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Sammanfattning 
 

Syftet med föreliggande uppsats är att utreda huruvida avtalslagens (AvtL) anbud-accept 

modell är tillämplig vid avtalsslut genom förhandlingar. Denna modell som stadgas i lagens 1 

§ föreskriver att ett avtal kommer till stånd genom att ett anbud besvaras med en 

överensstämmande accept. Detta är ett uttryck för den gemensamma partsviljan som är 

utgångspunkten för avtalsbundenhet i den svenska avtalsrätten. Vid förhandlingar bollas olika 

förslag fram och tillbaka mellan parterna och dessa förhandlingsbud anses ej som juridiskt 

bindande. Att försöka passa in detta förfaringssätt i modellens termer av anbud och accept blir 

därför inte helt lätt vilket medför svårigheter med att avgöra en tidpunkt för 

avtalsbundenhetens inträde. Med hänsyn till detta har författarna valt att arbeta utifrån en tes 

som lyder: Anbud-accept modellen är otillräcklig för att avgöra en tidpunkt för 

avtalsbundenhetens inträde vid förhandlingsavtal. Av praxis framgår att huvudregeln i svensk 

rätt tycks vara att bundenhet inte uppstår förrän ett slutgiltigt kontrakt är undertecknat av båda 

parter såvida inte bundenhet anses föreligga på grund av parternas handlande eller 

underlåtenhet att handla. Att så är fallet kan mycket väl bero på de bevissvårigheter som är 

förknippade med framför allt muntliga förhandlingar. Då AvtL inte ställer något formkrav för 

ingående av avtal anser vi att det är olämpligt att hålla fast vid en modell som i praktiken 

ändock kräver skriftlighet för att ett förhandlingsavtal skall anses bindande. Då AvtL inte 

reglerar andra sätt att sluta avtal än just genom anbud och accept medför detta dessutom att 

det vid internationell handel är ytterst ovanligt att finna lagvalsklausuler som hänför sig till 

svensk rätt. De svenska företagen hamnar därmed i ett underläge och de svenska juristerna har 

svårt att hävda sig i internationella sammanhang. Med bakgrund av detta framstår det som 

förvånande att inte Sverige anslutit sig till United Nations Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods (CISG) del II. På grund av det ovan anförda anser vi vår tes 

verifierad och en lagreform är starkt påkallad. Detta dels för att utvidga lagens modell för 

ingående av avtal till att även omfatta andra typer av avtalsslut, däribland förhandlingsavtalen, 

och dels för att anpassa den nationella rätten till den internationella utvecklingen. En tänkbar 

lösning skulle kunna vara att införa en modell som tar sin utgångspunkt i den gemensamma 

partsviljan och helt utelämnar termerna anbud och accept då bilden anbud + accept = avtal 

inte visar en realistisk bild av verkligheten.  
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1. Inledning 

 

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, i det 

följande benämnd avtalslagen, reglerar i 1 § 1 st. slutande av avtal enligt anbud-accept 

modellen och lyder:  

 
Anbud om slutande av avtal och svar å sådant anbud vare, efter ty här nedan i 2-9 §§ 

sägs, bindande för den, som avgivit anbudet eller svaret. 

 

Endast genom att läsa denna får man en ganska enkel bild av hur ett avtal kommer till stånd.
1
 

Det är även denna enkla bild, anbud + accept = avtal, som idag lärs ut till studenter vid de 

juridiska institutionerna i Sverige.
2
 Anbud-accept modellen innebär att ett avtal kommer till 

stånd genom att en anbudsgivare avger ett anbud som besvaras med en accept.
3
 Avtalet består 

alltså av två rättshandlingar, anbud och accept.
4
 Om anbudet och accepten överensstämmer 

föreligger ett bindande avtal
5
 förutsatt att accepten kommit anbudsgivaren tillhanda inom en 

viss acceptfrist.
6
 Detta är dock inte en helt rättvisande skildring av hur avtal sluts i praktiken 

då det är allmänt erkänt att läran om avtals ingående uppvisar en mångskiftande bild.
7
 Den 

svenska avtalslagen (AvtL) firar snart sitt 100-års jubileum och de avtal som sluts idag är av 

en helt annan karaktär än för hundra år sedan. Det typiska avtalet på denna tid rörde en 

engångstransaktion, vanligtvis köp av råvaror, och detta träffades muntligen. Idag är läget ett 

annat. Det är inte ovanligt att långvariga förhandlingar föregår ett avtal.
8
 Ett sådant 

förehavande medför en hel del problematik när det skall passas in under den enkla anbud-

accept modellen. Som ska belysas i det följande stämmer den enkla bilden, anbud + accept = 

avtal, inte alltid in på förhandlingsavtal. Vid långvariga förhandlingar bollas olika förslag 

fram och tillbaka mellan parterna i sådan omfattning att det i efterhand kan vara svårt att 

urskilja vad som ska anses vara anbud och vad som ska anses vara accept. Konsekvensen av 

detta är att någon tidpunkt för när avtalsbundenhet inträder inte kan fastställas utan svårighet. 

Debatten om avtals uppkomst har involverat många rättsvetenskapsmän under många år.
9
 

Bland dem återfinns många auktoriteter inom avtalsrätten som bland annat Kurt Grönfors, 

Axel Adlercreutz samt Bert Lehrberg. Alla tre har gemensamt att de ifrågasätter om AvtL:s 

modell för avtalsslut ger en rättvisande bild av dagens sätt att sluta avtal i praktiken.
10

 Denna 

framställning kommer därför att ägnas åt att redogöra för de problem som uppkommer i 

anslutning till anbud-accept modellen vid förhandlingsavtal samt att utreda om modellen över 

huvud taget är tillämplig vid sådana situationer.  

 

                                                             

1 Grönfors K. Avtalsgrundande rättsfakta s 10. 
2 Haarala S. Utvecklingslinjer inom avtalsrätten s. 46. 
3 Grönfors K. Avtalsgrundande rättsfakta s 17. 
4 Adlercreutz A. Avtalsrätt I s 47. 
5 Grönfors K. Avtalsgrundande rättsfakta s 17. 
6 Ramberg J & Ramberg C. Allmän avtalsrätt s 86. 
7 A a s 10. 
8 Ramberg C. Vänbok till Axel Adlercreutz s 420. 
9 Heidbrink J. Avtals uppkomst- dags att se bortom avtalslagen SvJT 2007 s 673. 
10Adlercreutz A. Avtalsrätt I s 47. 

   Lehrberg B. Avtalsrättens grundelement s 122. 

   Grönfors K. Avtalslagen s 59. 



2 
 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda huruvida AvtL:s anbud-accept modell är tillämplig vid 

avtalsslut genom förhandlingar. Tyngdpunkten kommer att läggas på muntliga förhandlingar, 

skriftliga förhandlingar kommer dock att nämnas då stora förhandlingar ofta innefattar såväl 

muntliga sammanträden som skriftväxlingar. Dessutom kommer förhandlingar mellan fler än 

två parter att beröras då de prestationer som regleras genom dagens avtal ofta innefattar flera 

parter. För att uppnå detta syfte måste först en redogörelse av anbud-accept modellens 

ursprungliga tillämpningsområde framställas för att vi sedan skall kunna analysera hur väl 

denna modell kan anpassas till förhandlingssituationer. Det är allmänt erkänt att läran om 

avtals ingående visar en mångskiftande bild.
11

 Vi kommer därför att undersöka hur 

rättstillämparen löst de problem som uppkommer i anslutning till förhandlingsavtal och hur 

väl dessa lösningar stämmer överens med de allmänna avtalsrättsliga principerna som 

genomsyrar avtalsrätten. En kortfattad komparativ framställning mellan den svenska och den 

internationella rätten på området kommer att lämnas för att se hur den svenska avtalsrätten 

förhåller sig till den internationella. Det övergripande syftet med denna uppsats är därmed att 

undersöka huruvida vår tes som lyder: Anbud-accept modellen är otillräcklig för att avgöra 

en tidpunkt för avtalsbundenhetens inträde vid förhandlingsavtal kan verifieras eller 

falsifieras. Om vi lyckas med att verifiera denna skall det bearbetade materialet analyseras 

ytterligare för att lämpliga förslag till en eventuell ändring av lagen skall kunna presenteras. 

 

1.2 Tes 

Anbud-accept modellen är otillräcklig för att avgöra en tidpunkt för avtalsbundenhetens 

inträde vid förhandlingsavtal. 

1.3 Avgränsning 

För att begränsa uppsatsen omfång kommer vi endast att behandla de problem som anbud-

accept modellen ger upphov till vid själva avtalsslutet, problematiken som uppkommer i 

anslutning till tolkningen av avtalets innehåll kommer till stor del att lämnas därhän. De avtal 

som kommer att behandlas är endast de avtal som uppkommer efter förhandlingar, främst 

muntliga förhandlingar. På grund av detta kommer inte heller EDI- avtal
12

 att behandlas då 

dessa faller in under skriftliga förhandlingar samt faller utanför ämnet för denna framställning 

då elektronisk kommunikation endast berörs ytligt. Då AvtL:s modell för slutande av avtal är 

dispositiv kan det dessutom vara på sin plats att redogöra för de andra sätt på vilka avtal kan 

uppkomma. Parterna kommer ofta överens om att avtalsbundenhet skall inträda först efter att 

de båda undertecknat ett slutgiltigt avtal, så kallad avtalad skriftform. Detta sker ofta genom 

ett letter of intent i vilket man även kan avtala om stegvis låsning av förhandlingsposition. En 

redogörelse av samtliga dessa alternativ kommer därför att framställas. Då syftet med denna 

uppsats är att utreda lagens modell kommer vi genomgående att utgå från att parterna inte 

kommit överens om att lagen ej skall tillämpas. Redogörelsen av de alternativ som finns 

kommer därför att bli kortfattad, vi anser dock att det är värt att nämna att andra möjligheter 

till avtalsslut finns för att ge en rättvisande bild av avtalsrätten. Då den internationella handeln 

gett upphov till nya regleringar på avtalsrättens område anser vi det viktigt att även få med 

denna bit i uppsatsen. Vi kommer dock endast att redogöra för de befintliga reglerna, 

huruvida dessa liksom de svenska reglerna medför problem i den praktiska tillämpningen kan 

                                                             

11 Grönfors K. Avtalsgrundande rättsfakta s 10. 
12 EDI-avtal: ett avtal som reglerar hur elektronisk kommunikation skall ske och vidare vad som händer då 

kommunikationen misslyckas på ett eller annat sätt. Se Ramberg J. & Ramberg C. Allmän avtalsrätt s 95.  
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således inte behandlas då detta område är så pass stort att det i själva verket skulle ge upphov 

till en helt egen uppsats.    

