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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 

Det finns många olika typer av avtal och många olika sätt på vilka avtal ingås. Det kan 

handla om en person som går in i en affär och tar ett föremål till disken, för att mot 

betalning få äganderätten över objektet. Det kan även handla om två personer som, efter 

långa förhandlingar, slutligen skriver på ett komplext avtalsdokument som förpliktigar 

parterna över längre tid. Avtal i det sistnämnda fallet brukar kallas förhandlingsavtal.1 

Utmärkande för dessa avtal är att de är resultatet av förhandlingar, där parterna gemen-

samt bidragit till avtalets innehåll. Ofta gäller avtalen stora och komplicerade affärsupp-

görelser av betydande belopp.2 På grund av de vanligtvis utdragna förhandlingarna och 

avtalsobjektets komplexitet, blir sådana förhandlingsavtal ofta en kostsam historia för 

parterna.3 Arbetsgrupper av ekonomer och tekniker kan tillsättas för att undersöka olika 

marknads- och kostnadsmässiga aspekter av det framtida avtalsförhållandet. Externa 

rådgivare som advokater kan anlitas för att ge juridisk vägledning under förhandling-

arna. Förhandlingsparternas kostnader är emellertid väl avvägda mot den vinst parterna 

förväntas göra i och med avtalet. Uppkommer emellertid inget avtal får parterna själva 

bära de onödiga kostnaderna. För en part som önskar ingå avtal är det därmed av stort 

intresse att avtal anses ingånget. 

      För den part, som efter förhandlingar inser att avtal inte längre är önskvärt, är det å 

andra sidan av största vikt att anses obunden. I Sverige gäller en grundläggande rätts-

princip om avtalsfrihet.4 Det är parterna själva som bestämmer att ingå avtal och åta sig 

förpliktelser och parterna har därmed på motsvarande sätt rätt att inte ingå avtal och inte 

åta sig förpliktelser. Innebär då denna avtalsfrihet att en förhandlingspart alltid får stå 

risken att motparten drar sig ur förhandlingar, oavsett hur länge förhandlingarna pågått? 

Kan ett avtal aldrig anses uppkommet förrän förhandlingarna har avslutats och ett full-

ständigt avtalsinnehåll har fastställts? 

      Lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens om-

råde (AvtL) stadgar en modell där överensstämmande anbud och accept konstituerar ett 

avtal, den s.k. anbud-acceptmodellen (AvtL 1 § st 1 och AvtL 6 § st 1 e contrario). I 

svensk juridisk doktrin råder emellertid till stor del samstämmighet kring modellens 

                                                
1 Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, s 103. 
2 Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, s 103. 
3 Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, s 286. 
4 Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, s 301. 
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bristande applicerbarhet på förhandlingsavtal.5 Om ledning inte kan hämtas från läm-

nade anbud och accept, vad ska då krävas för att parter ska anses bundna till ett avtal? 

Måste det föreligga ett färdigställt och underskrivet avtalsdokument eller kan avtals-

bundenhet uppkomma redan innan förhandlingarna är avslutade? 

      Kurt Grönfors, professor i handelsrätt och sjö- och annan transporträtt, menade att 

avtalsbundenhet kan uppkomma under tiden parterna förhandlar. Grönfors var något av 

en kändis i den avtalsrättsliga världen och kritik av hans teser har ibland förts fram med 

stor tvekan och försiktighet.6 Professorerna Svante O. Johansson och Christina Ramberg 

beskiver Grönfors som en ”vidsynt och framåtblickande rättsvetenskapsman”, någon 

som inte gjorde ”det vanliga misstaget att kräva att verkligheten anpassade sig till juri-

diken. Han såg det i stället som sin livsuppgift att förklara när och hur det var dags för 

juridiken att anpassa sig till verkligheten.”7 I sin bok ”Avtalsgrundande rättsfakta” 

lanserade Grönfors begreppet successivt ingående av avtal.8 Modellen möjliggör för 

avtalsbundenhet under förhandlingar, men har i övrig svensk doktrin ibland avfärdats 

som omöjlig.9 Man kan fråga sig hur en så pragmatisk person kan komma på en så 

opraktisk modell?! Till denna kontrovers kan tilläggas att vårt grannland i väst, Norge, 

både teoretiskt erkänner och i praktiken tillämpar successiv bundenhet som en modell 

för avtalsslut. Är det då ändå så att successiv bundenhet är en möjlig modell för 

slutande av förhandlingsavtal, en modell som kan avgöra om avtal träffats i de fall där 

anbud-acceptmodellen svårligen kan tillämpas? 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Med denna uppsats ämnar jag undersöka möjligheterna till avtalsbundenhet under för-

handlingar och modellen successiv bundenhet har huvudrollen i denna undersökning. 

Inleder parter förhandlingar som kan vara lika utdragna som kostsamma, är det av in-

tresse för båda parter att veta vad som krävs för att avtalsbundenhet ska inträda. I 

Norge, och troligen även i Danmark, använder sig domstolarna av modellen successiv 

bundenhet.10 Med hänsyn till det nära samarbetet mellan Sverige, Norge och Danmark 

                                                
5 Se bl.a. Kihlman i festskrift till Lars Gorton, s 248, Hellner, Kommersiell avtalsrätt, s 29-30 samt 
Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s 75. 
6 Se exempelvis Sohlberg, Ingående av avtal – Back to Basics, s 657 och Calissendorff, Avtalsgrundande 
rättsfakta – några synpunkter, s 237. 
7 Johansson & Ramberg, Kurt Grönfors in memoriam, s 1120. 
8 Johansson & Ramberg, Kurt Grönfors in memoriam, s 1120. 
9 Johansson & Ramberg, Kurt Grönfors in memoriam, s 1120-1121 och Kihlman i festskrift till Lars 
Gorton, s 248.  
10 Rt 2014 s 100 och Gomard, «Letters of intent» (hensigtserklæringer), s 273. 
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som gällde vid utarbetandet av våra avtalsrättsliga lagar och som inneburit att stora de-

lar av avtalsrätten är densamma i de tre länderna, är det tänkbart att de svenska domsto-

larna använder sig av liknande resonemang.11 I denna uppsats vill jag undersöka om så 

faktiskt är fallet. Frågan jag ska söka svara på är därmed: tillämpar svenska domstolar 

modellen successiv bundenhet? 

      I svensk doktrin tycks emellertid åsikterna gå isär om successiv bundenhet överhu-

vudtaget är möjligt. En fördjupad undersökning av vad som egentligen menas med suc-

cessiv bundenhet tycks därför behövlig. En första fråga jag måste ställa mig, innan jag 

kan studera svensk domstolspraxis, är därmed: vad innebär modellen successiv bunden-

het? 

      I slutet av denna uppsats, efter att jag kunnat konstatera om modellen successiv 

bundenhet är en del av svensk rättspraxis eller inte, ska jag föra vissa resonemang kring 

vilka problem som modellen kan tänkas medföra respektive modellens positiva konse-

kvenser. Jag ska emellertid inte ge någon djuplodad redogörelse för modellens fördelar 

respektive nackdelar för att sedan utmynna i några de lege ferenda resonemang. Huvud-

syftet med denna uppsats är att, med hjälp av doktrin och rättsfallsanalyser, beskriva 

modellen successiv bundenhet och dess eventuella närvaro i svensk rättspraxis. Redogö-

relsen av modellens tänkbara fördelar och nackdelar är i det sammanhanget enbart tänkt 

att bidra till ytterliggare en dimension av modellen successiv bundenhet.    

 

1.3 Metod, material och avgränsningar 

För att studera möjligheterna för avtalsparter att bli bundna vid ett avtal innan förhand-

lingarna är avklarade, ska jag använda mig av traditionell rättsdogmatisk analys där 

lagtext, rättspraxis och doktrin utgör studieobjekt. För att besvara vad som menas med 

successiv bundenhet är Grönfors resonemang kring begreppet en naturlig utgångspunkt 

då han lanserade modellen i svensk rätt.12 Annan svensk doktrin är emellertid också av 

intresse för att se om tolkningarna av modellens innebörd går isär, eller om en enhetlig 

definition kan utkristalliseras. Därtill ska norsk rättspraxis och doktrin studeras för att 

ytterligare bidra till begreppsdefinitionen. Vad exakt består den norska domstolens re-

sonemang av när den applicerar modellen successiv bundenhet på ett konkret fall? För 

att besvara den andra frågan, om svenska domstolar tillämpar modellen successiv bun-

denhet, kommer även svensk doktrin att studeras. Huvudfokus kommer emellertid att 

                                                
11 Giertsen, Avtaler, s 24. 
12 Johansson & Ramberg, Kurt Grönfors in memoriam, s 1120. 
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ligga på svenska rättsfall, där en rättsvetenskaplig analys av domarna ska ge svaret. 

Valet av svenska rättsfall har gjorts utifrån kravet att det är fråga om eventuell bunden-

het till ett förhandlingsavtal. 

      Vad som är viktigt att framhålla är att denna uppsats enbart kommer att behandla 

modellen successiv bundenhet. Vad gäller avtalsbundenhet före avslutade förhandlingar 

finns det viss enighet kring s.k. preliminärers bindande verkan. Exempel på sådana pre-

liminärer är principöverenskommelser, letters of intent och föravtal. Gemensamt för 

dessa är att de skriftligt ger uttryck för parternas intentioner, men vad gäller förmågan 

att binda parterna vid ett avtal tycks enbart föravtal med någon säkerhet kunna ha denna 

effekt.13 Jag vill emellertid undersöka om avtal kan anses uppkommet innan 

förhandlingarna är avklarade och utan att parterna tydligt gett uttryck för sin uppfattning 

kring avtalsbundenheten. Några studier kring preliminärer kommer därför inte att göras. 

      Vidare kommer jag, vid sidan av svenska källor, enbart att studera norsk rättspraxis 

och doktrin, även om också Danmark tycks erkänna modellen successiv bundenhet.14 I 

Norge råder ingen osäkerhet kring om successiv bundenhet är en gällande modell för 

avtalsslut. Det finns ett antal norska rättsfall där modellen har använts, varför en studie 

av det norska rättsläget kommer att ge en fullt tillräcklig bild av vad successiv bunden-

het innebär. 

      Avslutningsvis kommer enbart domar från de högsta instanserna i Sverige och 

Norge att studeras. Domarna har prejudicerande verkan och ger därmed en mer korrekt 

beskrivning av gällande rätt. Vid referaten av rättsfallen kommer jag därtill inte att re-

dogöra för hela domstolens behandling av fallet. Istället kommer de delar av domstolens 

resonemang som är intressanta för uppsatsens ämne att lyftas fram. Resonemang kring 

exempelvis fullmaktsfrågor och utomobligatorisk lojalitetsplikt kommer därmed inte att 

redovisas. 

 

1.4 Disposition 

För att studera om avtalsbundenhet kan uppkomma före avslutade förhandlingarna ska 

jag som utgångspunkt se vad avtalslagen säger. Som tidigare nämnts anses lagens an-

bud-acceptmodell vara dåligt lämpad för förhandlingsavtal. I avsnitt 2 kommer jag 

emellertid att fördjupa mig i frågan och se exakt var tillämpningssvårigheterna ligger 

samt om modellen ändå till viss del kan vara användbar på förhandlingsavtal. Därefter 

                                                
13 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s 105 och 123-125 samt Hellner, Kommersiell avtalsrätt, s 37. 
14 Gomard, «Letters of intent» (hensigtserklæringer), s 273. 
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är det tid att undersöka modellen successiv bundenhet, som är tänkt att vara en modell 

speciellt lämpad för förhandlingsavtal. Studiet av modellen börjar med en beskrivning 

av Grönfors resonemang, där syftet är att söka utreda vad exakt successiv bundenhet 

innebär (avsnitt 3). Grönfors anses ha lanserat begreppet successivt ingående av avtal (i 

alla fall i svensk rätt), varför hans resonemang kring avtalsslut under förhandlingar är en 

naturlig utgångspunkt. Därefter, i avsnitt 4, ska övrig svensk doktrin framhållas – vad 

anser ledande jurister om möjligheten till successiv bundenhet? 

      Fram till sagda avsnitt har behandlingen av modellen successiv bundenhet legat på 

en teoretisk nivå, varför norsk rättspraxis därefter ska analyseras för att se hur modellen 

tillämpas i praktiken (avsnitt 5). Genom att studera vilken/vilka faktorer som har bety-

delse för avtalsbundenheten i konkreta fall, önskar jag än mer tydliggöra exakt vad suc-

cessiv bundenhet innebär. I linje med den praktiska infallsvinkeln på modellen succes-

siv bundenhet kommer jag i avsnitt 6 slutligen analysera svensk rättspraxis. Med en nu 

fördjupad förståelse av begreppet successiv bundenhet ska jag studera om Högsta dom-

stolen (HD) tillämpar modellen. Resultaten av analyserna av de svenska rättsfallen 

kommer jag att redogöra för i avsnitt 7, där jag även kommer att resonera något kring 

vilka problem modellen successiv bundenhet kan tänkas medföra respektive dess even-

tuella positiva konsekvenser. I avsnitt 8 kommer jag avslutningsvis att sammanfatta 

resultaten av min undersökning och föra några avslutande reflektioner kring modellen 

successiv bundenhet.        

 

 

2 Avtalslagen och förhandlingsavtal 
2.1 Anbud-acceptmodellen 

Avtalslagen behandlar allmänna avtalsrättsliga frågor och det första kapitlet upptar frå-

gor om avtalsslut. Modellen för avtalsingående som avtalslagen stadgar kallas för an-

bud-acceptmodellen och framkommer i AvtL 1 § st 1 och AvtL 6 § st 1 e contrario. En-

ligt modellen uppkommer ett avtal när parterna lämnat ett anbud respektive en accept 

med korresponderande innehåll. Det är därmed den genensamma partsviljan som grun-

dar avtalsbundenheten, en tanke som länge varit ett av avtalsrättens grundelement.15 

Även om själva avtalet anses ingånget vid tidpunkten då ett anbud blivit accepterat, har 

en villkorad bundenhet inträffat tidigare. Enligt AvtL 1 § st 1 är anbud och accept ensi-

                                                
15 Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, s 42. 



 10

digt bindande för uppgiftslämnaren. När ett anbud lämnats är anbudsgivaren bunden vid 

anbudets innehåll tills den tid, som anbudsmottagaren har för att svara på anbudet (ac-

ceptfristen), gått ut. Ångrar anbudsgivaren anbudet kan denne inte dra tillbaka detta, 

utan får stå risken att mottagaren accepterar anbudet. På samma sätt är acceptgivaren 

bunden vid sin avgivna accept. Har acceptgivaren till exempel avslagit ett anbud men 

ångrar sig sedan, innan acceptfristen gått ut, kan acceptgivaren inte ändra sitt svar. Ac-

ceptgivaren får i stället lämna ett eget anbud och hoppas på att mottagaren accepterar 

det.16 Principen att anbud och accept är bindande var för sig kallas för löftesprincipen 

och är till för att skydda handelns och omsättningens intressen.17 En mottagare av ett 

anbud ska exempelvis kunna vidta åtgärder för att undersöka om anbudet är intressant, 

utan rädsla för att det när som helst kan återkallas.18 

      Som tidigare nämnts måste anbudet och accepten ha ett korresponderande innehåll 

för att avtalsbundenhet ska uppstå. Skiljer sig accepten från anbudets innehåll ska anbu-

det anses avslaget och accepten ses som ett nytt anbud (AvtL 6 § st 1). Acceptgivaren 

blir alltså ny anbudsgivare och det är nu upp till den ursprunglige anbudsgivaren att 

eventuellt acceptera det nya anbudet. Konsekvensen av att accepten i princip endast får 

innehålla ett godkännande av anbudet för att avtal ska träffas, är att vissa krav måste 

ställas på anbudets innehåll. Avtalet kommer att återspegla anbudets innehåll, varför 

anbudet måste innehålla vissa viktiga villkor för att anses vara ett anbud i rättslig me-

ning. Exakt vad ett anbud måste innehålla kan emellertid inte fastställas. Ofullständiga 

avtal kan fyllas ut av dispositiva regler, varför anbudet inte behöver innehålla alla nöd-

vändiga villkor.19 Som utgångspunkt måste ett anbud i alla fall vara tillräckligt fullstän-

digt och definitivt för att kunna accepteras med verkan av att avtal sluts.20 

      Det finns emellertid ett undantag från regeln att avtalsslut kräver en ren accept utan 

några väsentliga tillägg, inskränkningar eller förbehåll. I AvtL 6 § st 2 stadgas att avtal 

träffas, med acceptens innehåll, om acceptgivaren tror att accepten är ren och anbuds-

givaren, som måste inse acceptgivarens uppfattning, underlåter att reklamera mot ac-

cepten. Undantagsregeln torde emellertid sällan aktualiseras då det är ett skärpt krav på 

ond tro hos anbudsgivaren (”måst inse”).21 Är avvikelsen i accepten för uppenbar kan 

det ifrågasättas om anbudsgivaren måste ha insett att acceptgivaren antog att accepten 
                                                
16 Hellner, Kommersiell avtalsrätt, s 30. 
17 Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta”, s 38-39.  
18 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s 58. 
19 Håstad, Reformering af de nordiske aftalelove?, s 258. 
20 Håstad, Reformering af de nordiske aftalelove?, s 257.  
21 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s 69. 
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var ren. Det torde även vara svårt för acceptgivaren att bevisa att denne verkligen upp-

fattade accepten som ren, då uppenbara tillägg eller ändringar gjorts i densamma.   

 

2.2 Modellens tillämpning på förhandlingsavtal 

Avtalsförhandlingar kan genomföras på många olika sätt. Det kan handla om formella 

möten mellan parter där advokater och revisorer sitter med som rådgivare eller mer in-

formella kontakter via e-post eller telefonsamtal. Det kan också vara fråga om parter 

som inte har någon direkt kontakt med varandra, utan där deras åsikter framförs av ex-

empelvis en advokat eller mäklare.22 Kännetecknande för samtliga förhandlingsavtal är 

emellertid att båda parter bidragit till avtalets slutliga innehåll och det är denna gemen-

samma konstruktion av avtalet som gör det svårt att tillämpa anbud-acceptmodellen på 

sådana avtal.23 Anbud-acceptmodellen innebär, som tidigare nämnts, att avtalsslut sker 

då ett anbud, med tillräckligt specificerat innehåll för att kunna godkännas utan ytterlig-

gare tillägg, accepteras. Avtalets innehåll motsvarar därmed i allt väsentligt anbudet och 

anbudsgivaren är den som har störst inverkan på avtalets utformning.24 Något gemen-

samt framarbetat avtalsinnehåll är det därför inte tal om, vilket är fallet hos förhand-

lingsavtal.25 

      Är då anbud-acceptmodellen helt utan intresse för förhandlingsavtal?        

