen. Men vad skulle kunna utgöra en sådan grunläggande 

avtalsmodell?  

Ett erkännande av den successiva avtalsbundenheten skulle i viss utsträckning kunna 

motverka klandervärt beteende vid avtalsförhandlingar i och med att parterna blir varse 



64 
 
 

om att avtalsbundenhet kan inträda redan vid förhandlingsstadiet. Parterna kan genom 

en sådan förändring i riskfaktorn sätta större tillit till att förhandlingarna med motparten 

leder till ett slutligt avtal. Dessutom uppmuntras parterna att tänka till en eller två 

gånger extra med vad de egentligen vill uppnå med avtalsrelationen. Ett successivt 

synsätt kan dessutom ligga i linje med hur parterna uppfattar själva avtalsprocessen i 

jämförelse med den traditionella avtalsmodellen. Avtalsinnehållet växer långsamt fram 

och således även bundenheten till det som överenskommits, en tankemodell som borde 

kunna ligga parternas synsätt närmre jämfört med att de resonemang och strukturer som 

föregås av en anbud accept-modell.  

Någon form av successiv avtalsbundenhet i all ära men i sammanhanget är det tveksamt 

hur pass praktiskt gångbart det egentligen blir i och med den mångfacetterade 

skepnaden. Man kan inte bryta ned juridiken med matematisk precision eftersom 

juridiken speglar en, ur många aspekter, irrationell verklighet. Att ständigt försöka passa 

in situationer i modeller blir som att försöka tämja det otämjbara. När Grönfors påstår 

att en point of no return uppkommer då en avtalsförhandlings nått en viss procentsats
136

 

beträffande färdigställandet blir det svårt att ha en uppfattning om hur rätten skulle 

relatera till denna procentsats i verkligheten. Däremot har han goda poänger i det stora 

hela som kan ligga till grund för diskussioner om en lämplig avtalsmodell och det finns 

en poäng med att ta till övertydlighet och extremitet för att få större gehör för ett 

budskap. 

Ramberg och Ramberg menar att en modell som tar sin utgångspunkt i om parterna rent 

objektivt agerat på ett sådant sätt att avtal kan anses ha kommit till stånd vore lämplig. 

Detta synsätt delas även av det norska synsättet i praxis, vilket frångår den mer 

bokstavstrogna anbud accept-modellen som präglar Sverige till förmån för en anpassad 

bedömningsgrund. Det framstår som en väldigt vag modell, vilket i sammanhanget 

måste anses vara lämpligt för att ge domstolarna ett flexibelt verktyg, även om 

tillämpningen borde ske restriktivt av hänsyn till principen om avtalsfrihet. I första hand 

är det trots allt att föredra ifall parterna själva begagnar den vida avtalsfriheten på ett 

klokt sätt för på så sätt skräddarsy ett optimalt rättsförhållande, förslagsvis genom en 

avtalad skriftform eller avtalad successiv bundenhet. 

                                                           
136

 Exempelvis Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, s. 121. 
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6.4.2 Rättsverkan de lege ferenda 

 

I uppsatsens slutsats befanns letter of intent inte medföra någon rättsverkan som ett 

självständigt moment. Men vilken inverkan skulle ett letter of intent utvecklas till att 

kunna ha för själva lojalitetsmomentet de lege ferenda?  Att i något skede ha uttryckt en 

avsiktsförklaring borde i någon utsträckning kunna påverka lojalitetsbanden i och med 

att det utgör ett urskiljbart tolkningsmoment för en avsikt, jämfört med om man endast 

för rena förhandlingar om saken, då det inte alltid kan ha uppkommit vad som 

egentligen utgör målsättningen för förhandlingen. Här är exempel på fyra väldigt 

förenklade situationer: 

 

Exempel 1: Vi förhandlar om att köpa bil. 

Exempel 2: Vi förhandlar om att köpa bil och avsikten är att den bilen ska komma min 

ägo. 

Exempel 3: Vi förhandlar om att köpa bil och avsikten är att den bilen ska komma min 

ägo. Men i själva verket har jag inga planer på att köpa bil då jag saknar körkort, vilket 

du inte vet om. 

Exempel 4: Vi förhandlar om att köpa bil och avsikten var från början att den bilen 

skulle komma min ägo. Vi glömde dock bort vad vi från början tänkte göra och är 

numera av den uppfattningen om att vi borde skrota bilen. 

 

Enligt min uppfattning utgör det andra exemplet (ett letter of intent) ett objektivt sett 

tydligare uttryck för partsviljan i jämförelse med det första exemplet. Tydligheten kan 

dock råka i dunkel på grund av andra omständigheter. Ponera exempel 3 och 4 som 

potentiella utfall. Exempel 3 innefattar ett subjektivt inslag med karaktären av illojalt 

förfarande och exempel 4visar att parterna självmant frångått den ursprungliga avsikten. 

Vid en objektiv bedömning av själva letter of intent-dokumentet kan blotta förekomsten 

av exempel 3 och 4 (i synnerhet 3) som potentiella sakomständigheter medföra att 

avsikten i exempel två görs mindre synlig. I praktiken kan det röra sig om att det 
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tydligare uttrycket i exempel 2 neutraliseras av blotta möjligheten att exempel 3 och 4 

förekommer. Å andra sidan borde en objektivt orienterad tolkning stödja det inledande 

resonemanget eftersom de subjektiva momenten i exempel 3 och 4 i sådana fall inte 

skulle beaktas i samma utsträckning. 

En avsikt är dock endast en avsikt och bör inte kunna medföra juridisk bundenhet under 

normala omständigheter. Vissa praktiker har dock menat att blotta förekomsten av en 

letter of intent-handling borde medföra ett slags förbud mot att avtala med andra 

parter.
137

 Även i doktrin har detta synsätt en viss utbredning.
138

 Enligt min mening vore 

det dock att gå för långt att erkänna någon sådan låsande effekt rent generellt med tanke 

på hur olika aktörer kan tillämpa letter of intent på vitt skilda sätt. En viss grad av 

rävspel måste kunna accepteras. Vid motsatta förhållanden skulle själva 

låsningseffekten kunna missbrukas om det endast räcker med förekomsten av ett letter 

of intent för att kunna låsa in en part. 

 

 

  

                                                           
137

 Gomard, «Letters of intent» (hensigtserklæringer), del I s. 465 f. Björkdahl, Lojalitet och 

kontraktsliknande förhållanden, s. 338 f. 
138

 Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, s. 340 f. 
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