 

1.4 Metod och material 

Metoden i denna uppsats kommer att vara rättsvetenskaplig metod då denna innefattar såväl 

rättskälleläran som juridisk metod. Den rättsvetenskapliga metoden innefattar dessutom andra 

metoder för att utreda rätten, exempelvis komparativ metod.
13

 Då en del i denna uppsats 

kommer att bestå av en komparativ analys tycks denna metod vara den mest lämpliga. Arbetet 

har sin utgångspunkt i vår tes. Denna bygger dock inte på egna värderingar, istället har vi valt 

att arbeta med hjälp av en tes då detta enligt Sandgren underlättar materialinsamling, 

koncentrerar och fokuserar uppsatsen samt gör denna slagkraftig.
14

 Vi har under arbetets gång 

vid ett flertal tillfällen tvingats ändra denna tes då denna från början var alltför omfattande, 

detta för att begränsa uppsatsens omfång. Litteratur har valts utifrån relevansen för uppsatsens 

ämne. Vi har medvetet valt de författare som tillmäts störst auktoritet inom avtalsrättens 

område, bland dem kan nämnas Kurt Grönfors, Axel Adlercreutz samt Bert Lehrberg. Dessa 

namn återkommer ständigt i olika sammanhang, exempelvis i praxis och rättsvetenskapliga 

artiklar. Praxis och artiklar har valts på liknande sätt för att ge underlag för argumentation och 

analys.  

 

En del problem har uppstått under arbetets gång. Bland annat har vi haft problem med att hitta 

motiven till 1915 års avtalslag då detta endast finns på vissa utvalda bibliotek och det har inte 

heller varit möjligt att göra ett fjärrlån. På grund av detta har vi istället fäst vår tillit till de 

kommentarer till lagen som upprättats av Grönfors och Almén. Vi är väl medvetna om att 

detta är sekundärkällor, men då dessa författare är auktoriteter på området anser vi att dessa 

kommentarer är mycket tillförlitliga. Det har dessutom varit svårt att hitta lämplig praxis som 

belyser problemen med anbud-accept modellens bollande av viljeförklaringar vid förhandling 

då detta inte är den egentliga tillämpningsfrågan. Istället har vi med hjälp av vår bearbetade 

praxis belyst andra problem som uppkommer i anslutning till modellen, bland annat vid 

vilken tidpunkt ett förhandlingsavtal skall anses bindande. De frågor som uppstått i anslutning 

till språk och formalia har lösts med hjälp av Att skriva Juridik- regler och råd.
15

    

2. Avtalslagens anbud-accept modell 

 

Det finns tre huvudtyper av avtal, formalavtal, realavtal och konsensualavtal. Både 

formalavtalen och realavtalen är undantagna från AvtL:s regler och det är således endast 

konsensualavtalen, där avtal uppstår genom utbyte av viljeförklaringar som åsyftas i AvtL 

kapitel 1. Vid lagens tillkomst var den teknik som användes vid avtalsslut så pass enkel att 

den med lätthet föll in under lagens anbud-accept modell.
16

 Det typiska avtalet i början på 

1900-talet rörde en engångstransaktion, exempelvis köp av råvaror eller boskap. Parterna 

träffades endast vid ett tillfälle och avtalet slöts muntligt. De fåtal gånger som avtalet 

nedtecknades skedde detta kortfattat. I dagens läge är situationen en annan. Dagens avtal 

föregås ofta av långvariga förhandlingar där många parter kan vara inblandade och innehållet 

är många gånger omfattande. De typer av prestationer som regleras är andra än de som 

                                                             

13 Sandgren C. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare- ämne, material, metod och argumentation s 39. 
14 A a s 29. 
15 Jensen U., Rylander S., Lindblom P-H. Att skriva juridik- regler och råd. 
16 Grönfors K. Avtalslagen s 57. 
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reglerades för 100 år sedan.
17

 Det är allmänt erkänt att läran om avtals ingående visar en 

mångskiftande bild till skillnad mot den ganska enkla bild man får endast genom att läsa AvtL 

1 §.
18

 Denna framställning skall därför ägnas åt att belysa en del av problematiken kring 

avtals ingående, nämligen avtals ingående efter förhandlingar. Men innan detta kan ske krävs 

först kunskap om de avtalsrättsliga principer som råder på området samt kunskap om AvtL:s 

anbud-accept modell. I resterande del av denna framställning är alla paragrafhänvisningar att 

hänföra till AvtL om inget annat specifikt anges. 

 

2.1 Avtalsrättsliga principer 

Den svenska obligationsrättskommittén utarbetade tillsammans med de norska och danska 

kommittéerna det lagförslag som ligger till grund för den svenska AvtL.
19

 Sverige var det 

första av de tre länderna som den 11 juni 1915 antog lagen, Norge och Danmark strax 

därefter.
 
1929 antog dessutom Finland en lag om avtal som till stora delar stämmer överens 

med de övriga nordiska länderna.
20

 Lagen är således endast tillämplig på rättshandlingar inom 

förmögenhetsrättens område men genom praxis har även analogitolkningar av lagens regler 

tillämpats på familjerättsliga handlingar. Syftet med 1915 års lag var att fastslå redan gällande 

rätt men även ett och annat nytt stadgande antogs.
21

 Varken i AvtL eller i annan lagtext finns 

någon definition på vad ett avtal är. Så som framgår av rubriken Lag om avtal och andra 

rättshandlingar på förmögenhetsrättens område är ett avtal en slags rättshandling.
22

 I motivet 

till lagen anförs att ”alla viljeförklaringar, vilka hava till syfte att grundlägga, förändra eller 

upphäva ett rättsförhållande”
23

 är en rättshandling i lagens mening. Det är alltså syftet med 

rättshandlingen som är avgörande och inte huruvida detta uppnås eller ej.
24

 Som en särskild 

typ av rättshandling räknas dessutom viljeförklaringar vilkas syfte är att bevara rådande 

rättsförhållanden.
25

 Termen viljeförklaring innefattar ett krav på att den som avgivit 

förklaringen har för avsikt att binda sig vid förklaringens innehåll. Förklaringen måste vidare 

komma till uttryck på sådant sätt att motparten kan uppfatta denna samt på sådant sätt att den 

erkänns av rättsordningen.
26

 Målet med ett avtal kan därför sägas vara att ge uttryck åt en 

överenskommelse mellan parterna samt att undvika tvist om avtalets innehåll och följder.
27

 

Den svenska avtalsrätten bygger på tre allmänna avtalsprinciper. Dessa principer har sin 

grund i vårt demokratiska och marknadsekonomiska samhällssystem. Individuell frihet och 

trygghet är en del av vår demokrati och vårt marknadsekonomiska system förutsätter frihet 

och säkerhet i avtalsförhållanden. Detta medför dock inte att principerna kan härledas direkt 

ur demokratin och marknadsekonomin, istället är det fråga om att ge principerna ett innehåll 

som är förenligt med samhällssystemet. Allmänna avtalsrättsliga principer ger uttryck för 

tankar och strävanden i avtalsförhållanden och får inte förstås som bindande normer. Istället 

bör de förstås som riktlinjer vilka lagstiftaren och rättstillämparen kan åsidosätta om särskilda 

skäl föreligger. De avtalsrättsliga principerna kan sägas ha en dubbel betydelse. Dels bildar de 

en grund på vilka normsystemet byggs upp och dels framträder de i rättstillämpningen, 

                                                             

17 Ramberg C. Vänbok till Axel Adlercreutz s 420. 
18 Grönfors K. Avtalsgrundande rättsfakta s 10. 
19 Almén T. & Eklund R. Lag om avtal – förord. 
20 A a s 7 f. 
21 A a s 8 f. 
22 Adlercreutz A. Avtalsrätt I s 20. 
23 A a s 20. 
24 A a s 20. 
25 Lehrberg B. Avtalsrättens grundelement s 35. 
26 Adlercreutz A Avtalsrätt 1 s 20. 
27 Nelson-Bülow H. Från förhandling till avtal- strategi, taktik och juridik s 14. 
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framförallt vid avtalskonflikter.
28

 Dessa avtalsprinciper genomsyrar hela avtalsrätten vilket 

medför att en redogörelse av dem kan vara på sin plats i detta inledande skede. 

 

1. Avtalsfrihet. Avtalsfriheten är ett uttryck för såväl demokratin som 

marknadsekonomin då individuell frihet är ett viktigt inslag för båda dessa. 

Avtalsfriheten finns inte direkt lagfäst och inte heller finns någon anledning att 

lagfästa denna då den finns underförstådd i AvtL dispositiva normer. Avtalsfriheten 

innefattar en möjlighet för individen att själv bestämma huruvida denne önskar att 

ingå avtal, med vilken denne önskar ingå avtal, en frihet för parterna att själva 

bestämma avtalets innehåll samt hur avtalet skall ingås.
29

 

2. Pacta sunt servanda. Avtalsbundenhet innebär att parterna skall fullgöra sina 

skyldigheter och förpliktelser i enlighet med avtalet. Bundenheten innefattar även en 

skyldighet för parterna att acceptera de påföljder som kan inträda vid avtalsbrott. 

Avtalsbundenheten försvaras genom att parter i ekonomiska förhållanden kan lita på 

att ingångna avtal skall hållas för att möjliggöra att ekonomiska kalkyler skall vara 

hållbara. Denna princip belyser demokratins krav på rättssäkerhet såväl som 

marknadsekonomins krav på ordning i ekonomiska mellanhavanden.
30

  

3. Skyddsprincipen. Skyddsprincipen återspeglar tryggheten i ett demokratiskt samhälle 

och erbjuder skydd för parternas intressen i avtalsförhållanden vilket är ett 

rättspolitiskt strävande. Skyddsprincipen har inget exakt innehåll eller räckvidd. 

Istället framträder den som en riktlinje när ett faktiskt behov är för handen. Principen 

skyddar i första hand parterna i förhållande till varandra, så kallat partsskydd, men 

även i förhållandet till tredje man som har intresse i avtalsförhållandet.
31

 

 

Dessa tre principer återspeglar rättspolitiska syften och bildar strävanden och mål som kan 

och bör fungera som riktlinjer vid utformningen av normer, tolkningen av normer och 

tillämpningen av normer. De tre principerna bildar tillsammans en helhet men trots detta 

händer det i den praktiska tillämpningen att dessa skapar motsättningar mellan varandra vilket 

kommer att framgå i det följande. Vid motsättningar mellan principerna finns ingen prioritet, 

ingen av dessa har därför något självklart företräde. Detta innebär inte att de allmänna 

avtalsrättsliga principernas vikt minskar utan nämnas bör att de även kan användas sida vid 

sida.
32

  

 

2.2 Anbud-accept modellen 

Utgångspunkten i de flesta I-länders rättsordningar är att ett avtal föreligger om det finns en 

gemensam partsvilja. Enligt AvtL finns inget formkrav för ingående av avtal utan partsviljan 

kan ta sig uttryck i såväl skrift, tal som handling.
33

 AvtL bygger på anbud-accept modellen 

och denna återspeglas i 1 §. Denna modell innebär att ett avtal kommer till stånd genom att en 

anbudsgivare avger ett anbud som besvaras med en accept.
34

 Avtalet består alltså av två 

rättshandlingar, anbud och accept.
35

 Om anbudet och accepten överensstämmer föreligger ett 

                                                             

28 Taxell L-E. Avtalsrätt- Bakgrund, Sammanfattning, Utblick s 34 f. 
29 A a s 36. 
30 A a s 39. 
31 A a s 40 f. 
32 A a s 42 f. 
33 Ramberg C. Internationella Avtal- i teori och praktik s 29. 
34 Grönfors K. Avtalsgrundande rättsfakta s 17. 
35 Adlercreutz A. Avtalsrätt I s 47. 