      Riktigt så behöver inte vara fallet. Enligt AvtL 6 § st 1 innebär en oren accept inte 

enbart ett avslag på anbudet, utan accepten ses därtill som ett nytt anbud. Under för-

handlingar kan därför parternas olika förhandlingsbud ses som anbud respektive orena 

accepter i förening med nya anbud. När en ren accept slutligen avges inträffar 

avtalsbundenheten. Vid kortare förhandlingar borde en sådan metod vara möjlig, men 

vid längre upprepande kedjor av anbud och orena accepter torde kärnan i anbud-ac-

ceptmodellen gå förlorad.26 

      Det kan även vara problematiskt att betrakta parters förhandlingsbud som anbud. 

För det första kan det vara svårt att se ett förhandlingsbud som ett rättsligt anbud.27 Som 

tidigare nämnts ställs det vissa krav på anbudets innehåll för att det ska vara ett anbud i 

avtalslagens mening. Även om något konkret minimiinnehåll inte kan fastställas, måste 

anbudet i alla fall vara tillräckligt precist för att kunna accepteras utan vidare modifie-
                                                
22 Giertsen, Avtaler, s 70. 
23 Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, s 103. 
24 Hellner, Kommersiell avtalsrätt, s 27. 
25 Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, s 106. 
26 Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, s 107. 
27 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s 76. 
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ring. För det andra kan det tänkas verka negativt på hela förhandlingssituationen att 

betrakta olika förhandlingsbud som anbud respektive accepter. Enligt AvtL 1 § st 1 är 

anbud och accepter i sig bindande för avgivaren. Under förhandlingarna skulle därmed 

parterna bli bundna vid olika förhandlingsbud så fort de betraktas som rättsliga anbud. 

Enligt min mening torde en sådan ordning verka hämmande på förhandlingssituationen 

och parterna skulle än mer ha intresse av att ”vakta sin tunga”. 

      Sammanfattningsvis finns det anledning att vara försiktig med att tillämpa anbud-

acceptmodellen på slutande av avtal i förhandlingssituationer. Avtalslagen är emellertid 

dispositiv och tillåter andra modeller för avtalsingående (AvtL 1 § st 2). En modell så-

som successiv bundenhet är därför rättsligt möjlig. I kommande avsnitt ska jag söka 

utreda exakt vad modellen innebär och jag inleder med att redogöra för Grönfors reso-

nemang. 

 

 

3 Kurt Grönfors och successivt ingående av avtal 
När parter utarbetar ett förhandlingsavtal är det vanligt, framhöll Grönfors, att parterna 

punktvis sammanfattar vad de enats om allt eftersom förhandlingarna fortskrider. Sam-

manfattningen kan ske i exempelvis minnesanteckningar och protokoll eller i brev som 

utväxlas mellan parterna. Grönfors kallade denna process för ”stegvis låsning av för-

handlingspositioner”.28 Utmärkande för processen är att det inte finns enbart en relevant 

tidpunkt för avtalsslutet. Istället sprids tillkomstprocessen över hela tidsaxeln, från för-

sta förhandlingen fram till ett fullbordat avtal.29 

      Redan här anser jag att det är tillfälle att stanna upp och reflektera något över Grön-

fors resonemang. Grönfors framhöll att ”avtalsbundenheten inte uppkommer vid ett 

enda tillfälle utan successivt (gradvis), trappstegsvis ökande under en ofta lång tidspe-

riod av komplicerade förhandlingar mellan parterna”.30 Grönfors tycks ha gett model-

len successiv bundenhet den innebörd som är att förvänta vid en lexikalisk tolkning av 

begreppet. Enligt svenska akademiens ordbok står ordet ”successiv” för bland annat 

”etapper” och ”gradvis” (Grönfors själv använde ordet gradvis i sin beskrivning, se ci-

tatet ovan). Successiv bundenhet kan därmed sägas innebära etappvis/gradvis bunden-

het, alltså en bundenhet som förändras med tiden. Med tanke på att vi talar om avtals-

                                                
28 Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, s 119. 
29 Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, s 119. 
30 Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, s 119-120. 



 13

bundenhet när vi använder oss av definitionen successiv bundenhet kan vi tänka oss att 

det handlar om en bundenhet som ökar med tiden, parter som blir allt mer bundna till ett 

avtal. Problemet är emellertid att det ter sig väldigt problematiskt, för att inte säga 

omöjligt enligt vissa juridiskt insatta, att beskriva en verklighet utifrån en sådan defini-

tion av successiv bundenhet. Parter bör omöjligen kunna bli mer och mer bundna till ett 

avtal, varför successiv bundenhet anses vara en omöjlig avtalsrättslig modell.31 Jag är 

benägen att hålla med om att någon ökad avtalsbundenhet inte kan förekomma, antingen 

är parter förpliktigade enligt ett avtal eller inte. Frågan är då om Grönfors modell bör 

förkastas redan av den anledningen eller om modellen successiv bundenhet kan tänkas 

ha en annan innebörd än vad en lexikalisk tolkning tycks ge. Med tanke på att Norge 

tillämpar modellen i praktiken, anser jag att en vidare undersökning av Grönfors reso-

nemang bör göras. 

      Grönfors fortsatte sitt resonemang kring successiv bundenhet genom att framhålla 

vikten av när den summariska sammanfattningen görs.32 Är det precis i början av 

förhandlingarna som sammanfattningen görs och har den karaktär av avsiktsförklaring, 

är det inte tal om någon avtalsbundenhet. Parterna kan enbart anses ha utfäst sig att fort-

sätta förhandla på ett seriöst sätt. Utträder någon part ur förhandlingarna kan därför en-

dast ersättning upp till det negativa kontraktsintresset på grund av culpa in contrahendo 

aktualiseras.33 Sker den summariska sammanfattningen däremot längre in i förhandling-

arna och endast 10-15 % av avtalet återstår att enas kring, menade Grönfors att parterna 

ska vara skyldiga att förhandla färdigt om inte särskilda skäl mot detta finns.34 En sådan 

ordning är att föredra då den skapar en trygghet i affärslivet.35 

      För att bedöma hur låsta förhandlingspositionerna är, måste det även utredas vilket 

syfte sammanfattningen har.36 Någon studie av vardera partens avsikter är det emellertid 

inte frågan om, utan enligt Grönfors ska det typiska syftet med en låsning av förhand-

lingsresultatet vid den tidpunkt det skett vara ledande.37 Önskar parterna stå fria att 

omförhandla även under ett senare stadium av förhandlingarna måste parterna, enligt 

Grönfors, ge tydligt uttryck för detta. Har parterna inte gjort det och situationen, som 

Grönfors uttryckte det, ”har tycke av en stegvis låsning under en pågående förhand-
                                                
31 Johansson & Ramberg, Kurt Grönfors in memoriam, s 1120 samt Kihlman i festskrift till Lars Gorton, s 
248. 
32 Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, s 121. 
33 Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, s 121. 
34 Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, s 121. 
35 Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, s 121. 
36 Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, s 122. 
37 Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, s 122. 
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ling”, ska omförhandling inte vara möjlig.38 Undantag kan emellertid aktualiseras då 

grundläggande förutsättningar gradvis övergivits under förhandlingarna. I sådana fall 

menade Grönfors att en omarbetning av tidigare etapper är naturlig och att det sällan ger 

upphov till tvist då parterna kan antas välkomna sådana förändringar.39 

      Vad säger då Grönfors resonemang om modellen successiv bundenhet? 

      För det första kan det enligt min mening ifrågasättas om det är fråga om avtalsbun-

denhet före avslutade förhandlingar. Grönfors framhöll att parterna, när den större delen 

av avtalet är klart, är skyldiga att förhandla färdigt vad som återstår. Något avtal, och 

därmed någon avtalsbundenhet, tycks ännu inte föreligga enligt Grönfors. I stället 

åläggs parterna en plikt att fortsätta förhandla fram ett avtal. Emellertid bör det, enligt 

min mening, inte få alltför stor betydelse om parterna förpliktas förhandla klart eller om 

de direkt blir bundna vid ett avtal, då avtal kommer att uppstå i båda fallen. Antingen 

inträffar avtalsbundenheten under förhandlingarna eller så blir parterna, under förhand-

lingarna, bundna att senare åta sig avtalsbundenhet genom en förpliktelse att förhandla 

färdigt. 

      För det andra bör det framhållas att Grönfors talade om ett förbud mot att omför-

handla när 10-15 % av avtalet kvarstår att enas kring. Något förbud mot att dra sig ur 

förhandlingar som pågått en längre tid talas det däremot inte om. Jag anser emellertid att 

ett sådant förbud får anses vara en naturlig konsekvens av förbudet att omförhandla. En 

part som, när ett färdigt avtal är nära förestående, inte längre vill att avtalet ska ha den 

utformning det hittills fått skulle i annat fall enbart kunna säga att denne inte längre 

önskar ingå avtalet. En skyldighet att förhandla klart skulle inte ge mycket trygghet i 

affärslivet, om ett utträde ur förhandlingarna fortfarande är möjligt. 

      För det tredje, och kanske det viktigaste, anser jag att modellen successiv bunden-

het, utifrån Grönfors resonemang, kan ges en annan innebörd än att det handlar om nå-

gon form av ökad bundenhet. Grönfors beskrivning av ett avtals tillkomstprocess som 

utsträckt över hela tidsaxeln från den första förhandlingen till det fullbordade avtalet, 

kan anses handla om avtalsinnehåll istället för avtalsbundenhet. Enligt Johansson och 

Ramberg samt Kihlman (doktor i handelsrätt) beskrev Grönfors hur ett avtal, allt efter-

som förhandlingarna fortskrider, framväxer rent innehållsmässigt. Ju längre parterna 

                                                
38 Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, s 123. 
39 Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, s 123. 
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förhandlar desto mer kommer de överens om.40 Jag är benägen att sluta mig till denna 

tolkning, men menar att Grönfors sade mer än så. När Grönfors resonerade kring skyl-

digheten för parter att förhandla färdigt då 85-90 % av avtalet är klart, talade han i stäl-

let om just avtalsbundenhet. Här är det emellertid inte fråga om någon växande bunden-

het, utan enligt min mening om en tidpunkt på tidsaxeln. Är avtalet näst intill färdigt 

finns det inte någon möjlighet för parterna att dra sig ur. Modellen successiv bundenhet 

kan därmed, utifrån Grönfors resonemang, sägas innebära att avtalsbundenhet (eller 

skyldighet att senare sluta avtal) inträder när ett avtal till stor del är färdigförhandlat. 

      I nästkommande avsnitt ska jag redogöra för andra framstående juristers tankar 

kring möjligheten till avtalsbundenhet före avslutade förhandlingar. Ska det överhu-

vudtaget vara möjligt och vad ska i så fall krävas för att avtalsbundenhet ska aktualise-

ras? Är Grönfors modell lämplig eller bör det krävas något utöver ett nästintill färdig-

ställt avtal för att avtal ska kunna uppstå under pågående förhandlingar? 

 

 

4 Reaktioner på modellen successiv bundenhet i svensk doktrin 
4.1 Jon Kihlman 

Kihlman, advokat och doktor i handelsrätt, anser att förhandlingar kan delas upp i fem 

olika stadier. Under det första stadiet står parterna helt fria att dra sig ur de påbörjade 

förhandlingarna. Några skäl för att avbryta förhandlingarna krävs inte och vilka skäl 

som helst är godtagbara (att det inte ställs några krav på godtagbara skäl torde enligt 

min mening vara en naturlig följd av att några skäl inte behövs).41 Under det andra sta-

diet, som inte alltid aktualiseras, åläggs parterna att agera lojalt gentemot varandra. Ex-

empelvis får en part, som inte längre är intresserad av att ingå avtal, inte agera som om 

avtal ska slutas och på så vis invagga motparten i tron att avtal kommer att upprättas. 

Bryter en part mot lojalitetsplikten kan det få rättsliga konsekvenser i form av ersätt-

ningsskyldighet upp till det negativa kontraktsintresset.42 Under det tredje stadiet inträ-

der själva avtalsbundenheten. En part kan nu inte avbryta eventuella fortsatta förhand-

lingar utan att det får obligationsrättsliga konsekvenser i form av ersättningsskyldighet 

upp till det positiva kontraktsintresset.43 Förhandlingar kan däremot, enligt Kihlman, 

                                                
40 Johansson & Ramberg, Kurt Grönfors in memoriam, s 1121 och Kihlman i festskrift till Lars Gorton, s 
248. 
41 Kihlman i festskrift till Lars Gorton, s 249. 
42 Kihlman i festskrift till Lars Gorton, s 249. 
43 Kihlman i festskrift till Lars Gorton, s 249. 
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fortgå trots att avtal redan är slutet och det är detta som han kallar det fjärde stadiet, ett 

stadium där parterna preciserar ännu inte avgjorda frågor. Slutligen inträder det femte 

stadiet där parterna fullgör sina förpliktelser enligt avtalet (detta stadium kan emellertid 

inträffa tidigare).44 

      Intressant är att Kihlman framhåller möjligheten att ett avtal kan föreligga trots att 

förhandlingar måste fortgå angående vissa återstående avtalsvillkor. Kihlman påpekar 

att ”bundenhet inte förutsätter att parterna är överens i varje detalj”.45 Utfyllande 

lagbestämmelser skulle annars till viss del vara överflödiga för det fall alla avtalsvillkor 

måste vara avklarade för att avtalsbundenhet ska kunna aktualiseras.46 Innebär det att 

Kihlman ställer sig bakom möjligheten till successiv bundenhet? Enligt min mening är 

det att dra författarens uttalande för långt. Kihlman avslutar sin framställning om de fem 

olika förhandlingsstadierna med att konstatera att parterna själva disponerar över avtals-

situationen (något som även AvtL stadgar i sin inledande paragraf). Parterna kan därför 

själva välja att ingå ett bristfälligt avtal. Den intressanta frågan är därmed inte, enligt 

Kihlman, om ofullständiga avtal kan slutas utan om avtal kan uppkomma trots att par-

terna inte är överrens om att vara bundna.47 Svaret på denna fråga ger emellertid inte 

Kihlman själv. 

 

4.2 Jan Hellner 

Vid det Nordiska juristmötet i Oslo år 1984 uttalade sig professor Hellner kring letters 

of intents bindande verkan. Hellner förde resonemang kring vilka skäl som bör anses 

tillräckliga för att en part ska få dra sig ur förhandlingar efter att ett letter of intent av-

getts. Hellner menade att en part kan åberopa svårigheter att enas kring detaljer i avtalet, 

förutsatt att avtalet rör betydande belopp. För det fall avtalet exempelvis rör 500 miljo-

ner kronor, ansåg Hellner att en part inte kan frångå ett letter of intent enbart på den 

grunden att det inte gått att klara en detalj som rör 100 000-500 000 kronor.48 

      Enligt advokat Stig Sohlberg uttryckte Hellner därmed stöd för möjligheten till suc-

cessiv bundenhet och Sohlberg gick till och med så långt att benämna proceduren för 

den ”Hellner-Grönforska” modellen.49 I en kommentar till Sohlbergs framställning 

avfärdar emellertid Hellner bestämt denna tolkning. Enligt professorn kan successiv 
                                                
44 Kihlman i festskrift till Lars Gorton, s 249. 
45 Kihlman i festskrift till Lars Gorton, s 249. 
46 Kihlman i festskrift till Lars Gorton, s 249. 
47 Kihlman i festskrift till Lars Gorton, s 251. 
48 Gomard, «Letters of intent» (hensigtserklæringer), s 453. 
49 Sohlberg, Ingående av avtal – Back to Basics, 657. 
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bundenhet enbart aktualiseras vad gäller ett avtals innehåll. Under längre förhandlingar 

enas parterna allt eftersom om olika avtalsvillkor. När ett avtal sedan uppkommit (ge-

nom bindande löften) kan avtalsinnehållet härledas till olika överenskommelser som 

träffats på olika punkter på förhandlingstidsaxeln.50 Hellner är därmed villig att tala om 

en successiv process vad gäller avtalsinnehåll men inte angående avtalsbundenhet. Re-

sonemanget påminner om Johanssons, Rambergs och Kihlmans kritik av Grönfors tes, 

där författarna menade att Grönfors beskrev hur ett avtal framväxer rent innehållsmäs-

sigt under förhandlingar och inte hur avtalsbundenhet uppstår.51 

      Vad gäller frågan hur förhandlingsavtal träffas menar Hellner istället att det krävs ett 

löfte för att avtal ska komma tillstånd.52 Enligt Hellner följer denna process avtalslagens 

anbud-acceptmodell då den part som först avger ett löfte blir villkorat bunden vid detta. 

Avger motparten därefter ett löfte som till innehållet motsvarar det tidigare lämnade 

löftet uppkommer ett avtal.53 Frågan är då vad som ska anses vara ett löfte? Hellner 

erkänner att det inte alltid är enkelt att konstatera om ett löfte har avgetts men att ut-

gångspunkten är hur parterna formulerat sig i ett skriftligt eller muntligt meddelande. 

Uttalanden som ”vi utfäster oss”, ”vi förbinder oss” eller ”vi accepterar” ska enligt 

Hellner uppfattas som sådana bindande löften.54 I fall där mindre klara uttryck använts 

får en helhetsbedömning av det totala innehållet i meddelandet göras för att utreda om 

ett löfte har avgetts eller inte.55 

 

4.3 Christina Ramberg och Jan Ramberg 

Professorerna Ramberg och Ramberg menar att successiv avtalsbundenhet kan vara en 

korrekt psykologisk beskrivning av förhandlingar där parterna kan uppleva det svårare 

att dra sig ur förhandlingar ju längre de fortskridit och ju fler avtalsvillkor som fastsla-

gits.56 Däremot är det inte rättsligt korrekt att tala om successiv avtalsbundenhet, utan 

bundenhet inträder först när parterna kan bedöma avtalet i sin helhet.57 Ramberg och 

Ramberg menar emellertid att det kan finnas vissa extrema situationer där avtalsbun-

denhet kan uppkomma under tiden förhandlingar pågår. I fall där en part, som efter 

                                                
50 Hellner, En kommentar till Stig Sohlbergs debattinlägg, s 660. 
51 Johansson & Ramberg, Kurt Grönfors in memoriam, s 1121 och Kihlman i festskrift till Lars Gorton, s 
248. 
52 Hellner, En kommentar till Stig Sohlbergs debattinlägg, s 660. 
53 Hellner, Kommersiell avtalsrätt, s 31. 
54 Hellner, Kommersiell avtalsrätt, s 31. 
55 Hellner, Kommersiell avtalsrätt, s 31. 
56 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s 93. 
57 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s 93. 
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längre förhandlingar inte längre är intresserad av att sluta avtal, underlåter att klargöra 

detta för motparten och då samtliga avtalsvillkor i princip är färdigförhandlade, kan 

avtalsbundenhet aktualiseras.58 Det är emellertid, enligt professorerna, endast just i un-

dantagsfall avtalsbundenhet kan uppkomma och vanligtvis aktualiseras i stället ska-

destånd på grund av culpa in contrahendo vid illojalt beteende under förhandlingar (i 

avsnitt 7 kommer jag att närmare behandla rättsfiguren culpa in contrahendo).59 Ram-

berg och Ramberg tycks därmed, enligt min mening, vara villiga att anse avtal upp-

kommet som en sanktion mot en parts illojala beteende under förhandlingar. I fall där 

något culpöst beteende från en parts sida inte är för handen bör däremot avtal inte anses 

slutet enbart på den grund att det nästintill är färdigställt. 