6 
 

bindande avtal
36

 förutsatt att accepten kommit anbudsgivaren tillhanda inom en viss 

acceptfrist.
37

 Denna modell är inte det enda sättet på vilket avtal kan slutas och Adlercreutz 

ställer sig frågande till om detta ens är en realistisk framställning i stora delar av fallen. 

AvtL:s kapitel 1 passar bäst i situationer där två personer på olika orter genom brev eller 

telegram sluter ett avtal.
38

 Enligt Lehrberg var AvtL:s författare väl införstådda i att de endast 

skrev en avtalslag som lämpade sig för vissa situationer.
39

 Det krävs en förståelse av modellen 

för att belysa problematiken med denna och nedan följer därför en redogörelse för anbud-

accept modellen. Följande frågor skall belysas: 

 

1. Vilken typ av viljeförklaring utgör anbud enligt AvtL? 

2. Vilka krav ställs på en accept och vilka konsekvenser uppstår då accepten inte 

överensstämmer med anbudet eller då accepten kommer anbudsgivaren till handa efter 

acceptfristens utgång? 

3. Vad finns det för möjlighet för parterna att ångra ett angivet anbud eller accept? 

 

2.2.1 Anbud 

Det är viktigt att avgöra när ett bindande anbud föreligger då det är denna rättshandling som 

utgör det första steget mot ett avtal.
40

 Det finns två olika principer för slutande av avtal, 

löftesprincipen och kontraktsprincipen. I Sverige tillämpas löftesprincipen som innebär att ett 

bindande avtal uppkommer i två steg.
41

 Det första steget innebär att anbudsgivaren är ensidigt 

bunden av sin förklaring då mottagaren tagit del av denna. Det andra steget innebär att 

motparten blir bunden av sin accept när denna kommer anbudsgivaren tillhanda. Då anbud 

och accept överensstämmer föreligger bundenhet för båda parter och ett avtal har kommit till 

stånd.
42

 Att anbudet är bindande när det kommit till mottagarens kännedom är avsett att 

skydda ”handelns och omsättningens intresse”
43

. Löftesprincipen kommer till uttryck genom 

en e contrario tolkning av 7 § då denna föreskriver att en återkallelse är ogiltig om den 

kommer till mottagarens kännedom senare än anbudet. Den andra principen, 

kontraktsprincipen, innebär att bundenhet för parterna inträder samtidigt. Detta gemensamma 

avtalsslut medför att bundenheten för parterna uppstår då accepten översänds enligt den så 

kallade ”mailbox rule”.
44

 Skillnaden mellan de båda principerna är att en anbudsgivare enligt 

löftesprincipen är bunden av sitt anbud och inte kan återkalla detta medan det är fullt möjligt 

enligt kontraktsprincipen då bundenheten inträder först genom accepten.
45

 En av 

anledningarna till att löftesprincipen anammades i den svenska avtalsläran är det tyska och 

schweiziska inflytandet som var stort vid lagens tillkomst.
46

 Motiven till AvtL framhåller att 

löftesprincipen medför att den som erhållit ett anbud genom brev eller telegram får en viss 

betänketid över huruvida denne önskar acceptera anbudet eller ej. Anbudsmottagaren skall 

under denna betänketid kunna lita på att anbudet står fast.
47

 I de fall löftesprincipen ändå 

                                                             

36 Grönfors K. Avtalsgrundande rättsfakta s 17. 
37 Ramberg J. & Ramberg C. Allmän avtalsrätt s 86. 
38 Adlercreutz A. Avtalsrätt I s 47. 
39 Lehrberg B. Avtalsrättens grundelement s 122. 
40 Ramberg J. & Ramberg C. Allmän avtalsrätt s 80. 
41 Ramberg C. Internationella Avtal- i teori och praktik s 28. 
42 Ramberg J. & Ramberg C. Allmän avtalsrätt s 84. 
43 Grönfors K. Avtalsgrundande rättsfakta s 25. 
44 Ramberg C. Internationella Avtal- i teori och praktik s 28. 
45 A a s 28. 
46 Grönfors K. Avtalsgrundande rättsfakta s 26. 
47 Adlercreutz A. Avtalsrätt I s 51 f. 
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skulle anses som betungande ansåg lagstiftaren att anbudsgivaren alltid kunde friskriva sig 

från bundenhet i enlighet med 9 § vilket inte är möjligt enligt kontraktsprincipen.
48

  

 

Vad krävs då för att ett anbud skall anses vara bindande? En fullständig och fullbordad 

rättshandling kräver enligt Adlercreutz att vissa kriterier skall vara uppfyllda: 

 

1. Att personen som företagit rättshandlingen hade för avsikt att företa just en 

rättshandling. I detta ligger ett krav på att den som företagit rättshandlingen har ett 

visst mått av medvetenhet, med andra ord en avsikt. Viktigt att påpeka är att det inte är 

den egna avsikten som är avgörande utan huruvida motparten haft anledning att antaga 

att anbudsgivaren hade för avsikt att företa en rättshandling. Detta ger uttryck för 

tillitsprincipen.
49

 Något som framstår som självklart men ändå kan vara värt att nämna 

i detta sammanhang är att parten som företagit rättshandlingen skall ha rättslig 

handelsförmåga.
50

 

2. Att rättshandlingen kommit till adressatens kännedom, med andra ord att 

rättshandlingen är utgiven. Det räcker alltså inte med att denna endast är upprättad. 

Motiveringen till detta är att skydda den som har för avsikt att företa rättshandlingen 

innan denne tagit ett slutgiltigt beslut. I och med utgivandet av rättshandlingen anses 

den rättshandlande ha markerat sin avsikt för motparten.
51

 

3. Att rättshandlingen dessutom har en adressat. Den måste alltså rikta sig till en eller 

flera andra personer. Vilken eller vilka dessa personer är behöver dock inte vara helt 

bestämt. 
52

 

4. Att rättshandlingen för att denna skall framkalla rättsverkningar har nåtts eller 

mottagits av adressaten.
53

 

5. Att innehållet är tillräckligt tydligt och preciserat för det ändamål rättshandlingen 

företagits. En rättshandling vilkens innehåll är i stor grad ofullständigt är rättsligt 

betydelselös och då inte heller gällande. Dock uppställs inget strängt krav på att 

innehållet skall vara fullständigt. Luckor kan fyllas ut men det finns gränser för hur 

långt den utfyllande verksamheten kan gå.
54

  

 

Påpekas bör att undantag finns från dessa krav. I den praktiska rättstillämpningen godtas att 

dessa ändamål tillgodoses genom andra förfaranden.
55

 

 

Om en anbudsgivare inte vill vara bunden av sin viljeförklaring kan detta markeras genom att 

anbudsgivaren uttryckligen förklarar att denna ej är bindande. En rättshandling som annars 

skulle klassificeras som bindande anbud i AvtL:s mening förlorar enligt 9 § denna ställning 

om uttryck som utan obligo, utan förbindelse eller friblivande läggs till förklaringen. I många 

fall är det dock oklart om en viljeförklaring är bindande. Den terminologi som används i 

realiteten överensstämmer inte alltid med terminologin i AvtL. Exempelvis är det ovanligt att 

en rättshandling betecknas som anbud. Det är dock inte beteckningen som avgör huruvida 

förklaringen skall tolkas som ett anbud i lagens mening utan innehållet.
56

 När man förhandlar 

                                                             

48 Grönfors K. Avtalsgrundande rättsfakta s 26. 
49 Adlercreutz A. Avtalsrätt I s 122. 
50 Lehrberg B. Avtalsrättens grundelement s 42. 
51 Adlercreutz A. Avtalsrätt I s 124 f. 
52 A a s 127. 
53 A a s 128. 
54 A a s 131. 
55 A a s 119 f. 
56 Ramberg J. & Ramberg C. Allmän avtalsrätt s 80 f.  
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bör man därför noga klargöra huruvida de utväxlande meddelandena skall vara bindande eller 

ej.
57

 Avtal kan även komma till stånd i situationer som inte direkt passar in under AvtL:s 

anbud-accept modell. Detta är situationer då parterna inte muntligen kommunicerar utan då en 

aktiv handling grundar avtalsbundenhet. Exempel på sådana så kallade konkludenta 

handlingar är ett vanligt bankomatuttag eller parkering av en bil.
58

  

 

2.2.2 Accept 

Det ställs även vissa krav på en accept för att denna skall anses som juridiskt bindande. 

Accepten skall uppfylla de kriterier som ovan nämnts för anbud. Förutom dessa skall accepten 

dessutom innehålla en förklaring om att anbudet antas. Om accepten kommer anbudsgivaren 

tillhanda inom en viss tidsfrist och överensstämmer med anbudet har ett avtal kommit till 

stånd.
59

 Men vad händer då om accepten inte stämmer överens med anbudet eller om accepten 

kommer anbudsgivaren tillhanda efter tidsfristens utgång? 

 

Oren accept 

En accept som inte överensstämmer med anbudet kallas oren accept och regeln om detta 

återfinns i 6 §. En oren accept innehåller ett svar om att anbud antages men genom tillägg, 

inskränkning eller förbehåll inte längre stämmer överens med det ursprungliga anbudet.
60

 

Tillägget, inskränkningen eller förbehållet måste således ha en materiell betydelse såtillvida 

att anbudets innehåll ändras för att det skall föreligga en oren accept.
61

 En oren accept kan 

enligt principen om gemensam partsvilja inte leda till avtal. 6 § 1 st. föreskriver därför att en 

oren accept gäller som avslag i förening med nytt anbud. Det är sedan upp till den 

ursprunglige anbudsgivaren att acceptera eller avslå det nya anbudet.
62

 På detta sätt kan 

avslag i förening med nytt anbud bollas fram och tillbaka vilket mer kan liknas vid en 

förhandlingsmodell än AvtL:s anbud-accept modell.
63

 Vid oren accept föreligger för 

anbudsgivaren en risk att bli bunden till avtal genom passivitet. Regeln i 6 § 2 st. innehåller 

ett antal svårtillämpade rekvisit. För det första krävs att det verkligen är fastställt att accepten 

är oren. För det andra skall den som avgivit accepten varit i god tro om att denna i själva 

verket var en ren accept och för det tredje skall mottagaren av denna insett att det var en oren 

accept och dessutom måste denne ha insett att avgivaren var i god tro. Om alla dessa rekvisit 

är uppfyllda kan den ursprunglige anbudsgivaren bli bunden till avtalet genom passivitet om 

denne inte utan oskäligt uppehåll invänder mot den orena accepten. Svårigheterna i 

tillämpningen av denna passivitetsregel ligger i att en prövning måste ske av den ena partens 

insikter i motpartens insikter. Detta dubbla insiktsrekvisit medför enligt J. och C. Ramberg att 

det är frestande att överge lagtextens ordalydelse för att utsträcka tillämpningen av lagrummet 

även till situationer där avsändaren är i ond tro.
64

 Vid orena accepter får man i svensk rätt 

därför fråga sig om bundenhet föreligger på grund av parternas handlande. Svårigheterna med 

att passa in det praktiska handlandet i den teoretiska modellen medför tendenser till att förbise 

vad som är anbud och vad som är accept och istället koncentrera frågan till om det föreligger 

gemensam partsvilja.
65

  

                                                             