 

4.4 Bert Lehrberg 

Professor Lehrberg är en av dem som recenserat Grönfors bok ”Avtalsgrundande rätts-

fakta”. Enligt Lehrberg må Grönfors teser om successiv bundenhet vara intressanta men 

svåra att bedöma. Lehrberg ansluter sig till Rambergs och Rambergs beskrivning av 

successiv bundenhet som en korrekt psykologisk beskrivning av förhandlingssituationen 

och framhåller att förhandlande parter kan uppleva en större trygghet i sin rättsposition 

ju längre förhandlingarna pågått.60 Ju fler avtalsvillkor som parterna enas om, desto 

större torde chansen vara att ett slutgiltigt avtal kommer till stånd. Vad gäller den rätts-

liga realiteten ställer sig Lehrberg emellertid frågande till möjligheterna för avtalsbun-

denhet under förhandlingar. Vad gäller fall där en part kan anses handla fel mot mot-

parten genom att avbryta förhandlingar, anser Lehrberg att avtalsbundenhet inte är en 

lämplig sanktion, speciellt i fall där parten utträder ur förhandlingar för att ingå avtal 

med någon annan. Ersättningsskyldighet på grund av culpa in contrahendo är, enligt 

Lehrberg, principiellt att föredra istället.61 

      Lehrberg anser emellertid inte att avtalsbundenhet under förhandlingar alltid är ute-

slutet. I fall där parterna enats kring de flesta frågorna kan avtal komma till stånd kon-

kludent. Fullgör ena parten sin prestation och mottar motparten prestationen utan att 

reklamera kan avtal anses slutet.62 Andra åtgärder kan också betraktas som ett uttryck 

för ett konkludent avtalsslut, exempelvis vad som är partsbruk mellan parterna eller 

                                                
58 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s 94. 
59 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s 108. 
60 Lehrberg, Kurt Grönfors: Avtalsgrundande rättsfakta, s 471. 
61 Lehrberg, Kurt Grönfors: Avtalsgrundande rättsfakta, s 471. 
62 Lehrberg, Kurt Grönfors: Avtalsgrundande rättsfakta, s 471. 
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sedvänja vid avtalsslut av aktuellt slag.63 Lehrberg tycks därmed inte helt förkasta 

möjligheten till successiv bundenhet, om än att han vill se något mer än enbart enighet 

kring huvuddelen av avtalet, nämligen konkludent handlande.        

 

4.5 Torgny Håstad 

Professor Håstad tycks ge modellen successiv bundenhet innebörden att avtal anses in-

gånget när parterna enats om huvudvillkoren.64 Håstad menar att det kan vara vanskligt 

att tillämpa modellen på mer komplexa avtalsförhandlingar. Till exempel kan parternas 

verkställande direktörer, vid en företagsöverlåtelse, enas om säljobjektet och priset till-

sammans med några ytterligare viktiga villkor för att sedan fortsätta förhandla om en 

mängd detaljer. I sådant fall torde det ibland, menar Håstad, ändå inte vara tal om någon 

avtalsbundenhet, även om enighet föreligger angående varan, kvantiteten och priset.65 

Överhuvudtaget anser Håstad att det från marknads- och transaktionsekonomisk syn-

punkt torde vara bättre att parterna själva bestämmer avtalets fullständiga innehåll, i 

stället för att domstolar eller skiljenämnder ska fylla ut ett ofullständigt avtal.66 Jag är 

benägen att hålla med Håstad, särskilt med tanke på mer komplexa och branschspecifika 

avtal. I sådana fall är parterna bäst lämpade att formulera ett avtal utifrån det egna före-

tagets tekniska och ekonomiska förutsättningar och allmän branschpraxis, kunskaper 

som domstolar och skiljenämnder svårligen torde besitta. 

      Håstad förnekar emellertid inte helt möjligheten till avtalsbundenhet när de väsent-

liga villkoren är fastlagda. Enligt Håstad bör det föreligga en villkorad bundenhet när 

parterna tydligt manifesterat en uppgörelse om huvudvillkoren.67 I sådant fall ska en 

part inte kunna dra sig ur förhandlingar genom att 1) åberopa oenighet kring frågor som 

får anses lösta i huvuduppgörelsen, 2) höja sitt anspråk kring en detalj jämfört med vad 

som tidigare meddelats motparten vid den huvudsakliga uppgörelsen eller 3) lyfta fram 

osedvanliga villkor som motparten inte hade anledning att räkna med vid huvuduppgö-

relsen.68 Med det sagt menar Håstad att det emellertid kan vara svårt att definiera vad 

som är huvudvillkor respektive detaljer. Vad gäller till exempel om en part, efter en 

manifesterad huvuduppgörelse, lyfter fram ett villkor som inte enbart kan ses som en 

                                                
63 Lehrberg, Kurt Grönfors: Avtalsgrundande rättsfakta, s 471. 
64 Håstad, Reformering af de nordiske aftalelove?, s 256. 
65 Håstad, Reformering af de nordiske aftalelove?, s 257. 
66 Håstad, Reformering af de nordiske aftalelove?, s 258. 
67 Håstad, Reformering af de nordiske aftalelove?, s 258. 
68 Håstad, Reformering af de nordiske aftalelove?, s 258. 
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detalj? Ska partens agerande anses otillåtet eller visar det att huvuduppgörelsen inte var 

fullständig?69 

      Enligt min mening lyfter Håstad fram ett väsentligt problem med modellen succes-

siv bundenhet. Låt oss återvända till Grönfors resonemang kring successivt slutande av 

avtal. Enligt Grönfors ska skyldighet att förhandla färdigt föreligga när 85-90 % av av-

talet är avklarat. För att kunna konstatera att 85-90 % av avtalet är färdigt torde det 

emellertid krävas insikt i hur avtalet kommer att se ut i sin helhet. Därtill borde det, en-

ligt min mening, vara lättast att konstatera vad som är huvudpunkter respektive detaljer 

först när ett fullständigt avtal föreligger och samtliga avtalsvillkor kan sättas i förhål-

lande till varandra. Med det sagt menar jag inte att det är omöjligt att utkristallisera vad 

som är väsentliga villkor respektive detaljer, utan parterna torde ha viss uppfattning om 

vad som återstår och hur centrala avtalsvillkoren är för avtalets natur. Modellen succes-

siv bundenhet ställer emellertid krav på viss framförsynthet vad gäller avtalets fullstän-

diga innehåll och det kan finnas risk för att avtalsvillkor som parterna ännu inte begrun-

dat aktualiseras vid en senare tidpunkt och då visar sig vara av väsentlig natur. Är par-

terna då redan bundna vid avtalet har jag svårt att se att avtalsbundenheten skulle upp-

hävas. Istället torde, för det fall parterna inte själva kan komma överrens om utform-

ningen av det nya väsentliga avtalsvillkoret, kostsamma tvister i domstol för att fast-

ställa villkorets innehåll vara att förvänta. 

 

 

5 Norsk rättspraxis – successiv bundenhet i praktiken 
5.1 Inledning 

Vad innebär modellen successiv bundenhet? Hittills anser jag inte att någon entydig 

definition av modellen har kunnat utkristalliseras. Grönfors talade om plikt att förhandla 

färdigt när 85-90 % av ett avtal är avklarat.70 Håstad menar att en villkorad 

avtalsbundenhet bör föreligga när parterna tydligt manifesterat en deluppgörelse av de 

väsentligaste avtalsvillkoren. Vissa omständigheter är därmed inte godtagbara som skäl 

till att dra sig ur en förhandling.71 Lehrberg anser emellertid att det, utöver enighet kring 

huvudvillkoren, krävs någon form av konkludent handlande för att avtalsbundenhet ska 

                                                
69 Håstad, Reformering af de nordiske aftalelove?, s 258. 
70 Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, s 121. 
71 Håstad, Reformering af de nordiske aftalelove?, s 258. 
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uppstå medan Ramberg och Ramberg endast är villiga att anse avtal träffat i vissa ex-

trema fall av illojalt beteende under förhandlingar.72   

      Åsikterna om exakt vad som ska krävas för att avtalsbundenhet ska uppstå under 

pågående förhandlingar går därmed isär bland svenska jurister. I detta avsnitt går jag 

därför över till att studera den praktiska tillämpningen av modellen successiv bunden-

het. I Norge har modellen länge varit en gällande metod för avtalsslut och genom att 

studera Høyesteretts bedömningar önskar jag få fram en tydligare bild av modellen.73 

Vid valet av rättsfall har jag utgått från domen i Rt 1998 s 946 där domstolen 

sammanfattar gällande rättsläge och gör vissa generella principresonemang kring 

modellen successiv bundenhet. I domen framhålls tre tidigare domar vilka jag kommer 

att redogöra för. Rättsfall efter år 1998 har valts utifrån norsk doktrin och de fall som 

där lyfts fram i samband med att modellen successiv bundenhet behandlas.74 

 

5.2 Rt 1987 s 1205 

5.2.1 Tvisten och Høyesteretts bedömning 

Martha Kleve Nilsen gav en mäklare i uppdrag att sälja ett hotell för minst 500 000 kr. 

Øyvin Stenberg visade intresse och lade ett bud på 400 000 kr. Mäklaren meddelade att 

budet var antaget, men framhöll att Nilsen ville, tillsammans med sin son, bo kvar i hu-

set fram till året därpå, samt att hon skulle få behålla en del av tomten. Stenberg accep-

terade villkoren och upplyste mäklaren om att det egna huset var under försäljning. Kö-

peskillingen för hotellet skulle därmed kunna erläggas inom en månad. Mäklaren bör-

jade utarbeta ett köpekontrakt men drygt en månad senare, innan köpekontraktet var 

färdigställt, meddelade Nilsen att hon inte längre var intresserad av att sälja hotellet. 

Nilsens familj hade motsatt sig en försäljning av egendomen för 400 000 kr. Stenberg 

ansåg emellertid att ett köpeavtal redan träffats och tog frågan till domstol. 

      Domstolen inledde sin argumentation med att ta ställning till om muntliga avtal om 

köp av fast egendom kunde ingås. I tidigare rättspraxis hade det krävts mycket för att ett 

sådant avtal skulle anses vara slutet. Domstolen menade emellertid att några stora bevis-

problem inte kunde göra sig gällande i det aktuella fallet. Parterna hade inte fört några 

muntliga förhandlingar med varandra, utan all kontakt hade skett genom mäklaren. 

                                                
72 Lehrberg, Kurt Grönfors: Avtalsgrundande rättsfakta, s 471 och Ramberg & Ramberg, Allmän 
avtalsrätt, s 94.. 
73 Krüger i festskrift till Lars Gorton, s 271. 
74 Giertsen, Avtaler, s 72-73, 77-78 samt Woxholth, Avtalerett, s 112, 115 och 117. 
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Mäklaren hade nedtecknat parternas utspel på papper och genom brevväxling till par-

terna förmedlat de olika ståndpunkterna.75 

      Avgörande i fallet var däremot, enligt domstolen, om mäklarens brev till Stenberg, 

där denne underrättades om att Nilsen antagit budet, skulle anses vara ett rättsligt mot-

anbud från Nilsens sida. Var så fallet skulle det inte vara något tvivel om att avtal in-

gåtts då Stenberg accepterat Nilsens villkor om att bland annat få bo kvar på hotellet en 

tid.76 Domstolen ansåg att Stenbergs bud på 400 000 kr tydligt visade att han lämnat det 

rena förhandlingsstadiet och nu tog sikte på att uppnå ett bindande avtal. Budet var där-

för ett rättsligt anbud. Nilsen lämnade däremot inte någon ren accept då hon lagt till 

vissa villkor. Emellertid var det, menade domstolen, naturligt att betrakta Nilsens svar 

som ett rättsligt motanbud.77 

      Domstolen gick därefter vidare och framhöll att det kunde resas fråga om det som 

parterna enats om var så ofullständigt att det av den anledningen inte kunde anses ha 

ingåtts ett avtal.78 Domstolen konstaterade att alla väsentliga villkor var klarlagda. 

Säljobjektet var fastställt och det var klart när egendomen skulle övertas. Även köpe-

skillingen var avtalad och trots betalningsutrymmet på en månad menade domstolen att 

betalningstiden var tillräckligt fastställd. De villkor som ännu inte fastställts ansågs vara 

så enkla att de kunde tänkas fastställas i det köpekontrakt som skulle upprättas. I fall att 

enighet inte skulle kunna träffas kring dessa villkor konstaterade domstolen att villkoren 

kunde fastställas genom tolkning och utfyllning.79 

      Slutligen framhöll domstolen att parternas beteenden efter den aktuella brevväx-

lingen talade för att avtal slutits. Stenberg hade påbörjat förberedelserna för försäljning 

av sin egendom och det var därför klart att Stenberg ansett att avtal slutits.80 Vad gällde 

Nilsen menade domstolen att hon åtminstone måste ha varit klar över Stenbergs upp-

fattning om att avtal var slutet utan att ta avstånd från den. Stenberg hade uppsökt Nil-

sen efter brevväxlingen för att tacka för köpet, samt träffat avtal med Nilsens son om att 

köra ett lass krossten till hotellet.81 

 

 

                                                
75 Domen s 1209-1210. 
76 Domen s 1210. 
77 Domen s 1210. 
78 Domen s 1210. 
79 Domen s 1210-1211. 
80 Domen s 1211. 
81 Domen s 1211. 
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5.2.2 Reflektioner 

I detta rättsfall tillämpade domstolen den tidigare beskrivna anbud-acceptmodellen, som 

ser likadan ut i Norge som i Sverige. Modellen var, enligt min mening, en naturlig väg 

att ta för Høyesterett. Några direkta möten mellan parterna hade inte skett och den 

skriftväxling som förekommit tycks inte ha varit så omfattande. Risken för en lång och 

otymplig kedja av anbud och orena accepter i förening med nya anbud fram till en slut-

lig ren accept, var därmed inte stor. Jag vill emellertid ifrågasätta domstolens efterföl-

jande argumentation kring väsentliga avtalsvillkor och parternas efterföljande beteen-

den. Domstolen framhöll att avgörande för domen var hur mäklarens brev skulle be-

traktas. Ansågs brevet vara ett motanbud förelåg det ”ingen tvil om at det i så fall er 

truffet endelige avtale ved at tilbudet er rettidig akseptert”.82 När domstolen konstate-

rade att brevet var ett motanbud som accepterats av Stenberg, borde därmed frågan 

kring avtalsbundenheten ha varit besvarad. Høyesterett gick emellertid vidare och be-

handlade ytterligare faktorer. Var domstolen inte helt säker på brevets rättsliga bety-

delse och ville finna stöd för avtalsbundenhet på annat håll? Enligt min mening kan det 

ifrågasättas om anbudsfrågan var avgörande för fallet, särskilt då domstolen i slutet av 

domen framhöll att ”etter en samlet vurdering av de forhold jeg nå har gjort rede for, 

kommer jeg således til at det var inngått endelig avtale om salg av eiendommen”.83 An-

budsfrågan tycks därmed ha varit en av de faktorer som hade betydelse för fallets ut-

gång. 

      Høyesterett resonerade alltså kring anbud-acceptmodellen, avklarade väsentliga 

villkor samt parternas efterföljande beteenden för att avgöra om ett avtal kommit till 

stånd. Vad gäller parternas efterföljande beteenden kan fråga ställas angående dess 

rättsliga betydelse. Ett alternativ är att se parters efterföljande beteenden som ett bevis-

faktum, där beteendena visar hur parterna själva betraktat avtalsbindningsfrågan vid den 

tvistade tidpunkten. Ett annat alternativ är ge parters efterföljande beteenden materiell 

verkan. Har exempelvis ena parten uppträtt på ett sätt som gett motparten fog att tro att 

avtal är ingånget, kan avtalsbundenhet ”åläggas” som en form av sanktion mot den vil-

seledandes culpösa beteende. Johan Giertsen, professor i rättsvetenskap, tycks anse att 

domstolen gav parternas efterföljande beteenden bevisverkan. Enligt honom är domen 

ett illustrativt exempel på en situation där en part, med motpartens vetskap, inrättar sig 

efter ett avtal och motpartens passivitet tas som intäkt för att även denne ansåg att avtal 
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uppkommit.84 Jag anser emellertid att det finns visst utrymme för att tolka domen så att 

parternas efterföljande beteende fick materiell verkan. Domstolen var klar över att Sten-

berg ansett att avtal slutits, men samma uppfattning tycks inte gälla avseende Nilsen. 

Høyesterett framhöll att ”det er helt klart at Stenberg har ansett avtalen i orden […]. 

Men fru Kleve Nilsen må i det minste ha vært klar over Stenbergs oppfattning uten å ta 

avstand fra den.”85 Enligt min uppfattning sade domstolen inte något om att även Nil-

sen torde ha ansett att avtal träffats, utan enbart att Nilsen hade vetskap om Stenbergs 

inställning. Genom att framhålla att Nilsen förhållit sig passiv gentemot Stenbergs upp-

fattning, anser jag att domstolen kan ha ålagt avtalsbundenhet som en sanktion mot Nil-

sens culpösa beteende. Exakt vilken rättslig betydelse parternas efterföljande beteenden 

hade i fallet är emellertid, enligt min mening, svårt att säga. 

 

5.3 Rt 1991 s 1171 

5.3.1 Tvisten och Høyesteretts bedömning 

Norsk Scania A/S (Scania) önskade större areal och mer tidsmässiga lokaler för sin 

verksamhet och kontaktade Porolon A/S (Porolon) som hade sin anläggning på en större 

tomt. Porolon var emellertid inte villig att sälja så stor del av tomten som Scania öns-

kade varför bolaget kontaktade EKA-Bygg A/S (EKA-Bygg) som hade dispositions-

rätten till en tomt som låg i anslutning till Porolontomten. I början av år 1988 hölls mö-

ten mellan de tre parterna och Scania inhämtade bygglov från kommunen angående den 

aktuella tomten. Efter ett möte den 7 mars sände Scania två likalydande brev till Poro-

lon och EKA-bygg där köpevillkor, som diskuterats under ett tidigare möte, var ned-

tecknade. I breven framhölls att Scania med dessa ville bekräfta överenskommelsen och 

de övriga parterna uppfordrades att bekräfta desamma. Scania föreslog därtill att ett 

köpekontrakt skulle upprättas snarast möjligt. Porolon och EKA-Bygg bekräftade bre-

ven men fick hösten samma år reda på att Scania även låg i förhandlingar om ett annat 

tomtalternativ. Porolon och EKA-Bygg menade att ett köpeavtal redan var ingånget. 

      Den centrala frågan var, enligt domstolen, hur Scanias brev skulle förstås.86 Enligt 

Scania var brevet en bekräftelse av ett optionsavtal och inte ett köpeavtal. Domstolen 

menade emellertid att detta inte framkommit tillräckligt tydligt och att risken för even-
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tuella oklarheter i brevet låg hos Scania som borde ha uttryckt sig tydligare.87 

Høyesterett framhöll därefter att det fanns faktorer som kunde tala för att Scania inte 

avsett att ett bindande köpeavtal skulle ingås vid tidpunkten för utfärdandet av brevet, 

men avgörande var att Porolon och EKA-Bygg hade rimlig grund att förstå Scanias brev 

som ett bindande anbud.88 

      Domstolen konstaterade även att köpet gällde en större tomt där köpeskillingen låg 

på 5,5 miljoner kr och att det kunde antas att köparen önskade bästa möjligt klargörande 

innan denne ingick ett köpeavtal. Därför skulle det, enligt domstolen, krävas ganska 

starkt stöd för att anse avtal ingånget.89 Kravet hindrade emellertid inte domstolen att 

anse att avtal slutits i det aktuella fallet med tanke på formuleringarna i brevet. Dom-

stolen konstaterade att vissa enklare frågor kvarstod att enas kring, men efter omstän-

digheterna lade detta inte något hinder i vägen för ett avtalsslut. De oavklarade avtals-

villkoren kunde lösas genom tolkning och utfyllning av avtalet.90 

      Slutligen berörde domstolen parternas beteenden efter att Scanias brev bekräftats av 

Porolon och EKA-Bygg. Någon entydig bild av hur parterna betraktat det rättsliga för-

hållandet mellan varandra kunde inte konstateras. Domstolen menade emellertid att 

parternas efterföljande beteenden, efter en samlad värdering, inte kunde ändra på slut-

satsen att ett köpeavtal var ingånget.91 

 

5.3.2 Reflektioner 

Jämförs detta rättsfall med det tidigare, Rt 1987 s 1205, anser jag att det här är tydligare 

vilken rättslig betydelse parternas efterföljande beteenden hade, nämligen bevisverkan.  

Høyesterett framhöll att beteendena inte kunde ge ”noe entydig bilde av hvordan 

partene da betraktet den rettslige situasjon seg i mellom”.92 Det var alltså fråga om att 

söka utreda vad som varit parternas subjektiva inställning gentemot en eventuell avtals-

bundenhet vid den tvistade tidpunkten. Frågan är emellertid vilka av parterna domstolen 

fokuserade på och vilkas subjektiva inställning som därmed var av betydelse. När dom-

stolen resonerade kring parternas efterföljande beteenden tog Høyesterett upp EKA-

Byggs uppträdande. EKA-Bygg hade efter bekräftelsen av Scanias brev framställt krav 

på en omformulering av ett visst avtalsvillkor. Kravet kunde emellertid, enligt domsto-
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len, tolkas som en anmodan om ändring i det avtal som uppkommit i och med EKA-

Byggs och Porolons bekräftelse av Scanias brev. EKA-Byggs agerande var därmed utan 

betydelse för frågan om avtalsbundenhet.93 Vad gällde motparten Scanias subjektiva 

inställning gentemot eventuell avtalsbundenhet kan domstolens uppfattning i frågan 

hittas på ett annat ställe i domen. I anslutning till Høyesteretts resoneramang kring 

anbud-acceptmodellen menade domstolen att det fanns faktorer som talade för att Sca-

nia inte ansett avtal ingånget vid tidpunkten för Scanias brev och EKA-Byggs och Po-

rolons bekräftelse av densamma.94 Sammanfattningsvis tycks domstolen ha menat att 

EKA-Bygg och Porolon ansett att avtal uppkommit vid tidpunkten för Scanias brev och 

EKA-Byggs och Porolons bekräftelse av detsamma och att parternas efterföljande bete-

ende inte talade emot en sådan slutsats. Scanias inställning gentemot ett eventuellt avtal 

hade däremot ingen betydelse. Resonemanget anser jag ligger i linje med principen om 

berättigade förväntningar (där frågan om avtalsbundenhet ska lösas i enlighet med 

mottagarens tolkning av motpartens meddelande), en princip som än mer tydligt kom-

mer till uttryck i senare rättsfall. 95 

      Innan vi går vidare till det tredje rättsfallet, vill jag göra en avslutande reflektion 

kring domstolens användning av anbud-acceptmodellen. I både detta rättsfall och Rt 

1987 s 1205 resonerade domstolen i termer av anbud och accept, samtidigt som dom-

stolen förde resonemang kring avklarade väsentliga avtalsvillkor. Metoden anser jag 

kan ifrågasättas. För att vara ett rättsligt anbud ska anbudet innehålla alla nödvändiga 

avtalsvillkor för att kunna accepteras genom ett enkelt ja. Anbudets innehåll speglar på 

så vis innehållet i det framtida avtalet.96 Problem uppkommer då, enligt min mening, 

när Høyesterett först konstaterar att anbud avgetts men sedan går in på frågan om avtalet 

är så ofullständigt att någon avtalsbundenhet inte kan anses ha uppkommit. Torde det 

inte vara en och samma fråga? Är definitionen på ett rättsligt anbud att det bland annat 

ska innehålla alla nödvändiga avtalsvillkor, besvaras frågan om det finns oavklarade 

huvudpunkter i och med konstaterandet att ett anbud avgetts. Krävs en vidare utredning 

av vilka avtalsvillkor som är oavklarade och om detta har betydelse för avtalsbunden-

heten, anser jag att anbudsdefinitionen måste bli en annan än den gängse. 
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5.4 Rt 1996 s 415 

5.4.1 Tvisten och Høyesteretts bedömning 

Under juli månad år 1993 pågick förhandlingar mellan Mona Christensen och John K. 

Rask respektive Trygve Gjesdal och Ellen Brigg angående köp av en lägenhet. Chris-

tensen och Rask ville köpa lägenheten för 1 000 000 kr med inflyttning den 25 juli då 

hyresavtalet på den egna lägenheten skulle gå ut den 1 augusti. Parterna kom överens 

om en köpeskilling på 1 050 000 kr och tillträde den 25 juli, under förutsättning att 

Gjesdal och Brigg kunde hyra en grannlägenhet alternativt att inflyttning skulle ske om 

3-4 månader. Christensen och Rask meddelade att de inte var intresserade av en inflytt-

ning först om 3-4 månader, men att de var villiga att komma överrens om något annat 

alternativ. Under de kommande veckorna kontaktade parterna varandra kontinuerligt där 

Gjesdal och Brigg, som nu visste att de inte kunde hyra någon grannlägenhet, vidhöll 

inflyttning om 3-4 månader medan Christensen och Rask ställde sig negativa till detta. 

Den 22 juli meddelade emellertid Christensen och Rask att de var villiga att acceptera 

inflyttning den 1 november men Gjesdal och Brigg förklarade då att de inte ville un-

derteckna något kontrakt förrän de själva hade ett boende att flytta till.       

      Domstolen inledde med en allmän beskrivning av rättspraxis. Høyesterett framhöll 

att avtal kan anses träffat då parter enats om köpeskilling och övriga väsentliga villkor 

samt att oenighet kring mindre viktiga avtalsvillkor får lösas genom tolkning eller ut-

fyllning.97 Christensen och Rask hade gjort gällande att avhendningslova 2-3 §§, som 

stadgade att köparen får kräva övertagelse av egendom efter 3 månader från avtalsslutet, 

skulle tillämpas på fallet. Domstolen ansåg emellertid inte att någon utfyllning av avta-

let med hjälp av avhendningslova kunde ske.98 Vad gällde köp av egendom menade 

domstolen att tillträdesfrågan var av väsentlig betydelse och efter omständigheterna 

kunde avtal inte anses uppkommet enbart på grund av enighet kring köpeskillingen. 

Avhendningslova kunde därmed inte användas för utfyllning av avtalet, vilket emeller-

tid inte var något problem då domstolen ansåg att avtal om inflyttningstidpunkten även 

förelåg.99 Høyesterett framhöll att Christensen och Rask förklarat sig villiga att 

förhandla kring tillträdesfrågan och därmed visat att de kunde acceptera en annan 

inflyttningstidpunkt än den 25 juli. Domstolen menade därtill att inget talade för att 

parterna saknade intresse av att slutligen enas kring tillträdesfrågan, även om 
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Christensen och Rask behöll sin negativa inställning till tillträde om 3-4 månader under 

hela juli månad.100 För Christensen och Rask, menade domstolen, måste det ha framstått 

som att avtal skulle träffas för det fall de accepterade motpartens förslag till 

tillträdestidpunkt.101 Høyesterett kom därför fram till att ”når partene var kommet så 

langt og i realiteten var så nær hverandres standpunkt, kan det ikke aksepteres at 

selgerne trekker sitt tilbud tilbake og forlanger å stå helt fritt”.102 

 

5.4.2 Reflektioner 

Domen är i jämförelse med andra behandlade norska rättsfall i denna uppsats ganska 

kortfattad, men vissa reflektioner ska ändå göras. Domstolen framhöll vissa allmänna 

riktlinjer utifrån tidigare rättspraxis angående köp av fast egendom. Köpeskilling ansågs 

vara ett väsentligt villkor i enlighet med tidigare rättspraxis, men även tillträdestid-

punkten, menade domstolen, var ofta ett väsentligt villkor angående köp av fast egen-

dom. Exakt vilka avtalsvillkor som skall anses vara väsentliga, och därmed kunna 

grunda ett avtalsslut, kan därmed sägas vara olika utifrån vilken typ av avtal som aktua-

liseras. Därtill resonerade Høyesterett kring det aktuella fallet och konstaterade att 

Christensen och Rask stod utan bostad från och med den 1 augusti samtidigt som Gjes-

dal och Brigg inte hade någon ny bostad att flytta till. Domstolen menade därmed att 

”slik situasjonen var” kunde något avtal inte anses träffat enbart på grund av att enighet 

förelåg angående köpeskillingen.103 Frågan kring vilka avtalsvillkor som skall anses 

vara väsentliga tycks därmed inte enbart bero på avtalstyp, utan även på den konkreta 

situationen. 

      Som tidigare nämnts framhöll domstolen vissa allmänna riktlinjer angående avtals-

slut på grund av enighet kring väsentliga villkor. I det nästkommande rättsfallet, Rt 

1998 s 946, lyfte domstolen ännu en gång fram tidigare rättspraxis och gjorde därtill 

vissa generella uttalanden kring principen om avtalsbundenhet på grund av enighet 

kring väsentliga villkor.  
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5.5 Rt 1998 s 946 

5.5.1 Tvisten och Høyesteretts bedömning 

Frode Hermansen AS ägdes till lika delar av Frode Hermansen och Steinar Mikkelsen. 

Sommaren år 1991 bestämde sig Hermansen för att sälja sin andel i bolaget och en 

mäklare fick uppdraget att hitta en investerare. I det fall mäklaren skulle klara uppdraget 

skulle denne arvoderas med 1 000 000 kr. En möjlig investerare hittades i Kristian 

Siem. Våren år 1992 hölls möten mellan parterna och olika avtalsutkast utväxlades 

mellan dem tills Hermansen och Mikkelsen ingick avtal om aktieköp med en annan in-

tresserad. Mäklaren menade däremot att avtal redan ingåtts mellan Hermansen resp. 

Mikkelsen och Siem och krävde arvode för sitt uppdrag. Bolaget ansåg sig inte förplik-

tigade att betala något. 

      Domstolen konstaterade snabbt att ett villkorat avtal om köp av aktier hade ingåtts 

mellan Hermansen och Siem. Domstolen studerade de brev som skickats mellan par-

terna och kom fram till att Siem lämnat ett rättsligt anbud som Hermansen accepterat.104 

Problemet var emellertid att Hermansens bundenhet var villkorad av att Mikkelsen god-

kände avtalen mellan sig och Siem. Knäckfrågan i målet var därmed om avtal även slu-

tits mellan Siem och Mikkelsen.105 

      En första invändning från Mikkelsen var att det, på grund av avtalets komplexitet, 

förelåg ett krav på undertecknat kontrakt för att avtal skulle anses ha slutits.106 Domsto-

len inledde med att konstatera att ett sådant skriftlighetsvillkor till viss del kunde utläsas 

från avtalsutkasten.107 Därefter gjorde Høyesterett vissa allmänna uttalanden. Som 

utgångspunkt konstaterade domstolen att den i flera avgörelser (Rt 1987 s 1205, Rt 

1991 s 1171 och Rt 1996 s 415), utifrån en konkret värdering, ansett parter bundna vid 

ett avtal då enighet uppnåtts kring alla väsentliga villkor, även om inte alla villkor var 

avklarande och det saknades ett undertecknat avtal.108 Domstolen fastställde därmed att 

”det er ikke rettslig grunnlag for generelt å kreve skriftlighet i mer sammensatte 

avtaleforhold [...]”.109 Høyesterett fortsatte med att konstatera att i fall där parter skrift-

ligt avtalat om några huvudvillkor, torde avtal anses slutet när parterna enats om de öv-

riga väsentliga villkoren. Allt eftersom enighet uppnås under förhandlingarna har varje 

part, utifrån en allmän lojalitetshänsyn, grund att anta att parterna bundits till ett avtal, 
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även om något slutgiltigt avtal inte undertecknats.110 Tillämpat på det aktuella fallet 

ansåg domstolen att Hermansen och Mikkelsen borde ha tydliggjort sin önskan att stå 

obundna fram till ett undertecknat avtal när enighet uppnåtts kring huvudvillkoren. Nå-

gon outtalad förutsättning att förbli obunden hade inte heller varit synbar för Siem.111 

      Høyesterett konstaterade därefter att avgörande för målet var om Siem och Mikkel-

sen enats om de väsentliga avtalsvillkoren. Enligt domstolen var så fallet då enighet 

förelåg angående bland annat angående genomförandet av aktieköpet, garantier och 

skadestånd, immateriella frågor kring fortsatt bruk av bolagets namn samt hur bolaget 

skulle styras och dess administration.112 

      Slutligen lyfte Høyesterett fram lojalitetsaspekter som en bidragande faktor till 

domslutet. Domstolen konstaterade att Mikkelsen inte försökt enas om de ännu inte av-

klarade villkoren och med hänsyn till Hermansens vilja att lämna bolaget och det fak-

tum att parterna redan enats om de väsentliga villkoren, ålåg det Mikkelsen att ”lojalt 

medvirket til gjennomføringen av salget”.113 Enligt domstolen underbyggde denna 

lojalitetsplikt att Mikkelsen måste ha förstått att bindande avtal förelåg då de väsentliga 

avtalsvillkoren var avklarade.114 

 

5.5.2 Reflektioner 

Rättsfallet är, enligt min mening, speciellt intressant för uppsatsens ämne då domstolen 

gjorde vissa generella uttalanden kring möjligheten till successiv bundenhet. 

Høyesterett framhöll att domstolen i flera fall ansett avtal uppkommet när de väsentliga 

avtalsvillkoren var avklarade och konstaterade att ”det er ikke rettslig grunnlag for 

generelt å kreve skriftlighet i mer sammensatte avtaleforhold [...]”.115 Enligt Geir Wox-

holth, professor i förmögenhetsrätt, uttryckte Høyesterett härmed en allmän regel om att 

det inte finns någon generell princip som kräver mer än enighet kring huvudvillkoren 

vid komplicerade avtal för att avtal ska vara slutet.116 

      Domstolen fastställde på så vis kravet på avklarade väsentliga villkor för 

avtalsbundenhet, men berörde även frågan om skriftlighet som krav för avtalsslut.  

Høyesterett inledde med att konstatera att muntliga avtal är bindande om inte annat 
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följer av lag, avtal eller partsbruk.117 Därefter konstaterade domstolen, som tidigare 

nämnts, att det inte finns ett generellt krav på skriftlighet vid mer komplicerade 

avtalsförhållanden.118 Slutsatsen av dessa resonemang anser jag torde vara att ett 

muntligt avtal kan anses uppkommet när de väsentliga avtalsvillkoren är avklarade. 

Høyesterett fortsatte emellertid och framhöll att ”i de tilfelle partene i skriftlig form har 

avtelefestet noen hovedvilkår, vil det være nærliggende å anse avtale for inngått når 

partene har blitt enige om de øvrige vesentlige vilkår”.119 Vid bedömningen av det 

aktuella fallet konstaterade även domstolen att parterna i skrift enats om 

huvudvillkoren.120 Enligt min mening lade domstolen då ändå viss vikt vid skriftlighet. 

Frågan är emellertid vilken rättslig betydelse skriftligheten hade. I fall där avklarade 

avtalsvillkor inte nedtecknats kan det vara svårt att bevisa att alla väsentliga villkor är 

avklarade och därmed påverka möjligheten för avtalsbundenhet. Det är då fråga om att 

ge skriftligheten ett bevisvärde. En annan möjlighet är att ge skriftligheten ett materiellt 

värde, där det krävs ett skriftligt dokument av något slag för att avtalsbundenhet ska 

kunna uppstå. Vad gäller det aktuella fallet anser jag att något bestämt svar på frågan 

inte kan ges utifrån domstolens resonemang, men vissa delar av Høyesteretts uttalanden 

pekar på att skriftligheten hade ett materiellt värde. Domstolen förankrade till viss del 

sin dom i lojalitetshänsyn, där Høyesterett menade att parter kan ha grund för att anta att 

avtalsbundenhet uppstår vid enighet kring väsentliga villkor.121 I det aktuella fallet 

ansågs Siem ha berättigad grund att förutsätta att avtal ingåtts när parterna enats om 

huvudvillkoren (vilket skett skriftligen). Skriftligheten kan därmed tänkas ha haft 

betydelse för bedömningen av om Siems förväntning var berättigad eller inte och på så 

vis fått materiell betydelse för avtalsbundenheten. 