57 Ramberg C. Internationella Avtal- i teori och praktik s 27. 
58 Ramberg J. & Ramberg C. Allmän avtalsrätt s 98.  
59 Lehrberg B. Avtalsrättens grundelement s 43. 
60 Adlercreutz A. Avtalsrätt I s 62. 
61 Almén T. & Eklund R. Lag om avtal s 19. 
62 Adlercreutz A. Avtalsrätt I s 62. 
63 Grönfors K. Avtalsgrundande rättsfakta s 67. 
64 Ramberg J. & Ramberg C. Allmän avtalsrätt s 112. 
65 Ramberg C. Internationella avtal- i teori och praktik s 28. 
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Sen accept 

Tanken vid en sen accept är densamma som vid en oren accept. Den sena accepten gäller även 

den som avslag i förening med nytt anbud enligt 4 § 1 st. En accept bedöms enligt 2 § 1 st. e 

contrario som sen om denna ej kommit anbudsgivaren tillhanda inom en i avtalet föreskriven 

acceptfrist. Om ingen sådan finns föreskriven i anbudet skall anbudet ha kommit 

anbudsgivaren tillhanda inom skälig tid
66

 så kallad legal acceptfrist.
67

 Ett muntligt anbud 

måste dock antas omedelbart om inte anstånd med detta har meddelats.
68

 Även i anslutning till 

sen accept finns en passivitetsregel. Denna återfinns i 4 § 2 st. och föreskriver att en 

anbudsgivare riskerar bundenhet då den som avsänt accepten varit i god tro om att denna 

kommit fram i rätt tid och anbudsgivaren måste inse detta. För att undvika att ett avtal 

kommer till stånd måste den ursprunglige anbudsgivaren då meddela motparten utan oskäligt 

uppehåll.
69

 Som framgår föreligger inte något dubbelt insiktsrekvisit i detta fall vilket torde 

medföra en mindre problematisk tillämpning av regeln.  

 

2.2.3 Återkallelse 

Att bundenhet föreligger är detsamma som att en part inte längre har någon rätt att återkalla 

sitt anbud eller accept. Som tidigare nämnts finns en skillnad mellan löftesprincipen och 

kontraktsprincipen då bundenhet inte uppstår samtidigt enligt de båda principerna.
70

  

 

2.3 Modellens tillämpningsområde och grundläggande principer 

Vardera parten blir enligt löftesprincipen bunden av sin respektive viljeförklaring. Denna syn 

präglade svensk rätt redan innan 1915 års lag om avtal utformades. Under denna viljeteoris tid 

var det just partsviljan som skapade avtalsbundenhet. Trots detta tog lagstiftaren avstånd från 

viljeteorin till förmån för tillitsteorin. Tillitsteorin bygger på att det är motpartens tillit till 

viljeförklaringen som ger upphov till avtalsbundenhet, detta till skydd för affärslivet.
71

 I 

motiven förklaras att ett anbud som kommit till motpartens kännedom inte längre kan 

återkallas. Av detta framgår att tillitsteorin är det grundläggande då motparten skall kunna 

förlita sig på det mottagna anbudet. Då avtalet ses som det rättsfaktum som fastslår 

förpliktelser och rättigheter är det partens vilja att själv bli bunden, inte hans vilja att 

underkasta sig motpartens viljeförklaring som skapar bundenheten. I Sverige har tillitsteorin 

dominerat juristernas uppfattningar i generationer.
72

 Den svenska avtalsrättens modell för 

ingående av avtal kan alltså efter lagens införande 1915 sägas bestå av två principer: 

löftesprincipen och tillitsprincipen. Partsviljan kan sägas utgöra en tredje beståndsdel.
73

 

Tillitsprincipen och löftesprincipen utgjorde tillsammans något nytt och modernt i motsats till 

det gamla systemet.
74

 Enligt Grönfors har dock partsviljan, som har ett nära samband med 

avtalsfriheten, fått mindre betydelse än förr. Då full avtalsfrihet råder är partsviljan den 

självklara utgångspunkten för avtalsbundenhet. Men på grund av utvecklingen med tvingande 

regler på olika områden, exempelvis konsumentskyddet, minskar avtalsfriheten och därmed 

                                                             

66 3 § 1 st. AvtL. 
67 Almén T. & Eklund R. Lag om avtal s 19. 
68 3 § 2 st. AvtL. 
69 Ramberg J. & Ramberg C. Allmän avtalsrätt s 90. 
70 A a s 84. 
71 Grönfors K. Avtalsgrundande rättsfakta s 18. 
72 A a s 24. 
73 A a s 27. 
74 A a s 26. 
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även partsviljans betydelse.
75

 Anbudet är ett uttryck för anbudsgivarens vilja att bli bunden 

vid sin förklaring. Härmed uppkommer en anbudsbundenhet. Accepten i sin tur är ett uttryck 

för acceptgivarens vilja att bli bunden vid anbudet. Då accepten kommit anbudsgivaren 

tillhanda föreligger en gemensam viljeförklaring och en avtalsbundenhet uppkommer då 

automatiskt. Anbudsbundenheten övergår i detta ögonblick till en avtalsbundenhet.
76

 En 

förutsättning för att bundenheten skall inträda är dock att det föreligger konsens mellan 

parterna. Detta innebär att samstämmighet råder mellan parternas viljeförklaringar. Om 

däremot samstämmighet inte föreligger, dissens, är huvudregeln att inte heller bundenhet 

föreligger.
77

 Detta tycks vara ett uttryck för den gemensamma partsviljan som läggs till grund 

för ett avtal. Anbud-accept modellen har getts en generell tillämplighet och den används vid 

avgöranden på hela förmögenhetsrättens område. Anledningen till detta är att modellen just 

genom sin enkelhet och anpassningsbarhet kan tillämpas på ett utvidgat sätt.
78

 Ibland görs 

dock tolkningar av lagmodellen på situationer som ligger för långt utanför det område som 

lagstiftarna hade i åtanke och detta leder enligt Grönfors till närmast groteska resultat
79

 vilket 

kommer att undersökas i anslutning till avtalsslut genom förhandlingar.  

 

2.4 Tidpunkten för avtalsbundenhetens inträde 

 Att bestämma en exakt tidpunkt för avtalsbundenhetens inträde är en svårighet med 

modellen. 1 § föreskriver att anbud om slutande av avtal samt accept är bindande men 

paragrafen säger ingenting om när denna bundenhet inträder. I motiven till lagen uttalas att en 

förutsättning för bundenhet är att anbud eller accept kommit till motpartens kännedom. Någon 

närmare förklaring till när rättshandlingen skall anses ha kommit till motpartens kännedom 

anges inte. Det ansågs vid lagens tillkomst vara obehövligt och olämpligt att reglera denna 

fråga då detta kunde leda till missförstånd angående att man därmed skulle ha fastslagit en 

tidpunkt som blir avgörande för de rättsverkningar som avtalet ger upphov till.
80

 Av detta 

framgår att varken lagtext eller motiv reglerar någon exakt tidpunkt för avtalsbundenhetens 

inträde. Något som tycks förvånande då det är denna bundenhet som ger upphov till ett avtal. 

De många olika typer av avtal och de många olika modellerna för avtals ingående i dagens 

samhälle medför att det kan vara svårt att ange någon enhetlig modell för när avtalsbundenhet 

skall anses ha uppkommit. Nedan följer en redogörelse för hur avtal kommer till stånd efter 

föregående förhandlingar. Dessutom skall ett försök att passa in avtalsförhandlingen i anbud-

accept modellen att framställas. 

3. Förhandlingsavtal 

 

Då reglerna angående avtalsslut i AvtL är dispositiva och ofullständiga är det fullt möjligt för 

avtalsparter att själva bestämma hur avtalsbundenhet skall komma till stånd.
81

 Vid stora 

affärsuppgörelser där betydande belopp är involverade är det vanligt förekommande med 

förhandlingsavtal. Ett förhandlingsavtal är resultatet av förhandlingar mellan parter som 

gemensamt har bidragit till avtalets form. Mönstret för förhandlingsavtalens tillkomst kan 

                                                             

75 Grönfors K. Avtalsgrundande rättsfakta s 29. 
76 Grönfors K. Avtalsgrundande rättsfakta s 21. 
77 Vahlén L. Avtal och tolkning s 163. 
78 Grönfors K. Avtalslagen s 58. 
79 A a s 59. 
80 Grönfors K. Avtalsgrundande rättsfakta s 21. 
81 Ramberg J. & Ramberg C. Allmän avtalsrätt s 92. 
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variera och någon ensartad modell för avtalens bundenhet kan inte utan svårighet uppställas.
82

 

Att ett avtal kan upprättas på detta sätt sågs av lagstiftaren som självklart.
83

 Möjligheten för 

parterna att själva bestämma hur ett avtal skall ingås är viktig för att undanröja oklarheter 

angående tidpunkten för bundenhet.
84

 Det kan därför i det inledande skedet vara en fördel att 

komma överens om att bundenhet inte föreligger förrän båda parter har undertecknat ett 

skriftligt dokument. Detta kallas avtalad skriftform och erkänns av de flesta rättsordningar.
85

 

Vid förhandlingar som pågår under en längre period är det inte helt lätt att bedöma vilka 

förslag som är juridiskt bindande och vilka som endast utgör en del i förhandlingsprocessen.
86

 

Uttryckssättet blir avgörande och detta bedöms efter tolkning och rättslig kvalificering av de 

fakta som framkommit. Här kan sedvänja och handelsbruk få stor betydelse.
87

  

 

Vägen till ett avtal vid förhandling kan delas in i ett antal faser som kortfattat beskrivs nedan: 

1. Förberedelsefasen. En bra förberedelse ger större möjligheter till ett gott 

förhandlingsresultat. I detta stadium är det en fördel att skaffa sig en helhetsbild såväl 

som detaljkunskaper inom avtalsområdet. Att vara väl förberedd ökar chansen att 

kunna besvara och möta invändningar under förhandlingen och dessutom kunna föra 

hållbara argument för sin sak.
88

 Det är av stor vikt att veta vad det är man vill 

åstadkomma med avtalet. En tydlig målformulering är därför betydelsefull.
89

 

2. Förhandlingsfasen. I det inledande skedet av förhandlingen är det vanligt att upprätta 

en förhandlingsordning. Denna skall fastställa vad som skall förhandlas och vilken 

prioritet de olika frågorna skall ha. Fördelen med en förhandlingsordning är att skapa 

ordning vid förhandlingarna genom att parterna vet vilka frågor som skall behandlas 

och när dessa skall behandlas. Dessutom minskar risken för att få nya frågor inkastade 

under förhandlingens gång.
90

 När förhandlingen väl påbörjas kan detta ske såväl 

muntligt som skriftligt.
91

 Det är vanligt att olika förslag till lösningar bollas fram och 

tillbaka. Som tidigare nämnts är det under en långvarig förhandling svårt att avgöra 

vad som är juridiskt bindande och vad som endast är en del i förhandlingsprocessen. 

En fördel är därför att komma överens om avtalad skriftform i det inledande skedet.
92

 

3. Slutförhandlingsfasen. När parterna nått så långt i sina förhandlingar att samtliga 

frågor är lösta är det dags för en slutförhandling. Vid denna summeras samtliga frågor 

och det är vanligt att parternas avtalsskrivare närvarar. Dessas uppgift är att formulera 

själva avtalstexten som parterna sedan finslipar med hjälp av sina respektive jurister. 