      Låt oss avslutningsvis uppehålla oss vid just parterns berättigade förväntningar av 

ett avtal. Enligt Woxholth var domstolens konkreta argumentation förankrad i förvänt-

ningsprincipen, även om det inte kom direkt till uttryck.122 Woxholth menar att 

Høyesteretts argumentation visade att det centrala var i vilken grad förhandlingarna 

hade etablerat berättigade förväntningar om avtalsslut vid avklarade huvudvillkor. Jag 

är benägen att hålla med Woxholth då domstolen krävde att Hermansen och Mikkelsen 

tydligt gjort förbehåll om att avtalsbundenhet inte skulle inträda efter att de väsentliga 
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villkoren avklarats. Høyesterett framhöll därtill att ”en ikke uttalt forutsetning om å stå 

fritt, kunne ut fra avtalesituasjonen ikke ha vært synbar for Siem”.123 Inte något som 

förekommit under förhandlingarna tycktes därmed ha kunnat förta Siems förväntning av 

avtal efter avklarade väsentliga villkor. 

 

5.6 Rt 2006 s 1585 

5.6.1 Tvisten och Høyesteretts bedömning 

Norske Skogsindustrier ASA utlyste år 2001 stora markområden till försäljning. Anne 

Ulvig och Anders Kiær (paret) och Ola Mæle ingav bud, men någon försäljning skedde 

inte. År 2003 återupptogs försäljningen och paret och Mæle var åter bland budgivarna. 

Budgivningen visade emellertid att köpeskillingen skulle bli hög och paret befarade att 

de inte skulle ha råd. Paret kontaktade därför en nära vän, Trygve Ebbing, som föreslog 

Mæle som lämplig samarbetspartner. Tanken var att parterna skulle lämna lika stora bud 

och därefter, i fall någon av parternas bud blev accepterat, dela egendomen 50-50 mel-

lan parterna. Efter en tids förhandlingar lämnade Mæle den 4 november ett avtalsutkast 

till paret. I utkastet framkom att Mæle ville ha mer än 50 % av tomten. Samma dag 

lämnade parterna lika stora bud på egendomen. Därefter utväxlades ytterligare förhand-

lingsbud mellan parterna, fram till den 13 november då parets bud accepterades. Mæle 

krävde en fördelning av tomten, något som paret emellertid inte var villiga att göra. De 

var överrens om att avtal om att inge samma storlek på bud träffats, men paret ansåg 

inte att något avtal om fördelning av tomten därtill slutits. 

      Domstolen framhöll inledningsvis att fallet gällde ett eventuellt muntligt avtal inom 

ett område där skriftlighet var att förvänta och att det var frågan om ett samarbetsavtal 

mellan parter som varken tidigare mötts eller samarbetat förut. Därtill, och det viktigaste 

enligt domstolen, gällde frågan ett avtal som bara reglerade delar av det inbördes för-

hållandet mellan parterna. Vissa viktiga frågor hade överlåtits till efterföljande förhand-

lingar. Samtliga omständigheter behövde emellertid, enligt domstolen, inte utesluta av-

talsbundenhet.124 

      En stor del av domstolens resonemang kretsade därefter kring vilket syftet varit för 

parternas samarbete. För det första menade domstolen att parterna hade tilltro till Eb-

bings värdering av att parterna kunde gynnas av att inleda ett samarbete. Ebbing hade 
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även gått i god för att vardera parten skulle uppträda hederligt och professionellt.125 För 

det andra konstaterade domstolen att avsikten med samarbetet var att öka chanserna att 

förvärva egendomen och detta till ett överkomligt pris. Diskussioner kring fördelning av 

egendomen hade även förekommit.126 När sedan lika stora bud lades den 4 november 

fanns det en risk att försäljaren skulle bestämma sig för en köpare redan efter första 

budrundan. Domstolen menade därmed att parternas budgivning inte enbart kunde be-

traktas som en vilja att förhindra budkamp och försöka vinna tid för att kunna komma 

överrens om en fördelning av egendomen.127 Høyesterett framhöll därtill att ingen av 

parterna hade velat behålla hela egendomen efter ett eventuellt köp. En fördelning av 

egendomen måste därmed ha varit förutsatt när buden ingavs.128  

      En annan stor del av domstolens resonemang upptog frågor kring parternas ageran-

den under förhandlingarna. Høyesterett framhöll att initiativet till samarbete kom från 

paret och att det ålade dem en särskild plikt att tydligt redogöra för hur de uppfattat av-

talet. Paret hade inte protesterat på Mæles avtalsutkast utan istället i ett eget efterföl-

jande utkast uttryckt sig på ett sätt som, enligt domstolen, visade att det ”var partenes 

forutsetning at eiendommen skulle overdras til den annen part til den verdi de var antatt 

å ha med grunnlag i budet på kr 153 millioner”.129 

 

5.6.2 Reflektioner 

Domstolens inledande resonemang anser jag är värt att reflektera något mer kring då 

fokus i denna uppsats ligger på modellen successiv bundenhet. Ett genomgående tema 

för modellen, sett till de hittills refererade rättsfallen, har varit att enighet kring alla vä-

sentliga villkor måste föreligga för att avtalsbundenhet ska kunna aktualiseras. I denna 

dom konstaterade emellertid Høyesterett att frågan gällde ett avtal som bara reglerade 

delar av det inbördes förhållandet mellan parterna. Viktiga frågor hade överlåtits till 

efterföljande förhandlingar och kvarstod därmed att enas om. Domstolen menade emel-

lertid att denna omständighet inte var ett hinder mot avtalsbundenhet. Enligt Woxholth 

gick därmed domstolen, i förhållande till tidigare rättspraxis, längre i riktning att anse 
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att avtal uppkommit trots att alla väsentliga villkor ännu inte behandlats under förhand-

lingarna.130 

      Domstolen förde därtill även i denna dom resonemang kring parternas subjektiva 

inställning till ett eventuellt avtal om egendomsfördelning. Enligt Woxholth var den 

centrala frågan, även om det inte uttryckligen framkom i domen, om Mæle hade berätti-

gade förväntningar om ett avtal angående efterföljande fördelning av egendomen.131 En 

kombination av passivitet och aktiv handling från parets sida hade inte fråntagit, utan 

snarare styrkt, Mæles berättigade förväntningar om att ett sådant avtal kommit till 

stånd.132 Hur hade då paret uppfattat avtalssituationen? En möjlig tolkning av fallet är, 

enligt min mening, att parets subjektiva inställning angående avtalsbundenheten var att 

avtalet enbart reglerade storleken på buden. Parets formulering i deras utkast, där de 

uttryckt sig på ett sätt som visade att det var parternas förutsättning att egendomen 

skulle fördelas mellan parterna, var därmed ett misstag som endast hade betydelse för de 

förväntningar formuleringen ingav Mæle. Utkastet kan emellertid även ha ansetts visa 

på att också paret delade Mæles subjektiva inställning till avtalsslutet. En sådan tolkning 

av domen anser jag mycket väl kan göras då domstolen framhöll att utkastet visade att 

det var ”partenes forutsetning at eiendommen skulle overdras til den annen part”.133  

      Avslutningsvis tycks domstolen, enligt Woxholth, även grunda domen på vissa loja-

litets- och culpasanktionsresonemang då Høyesterett framhöll att initiativet till samar-

bete kom från paret och att det ålade dem en särskild plikt att tydligt redogöra för hur de 

uppfattade avtalet.134  

 

5.7 Rt 2010 s 1478 

5.7.1 Tvisten och Høyesteretts bedömning 

Kjell Busk, Dirk Klusmeier och Erik Engebretsen ägde varsin bostad i Skien. Till egen-

domarna fanns inte några garage, varför Busk kontaktade grannen Morten Aadalen för-

sommaren år 2006. En intilliggande tomt var till salu och Busk undrade om Aadalen var 

intresserad av att, tillsammans med de andra tre, köpa tomten och uppföra en garagean-

läggning. Aadalen uttryckte sitt intresse och två möten hölls mellan de fyra parterna. 

Utkast till ritningar, placering av anläggningen samt ungefärligt pris utväxlades men 
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många frågor förblev oavklarade. I augusti samma år ingick emellertid Aadalen avtal 

om köp av tomten på egen hand. Busk, Klusmeier och Engebretsen vände sig då till 

domstol och begärde att Aadalen skulle överföra tomten till dem, mot ett pris som över-

rensstämde med det Aadalen erlagt för tomtköpet. 

      Høyesterett konstaterade att många frågor kvarstod kring anläggningsprojektet. 

Bland annat förelåg oklarhet kring byggandens utformning samt kostnaderna för 

grundarbete, vatten och elektricitet. Kostnaden för bygget av uthyrningslägenheten var 

också oklar tillsammans med ägandeformen för tomten och anläggningen.135 Domstolen 

framhöll därtill att det handlade om ett projekt av betydande värde och att det saknades 

ett skriftligt avtal. Höga krav måste därför ställas för att anse avtal ingånget.136 Domsto-

len konstaterade därför att ”når det gjensto så pass mange sentrale, uavklarte punkter, 

kan ankemotpartene heller ikke ha hatt en berettiget forventning om at en avtale om et 

felles garasjeprosjekt var kommer i stand”.137 

 

5.7.2 Reflektioner 

Enligt Woxholth var den avgörande faktorn i fallet att det inte hade etablerats några 

berättigade förväntningar om samarbetsavtal.138 Jag vill emellertid framhålla att domsto-

len menade att motparten, då så många väsentliga frågor kvarstod ”heller ikke ha hatt 

en berettiget forventning om at en avtale om et felles garasjeprosjekt var kommer i 

stand”.139 Användningen av ”inte heller” anser jag tyder på att frånvaron av berättigade 

förväntningar var en av de faktorer som bidrog till att avtal inte ansågs ingånget. Det 

faktum att väsentliga villkor fortfarande återstod att enas kring samt de höga krav som 

måste ställas för att anse avtal ingånget var andra bidragande faktorer. 

      Intressant är emellertid, enligt min mening, vad i avklarade väsentliga villkor som 

gör att avtal kan anses slutet? Är det en objektiv bedömning där prövningen enbart in-

riktar sig på vilka avtalsvillkor som är avklarade? Eller är det en mer subjektiv bedöm-

ning, där den avgörande faktorn för avtalsbundenheten är om en part fått berättigade 

förväntningar om att avtal träffats på grund av att de väsentliga avtalsvillkoren är avkla-

rade? I det nästkommande rättsfallet förde domstolen ännu en gång resonemang kring 
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parternas berättigade förväntningar och tycks då ha sammankopplat detta med avklarade 

väsentliga villkor. 

 

5.8 Rt 2011 s 410 

5.8.1 Tvisten och Høyesteretts bedömning 

Optimogården AS (Optimogården) ägde butikslokaler och önskade bygga ut för uthyr-

ning. I början av år 2008 förfrågades Ernst & Young AS (Ernst & Young) om de var 

intresserade av att hyra denna lokal. Ernst & Young svarade att de var mycket intres-

serade och förhandlingar inleddes där en avtalstext till slut framarbetades. I november 

samma år meddelade emellertid Ernst & Young att de inte längre önskade hyra lokalen. 

Optimogården menade å sin sida att bindande avtal redan ingåtts. 

      Domstolen framhöll inledningsvis att avtal, rent generellt, kan anses slutet när det 1) 

finns klara partsutsagor, 2) föreligger andra faktorer som visar att parterna velat binda 

sig eller 3) en part agerat på ett sätt som gett motparten rimlig grund att tro att avtal in-

gåtts.140 En utgångspunkt för värderingen är om parterna enats kring de väsentliga 

avtalsvillkoren.141 Høyesterett kunde konstatera att viktiga avtalsvillkor, såsom hyresob-

jektet, hyrestiden och hyran, avklarats tidigt under förhandlingarna. I augusti hade par-

terna även kommit fram till en slutlig avtalstext. Inga viktiga frågor kvarstod därmed 

mellan parterna.142  

      Høyesterett framhöll även att en bedömning av om avtal slutits, rent generellt, måste 

ske utifrån en förutsättning om lojalitet under förhandlingar.143 Vad gällde det aktuella 

fallet menade domstolen att parternas beteenden talade för att avtal uppkommit. Opti-

mogården hade ådragit sig kostnader för arkitekt och ingenjör och byggnationen hade 

skett efter Ernst & Youngs önskemål.144 Ernst & Young måste ha vetat om Optimogår-

dens kostnader och att Optimågårdens vilja att bygga den nya lokalen grundade sig på 

att Ernst & Young visat intresse för egendomen. Därtill hade Ernst & Young varit inför-

stådd i att Optimogården inte längre förde förhandlingar med andra potentiella hyres-

gäster.145 Ernst & Young hade därmed bidragit till att skapa Optimogårdens förvänt-

ningar om ett hyresavtal, varför den förstnämnda måste uppträda lojalt. Enligt domsto-
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len ålade det bolaget att ge klart besked om att förbli obunden fram tills alla avtalsvill-

kor var avklarade.146 

 

5.8.2 Reflektioner 

Som tidigare nämnts ger domen uttryck för vikten av en parts berättigade förvänt-

ningar.147 Høyesterett beskrev det allmänna rättsläget och framhöll att ”avtale kan anses 

inngått når det foreligger klare partsutsagn eller andre forhold som underbygger at 

partene har ment å binde seg til et avtaleforhold, eller den ene part har handlet slik at 

medkontrahenten har rimelig grunn til å tro at avtale er ingått. Et utgangspunkt ved 

vurderingen er om partene har blitt enige om de vesentlige punkter i avtalen […].”148 

Intressant är att domstolen framhåller att avtalsbundenhet grundar sig på parternas vilja 

alternativt en parts tro om att avtal ingåtts. Parternas/partens subjektiva inställning gent-

emot ett eventuellt avtal tycks därmed vara högst aktuellt för bedömningen av avtals-

bundenhet och enighet kring väsentliga villkor är en utgångspunkt i prövningen av 

detta. Enligt min mening kan det därmed ifrågasättas om den omständigheten att vä-

sentliga avtalsvillkor är avklarade har någon självständig betydelse för avtalsbundenhe-

ten. Utifrån domstolens resonemang tycks avklarade väsentliga villkor istället vara en 

orsakande faktor för parternas berättigade förväntningar, som i sin tur är det viktiga för 

avtalsbundenheten. 

      Avslutningsvis framhöll även domstolen vikten av lojalitet under förhandlingar som 

en faktor i bedömningen av uppkommen avtalsbundenhet. Ernst & Young hade bidragit 

till att skapa Optimogårdens förväntningar om ett hyresavtal, något Ernst & Young 

borde ha varit medvetet om, varför det ålagt bolaget att uppträda lojalt. Enligt 

Høyesterett skulle Ernst & Young ha gett klart besked om att förbli obunden fram till 

alla avtalsvillkor var avklarade, ett resonemang som jag anser påminner om domstolens 

bedömning i det tidigare rättsfallet Rt 1998 s 946. 

 

 

 

 

 

                                                
146 Domen s 419. 
147 Woxholth, Nytt i privatretten nr 2/2011, s 12. 
148 Domen s 416. 
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5.9 Slutsats – vad innebär modellen successiv bundenhet? 

5.9.1 Enighet kring avtalets väsentliga villkor 

En utgångspunkt för modellen och ett minstakrav för att avtalsbundenhet ska aktualise-

ras är, enligt Høyesterett, att parterna enats om avtalets väsentliga villkor. Ett sådant 

krav stämmer, enligt min mening, överrens med resonemangen i svensk doktrin kring 

frågan om avtalsbundenhet kan uppkomma före avslutade förhandlingar. Grönfors, 

Lehrberg och Ramberg och Ramberg tar avstamp i en kvantitativ bedömning av hur 

många avtalsvillkor som blivit avklarade och Håstad talar om möjlighet till avtalsbun-

denhet när huvudvillkoren är fastlagda.    

      Kravet på enighet kring de väsentliga avtalsvillkoren kan, enligt min mening, 

specificeras utifrån tre olika frågor. 

      För det första: vilka avtalsvillkor är väsentliga? I de redogjorda norska domarna 

gjorde domstolen inte några utförliga resonemang kring varför vissa villkor ska anses 

vara väsentliga för avtalet. Høyesterett framhöll ibland endast villkor som parterna enats 

om och konstaterade därefter att de väsentliga villkoren blivit avklarade. Jag har valt att, 

i mina referat av rättsfallen, ibland inte lyfta fram alla villkor som domstolen menade 

vara klarlagda. Avtalsvillkoren var avtalstypiska för just det aktuella fallet och det 

skulle, enligt min mening, kunna bli en tråkig uppräkning av ibland väldigt tekniska 

frågor. Det faktum att många avtalsvillkor, som domstolen konstaterade var väsentliga, 

var avtalstypiska visar emellertid att bedömningen av vilka villkor som ska anses vara 

väsentliga grundar sig på konkreta värderingar av det aktuella fallet. Någon allmän 

matris över väsentliga villkor kan alltså inte uppställas. I norsk doktrin har emellertid 

bestämmelser angående avtalsobjektet, pris och tid för prestationen lyfts fram som van-

ligtvis väsentliga avtalsvillkor.149 

      För det andra: måste enigheten kring väsentliga villkor ha formaliserats? I Rt 1998 s 

946 förde domstolen vissa resonemang som kan tyda på att åtminstone vissa väsentliga 

villkor måste ha nedskrivits för att avtal ska anses träffat (se avsnitt 5.5.2). Jag anser 

emellertid att nedskrivna väsentliga villkor endast torde ha betydelse som bevis för vad 

parterna enats om och inte ha någon materiell betydelse. I Rt 1987 s 1205 resonerade 

domstolen kring föreliggande brister i den skriftliga kommunikationen mellan parterna 

med hänsyn till just bevisfrågan och i Rt 1996 s 415 hade ingen skriftlig dokumentation 

skett men det hindrade inte domstolen från att anse avtal ingånget. En annan sak är att 

                                                
149 Giertsen, Avtaler, s 73-75 och Hov, Avtaleslutning og ugyldighet, s 113. 
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skriftligheten kan ha betydelse för en parts berättigade förväntningar av ett avtal. I näst-

kommande avsnitt kommer jag närmare behandla berättigade förväntningar och dess be-

tydelse för modellen successiv bundenhet.   

      För det tredje: hur många väsentliga villkor måste parterna ha enats om? I samtliga 

redogjorda rättsfall förutom ett, har domstolen talat om att alla väsentliga avtalsvillkor 

måste vara avklarade för att avtalsbundenhet ska kunna aktualiseras. I Rt 2006 s 1585 

gjorde Høyesterett avsteg från denna riktlinje och ansåg att avtalsbundenhet kunde fö-

religga även om vissa väsentliga frågor kvarstod att förhandla om. Innebar domen en 

förändring av gälland rätt? Enligt min mening är det en för långtgående slutsats att dra. I 

ett efterkommande rättsfall där avtal ansågs träffat (Rt 2011 s 410) resonerade domsto-

len åter kring om alla väsentliga villkor blivit avklarade. Utgångspunkten tycks därmed 

vara att alla väsentliga avtalsvillkor måste vara klarlagda för att avtalsbundenhet ska 

kunna aktualiseras, om än med viss reservation att annat kan gälla beroende på den spe-

cifika situationen. 

 

5.9.2 Berättigade förväntningar 

För att avgöra om avtal träffats innan förhandlingarna avslutats lägger Høyesterett även 

stor vikt vid parternas berättigade förväntningar om ett avtal vid den tvistade 

tidpunken.150  Förväntningsprincipen, som fokuserar på de förväntningar ett meddelande 

skapar hos mottagaren, har sitt ursprung i förklaringsteorin som gäller som avtalsrättslig 

princip i norsk rätt.151 Enligt teorin ska frågan om avtalsbundenhet lösas i enlighet med 

mottagarens tolkning av motpartens meddelande. Meddelarens vilja är därmed inte det 

rättsskapande elementet.152 

      Utifrån min analys av de norska rättsfallen anser jag att domstolen särskilt tagit 

hänsyn till parternas berättigade förväntningar i samtliga rättsfall från och med Rt 1998 

s 946, även om det inte alltid kommit till tydligt uttryck. Vid bedömningen av om en 

part kan anses ha fått berättigade förväntningar om att avtal träffats, tycks samtliga 

omständigheter i fallet kunna bidra till skapandet av sådana förväntningar. Dels kan det 

faktum att ett skriftligt avtalsutkast föreligger eller att avklarade avtalsvillkor befästs 

skriftligen ha betydelse, såsom jag anser fallet var i Rt 1998 s 946 (se avsnitt 5.5.2). 

Dels kan en parts beteenden under förhandlingar anses ha skapat, alternativt inte 

                                                
150 Woxholth, Avtalerett, s 115. 
151 Giertsen, Avtaler, s 10. 
152 Giertsen, Avtaler, s 10. 
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motsagt, motpartens berättigade förväntning om ett avtal (se Rt 1998 s 946, Rt 2006 s 

1585 och Rt 2011 s 410). Från detta ska skiljas när parternas beteenden ges bevisverkan 

och tas som intäkt för att samtliga parter faktiskt ansett sig bundna till ett avtal, även om 

en part senare framhåller annat (jmf Rt 1987 s 1205, Rt 1991 s 1171 och Rt 2006 s 

1585). En parts beteende kan emellertid även få materiell verkan. Har en part, på grund 

av motpartens agerande eller passivitet, fått berättigade förväntningar om ett avtal kan 

det anses skyddsvärt att ge den vilseleddas uppfattning företräde. Avtalsbundenhet kan 

även utdömas som en sanktion mot en avtalsparts culpösa beteende (se Rt 1998 s 946 

och Rt 2006 s 1585). 

 

5.9.3 Förhållandet mellan avklarade villkor och berättigade förväntningar   

Avslutningsvis vill jag reflektera något över kopplingen mellan avklarade väsentliga 

avtalsvillkor och berättigade förväntningar. En fråga som kan ställas är om dessa mo-

ment är självständiga i förhållande till varandra eller om de är delar av samma orsak-

verkankedja, där enighet kring ett avtals väsentliga villkor skapar berättigade förvänt-

ningar hos en part angående uppkomsten av ett avtal. I det senare fallet är inte avklarade 

väsentliga avtalsvillkor det rättskapande elementet utan enbart en tänkbar faktor som 

kan ge upphov till det moment som har denna rättsskapande verkan, nämligen en parts 

berättigade förväntningar om ett avtal. I det senaste norska rättsfallet i min undersök-

ning, Rt 2011 s 410, framhöll Høyesterett att avtal kan anses ingånget för det fall en part 

agerat på ett sätt som gett motparten rimlig grund att tro att avtal träffats. En utgångs-

punkt för bedömningen är, enligt domstolen, om parterna enats kring de väsentliga av-

talsvillkoren. Utifrån detta resonemang anser jag att det kan ifrågasättas om avklarade 

väsentliga villkor överhuvudtaget har någon självständig betydelse för avtalsbundenhe-

ten.  

      Men är det en för långtgående slutsats att dra? Jag anser att det faktum att parterna 

enats om avtalets väsentliga villkor ändå torde ha egen rättsskapande verkan. I samtliga 

norska rättsfall som jag redogjort för har domstolen resonerat kring om parterna enats 

kring de väsentliga avtalsvillkoren, medan resonemang kring en parts berättigade för-

väntningar om ett avtal i många fall fått utläsas mellan raderna. Skulle berättigade för-

väntningar om ett avtal vara det enda intressanta rättsskapande momentet torde det, en-

ligt min mening, ha fått större och framförallt tydligare utrymme i Høyesteretts 

domskäl. Giertsen tycks vara av samma uppfattning och menar att fråga om avtal 

uppkommit avgörs genom att ”utsagn og eventuell annen atferd må analyseres for å 



 41

avklare om partene har fått rimelig grunn til å tro – eller synonymt en berettiget 

forventning om – at den annen har bundet seg, og om tilstrekkelig enighet er oppnådd. I 

bekreftende fall er avtale inngått.”153 I fall där en part kan anses ha fått berättigade 

förväntningar om ett avtal krävs det därtill att parterna enats kring avtalets viktiga delar. 

En sådan modell anser jag för övrigt är lämplig för att förhindra att parter blir bundna 

till ett alltför ofullständigt avtal och på så vis minska risken för att domstol eller 

skiljemän fyller ut avtalet på ett kanske inte alltid så fördelaktigt sätt. 

 

 

6 Svensk rättspraxis 
6.1 Inledning 

Efter att ha studerat svensk och norsk doktrin tillsammans med norsk rättspraxis är ett 

bärande moment i modellen successiv bundenhet och en faktor som kan ge upphov till 

avtalsbundenhet trots oavslutade förhandlingar vara att parterna ska ha enats kring stora 

delar av avtalet. Det är inte fråga om en enbart kvantitativ bedömning utan en kvalitativ 

studie av om parterna enats kring de väsentliga avtalsvillkoren ska göras (i motsats till 

Grönfors som tycks inrikta sig på en enbart kvantitativ bedömning av hur stor del av ett 

avtal som är fastlagt). Därtill ska hänsyn tas till parternas förväntningar och beteenden. 

Lehrberg vill se någon form av konkludent handlande utöver en huvuduppgörelse för att 

avtalsbundenhet ska kunna aktualiseras.154 Håstad anser att vissa argument, som strider 

mot vad en part kan antas ha förutsatt, inte ska anses vara godtagbara skäl för en part att 

dra sig ur förhandlingar. Till exempel ska en part inte kunna dra sig ur förhandlingar 

genom att lyfta fram osedvanliga villkor som motparten inte hade anledning att räkna 

med vid huvuduppgörelsen eller genom att höja sitt anspråk kring en detalj jämfört med 

vad som tidigare meddelats motparten.155 Även i norsk rättspraxis har parternas uppfatt-

ningar och beteenden haft betydelse för om avtal ska anses träffat eller inte och särskilt 

en parts berättigade förväntningar om ett avtal har av Høyesterett tillmätts stor vikt. 

      Med en mer detaljerad beskrivning av modellen successiv bundenhet ska jag nu 

undersöka om modellen är en del av svensk rättspraxis. För undersökningen har jag valt 

att studera HD:s bedömningar av fall där parterna förhandlat med varandra, men där 

tvist sedan uppkommit kring en eventuell avtalsbundenhet. Det bör påpekas att svensk 

                                                
153 Giertsen, Avtaler, s 70-71, understrykningen är min egen. 
154 Lehrberg, Kurt Grönfors: Avtalsgrundande rättsfakta, s 471. 
155 Håstad, Reformering af de nordiske aftalelove?, s 258. 
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rättspraxis är sparsam på området då tvister ofta löses av skiljenämnder och därför 

sällan kommer till HD.156 Därtill har jag varit ganska strikt i mitt urval av svenska 

rättsfall för att inte riskera att tolka in för mycket och dra för långtgående slutsatser från 

rättsfall som eventuellt inte är passande för uppsatsens syfte. Kvalitet har fått gå före 

kvantitet. Därmed har exempelvis inte det kända Skarinfallet (NJA 1962 s 276) tagits 

med i min undersökning, även om fallet handlar om eventuell avtalsbundenhet på grund 

av parternas beteenden. I fallet hade emellertid parterna inte fört några längre 

förhandlingar, varför rättsfallet faller utanför min studie. 

 

6.2 NJA 1970 s 478 

6.2.1 Tvisten och Högsta domstolens bedömning 

Det finska bolaget Kodinrakentaja Oy (Koja) förhandlade med Skandinaviska Träim-

port AB (Träimport) om köp och leverans av trä. Den 17 april år 1963 hölls ett telefon-

samtal där parterna kom överens om kvantitet, dimensioner, pris och leveranssätt. Koja 

begärde telegrafisk bekräftelse av överenskommelsen vilket skedde samma dag. I tele-

grammet bekräftade Träimport Kojas order och framhöll att slutlig bekräftelse skulle 

följa. Den 29 april mottog Koja ett brev från Träimport där det dels i den löpande texten 

gjorts reservation för force majeure, dels i marginalen gjorts förbehåll även för ute-

blivna leveranser från Träimports råvaruleverantörer. Träleveransen till Koja skedde 

emellertid inte i sin helhet då Träimports råvaruleverantör inte fullgjort sin leverans och 

Träimport åberopade friskrivningsklausulen. Koja ansåg emellertid att avtal ingåtts re-

dan den 17 april och då ingen friskrivningsklausul gjorts gällande vid den tidpunkten 

skulle Träimport förpliktas utge ersättning till Koja. 

      Domstolens bedömning av fallet kretsade kring vilka insikter som kunde tillskrivas 

parterna angående när avtalsbundenheten uppkom. För Träimports del menade domsto-

len att bolagets orderbekräftelse den 17 april, där det angetts att slutlig bekräftelse skulle 

följa, talade för att Träimport inte avsett att binda sig redan vid denna tidpunkt. Vad 

gällde Kojas uppfattning förde HD ett längre resonemang. Domstolen framhöll att stor 

uppmärksamhet ägnats åt leveranstiden under telefonsamtalet den 17 april. Träimport 

hade informerats om att Koja senast samma dag skulle träffa avtal om vidareförsäljning 

av träpartiet och att leveranstiden därmed var viktig att fastställa. Utöver leveranstiden 

hade parterna enats om leveranssätt, kvantitet, dimensioner och pris. Koja hade därefter 

                                                
156 Gomard, «Letters of intent» (hensigtserklæringer), s 454. 
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begärt bekräftelse av överenskommelsen via telegram. Enligt domstolen hade det som 

förekommit under samtalet varit ägnat att ge Koja uppfattningen att bindande avtal 

skulle träffas samma dag. Telegrammets innehåll om slutlig bekräftelse ansågs därmed 

inte ha klargjort Träimports vilja att skjuta upp avtalsslutet. 

      Därefter behandlade HD friskrivningsklausulen som angetts i brevet den 29 april. 

Domstolen menade att det inte tydligt framgått om Träimport avsett att införa friskriv-

ningsklausulen i dess hela vidd i avtalet. Därmed hade det för Koja ”funnits så mycket 

mindre anledning att antaga en sådan avsikt hos Träimport som Koja […] haft fog för 

sin åsikt att avtal träffats redan d. 17 april”.157 Domstolen konstaterade därefter att 

Kojas underlåtenhet att invända mot friskrivningsklausulen, även om köpeavtalet in-

gicks då bolaget mottog brevet den 29 april, inte medförde att Koja blivit bunden till 

klausulen. 

 

6.2.2 Reflektioner 

Domstolens resonemang kring Kojas subjektiva inställning gentemot avtalsbundenheten 

tycks, enligt min mening, ha tagit sikte på vilka konsekvenser bolagets passivitet gent-

emot friskrivningsklausulen skulle få. Skulle Kojas underlåtenhet att invända mot klau-

sulen innebära att bolaget blivit bundet av densamma? Jag anser emellertid att Kojas 

subjektiva inställning även kan ha fått betydelse för frågan om när avtalet uppkommit. 

Enighet hade träffats kring väsentliga avtalsvillkor såsom pris, kvantitet och leveranstid, 

varför ett fullgott avtal hade kunnat anses träffat redan vid telefonsamtalet och Träim-

ports efterföljande orderbekräftelse. Med hänsyn till Kojas, enligt domstolen, befogade 

uppfattning om att avtal ingåtts vid den tidpunkten fanns det enligt min åsikt grund för 

att anse avtal uppkommet då. Domstolen tycks emellertid inte ha tagit definitiv ställning 

i frågan utan konstaterade enbart att ”även om köpeavtalet får anses ingånget först ge-

nom att Koja mottog brevet av d. 29 april, kan under dessa förhållanden Kojas under-

låtenhet att göra invändning mot innehållet i de tryckta villkoren icke ha medfört att 

Koja blivit bundet av den ifrågavarande friskrivningsklausulen”.158 Exakt vad domsto-

len grundar denna utgång på anser jag är oklart då inga resonemang i anslutning till 

detta konstaterande fördes. Domstolen inledde emellertid sin bedömning av fallet med 

att konstatera att det fick anses bevisat (genom angivelsen att slutlig bekräftelse skulle 

följa) att Träimport inte avsett binda sig redan den 17 april. Ena partens vilja att binda 

                                                
157 NJA 1970 s 478. 
158 NJA 1970 s 478, understrykningen är min egen. 
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sig saknades därmed den 17 april, vilket kan tänkas vara grunden för att avtalsbunden-

heten inträdde först senare. Intressant är även att den senare avtalsbundenheten inte 

hade någon påverkan på friskrivningsklausulens tillämpning. På så vis gjorde det inte 

något (med hänsyn till Koja) att avtalet ingåtts först den 29 april. Intressant hade varit 

om tvisten istället gällt om ett avtal överhuvudtaget inträffats, till exempel om Koja 

ansett att avtal träffats den 17 april medan Träimport därefter velat dra sig ur under åbe-

ropande att något avtal ännu inte ingåtts. Vilken betydelse hade Kojas befogade upp-

fattning kring avtalsbundenheten haft då? Det skulle kunna argumenteras för att Träim-

port åtminstone borde ha haft insikt i Kojas uppfattning då Träimport vetat om att Koja 

samma dag skulle träffa avtal om vidareförsäljning. Med tanke på att domstolen inte 

tycks ha tagit definitiv ställning i frågan om exakt när avtalsbundenheten uppkom, är 

det enligt min mening inte omöjligt att domstolen skulle ha ansett avtal uppkommet 

redan den 17 april i ett sådant fall. 

 

6.3 NJA 1977 s 92 

6.3.1 Tvisten och Högsta domstolens bedömning 

Saab-Scania Aktiebolag (Saab-Scania) sålde fordon och reservdelar i Syrien genom 

Technical Supplies and Trading Company (Tesutco). Efter att importen av motorfordon 

förstatligats skedde importen i huvudsak genom det statliga bolaget The State´s Import 

& Export Co of Syria (Simex). Tesutcos försäljning minskade och på grund av motsätt-

ningar mellan bolagets delägare föreslog en av dessa, Edgard B, att Saab-Scania skulle 

avsluta sitt samarbete med Tesutcos och anlita Edgard själv som ny representant. Sedan 

förhandlingar hållits under årsskiftet 1967-68 sände Saab-Scania den 6 mars ett brev till 

Edgard där bolaget förklarade sig villig att träffa en uppgörelse, samt att nödvändiga 

avtal skulle tillställas Edgard när han godkänt brevet. Den 2 april återsände Edgard bre-

vet med påtecknat godkännande och den 22 april slöt Saab-Scania och Edgrad ett 

försäljningsavtal angående motorer och reservdelar. I september samma år träffade 

Saab-Scania avtal med Simex om leverans av vissa motorfordon och reservdelar. Ed-

gard menade emellertid att han hade ensamförsäljningsrätt till fordon och reservdelar, 

något Saab-Scania bestred. Enligt Saab-Scania hade inget avtal slutits genom bolagets 

brev den 6 mars och Edgards godkännande av detsamma. Brevet förklarade enbart att 

Saab-Scania var villigt att, för det fall Edgard godkände brevet, senare träffa avtal. 