Det slutliga steget är en gemensam genomläsning av hela dokumentet innan 

förhandlingarna förklaras avslutande och avtalet undertecknas.
93

  

4. Genomförandefasen. När avtalet väl är undertecknat återstår genomförandet av vad 

som avtalats. 
94
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3.1 Ansvar under förhandling 

Vid långvariga förhandlingar upplever parterna ofta att avtalsbundenheten inträder successivt. 

Under förhandlingens gång enas parterna om olika delvillkor och ju längre förhandlingen 

fortskrider desto svårare kan parten uppleva att det är att avbryta förhandlingen. Rent rättsligt 

kan bundenheten dock inte inträda successivt. Parterna är antingen bundna eller inte. Trots att 

avtalsparter ofta känner en moralisk förpliktelse att nå ett avtal är de juridiskt sett fria att 

lämna förhandlingarna när de så önskar.
95

 Detta innebär att en part kan avbryta förhandlingen 

utan att meddela motparten.
96

 Det kan dock vara en fördel att meddela motparten om man inte 

längre önskar nå ett avtalsslut för att undvika skadestånd för negativt kontraktsintresse
97

 med 

vilket menas att motparten ”ska ersättas som om kontraktet aldrig kommit till stånd”.
98

 

Däremot leder passivitet, underlåtenhet att meddela motparten, i svensk rätt normalt inte till 

avtalsbundenhet. I andra rättsordningar är benägenheten att anse att avtal uppkommit genom 

passivitet större. Det är inte heller ovanligt att skadeståndet i andra rättsordningar skall 

motsvara det positiva kontraktsintresset.
99

 Med positivt kontraktsintresse menas att motparten 

”ska få ersättning för de vinster som uteblivit”
100

 till följd av att något avtal inte kommit till 

stånd.  Det är därför en fördel att alltid meddela motparten om man inte längre har för avsikt 

att slutföra förhandlingarna.
101

 Huvudregeln i svensk rätt är att bundenhet vid långvariga 

förhandlingar inte uppstår förrän i slutskedet då parterna har en möjlighet att granska samtliga 

villkor. I praktiken innebär detta att bundenheten inträder då det slutgiltiga avtalet 

undertecknas av parterna. Rättsläget är dock på denna punkt något oklart och en bedömning 

av vad parterna gemensamt har åsyftat måste läggas till grund.
102

 

 

3.1.1 Letter of intent 

Då AvtL:s kapitel 1 är dispositivt finns en möjlighet för parterna att själva avtala om hur avtal 

skall komma till stånd.
103

 Detta kan exempelvis ske genom ett letter of intent. Letter of intent 

benämns med svenska termer ofta som avsiktsförklaring och principöverenskommelse.
104

 I ett 

letter of intent dras huvudlinjerna för det slutliga avtalet upp och målet med avtalet anges. 

Avsiktsförklaringen blir sedan avlöst av det slutgiltiga avtalet.
105

 I förstadiet till ett avtal 

mellan två parter kan rättsläget ibland vara ovisst, terminologin som används kan vara både 

förvirrande och vilseledande för parterna. Vid förhandlingar gällande omfattande avtal kan 

ibland diskussioner och dokumentation leda till viss bundenhet innan överenskommelse 

rörande huvudavtalet har träffats. Parterna kan därför upprätta ett letter of intent för att 

klargöra vid vilken tidpunkt bundenheten skall inträda. Syftena med letters of intent kan vara 

att säkerställa att viss information inte sprids vidare till annan än avtalsparterna, att motparten 

inte för förhandlingar parallellt med andra parter eller helt enkelt för att åstadkomma en 

förhandlingspsykologisk effekt. Det sistnämnda fallet tillmäts ingen rättslig betydelse. Det är 

viktigt att noga klargöra vilka syftena var vid upprättandet av avsiktsförklaringen för att 
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underlätta tolkning av detta.
106

 Att avgöra huruvida dessa avsiktsförklaringar är juridiskt 

bindande eller ej är inte helt lätt. Avgörande för den bedömningen är bland annat rådande 

omständigheter vid tillkomsten, lydelsen och tidpunkten för tecknandet.
107

 Även i praxis 

belyses problematiken med den rättsliga innebörden av ett letter of intent. Bland annat i NJA 

1990 s 745 uttalar HD att det råder betydande osäkerhet om vilka rättsverkningar en 

avsiktsförklaring har där det saknas bindande klausuler. Det anses dock att ett letter of intent 

är moraliskt bindande.
108

  

 

Något som blivit allt vanligare i dagens affärsuppgörelser är att parterna stegvis låser sina 

positioner allteftersom förhandlingen fortlöper. Avtalsinnehållet växer då fram i etapper.
109

 

Detta sätt att sluta avtal ligger långt ifrån lagmodellen då avtalet uppkommer stegvis och 

dessa stegvisa låsningar inte kommit till genom anbud och accept. Denna låsning kan ta sig 

uttryck i ett letter of intent såväl som i ett protokoll.
110

 Konsekvensen av detta är att någon tid 

för avtalsbundenhetens inträde inte kan fastställas. Huruvida bundenhet föreligger eller ej får 

avgöras med hänsyn till vad parterna direkt eller indirekt har avtalat.
111

 I det följande är 

utgångspunkten att avtalad skriftform inte föreligger.   

 

3.2 Förhandlingsbud 

Vid förhandlingar som pågår under en längre period bollas ofta olika förslag fram och tillbaka 

vilket medför juridiska svårigheter med att passa in de olika viljeförklaringarna i lagens 

anbud-accept modell. Huruvida de olika förslagen utgör anbud eller accept enligt AvtL 

framstår som verklighetsfrämmande.
112

 Vid vilken tidpunkt avtalsbundenheten inträder 

erbjuder en del rättsliga problem, bundenheten kan ha uppkommit i såväl ett tidigt som sent 

stadium. Det kan till och med gå så långt att fullgörelse redan har påbörjats under 

förhandlingens gång, i ovanliga situationer kan fullgörelsen dessutom helt ha avslutats.
113

 

Som tidigare påpekats är det svårt att avgöra vilka förslag som skall anses vara juridiskt 

bindande och vilka som endast utgör en del i förhandlingsprocessen.
114

 Hur kan då detta 

komma sig? Antag att två parter förhandlar med varandra varpå den ena parten uttrycker ett 

förslag, ett delvillkor. Denne har då uttryckt en avsikt. Denna avsikt torde vara uttryck för en 

viljeförklaring då det framstår som förvånande om parten skulle lägga fram ett förslag som 

denne inte skulle vilja binda sig vid, vilket även motparten bör kunna förutsätta. Då förslaget 

framställts till motparten måste det även anses vara utgivet då denna viljeförklaring markerar 

avsikten för motparten. Detta riktar sig även till en speciell adressat, nämligen motparten och 

förslaget kommer dessutom denne till handa i samma ögonblick som den framställs för 

motparten vilket medför att förklaringen mottagits. Antag dessutom att detta är detaljerat till 

sitt innehåll. Det är då tydligt och preciserat. Förhandlingsbudet uppfyller då alla de kriterier 

Adlercreutz
115

 ställt upp för ett bindande anbud. Antag slutligen att motparten accepterar detta 

förslag omedelbart och utan ändringar. Det föreligger då två överensstämmande 

viljeförklaringar angående delvillkoret. Är då detta delvillkor bindande för parterna? 
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Rättsläget är här något oklart och det finns inget entydigt facit som passar alla typer av 

situationer. Huvudregeln torde dock vara att bundenhet inte inträder förrän samtliga delvillkor 

är framförhandlande och ett slutligt avtal är undertecknat.
116

 Problematiken kring detta skall 

nedan belysas för såväl muntliga som skriftliga förhandlingar och ett försök att passa in dessa 

i anbud -accept modellen skall presenteras. 

3.2.1 Muntliga förhandlingar 

Det är inte ovanligt att stora förhandlingar sker muntligen. Detta kan vara en fördel då 

motpartens reaktioner lättare kan avläsas och lämpliga formuleringar vid behov kan 

diskuteras.
117

 Vid vilken tidpunkt bundenheten inträder kan variera från förhandlingens 

inledande skede tills det att fullgörelse skett. Denna flexibilitet medför stora svårigheter med 

att uppställa någon ensartad modell för tidpunkten av avtalets ingående. När enighet slutligen 

föreligger mellan förhandlingsparterna befinner man sig vanligtvis på sådant avstånd från 

anbud-accept modellen att denna knappast kan tillämpas. Detta är vanligt vid förhandlingar 

mellan närvarande parter, med andra ord muntliga förhandlingar.
118

 En förklaring av AvtL:s 

bestämmelser om muntliga anbud och accepter kan här vara på sin plats. Enligt 3 § 2 st. skall 

anbud som lämnas muntligen antagas omedelbart om inte anstånd med svaret medgives. Av 

detta framgår att det inte föreligger någon acceptfrist som vid exempelvis brevväxling. Detta 

medför att motparten genast måste acceptera det muntliga anbudet om inte detta skall förfalla. 

Vid långvariga förhandlingar där komplicerade förhållanden skall regleras är det knappast 

förvånande om motparten behöver betänketid. Förutsatt att något anstånd inte lämnats av 

anbudsgivaren skulle en accept vid ett senare tillfälle enligt anbud-accept modellen troligen 

ses som en sen accept enligt 4 § 1 st. vilken då skall gälla som avslag i förening med nytt 

anbud. Den ursprunglige anbudsgivaren får då ta ställning till huruvida denne vill acceptera 

anbudet eller ej. Frågan är då huruvida en avtalspart vid varje förslag i förhandlingen måste 

meddela motparten anstånd med accepten för att inte anbudet skall förfalla? Troligtvis är båda 

parter under förhandlingens gång införstådda med att anstånd inte behöver lämnas och att 

motparten behöver tänka över vissa aspekter innan enighet uppnås. Därför torde det endast 

vid konflikter angående huruvida bundenhet föreligger eller ej aktualiseras frågor av detta 

slag. Som framgår av ovanstående information ger en strikt tolkning av lagens bestämmelser 

för handen att ett anbud som inte genast accepteras förfaller och någon bundenhet har således 

inte uppkommit. Enligt AvtL:s modell torde det alltså vara fullt möjligt att i början av en 

förhandling lämna en viljeförklaring men om inte motparten genast accepterar har 

anbudsgivaren full rätt att inte binda sig vid en senare accept. Hur ligger det då till om 

motparten genast lämnar ett svar men detta på något vis avviker från anbudet? Enligt 6 § 1 st. 