      Domstolen konstaterade inledningsvis att Edgard antagit att avtal slutits genom 

Saab-Scanias brev och Edgards godkännande av detsamma. Edgard hade bland annat 
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anställt en av Saab-Scania godkänd person som försäljningsdirektör och vidtagit åtgär-

der för att överta Tesutcos reservdelslager och försäljningsorganisation.159 Vad gällde 

Saab-Scanias inställning menade domstolen att en strikt tolkning efter ordalydelsen i 

brevet den 6 mars gav stöd åt bolagets avsikt att förbli obunden. Det var även denna 

tolkning som skulle gälla, trots att Edgard kunde anses ha fog för att uppfatta brevet 

som ett anbud.160 HD menade därmed att Saab-Scania inte måste ha insett Edgards upp-

fattning.161 Däremot ansågs bolaget ha måst inse att Edgard skulle utgå från att avtal 

slutits, med det innehåll som speglades i brevet, för det fall han inte fick annat besked 

av Saab-Scania. Grunden till detta, menade domstolen, var de tidigare förhandlingarna 

och Saab-Scanias kännedom om Edgards påbörjade åtgärder.162 

      Domstolen behandlade därefter vad som förekommit efter Saab-Scanias brev och 

Edgards godkännande av detsamma. HD kunde konstatera att Saab-Scania inte någon 

gång under de efterkommande kontakterna med Edgard klargjort att frågan om repre-

sentation för fordon och reservdelar fortfarande stod öppen.163 Därtill framhöll domsto-

len att rätten till försäljning av reservdelar till fordon inte krävde någon närmare re-

glering då villkoren framställts i brevet den 6 mars.164 Domstolen avslutade sina resone-

mang genom att konstatera att Saab-Scania ”uppträtt på ett sätt som ger intryck av att 

bolaget självt ansett avtal föreligga […]. I allt fall måste bolagets uppträdande ha varit 

ägnat att befästa B:s uppfattning att så var fallet.”165   

 

6.3.2 Reflektioner 

En första reflektion som kan göras av fallet är att det är oklart vilken parternas subjek-

tiva inställning gentemot ett eventuellt avtal egentligen var. Domstolen konstaterade 

snabbt att Edgard antagit att avtal slutits, men vad gällde angående Saab-Scania? Inled-

ningsvis konstaterade HD att brevet den 6 mars skulle tolkas i enlighet med ordalydel-

sen och därmed stödde Saab-Scanias mening att bolaget inte ansett sig bundna genom 

brevet och Edgards efterföljande godkännande. I slutet av domskälen framhöll emeller-

tid domstolen att Saab-Scania uppträtt på ett sätt som gett intryck av att bolaget självt 

ansett att avtal träffats. Innebar detta att Saab-Scania ändå ansågs ha antagit att avtal var 

                                                
159 Domen s 109. 
160 Domen s 109. 
161 Domen s 109-110. 
162 Domen s 110. 
163 Domen s 110. 
164 Domen s 110. 
165 Domen s 110. 
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slutet? Enligt min mening kan frågan ställas, även om domstolen tycks hålla fast vid att 

bolagets subjektiva inställning till ett eventuellt avtal var negativ. HD konstaterade 

nämligen, direkt efter att ha framhållit att bolagets uppträdande gav intryck av att Saab-

Scania ansett avtal vara träffat, att ”i allt fall måste bolagets uppträdande ha varit ägnat 

att befästa B:s uppfattning att så var fallet”.166 Domstolen tycks hålla fast vid att Saab-

Scania ansett att avtal ännu inte var slutet även om denna slutsats, enligt min mening, 

framställdes som mindre säker än den av domstolens inledande resonemang gav sken 

av. Professorerna Adlercreutz och Gorton har även reflekterat kring frågan och anser att 

HD sannolikt tillmätt Saab-Scanias passivitet och efterföljande beteende avtalsverkan 

och inte enbart bevisverkan.167  

      Det som avgjorde fallet tycks därmed ha varit dels Saab-Scanias underlåtenhet att 

informera Edgard om bolagets uppfattning om att avtal om fordon och reservdelar ännu 

inte var slutet, dels bolagets uppträdande som förstärkte Edgards intryck av att avtal 

träffats. En kombination av ena partens passivitet och aktiva handlande, tillsammans 

med den andra parterns subjektiva inställning, hade alltså enligt min mening avtalsver-

kan i detta fall. Därtill framhöll HD att rätten till försäljning av reservdelar inte behövde 

ytterliggare reglering. Även om något kontrakt ännu inte hade upprättats var därmed de 

viktigaste villkoren för återförsäljningen redan fastlagda. Enligt Adlercreutz och Gorton 

var denna omständighet en av de faktorer som medförde att avtal ansågs ingånget.168 Jag 

är enig med Adlercreutz och Gorton och anser att det kan ifrågasättas om domstolen 

skulle ha ansett avtal ingånget för det fall villkoren för försäljningen varit oklara. Reso-

nemangen kring avklarade avtalsvillkor påminner därmed om de bedömningar 

Høyesterett gjort inom ramen för modellen successiv bundenhet. 

 

6.4 NJA 1978 s 147 

6.4.1 Tvisten och Högsta domstolens bedömning 

År 1971 förvärvade byggnadsaktiebolaget Abacus en fastighet av Tage G. Tage G hade 

tidigare förhandlat med aktiebolaget Manne Tössberg (Tössberg) om upplåtelse av lo-

kaler för en livsmedelsbutik och utsikten att en stor del av byggnaden mer eller mindre 

var uthyrd var av väsentlig betydelse för Abacus vid förvärvet. Efter Abacus köp av 

egendomen träffades ett muntligt projekteringsavtal mellan bolaget och Tössberg. Av-

                                                
166 Domen s 110, understrykningen är min egen. 
167 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s 91. 
168 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s 90 och 125-126. 
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talet innebar att vissa lokaler skulle projekteras för livsmedelsbutik i enlighet med 

Tössbergs anvisningar samt att Tössberg skulle förhyra lokalerna eller förvärva bostads-

rätten när lokalerna färdigställts. De närmare ekonomiska villkoren för den blivande 

nyttjanderätten angavs inte, men Abacus framhöll att hyran skulle ligga på omkring 300 

kr/kvm. Under projekteringstiden förekom fortlöpande samråd mellan Abacus och 

Tössberg och byggnationen utfördes för att tillgodose de speciella krav som ställs på en 

livsmedelsbutik. I juli samma år sände Abacus uppgifter angående de ekonomiska vill-

koren till Tössberg. Tre alternativa lösningar kring formerna för upplåtelsen angavs, två 

rörande bostadsrätt och ett angående hyresrätt. Abacus fick inget svar från Tössberg och 

Abacus upprättade, i början av oktober, ett förslag till avtal rörande upplåtelsen som 

sändes till Tössberg. Tössberg förklarade att formaliteterna hos Tössberg gick lite trögt 

men att bolaget fortfarande avsåg att fullfölja etableringen. I slutet av november med-

delade emellertid Tössberg att bolaget beslutat att avstå från etableringen utifrån resul-

tatet av undersökningar angående det marknads- och kostnadsmässiga läget. Abacus 

ansåg å sin sida att ett muntligt projekteringsavtal träffats som förpliktade Tössberg att 

förhyra lokalerna eller inträda som bostadsrättsinnehavare. 

      HD:s resonemang var kortfattade och domstolen konstaterade inledningsvis att par-

terna ostridigt träffat ett projekteringsavtal som syftade till en framtida upplåtelse av en 

butikslokal.169 Domstolen framhöll därefter att överenskommelsen endast var muntlig 

och att den på väsentliga punkter lämnade öppet vad ett upplåtelseavtal skulle innehålla. 

Bland annat var det oklart om upplåtelsen skulle ske i form av hyra eller bostadsrätt, hur 

lång en eventuell hyrestid skulle vara samt hur vederlaget skulle bestämmas. HD kon-

staterade därmed att ”en överenskommelse av detta lösliga slag kan inte medföra någon 

absolut eller ens villkorad skyldighet för någondera parten att träffa upplåtelseav-

tal”.170   

 

6.4.2 Reflektioner 

Fallet påminner, enligt min mening, om det norska rättsfallet Rt 2006 s 1585. I detta fall 

gällde frågan om ett avtal träffats angående fördelning av en tomt. Parterna hade ostri-

digt träffat ett samarbetsavtal om att inge samma storlek på bud på en tomt, men ena 

parten menade att avtalet därutöver innebar en skyldighet för den part som förvärvade 

tomten att dela egendomen med motparten. I NJA 1978 s 147 var det ostridigt att ett 

                                                
169 Domen s 156. 
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projekteringsavtal träffats mellan parterna, men frågan var om avtalet därutöver innebar 

en skyldighet för Tössberg att inträda som bostadsrättsinnehavare alternativt hyra loka-

lerna när dessa färdigställts. 

      Vid en jämförelse av de två rättsfallen anser jag att domstolarna inledningsvis förde 

liknande resonemang. Både HD och Høyesterett framhöll att det var fråga om ett 

muntligt avtal där många viktiga avtalsvillkor kvarstod att enas om. Høyesterett ansåg 

emellertid inte att det uteslöt en eventuell avtalsbundenhet, medan HD konstaterade att 

någon absolut eller ens villkorad skyldighet för parterna att ingå ett upplåtelseavtal inte 

kunde föreligga. Varför kom domstolarna fram till så olika resultat? Är det för att 

domstolarna använder sig av olika rättsliga modeller eller skulle domsluten ha blivit 

desamma om fallen bara varit mer lika varandra? 

      Ett definitivt svar på frågan kan självklart inte ges men jag vill ändå göra vissa 

reflektioner. För det första kan det tänkas att det kvarstod fler väsentliga avtalsvillkor att 

enas kring i det svenska rättsfallet än i det norska. I det norska fallet var det fråga om en 

fördelning av en tomt (om än med oklarhet kring hur fördelningen skulle ske) medan 

det förelåg osäkerhet kring bland annat form av upplåtelse, hyrestid och vederlag i det 

svenska fallet. För det andra menade Høyesterett,  utifrån en tolkning av avtalets syfte 

och parternas beteenden under förhandlingarna, att samtliga parter från början varit 

inställda på att en fördelning av egendomen skulle ske. HD framhöll däremot att ”när 

projekteringsavtalet ingicks, måste det ha stått klart för båda parter att möjligheten till 

ett senare upplåtelseavtal berodde på vissa osäkra faktorer och att parternas 

samverkan därigenom innebar ett risktagande [...]”.171 Parternas subjektiva inställning 

gentemot ett avtal kan alltså sägas ha varit olika i de två fallen. Sammanfattningsvis 

anser jag att de olika domsluten inte behöver tyda på en grundläggande skillnad i 

domstolarnas rättstillämpning. De två fallens faktiska olikheter kan istället tänkas ha 

haft betydelse för olikheterna i domstolarnas bedömningar. 

 

6.5 NJA 2006 s 638 

6.5.1 Tvisten och Högsta domstolens bedömning 

C.A var läkare inom psykiatrin och arbetade dels inom Stockholms läns landsting 

(landstinget), dels hade privatkliniken C.A MD Aktiebolag (bolaget). Tvist uppkom 

mellan bolaget och landstinget angående bolagets rätt till ersättning för utförda tjänster 
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där bolaget ansåg att sådan rätt förelåg, medan landstingen menade att bolaget inte hade 

rätt till ersättning då C.A var anställd hos landstinget. Någon överenskommelse kunde 

inte nås varför bolaget väckte fastställelsetalan hos tingsrätten i mars år 1998. Parterna 

inledde då förlikningsförhandlingar och den 19 september samma år träffades ett avtal 

som innebar att C.A  var berättigad ersättning från landstinget för utförda tjänster samt 

att landstinget skulle föra diskussioner i god anda i syfte att slutgiltigt fastställa C.A:s 

rätt till ersättning för den ekonomiska skada bolaget lidigt på grund av tvisten. Det an-

gavs även att målsättningen var att överenskommelse skulle träffas senast den 15 de-

cember år 2000. Möte mellan parterna hölls den 20 december och nio dagar senare 

skickade landstinget ett e-brev till C.A:s och bolagets ombud där det framkom att 

landstinget godkände C.A:s ekonomiska yrkanden som framställts under det tidigare 

mötet. Landstinget förklarade även att ombudet skulle upprätta ett avtalsförslag samt att 

landstingets ombud skulle höra av sig när förslaget blivit översänt. Den 15 januari år 

2001 skickade C.A:s och bolagets ombud ett dokument till landstinget benämnt ”Slutlig 

överenskommelse”, ”för underskrift”. I dokumentet framkom att landstinget skulle be-

tala bolaget ersättning inom drygt en månad. När landstinget inte hörde av sig skickade 

ombudet den slutliga överenskommelsen i original tillsammans med det tidigare med-

delandet att översändandet skedde för underskrift. Landstinget hörde fortfarande inte av 

sig och betalningen uteblev. Först i maj samma år bestred landstinget bolagets rätt till 

ersättning.           

      HD:s bedömning av fallet var kortfattat och domstolen konstaterade inledningsvis 

att det i dokumentet från den 15 januari inte framgick att den utgjorde en bekräftelse av 

något avtal ingånget under det tidigare mötet. Dokumentet hade emellertid översänts 

”för underskrift”, vilket innebar att det var en bekräftelse av ett påstått avtal. När lands-

tinget inte hört av sig utan oskäligt uppehåll skulle, menade domstolen med hänvisning 

till bland annat lagen (1991:351) om handelsagentur 21 §, landstinget anses ha ingått ett 

avtal om det inte kunde visa att ett avtal inte ingåtts. Domstolen konstaterade därefter att 

landstinget inte kunde bevisa att avtal inte träffats, varför avtal ansågs uppkommet. 

     

6.5.2 Reflektioner 

Domstolens resonemang var som sagt kortfattat vilket gör det svårt att reflektera kring 

fallet i någon större omfattning. Domstolen ansåg även att landstingets underlåtenhet att 

klargöra för sin inställning angående ett eventuellt träffat avtal hade betydelse ur bevis-

bördesynpunkt. Någon avtalsverkan hade däremot inte landstingets passivitet. 
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      Intressant är emellertid Håstads egna tillägg till domen. Håstad framhöll att en an-

budsgivare generellt inte kan utgå från att anbudet blivit accepterat om motparten inte 

ger annat besked. I vissa fall kan det emellertid anses berättigat för anbudsgivaren att 

göra sådana antaganden. Håstad tog som exempel fall när ”parterna i anslutning till en 

förhandling och en uppgörelse om de väsentliga punkterna kommit överens om att ena 

parten skall utarbeta ett förslag till avtal och därvid fylla ut några återstående detal-

jer”.172 För att anbudsmottagaren måste ha insett att anbudsgivaren utgått från att tyst-

nad innebär samtycke, torde det därtill normalt, enligt Håstad, krävas att anbudsgivaren 

haft fog för sin inställning.173 Sett till det aktuella fallet framhöll Håstad att förhandling-

arna, om avtal inte skulle ha ingåtts den 20 december år 2000, kommit så långt att bola-

get hade fog för att anta att deras förslag i e-brevet den 15 och 18 januari skulle ha god-

tagits av landstinget. Landstinget måste ha insett detta, varför det enligt Håstad torde ha 

funnits goda skäl att ålägga landstinget avtalsbundenhet på den grunden.174 

      Enligt min mening påminner Håstads resonemang om Høyesteretts resonemang 

kring berättigade förväntningar. I fall där förhandlingarna nått så långt och de väsentliga 

villkoren är avklarade är möjligheten stor att en part förväntar sig att avtal ska 

träffas/har träffats. Viktigt att framhålla är att Håstads tillägg var just hans egna och det 

är därmed inte sagt att domstolen skulle resonera på samma sätt. Det kan emellertid inte 

uteslutas att fler justitieråd delar Håstads uppfattning. I det aktuella fallet hade bolaget 

som grund för sin talan i första hand åberopat att parterna slutit avtal den 20 december 

för det fall landstinget inte invände mot beloppet senast den 31 december och att sådan 

invändning inte gjorts. I andra hand hade bolaget åberopat landstingets insikt i att 

bolaget utgått från att avtal förelåg samt landstingets underlåtelse att rätta bolagets 

villfarelse. HD prövade emellertid inte den andra grunden då avtal ansågs träffat i 

enlighet med bolagets första grund. Skulle bolagets grunder ha sett anorlunda ut kan det 

emellertid, enligt min mening,  inte uteslutas att HD funnit avtal ingånget i enlighet med 

Håstads resonemang.     

 

 

 

 
                                                
172 Domen s 650, understrykningen är min egen. 
173 Domen s 650. 
174 Domen s 651. 
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7 Modellen successiv bundenhet i Sverige 
7.1 Tillämpar HD modellen successiv bundenhet? 

Utifrån min analys av de svenska rättsfallen anser jag att det är vanskligt att säga att HD 

tillämpar modellen successiv bundenhet. Modellen kan sägas bestå av två moment där 

avklarade väsentliga avtalsvillkor och en parts berättigade förväntning om ett avtal kan 

innebära att avtalsbundenhet uppkommer under pågående förhandlingar. När 

Høyesterett tillämpar modellen inleder oftast domstolen med en redogörelse för om 

parterna enats kring de väsentliga villkoren, för att därefter gå vidare till att resonera 

kring parternas egen subjektiva inställning angående ett eventuellt avtal. I Sverige anser 

jag däremot att HD från början resonerar kring parternas uppfattning av det rättsliga 

förhållandet. Det faktum att många avtalsvillkor avklarats under förhandlingarna nämns 

senare i domskälen och får då inte lika mycket uppmärksamhet som i de norska 

domarna. I NJA 1977 s 92 tycks det faktum att stora delar av avtalet redan fastlagts ha 

varit en bidragande faktor till att avtal ansågs ingånget (se avsnitt 6.3.2). I NJA 1970 s 

478  däremot tycks avtalsbundenheten inte ha inträffat förrän båda parterna ansåg att 

avtal träffats, även om det sedan tidigarer förelåg enighet kring väsentliga avtalsvillkor. 

Domskälen är emellertid, enligt min mening, svårtolkade och det är inte helt tydligt 

exakt när domstolen ansåg att avtalsbundenhet uppkommit (se avsnitt 6.2.2). 

      Störst uppmärksamhet riktar HD i stället mot parternas subjektiva uppfattning av ett 

eventuellt avtal. Kan parterna antas ha utgått från att ett avtal uppkommit, trots att ena 

parten förnekar detsamma i ett senare skede? Därtill för HD resonemang kring vad en 

part borde ha insett angående motpartens uppfattning av rättsförhållandet och om ena 

partens beteenden bidragit till den andra partens förväntan om ett avtal. Motsvarande 

resonemang förs även av Høyesterett och på denna punkt är därför de två ländernas 

högsta instansers bedömningar liknande. 

      Sammantaget anser jag att HD söker förankra en uppstådd avtalsbundenhet i 

parternas egna uppfattningar angående ett träffat avtal. Høyesterett tycks däremot vara 

mer villig att stödja en uppkommen avtalsbundenhet på en mer objektiv grund som 

avklarade väsentliga avtalsvillkor tillsammans med en vilja att skydda en parts 

berättigade förväntningar om ett avtal. 

      Intressant är vilka orsakerna kan vara till denna skillnad i rättstillämpning mellan 

Sveriges respektive Norges högsta instanser. Ett svar på frågan skulle kräva en egen 

studie, som det i denna uppsats inte finns utrymme för. Jag vill emellertid lyfta fram två 
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eventuella faktorer som jag anser kan vara intressanta i sammanhanget. För det första 

menar Krüger, professor i juridik, att en modell där avklarade väsentliga avtalsvillkor 

kan ge upphov till avtalsbundenhet ligger i linje med norsk rättskultur och dess tillit till 

domstolsskön. Krüger ifrågasätter därmed om modellen kan få tillslutning i annan 

nordisk rätt.175 För det andra har Sveriges och Norges obligationsrättsliga 

lojalitetpliktshistoria sett olika ut. Lojalitetsplikten kan generellt defineras som en plikt 

att tillvarata eller beakta motpartens intressen.176 Vad gäller lojalitetsplikten vid avtals 

ingående innebär plikten en skyldighet för parterna att tillvarata varandras intressen 

genom att informera om och klargöra omständigheter som är av betydelse för bland 

annat frågan om avtal kan komma att ingås.177 I norsk doktrin framhölls lojalitetsplikten 

som ett grundläggande element i avtalsrätten redan i början av 1930-talet och plikten 

har sedan länge uttryckligen åberopats av de norska domstolarna.178 I Sverige däremot, 

förekom begreppet lojalitetsplikt inte i doktrinen i någon nämnvärd omfattning förrän 

på 1990-talet, även om vissa lagförarbeten refererat till plikten sedan 1970-talet.179 De 

svenska domstolarna har på senare tid börjat åberopat lojalitetsplikten, även om HD 

fortfarande är försiktig med att göra några uttryckliga hänvisningar till plikten.180 Enligt 

min mening kan den mer öppna inställningen gentemot lojalitetskrav mellan presumtiva 

avtalspartner som tycks råda i Norge vara en bidragande orsak till att modellen 

successiv bundenhet fått stort genomslag i landets rättspraxis. I fall där förhandlingar 

ännu inte avslutats och där ett slutgiltigt kontrakt saknas, anser jag att det ligger i linje 

med ett lojalitetstänk att ändå utdöma avtalsbundenhet för att skydda en parts 

berättigade förväntningar om ett avtal, tillsammans med en objektiv bedömning av hur 

stora delar av avtalet som är avklarat. Det norska rättslivets tillit till domstolens 

skönsmässiga bedömningar torde därtill, enligt min mening, än mer bereda vägen för en 

modell som successiv bundenhet. 

 

7.2 Avtalsbundenhet under förhandlingar – fördelar och nackdelar 

När vi nu konstaterat att HD, till skillnad från Høyesterett, svårligen kan anses tillämpa 

modellen successiv bundenhet är det naturligt att ställa sig frågan om HD:s praxis är 

den fördelaktiga eller om det finns anledning att önska att HD förde en praxis som mer 
                                                
175 Krüger i festskrift till Lars Gorton, s 279. 
176 Munukka, Lojalitetsprincipen – ett institut med framtid i avtalsrätten?, s 89. 
177 Nicander, Lojalitetsplikt före, under och efter avtalsförhållanden, s 46. 
178 Munukka, Lojalitetsprincipen – ett institut med framtid i avtalsrätten?, s 90 och 96. 
179 Munukka, Lojalitetsplikten som rättsprincip, s 838. 
180 Munukka, Lojalitetsplikten som rättsprincip, s 839. 
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liknar den norska kollegans. Syftet med denna uppsats har varit att dels söka utreda den 

exakta innebörden av modellen successiv bundenhet, dels om modellen tillämpas av 

HD. Till uppgiften hör därmed inte att göra någon djupare undersökning av modellens 

eventuella fördelar respektive nackdelar. I detta avsnitt vill jag emellertid redogöra nå-

got för modellens fördelar respektive nackdelar, för att på så sätt ge ytterliggare en di-

mension av modellen successiv bundenhet. 

      När speciellt två kommersiella aktörer förhandlar med varandra angående ett fram-

tida avtal, lägger parterna ofta ned mycket tid och pengar på förhandlingarna.181 Olika 

delar av företaget kan engageras där till exempel arbetsgrupper bestående av tekniker 

och ekonomer undersöker de marknads- och kostnadsmässiga aspekterna av det fram-

tida avtalsförhållandet. Externa rådgivare som advokater kan anlitas för att ge juridisk 

vägledning under förhandlingarna. Motparten kan även komma att få ingående kunskap 

om den andra partens företag, kunskap som annars är hemlig. I fall där ett avtal inte 

kommer till stånd kommer de arbetsinsatser och de kostnader som lagts ned ha varit 

onyttiga. Risken för detta kan i sin tur göra parter mindre benägna att inleda förhand-

lingar och då avtal är det viktigaste instrumentet för utbyte av varor och tjänster skulle 

en sådan utveckling få negativ inverkan på samhället i stort.182 Det finns därför anled-

ning att söka förhindra parter att dra sig ur förhandlingar som pågått en längre tid och 

ådragit parterna stora kostnader. 

      Ett sätt är att förbjuda en part att dra sig ur förhandlingar genom att anse att avtal re-

dan uppkommit. Modellen successiv bundenhet är i det sammanhanget ett tänkbart 

verktyg. Enligt min mening är modellen till och med ett välanpassat verktyg då den tar 

hänsyn till dels mängden och typen av avtalsvillkor som redan är fastlagda, dels parter-

nas förväntningar om ett framtida avtal. Vid en tillämpning av modellen kommer för det 

första avtalsbundenhet endast aktualiseras när parterna enats kring alla väsentliga av-

talsvillkor. Risken för att domstolar och skiljenämnder, med deras bristande marknads-

mässiga och branschspecifika kunskaper, får allt för stort inflytande över avtalets inne-

håll minskar därmed. För det andra kan det anses korrekt att skydda en part som fått 

berättigade förväntningar om ett avtal, speciellt då motpartens beteende bidragit till för-

väntningarna. En part kan, enligt min mening, tänkas lägga ned än mer tid och pengar 

                                                
181 Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, s 286. 
182 Adlercreutz, Rättsverkan av brutna avtalsförhandlingar och andra fall av ofullständiga avtal (om 
«letters of intent», principöverenskommelser m.m.), s 493. 
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på förhandlingar då denne tar ett avtalsslut för givet. Därtill anser jag att det är berättigat 

att söka sanktionera mot en parts culpösa beteende i samband med förhandlingar. 

      Vilka nackdelar kan det då finnas med modellen successiv bundenhet? En faktor 

som har förts fram i doktrin är att parter bör få möjlighet att ta ställning till om ett avtal 

är önskvärt på grundval av ett slutgiltigt formulerat avtal.183 Förhandlingar kan ofta ha 

ett betydande inslag av kompromisser där en part avstår från ett anspråk i hopp om att 

senare i förhandlingarna få sin vilja fram angående ett annat avtalsvillkor.184 Skulle det i 

sådant fall vara möjligt att parterna anses bundna till ett avtal innan förhandlingarna 

avslutats riskerar en part att bli förfördelad. 

      Modellen successiv bundenhet har även ifrågasatts av praktiker. Enligt advokat 

Sohlberg är modellen inte praktiskt möjlig på återförsäljningsavtal inom handeln, fran-

chiseavtal och avtal inom detaljistkooperationer. Kännetecknande för dessa avtal är att 

det inte finns utrymme för några individuella avtal mellan centralen och de olika säljen-

heterna. Det skulle därför inte vara möjligt för en domstol eller skiljenämnd att själva 

fylla ut ett sådant avtal.185 Advokat Calissendorff utgår från avtal om större företagsför-

värv eller om uppförande av större anläggningar och konstaterar att förhandlingar ofta 

förs mellan flera anbudsgivare där flera utförliga avtalsförslag framarbetas. Anses en 

part bunden vid ett sådant avtalsförslag på grund av att huvudvillkoren blivit fastlagda, 

skulle det enligt Calissendorff få konstiga resultat.186 Argumenten är enligt min mening 

goda, men det kan ifrågasättas om modellen successiv bundenhet överhuvudtaget är 

tänkt att tillämpas på alla typer av förhandlingar. Enligt Hov, professor i rättsvetenskap, 

kan den aktuella situationen utesluta avtalsbundenhet. Förbehåll om ett slutgiltigt skrift-

ligt avtal kan till exempel anses vara förutsatt när förhandlingar förs parallellt mellan 

flera förhandlingspartners.187 Det torde emellertid, enligt min mening, krävas att samt-

liga parter är medvetna om att förhandlingar förs mellan flera potentiella avtalspartners. 

I annat fall kan det inte för samtliga parter vara förutsatt att ett förbehåll om skriftligt 

avtal gäller. Vill en part att ett sådant förbehåll ändå ska gälla torde det krävas att denne 

klargör detta för motparterna. En annan situation som kan utesluta successiv bundenhet 

är när avtalsslut anses utesluten på grund av att avtalet kräver godkännande från till ex-

                                                
183 Woxholth, Avtalerett, s 113 och Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s 93.  
184 Woxholth, Avtalerett, s 114. 
185 Sohlberg, Ingående av avtal – Back to Basics, s 657-658. 
186 Calissendorff, Kurt Grönfors: Avtalsgrundande rättsfakta, s 240. 
187 Hov, Avtaleslutning og ugyldighet, s 115. 
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empel en styrelse.188 Därtill finns det fall där parterna under de inledande förhandling-

arna avtalat om formerna för avtalsingåendet. I enlighet med AvtL 1 § står det fritt för 

parter att själva bestämma vad som ska krävas för att ett avtal ska uppstå. Enligt Wox-

holth talar denna dispositionsfrihet för modellen successiv bundenhet på så vis att det 

finns liten grund att skydda en part som vill förbli obunden till ett avtal i fall parten inte 

använt sig av möjligheten att själv reglera avtalsslutet.189 

      Sammanfattningsvis finns det både fördelar och nackdelar med att avtal anses träffat 

trots att förhandlingarna ännu inte är avslutade. Ett grundläggande syfte med en sådan 

ordning är som tidigare nämnts att minska riskerna för att parter får bära onödiga kost-

nader vid strandade förhandlingar. En alternativ modell, som kan få samma resultat, är 

att parter åläggs ersättningsskyldighet för culpa in contrahendo. Tanken är att en viss 

lojalitetsplikt uppkommer under förhandlingarna som innebär att vardera parten ska 

tillvarata den andres intressen.190 Har förhandlingarna pågått en längre tid kan den part 

som drar sig ur förhandlingarna bli skyldig att ersätta motparten för de onyttiga kostna-

derna (det negativa kontraktsintresset).191 I svensk rättspraxis tycks det emellertid krä-

vas ganska omfattande vårdslöshet för att en sådan skyldighet ska utdömas.192 Ersätt-

ningsskyldighet för culpa in contrahendo kan alltså vara en alternativ modell för att 

skapa trygghet i omsättningen, men tillämpas modellen alltför restriktivt saknar den 

tryggheten substans. 

 

 

8 Avslutande reflektioner 
I denna uppsats har jag undersökt möjligheterna för parter att bli bundna till ett avtal 

trots att förhandlingarna ännu inte avslutats. Jag har inriktat mig särskilt på modellen 

successiv bundenhet, en modell som den framstående juristen Kurt Grönfors argumente-

rade för och som norska Høyesterett kontinuerligt tillämpar men som andra svenska 

jurister ifrågasätter som överhuvudtaget möjlig. Jag ville lära mig mer om detta avtals-

rättsliga svarta får och ställde mig två frågor: vad innebär modellen successiv bundenhet 

och är modellen en del av svensk rättspraxis? 

                                                
188 Hov, Avtaleslutning og ugyldighet, s 115. 
189 Woxholt, Avtalerett, s 114. 
190 Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, s 291. 
191 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I, s 119. 
192 Regnér, Varför inte lojalitetsplikt?, s 717. 
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      Någon konstant återkommande definition av modellen successiv bundenhet före-

kommer inte sett till svensk och norsk rätt tillsammans. I Sverige används knappt ut-

trycket ”successiv bundenhet”. Håstad använder sig av termen på ett fåtal ställen i sin 

text ”Reformering af de nordiske aftalelove?” från det nordiska juristmötet år 1990 och 

Grönfors talade om ”successivt ingående av avtal” och ”stegvis låsning av förhandlings-

positioner”. I stället förs ofta mer allmänna resonemang om möjligheterna till avtals-

bundenhet före avslutade förhandlingar i svensk doktrin. I Norge används bland annat 

begreppen ”suksessiv binding” och ”avtaler som gror frem etter hvert”, men vanligare 

är att modellen inte ges något namn. Istället används en kortfattad beskrivning av mo-

dellen, nämligen avtalsbundenhet på grund av enighet kring de väsentliga avtalsvillko-

ren. Utifrån en djupgående studie av svensk och norsk doktrin samt norsk rättspraxis har 

jag emellertid kunnat utkristallisera två moment som modellen består av. För att avtal 

ska anses ha uppkommit krävs det dels att avtalets väsentliga villkor är klarlagda, dels 

att en part fått berättigade förväntningar om ett avtal. Vad gäller de klarlagda väsentliga 

villkoren kan inte någon allmän matris över vad som ska anses vara sådana villkor upp-

ställas, men vanligtvis är det fråga om villkor rörande avtalsobjekt, pris och tid för pre-

station. En parts berättigande förväntningar om ett avtal kan i sin tur grunda sig på det 

faktum att parterna enats om de väsentliga avtalsvillkoren, men förväntningarna kan 

även skapas av bland annat motpartens beteenden. Avklarade väsentliga avtalsvillkor 

och berättigade förväntningar är därmed två självständiga moment i modellen successiv 

bundenhet. 

      Frågan är då om modellen successiv bundenhet tillämpas av Sveriges prejudi-

katskapande instans, Högsta domstolen. Jag anser att något säkert svar inte kan ges på 

frågan, eller för att använda ett väl använt uttryck, rättsläget är oklart. HD kan i dom-

skälen framhålla det faktum att de huvudsakliga avtalsvillkoren blivit fastlagda under 

förhandlingarna, men exakt vilken betydelse det har för avtalsbundenheten säger HD 

inget om. Desto tydligare vikt lägger Høyesterett på avklarande väsentliga villkor och 

där nämns detta faktum som utgångspunkt till efterföljande resonemang kring parternas 

subjektiva inställning till ett avtal. Här liknar emellertid HD:s och Høyesteretts 

bedömningar varandra i den mening att resonemang förs kring parternas uppfattning av 

deras inbördes rättsförhållande och en parts egna anvar i motpartens föreställning. 

      Vad som kan konstateras är därmed att avtalsbundenhet även i Sverige kan 

uppkomma trots att förhandlingarna inte är avslutade. Frågan är då om detta är något att 

föredra. Med tanke på de onödiga kostnader som parter riskerar för det fall en part alltid 
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kan dra sig ur förhandlingar, kan det tänkas finnas fog för sådan ordning. Som tidigare 

nämnts kan emellertid ersättningsskyldighet för culpa in contrahendo också bidra till att 

minska risken för att en part drar sig ur förhandlingar på ett sent stadium. Bör då en 

sådan ersättningsskyldighet helt ersätta möjligheten till avtalsbundenhet före avslutade 

förhandlingar? 

      Vad gäller samarbetsavtal, där parterna ska upprätthålla kontakter under en längre 

tid, anser jag att det kan vara vanskligt att anse avtal träffat trots att en part menar att en 

avtalsbundenhet ännu inte uppkommit. Den part som är negativt inställd till avtalet 

torde vara mindre villig att bidra till avtalets resterande innehåll och dess fullgörelse. 

Processuellt kostsamma tvister angående avtalsinnehållet och eventuella avtalsbrott 

torde således vara att förvänta. Samma problem bör emellertid, enligt min mening, inte 

aktualiseras i samma omfattning vad gäller avtal där fullgörelse sker under en kortare 

tid och där parterna snart kommer att gå skilda vägar. För det fall avtalet fullföljs kan 

det hävdas att detta gynnar omsättningen i samhället. Vägrar en part uppfylla sina av-

talsförpliktelser aktualiseras däremot ersättning för avtalsbrott. Ersättningen uppgår då 

till det positiva kontraktsbrottet (vad motparten förlorat på grund av avtalsbrottet) eller 

det som avtalets vitesklausuler stadgar. En sådan ersättning är i normalfallet större än 

ersättning för det negativa kontraktsintresset som aktualiseras vid culpa in contrahendo, 

varför avtalsbundenhet i sådana fall torde vara ett starkare indicium för parter att lojalt 

förhandla med varandra och inte dra ut på förhandlingarna längre än nödvändigt. Viktigt 

att framhålla är emellertid att en sådan ordning gör avsteg från den grundläggande prin-

cipen om avtalsfrihet som gäller i svensk rätt och enligt min mening bör sådana avsteg 

inte göras allt för lättvindligt. 

 



 58

Källförteckning 

Litteratur 

Adlercreutz, A & Gorton, L, Avtalsrätt I, 13 uppl, Juristförlaget 2011 

 

Adlercreutz, A, Rättsverkan av brutna avtalsförhandlingar och andra fall av ofull-

ständiga avtal (om «letters of intent», principöverenskommelser m.m.), SvJT 1987 

s 493-514 

 

Björkdahl, E. P., Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, Iustus 2007 

 

Calissendorff, G, Kurt Grönfors: Avtalsgrundande rättsfakta, JT 1993-94 s 236-

241 

 

Giertsen, J, Avtaler, 3 uppl, Universitetsforlaget 2014 

 

Gomard, B, «Letters of intent» (hensigtserklæringer), NJM 30, 1984 s 245-312 

 

Grönfors, K, Avtalsgrundande rättsfakta, andra tryckningen, Santérus förlag 2013 

 

Hellner, J, Kommersiell avtalsrätt, 4 uppl, Norstedts Juridik 2011 

 

Hellner, J, En kommentar till Stig Sohlbergs debattinlägg, JT 1993-94 s 660 

 

Hov, J, Avtaleslutning og ugyldighet, Papinian 1998 

 

Håstad, T, Reformering af de nordiske aftalelove?, NJM 32, 1990 s 246-283 

 

Johansson, S. O. & Ramberg, C, Kurt Grönfors in memoriam, SvJT 2005 s 1120-1123 

 

Kihlman, J, Slutande av avtal genom förhandling, Festskrift till Lars Gorton, Juristför-

laget 2007 s 247-259 

 



 59

Krüger, K, ”Closing”-forbehold ved kommersielle avtaleforhandlinger. Forsvar for en 

omstridt norsk høyesterettsdom Rt 1998 s 946, Festskrift till Lars Gorton, Juristförlaget 

2007 s 261-280 

 

Lehrberg, B, Kurt Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta, SvJT 1996 s 461-482 

 

Munukka, J, Lojalitetsprincipen – ett institut med framtid i avtalsrätten?, NJM 39, 2011 

s 87-106 

 

Munukka, J, Lojalitetsplikten som rättsprincip, SvJT 2010 s 837-848 

 

Nicander, H, Lojalitetsplikt före, under och efter avtalsförhållanden, JT 1995-96 s 31-49 

 

Ramberg, C & Ramberg, J, Allmän avtalsrätt, 9 uppl, Norstedts Juridik 2014. 

 

Regnér, E, Varför inte lojalitetsplikt?, JT 2001-02 s 713-720 

 

Sohlberg, S, Ingående av avtal – Back to Basics, JT 1993-94 s 657-659 

 

Woxholth, G, Avtalerett, 8 uppl, Gyldendal Norsk Forlag AS 2012 

 

Woxholth, G, Nytt i privatretten, nr 1/1999 

 

Woxholth, G, Nytt i privatretten, nr 1/2007 

 

Woxholth, G, Nytt i privatretten, nr 1-2/2011 

 

Rättspraxis 

Svenska domar   

NJA 1970 s 478   

NJA 1977 s 92   

NJA 1978 s 147   

NJA 2006 s 638 

 



 60

Norska domar 

Rt 1987 s 1205 

Rt 1991 s 1171 

Rt 1996 s 415   

Rt 1998 s 946 

Rt 2006 s 1585  

Rt 2010 s 1478  

Rt 2011 s 410 

Rt 2014 s 100 

 