är det då fråga om en oren accept vilket skall gälla som avslag i förening med nytt anbud. Den 

ursprunglige anbudsgivaren har då återigen att ta ställning till huruvida denne vill acceptera 

det nya anbudet eller ej. På detta sätt kan avslag i förening med nytt anbud bollas fram och 

tillbaka under en förhandling vilket enligt Grönfors mer liknar en förhandlingsmodell än 

anbud-accept modellen. Detta bollande av anbud-accept fram och tillbaka kallas perpetuum 

mobile-effekten.
119

 Som framgår av detta erbjuder anbud-accept modellen en lösning på hur 

muntliga förhandlingar kan lösas även om modellen kanske inte framstår som optimal vid 

avtalsslut genom muntliga förhandlingar. Men på detta sätt är det i alla fall teoretiskt möjligt 

att bolla viljeförklaringar fram och tillbaka. Den procedur lagstiftaren hade som förebild vid 

modellens tillkomst var att anbudet skulle vara så tydligt utformat att detta vid ett antagande 
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skulle tjäna som underlag till avtalets innehåll. Lagstiftarens utgångspunkt var att anbud och 

accept skickades med brev eller telegram och på detta förfaringssätt fungerar modellen bra. 

Vid individuella muntliga förhandlingar med en gemensam uppbyggnad av villkor uppfyller 

modellen tyvärr inte sitt syfte lika bra. En mängd orena accepter som följer efter varandra 

medför att man har lämnat det kärnområde som lagstiftaren åsyftat vid utformningen av 

modellen.
120

 Av detta framgår att det enligt anbud-accept modellen är svårt att fastslå någon 

tidpunkt för bundenhetens inträde. Enligt Grönfors måste tidpunkten för avtalets uppkomst då 

”avgöras med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet”
121

. 

3.2.2 Skriftliga förhandlingar 

En förhandling kan även ske genom skriftväxling. Detta förfarande tycks passa in bättre i 

AvtL:s modell än en muntlig förhandling. Ett anbud är bindande enligt 1 § 1 st. Motparten 

kan sedan acceptera anbudet, avslå anbudet eller ändra anbudet vilket ses som avslag i 

förening med nytt anbud enligt 6 § 1 st. Den ursprunglige anbudsgivaren får då ta ställning till 

huruvida denne vill acceptera eller avslå detta. 

 

Lagstiftaren kunde vid lagens tillkomst knappast förutse alla olika sätt att sluta avtal. Vid 

lagens utformning fanns inte en tanke på att datorer och elektronisk generering skulle kunna 

ersätta den traditionella skriften. Användningen av informationsteknik (IT) tillsammans med 

nya handelsmönster har ändrat förutsättningarna för de rättsliga bedömningarna. Anbud och 

accept utväxlas fortfarande mellan parterna och enda skillnaden är att denna utväxling numera 

även kan ske på elektronisk väg istället för det traditionella brevet eller telegrammet. Denna 

skillnad medför endast begränsad problematik.
122

 När skall exempelvis ett elektroniskt 

dokument anses ha kommit mottagaren tillhanda? Dessa nya frågor angående IT gav upphov 

till en offentlig utredning år 1996. Utredningen slog fast att ett elektroniskt dokument har 

kommit mottagaren tillhanda då meddelandet har överförts till den ”funktion i adressatens 

informationssystem där meddelanden tas emot”
123

. Detta är mottagarens elektroniska adress 

och kan jämföras med ett meddelande som genom post skickats till mottagarens kontor. Om 

mottagaren istället innehar ”en elektronisk brevlåda hos ett företag som tillhandahåller sådana 

tjänster”
124

 anses meddelandet vanligtvis ha kommit mottagaren tillhanda då meddelandet 

kommit till denna brevlåda. Ett meddelande sänds visserligen på avsändarens egen risk i de 

fall de föreskrivs att ett meddelande skall komma mottagaren tillhanda men avsändarens risk 

skall inte behöva bli beroende av huruvida mottagaren hämtar detta omedelbart eller ej.  

Anledningen till att dessa två typer av elektroniska adresser inte behandlas olika är för att 

avsändaren inte kan avgöra huruvida denna sänder sitt meddelande direkt till mottagarens 

elektroniska adress eller till ett företag som tillhandahåller elektroniska meddelanden. I det 

senare fallet krävs då en åtgärd från adressaten för att denne skall få ta del av meddelandet då 

detta ligger lagrat hos det företag som tillhandahåller tjänsten.
125

 Ytterligare problem 

aktualiseras i anknytning till elektronisk post men då detta hamnar utanför ämnet i denna 

uppsats kommer detta inte att behandlas närmare. Med ovanstående information ville vi 

påvisa en del av problematiken kring IT-utvecklingen och hur utredningen ansåg att 

domstolarna kan tillämpa de avtalsrättsliga reglerna om avtalsslut trots den utveckling som 
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skett inom området. På grund av detta ledde utredningen inte till några större ändringar i 

AvtL.
126

 

3.2.3 Förhandling mellan fler än två parter 

Sedan gammalt är begreppet avtal starkt förknippat med en bundenhet mellan endast två 

personer. AvtL:s modell bygger därför på avtalsförhållande mellan två parter och 1 § 

föreskriver att anbud och svar är bindande för dem som avgivit dessa. Redan i första 

paragrafen är det endast två rättssubjekt som omnämns, nämligen anbudsgivaren och 

anbudsmottagaren. Då inget sägs om en tredje part finns två tänkbara lösningar enligt 

Grönfors. Antingen kan stadgandet förstås på sådant vis att bundenhet aldrig kan uppkomma 

för någon tredje part eller också kan bundenhet för en tredje part endast i sällsynta 

undantagsfall förekomma. AvtL:s genomgående lagstiftningsteknik uppmuntrar till 

motsatsslut och den sista lösningen är därför troligtvis närmast modellen. Dessutom har 

tvåpartsmodellen i särskilda fall överskridits.
 
Den teoretiska anbud-accept modellen måste 

knytas an till verklighetens parter vilka kan vara fler än två.
127

 Vem klassificeras i sådana 

situationer som anbudsgivare och anbudsmottagare? Grönfors framför att ett möjligt 

tillvägagångssätt i förhandlingar mellan fler än två parter är att bedöma den som sist avgivit 

ett jakande svar som anbudsmottagare och den som avgivit detta anbud bedöms då som 

anbudsgivare. På detta sätt får man räkna baklänges. Detta resonemang är säkerligen 

behjälpligt i många situationer. Men i andra situationer kan det till och med vara svårt att 

urskilja vem en medkontrahent är och då ger resonemanget föga vägledning. Ett exempel då 

det kan vara problematiskt att avgöra vem som är medkontrahent är den situationen då en 

varuleverans sker genom en speditör till en rörelse. Varuleveranserna sker kanske med 

fakturor, på vilka endast en vag firma finns angiven och rörelsen består av såväl fysiska som 

juridiska personer.
 128

 Vem är i detta fall motpart? Av detta framgår att det i många situationer 

kan vara svårt att avgöra vem som skall anses vara anbudsgivare och anbudsmottagare, i vissa 

situationer till och med svårt att avgöra vilka som är parterna i ett avtal. Om det är 

problematiskt att tillämpa anbud-accept modellen på förhandlingar mellan två parter torde det 

onekligen vara ännu mer problematiskt att få in fler parter i modellen.   

 

Antag att tre parter förhandlar varav part A avger ett anbud som uppfyller alla de krav som 

ställs upp på ett bindande anbud. Part B antar detta anbud men part C vill däremot ha vissa 

detaljer reglerade på ett annat sätt. Klart är att part A i detta fall är anbudsgivare och eftersom 

anbudet riktar sig till part B och C borde dessa vara anbudsmottagare. Så långt är det ganska 

problemfritt att passa in situationen i modellen. Men hur blir det nu när part B accepterar 

anbudet men inte part C? Är anbudet och accepten bindande mellan part A och B? Dessa har 

ju uttryckt överensstämmande viljeförklaringar vilket är en förutsättning för avtalsbundenhet. 

Och hur blir det i denna situation med part C? Klart är att inget bindande avtal uppkommit 

mellan part A och part C. Istället torde part C ha avgivit en oren accept vilket skall ses som 

avslag i förening med nytt anbud enligt 6 § 1 st. Den ursprunglige anbudsgivaren får då ta 

ställning till part C:s anbud. Men hur blir det då med part B? Är denne bunden vid den accept 

som tidigare avgivits på part A:s anbud eller kan part B nu välja huruvida denne vill binda sig 

vid part C anbud istället? Endast av detta enkla exempel kan man se hur problematiskt det blir 

att avgöra vem som skall anses vara anbudsgivare respektive anbudsmottagare i 

flerpartsförhållanden. Och i detta exempel är det endast ett anbud som bollas fram och tillbaka 

med accept och oren accept. Av detta kan ingen annan slutsats dras än att en förhandling där 
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ett stort antal förslag bollas fram och tillbaka medför att det torde vara näst intill omöjligt att 

avgöra vem som i slutändan skall iklädas rollen som anbudsgivare och anbudsmottagare. 

Enligt Grönfors löses detta problem genom att dessa etiketter sätts på vardera parten utan 

någon närmare motivering.
129

 Detta framstår som ett tvivelaktigt sätt att lösa problemet med 

modellen och frågan vi ställer oss är vilket syfte det egentligen fyller? Dagens samhälle 

kräver mer komplicerade partsförhållanden än vad som var fallet vid lagens tillkomst 1915. 

Modellen har nu visat sig vara otillräcklig men detta löses till en del genom domstolarnas 

instanser. Dessa har byggt ut och kompletterat modellen med hjälp av juridiska instrument, 

exempelvis passivitetsbindningar och konkludent handlande.
130

 Den rättsbildning som sker 

genom domstolarna riskerar att bli ”ojämn och tillfällig”
131

 eftersom rättsbildningen blir 

beroende av vilka tvister som kommer under domstolens prövning.
132

 

3.3 Förhandlingsbudens juridiska ställning 

Förhandlingsbud ses normalt inte som juridiskt bindande och det är därför viktigt att skilja på 

förhandlingsstadiet och stadiet där bindande viljeförklaringar kommer till uttryck.
133

 Detta 

framstår som något häpnadsväckande. Om de olika delvillkoren trots att de uppfyller alla krav 

på att vara bindande rättshandlingar enligt anbud-accept modellen inte blir bindande parterna 

emellan medför detta en risk för att förhandlingarna aldrig når sitt slutskede. Det skulle alltså 

vara praktiskt möjligt att komma överens om en massa delvillkor, men så länge inte det 

slutgiltiga avtalet är undertecknat är det fritt fram för parten att ångra sig angående något av 

dessa villkor. Detta behöver dock inte bara vara till nackdel. Tvärtom kan det vara till fördel 

då en part som saknar de förutsättningar som är avgörande för att ingå ett långvarigt 

samarbete ända till det slutliga skedet kan undgå bundenhet.
134

 Detta framstår som ett uttryck 

för principen om avtalsfrihet. Parten skall själv kunna bestämma huruvida denne önskar ingå 

avtal samt med vilken denne önskar ingå avtal.
135

 Men hur står det då till med motparten och 

dennes tillit till de framförhandlande villkoren? Enda lösningen på dessa konkurrerande 

åsikter måste vara att de förslag som utväxlats under förhandlingen inte ses som anbud och 

accept enligt AvtL:s modell. Detta medför att det inte finns någon rättshandling för motparten 

att fästa sin tillit vid och det kan inte bli tal om pacta sunt servanda.  

Även om förhandlingsbud inte ses som juridiskt bindande bör en förhandlingspart iaktta 

försiktighet, speciellt vid skriftliga förhandlingar. Då det skrivna ordet är svårt att ta tillbaka 

eftersom bud som är nedskrivet på papper oftast kräver eftertanke är det lätt för motparten att 

tolka budet som ett bindande anbud.
136

 Här belyses vikten av att i det inledande skedet av 

förhandlingen klargöra för sina avsikter och att enas om avtalad skriftform. Avsaknad av en 

sådan överenskommelse medför att de förhandlingsbud som avges torde betraktas som 

bindande anbud i enlighet med AvtL 1 § 1 st. Anbudsgivaren riskerar därmed att bli bunden 

vid ett bud av misstag. Trots att avtalad skriftform föreligger bör en förhandlingspart iaktta 

försiktighet för att undvika att avtalsbundenhet ändå uppkommer till följd av konkludent 

handlande eller passivitet.  

 

                                                             

129 Grönfors K. Avtalsgrundande rättsfakta s 84. 
130 A a s 86. 
131 A a s 87. 
132 A a s 87. 
133 Nelson-Bülow H. Från förhandling till avtal - strategi, taktik och juridik s 102. 
134 Ramberg J. & Ramberg C. Allmän avtalsrätt s 97.  
135 Taxell L-E. Avtalsrätt- Bakgrund, Sammanfattning, Utblick s 36. 
136 Nelson-Bülow H. Från förhandling till avtal - strategi, taktik och juridik s 102 f. 
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3.4 Avtalsbundenhet enligt praxis 

Problematiken med att avgöra en tidpunkt för avtalets bundenhet kommer nedan att belysas 

med hjälp av praxis.  

 

3.4.1 Bevisbörda och bevissvårigheter 

Ett av de stora problemen i anslutning till muntliga förhandlingar är att i efterhand bevisa vad 

som förekommit i anslutning till avtalet och dess innehåll.
137

 Vid tvist om huruvida avtal har 

slutits eller ej ligger bevisbördan på den part som påstår att ett avtal föreligger.
138

 I mål nr T 

254-00 instämde HovR i TR resonemang angående de höga krav som faktiskt ställs på 

bevisningen vid muntliga avtal. I målet påstods att ett muntligt avtal träffats mellan AB 

Bonnierföretagen (Bolaget B) och bolaget Trelleborg AB (Bolaget T) vid ett telefonsamtal.  

Förhandlingar hade förts mellan Bolaget B, Bolaget T samt Beijer capital AB (Bolaget BC). 

Företrädaren för Bolaget T ringde upp BC för att höra hur arbetet med avtalsförslaget 

fortskred. Denne förklarade då att ett förslag skulle sändas över till T varpå denne lovade att 

skriva under detta förslag så fort han återvände till sin arbetsplats. BC ansåg att 

telefonsamtalet bekräftade det tidigare förhandlade villkoren och att bundenhet därmed 

uppstod mellan samtliga parter. Företrädaren för Bolaget T var av den uppfattningen att avtal 

ej träffades då de vid tillfället för samtalet endast ansåg sig villiga att diskutera saken 

närmare. T befann sig vid tidpunkten för samtalet på Bromma flygplats i färd med att stiga 

ombord på ett plan. Som Grönfors påpekat måste tidpunkten för avtalets uppkomst avgöras 

med hänsyn till alla de relevanta omständigheterna i fallet.
139

 Den omständigheten att T 

befann sig på flygplatsen medförde enligt TR att stor risk för missförstånd förelåg. BC och B 

har under förhandlingens gång haft kontinuerlig kontakt och båda dessa var av uppfattningen 

att bundenhet förelåg. B yrkade därför att avtal skall anses vara träffat mellan B och T. Då det 

är B som påstod att avtal har träffats är det denne som bär bevisbördan. BC uppgav dock att 

han inte kom ihåg den exakta ordalydelsen av vad som framkommit vid telefonsamtalet 

medan T var fast besluten om vad som uttalats från denne sida. Med hänsyn till detta och vad 

som i övrigt framkom i målet instämde HovR i TR bedömning att det inte kunde anses att B 

styrkt att ett avtal kommit till stånd.  

 

Även i mål nr T 2856-06 belystes problemet med bevisningen efter muntliga förhandlingar. I 

detta mål förde Volvo och Samuelssons långvariga förhandlingar bestående av såväl 

sammanträden som telefonsamtal samt e-post. Volvo förde vid tillfället förhandlingar med ett 

antal tänkbara samarbetspartners. Offerter mellan Volvo och Samuelssons bollades fram och 

tillbaka vid de olika förhandlingstillfällena. Vid ett möte i november 2002 meddelade 

företrädaren för Volvo att Samuelssons och ett företag till valts ut och tanken från Volvos sida 

var att dessa båda företag skulle samarbeta med varandra. Denna tanke ställdes som en rak 

fråga till Samuelssons företrädare varpå denne framförde att detta gick bra. Enligt 

Samuelssons förelåg nu en accept som innebar att Samuelsson tillsammans med det andra 

företaget var utsedda till leverantörer. En tid senare fick Samuelsson dessutom tillåtelse att 

offentliggöra sitt samarbete med Volvo. Trots detta erhöll Samuelssons i mars 2003 ett e-

postmeddelande från Volvo där det framhölls att Samuelssons inte skulle bli leverantör. 

Volvo å sin sida påstod att de vid mötet i november 2002 meddelat Samuelsson om att det 

endast önskat en samarbetspartner och att detta uppdrag tillföll ett annat företag. Volvo var 

dock intresserade av vissa lösningar som Samuelssons tagit fram och frågade därför om dessa 

                                                             

137 Adlercreutz A. Avtalsrätt II s 11.  
138 A a s 26.  
139 Grönfors K. Avtalsgrundande rättsfakta s 69. 
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kunde tänka sig att arbeta som underleverantör till det utvalda företaget. Volvo ansåg därför 

att något avtal inte kommit till stånd vid detta sammanträde och anledningen till att det dröjde 

ända till mars 2003 innan Samuelssons fick ett slutgiltigt besked om att ett annat företag valts 

ut var på grund av att hela konceptet genomgick en omarbetning. Av detta framgår att 

parterna uppenbarligen hade olika uppfattningar om huruvida ett bindande avtal kommit till 

stånd eller ej. Företrädare för båda parter har hörts som vittnen och TR fann inte att någon av 

dessa framstod som mer otillförlitlig än de övriga. Inte heller i de åberopade handlingarna 

fanns något stöd för att Samuelssons blivit utsedda till leverantör vilket Samuelssons påstått. 

TR, i vilket HovR instämde, ansåg det därför inte styrkt att parterna kommit till något 

avtalsslut med den påstådda innebörden. De bevisproblem som uppstår i anslutning till 

förhandlingar kan tänkas medföra ett antal olika konsekvenser.  För det första medför 

problemet med att bevisa muntliga utsagor att den part som bär bevisbördan hamnar i ett 

underläge. Det skulle i praktiken kunna vara möjligt för motparten att förstärka sin redan 

starka ställning i processen genom att bestämt påstå och hålla fast vid en ståndpunkt som 

kanske inte är helt sanningsenlig. Antag att parten på ett trovärdigt sätt påstår att något avtal 

inte träffats fast detta kanske är fallet. Motparten som då skall bevisa att ett avtal trotts allt 

föreligger står då inför en närmast omöjlig uppgift då denne måste styrka sitt påstående då ord 

står mot ord. I mål nr T 2856-06 uttalar domstolen att båda parter var lika trovärdiga varpå 

bevisbördan ej ansågs uppfylld. Som framgått av ovanstående rättsfall ställs höga krav på 

bevisningen för att det skall anses vara styrkt att ett avtal faktiskt träffats muntligen.  I mål nr 

T 254-00 var Trelleborg bestämd i sin åsikt att avtal inte kommit till stånd medan Bonnier inte 

var säker på vad som sagts. Även om Bonnier i detta fall varit övertygad om vad som sagts 

står ord mot ord och frågan är hur domstolen hade resonerat i sådant fall. En trolig utgång 

skulle enligt oss vara att då ord står mot ord har parten som bär bevisbördan inte lyckats 

uppfylla denna. Det torde därför krävas någonting mer från partens sida för att denne skall 

lyckas övertyga domstolen exempelvis att motparten inte uppfattas som trovärdig. För det 

andra är en trolig konsekvens att dessa bevissvårigheter medför att det i praktiken kan vara 

osäkert att träffa muntliga avtal. För att en part skall känna sig trygg i förhandlingarna krävs 

därför någon typ av dokumentation av vad som förekommit. Frågan är då om AvtL:s 

avsaknad av formkrav i praktiken har övergivits för att undanröja de risker som är 

förknippade med bevissituationen i anknytning till muntliga avtal?  

3.4.2 Värde av dokumentation under förhandling 

Även i fall där dokumentation föreligger kan det vara problematiskt att avgöra huruvida 

avtalsbundenhet föreligger eller ej. Detta framgår i NJA 1990 s 745 där B.L efter 

förhandlingar om försäljningsrätt med Svenska rotormaskiner AB (SRM) av deras produkter 

ansåg att ett muntligt avtal träffats vid ett sammanträde medan SRM var av en annan 

uppfattning. I anslutning till förhandlingarna upprättade SMR en promemoria vilken 

sammanfattade vad som diskuterats vid sammanträdet. Denna promemoria översändes 

därefter till B.L och denne uppfattade detta som en bekräftelse på att ett avtal kommit till 

stånd. Däremot ansåg SRM att detta endast var ett underlag för fortsatta förhandlingar. Efter 

att B.L mottagit denna promemoria efterfrågade han dessutom ett brev från SRM i vilket 

föreskrevs att SRM slutit ett samarbetsavtal med Intek technical products (ITP) innebärande 

att SRM nu tillfälligt hade rättigheterna till ITP:s produkter samt att B.L:s företag skulle ha 

försäljningsrätten till dessa. Detta såg B.L som ytterligare en bekräftelse på att ett avtal 

förelåg mellan parterna. Efter att detta brev kom B.L tillhanda i maj 1981 uppgav han att han 

genast påbörjade sitt arbete med försäljningen. I november samma år sände B.L ett brev till 

SRM där han efterfrågade ett slutligt, detaljerat avtal samt berättade om de ansträngningar han 

vidtagit i samband med försäljningen. SRM hörde dock inte av sig och inte förrän i mars 1982 

fick B.L besked om att SRM inte hade för avsikt att göra honom till återförsäljare. SRM å sin 
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sida uppgav att de tvivlade på de uppgifter B.L framfört om sina ansträngningar vid 

försäljningen då denne under perioden maj till november endast lyckats sälja en enda av deras 

produkter. Detta var anledningen till att bolaget i mars 1982 meddelade B.L om att de inte 

önskade samarbeta med denne. Att det dröjde ända till mars innan bolaget framförde detta 

berodde på sjukdom och att det slutliga avtalet med ITP om att överta rättigheterna permanent 

drog ut på tiden. Innan detta kunde SRM inte binda sig vid B.L som återförsäljare. TR, i vilket 

HovR och HD instämde, uttalade att man måste skilja på förhandlingsstadiet och stadiet där 

bindande viljeförklaringar uppstår då förhandlingsbud normalt inte är att anse som 

viljeförklaringar. Då promemorian som B.L mottog från SRM lämnade viktiga frågor 

oreglerade och då denne måste varit medveten om de risker han tog då han påbörjade arbetet 

med försäljningen bedömde domstolen att något bindande avtal inte uppstod i samband med 

förhandlingarna. Inte heller påvisade B.L några andra omständigheter som föranledde någon 

annan bedömning. Även i NJA 1977 s 92 fördes förhandlingar mellan Scania- Vabis (Bolaget 

S) och B angående försäljningsrätt till bolagets produkter. Efter förhandlingar mellan Bolaget 

S och B översändes ett brev i vilket bolaget ställde upp ett antal villkor och vidare föreskrev 

att de efter B:s godkännande av dessa skulle översända nödvändiga avtal. B sände efter sitt 

undertecknande tillbaka brevet till bolaget och han ansåg därmed att ett avtal förelåg dem 

emellan. Redan innan undertecknandet fullgjorde B de ekonomiska åtaganden som uppställts 

som villkor i brevet. Ett särskilt avtal upprättades dock för vissa av de produkter B åtagit sig 

att sälja då detta krävdes för att erhålla importlicenser för dessa produkter. B uppfattade dock 

det första brevet som ett enda avtal och det senare endast som en följd av den handelspolitiska 

situationen. Dessutom uppgav B att bolaget inte kan ha hyst några tvivel angående B:s 

uppfattning om att ett avtal förelåg. Bolaget uppgav till sitt försvar att alla deras återförsäljare 

är knutna till bolaget genom detaljerade kontrakt och att det brev som översänts till B endast 

var att betrakta som ett letter of intent. Bolaget var efter B:s godkännande av detta endast 

beredda att diskutera ett framtida avtal med denne. I målet framgick att parterna efter det att 

det omdiskuterade brevet undertecknats dessutom haft ytterligare kontakt där arbetet med 

försäljningen behandlats. HD anförde att det stod klart att B uppfattade brevet som ett avtal 

samt att han varit aktiv i sitt arbete med försäljningen. I brevet hade bolaget dock föreskrivit 

att särskilda avtalsdokument senare skulle översändas till B vilket gav stöd åt bolagets 

ståndpunkt. Även om B haft anledning att uppfatta brevet som ett anbud fick bolagets 

ståndpunkt ges företräde. Då bolaget föreskrivit att nödvändiga avtal skulle tillställas B kunde 

det inte anses rimligt att bolaget skulle ha insett att B uppfattade detta som ett anbud. 

Bundenhet förelåg därför inte mellan parterna på grund av brevet. Av dessa fall framgår att 

även om någon typ av dokumentation finns gäller det att iaktta försiktighet vid förhandlingar 

för att inte misstag angående bundenhet skall uppstå. Enligt oss är det nödvändigt att med 

jämna mellanrum underrätta motparten om sin inställning till förhandlingarna samt att 

informera sig om motpartens inställning. Återigen tycks det enligt oss i praktiken föreligga ett 

krav på skriftligt, detaljerat avtal för att bundenhet skall uppstå. Dokumentation kan vara en 

fördel under förhandlingar i bevishänseende men tycks inte uppfylla någon självständig roll i 

frågan huruvida avtalsbundenhet föreligger eller ej.  

3.4.3 Avtalsbundenhet till följd av passivitet eller konkludent handlande 

Även om något skriftligt eller muntligt avtal inte anses styrkt kan parterna bli bundna till följd 

av konkludent handlande eller passivitet. I NJA 1977 s 92 ansåg HD att Bolaget S till följd av 

sitt handlande uppträtt på sådant sätt att intrycket var att de själva ansett att ett avtal förelåg 

mellan dem och B. Bolagets handlande måste i allt fall ha bekräftat B:s uppfattning om att 

avtal förelåg. På grund av detta slog HD fast att ett avtal med det innehåll som brevet 

föreskrev kommit till stånd mellan parterna. Även passivitet kan leda till bundenhet då inget 

avtal blivit undertecknat av båda parter. Detta belystes i NJA 2006 s 638 där tvist uppstod om 
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huruvida Landstinget och Bolaget CA.MD träffat ett muntligt avtal. C.A som var läkare hade 

en befattning som lektor vid Karolinska Institutet och en tredjedel av denna tjänst var förlagd 

till Huddinge sjukhus. Landstinget hade därmed betalat ut en tredjedel av C.A:s lön. Vid sidan 

av detta bedrev C.A även en privat klinik benämnt Bolaget CA.MD. C.A ansåg sig berättigad 

till läkarvårdsersättning av Landstinget till följd av sitt arbete i bolaget. Landstinget hävdade 

dock att någon sådan ersättning ej kunde betalas ut då C.A var anställd vid Landstinget. C.A 

tog därmed tjänstledigt från den del av sitt arbete som var förlagd inom Landstinget och ville 

därmed till Bolaget ha ersättning för den lön som Landstinget inte längre behövde betala ut 

under tjänsteledigheten och dessutom ersättning för minskad handelsvinst. 

Förlikningsförhandlingar inleddes därmed. C.A uppgav att ett muntligt avtal träffades vid ett 

sammanträde den 20 december 2000. Landstinget åtog sig vid denna sammankomst att utge 

ersättning till Bolaget under villkor att ingen invändning gällande beloppet skett från 

Landstingets sida före den 31 december samma år. Någon sådan invändning hade således inte 

skett varpå C.A ansåg att ett avtal förelåg. Den 29 december sände Landstinget ett e-

postmeddelande till Bolaget där de enligt C.A bekräftade överenskommelsen samt uppmanade 

honom att sända ett förslag till avtal i enlighet med vad som förekommit vid sammanträdet. 

Bolaget sände därför den 15 januari 2001 ett e-postmeddelande benämnt slutlig 

överenskommelse samt den 18:e samma månad ett brev med samma lydelse. Landstinget 

hörde dock ej av sig och inte heller någon ersättning betalades ut. C.A upplyste därför 

Landstinget den 21 februari 2001 om att rättsliga åtgärder skulle vidtagas om inte dessa 

betalade ut det i avtalet angivna beloppet. Inte heller efter detta hörde C.A något från 

Landstinget och i juni kontaktade han därför Landstinget igen och fick då reda på att 

Landstinget hade ett nytt ombud vilken bestred betalningsskyldighet. Landstinget medgav att 

de mottagit ett e-postmeddelande samt ett brev från C.A benämnt slutlig överenskommelse. 

Dock uppgav de att detta avtalsförslag avvek från vad som överenskommits vid sammanträdet 

den 20 december 2000 och de påpekade dessutom att förslaget endast var undertecknat av 

C.A. Huruvida några kontakter förekommit mellan C.A och Landstinget efter detta var enligt 

Landstinget oklart. C.A yrkade i första hand att ett avtal träffats mellan bolaget CA.MD och 

Landstinget vid sammanträdet den 20 december 2000. Om domstolen skulle finna att detta 

inte var fallet yrkade han i andra hand att ett avtal kommit till stånd då Landstinget inte inom 

skälig tid invände mot de dokument som benämnts slutlig överenskommelse. Landstinget 

måste ha insett att C.A därmed ansåg att ett avtal förelåg dem emellan. HD anförde att 

parterna hade olika uppfattningar om huruvida ett avtal uppkommit mellan dem vid 

sammanträdet i december. Vidare uttalade de att huvudregeln är att den som påstår att ett 

avtal har träffats även bär bevisbördan för detta. Det kan dock förekomma situationer där 

bevisbördan är omvänd. I målet var ostridigt att parterna fört förhandlingar med varandra 

samt att C.A efter sammanträdet 2000 tillställde Landstinget en skrift benämnd slutlig 

överenskommelse vilken Landstinget inte förrän i maj 2001 invände emot. Av handlingen 

framgick att C.A ansåg att avtal träffats mellan parterna. Denna handling var dock endast 

undertecknad av C.A. Lanstinget måste enligt HD ha insett att denna handling av C.A 

uppfattades som en bekräftelse på vad som överenskommits. Då Landstinget trots detta höll 

sig passiv ända till maj var det därför Landstingets uppgift att bevisa att handlingen inte alls 

var någon bekräftelse för att undvika bundenhet. Detta hade Landstinget inte lyckats med och 

HD ansåg därför att Landstinget var bundet av de i bekräftelsen angivna villkoren. Även i mål 

nr T 2856-06 yrkades i andra hand att Volvo skulle bli bundna vid avtal med Samuelssons på 

grund av passivitet då dessa inte invänt mot att Samuelssons skulle vara leverantör förrän i 

mars 2003 trots att de under perioden från sammanträdet i november 2002, då avtal påstås ha 

träffats, till mars 2003 haft kontinuerlig kontakt. Samuelssons sände dessutom i november 

2002 en bekräftelse på att anbudet vid mötet i samma månad accepterats. Inte heller då 

reagerade Volvo på Samuelssons inställning. TR framhöll dock att endast underlåtenhet att 
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reklamera en bekräftelse inte i praxis tillerkänns avtalsbundenhet. Om passivitet på grund av 

underlåtenhet att reklamera en bekräftelse ska komma i fråga måste först enighet i stora drag 

föreligga mellan parterna. De anförde vidare att ett avtal kräver att innehållet är relativt 

preciserat och känt för båda parter. För att bundenhet skall uppstå genom passivitet krävs 

dessutom att den passive parten insett att motparten utgått från att avtalsbundenhet förelegat. 

Hur den passive uppträtt mot motparten tiden efter bekräftelsen spelar sannolikt också in i 

bedömningen. Då enighet beträffande avtalsinnehållet inte förelåg mellan Volvo och 

Samuelssons och då Volvo varken insett eller borde ha insett att Samuelssons ansåg att de 

utsetts till leverantörer förelåg ingen passivitet från Volvos sida. Som framgår av dessa 

rättsfall kan avtalsbundenhet uppstå trots att det inte föreligger någon gemensam partsvilja.  

 

3.5 Fler modeller för avtals ingående 

Som framgått av ovanstående redogörelse kan avtalsbundenhet inträda även i avsaknad av en 

gemensam partsvilja. Detta problem löses enligt Lehrberg med tre modeller för avtals 

ingående. Förutom anbud-accept modellen (av Lehrberg benämnd normalmodellen) finns 

även tillitsmodellen och dolusmodellen. Nedan följer en kort redogörelse för dessa. 

 

 Tillitsmodellen tar sin utgångspunkt i att en part som tror sig ha mottagit en 

viljeförklaring skall kunna fästa tillit till att det är just en viljeförklaring trots att 

motparten inte har någon egentlig vilja av att binda sig. Då motparten avsiktligt eller 

av vårdslöshet handlat på sådant sätt att mottagaren med fog uppfattat detta handlande 

som en viljeförklaring skall detta också ses som en viljeförklaring. Detta är ett uttryck 

för tillitsteorin då en godtroende mottagare skall kunna fästa tillit till förklaringen. 

Regeln om detta återfinns i 32 § 1 st. och en tolkning av denna e contrario medför att 

en godtroende mottagare av ett förklaringsmisstag kan göra viljeförklaringens innehåll 

gällande trots att motparten inte önskar bli bunden vid förklaringen.
140

 

 Dolusmodellen är ett uttryck för de situationer där passivitet eller aktivt handlande 

leder till avtalsbundenhet. Dolusmodellen kan utläsas av 6 § 2 st. och 9 §. Denna 

modell skiljer sig inte i egentlig mening från tillitsmodellen. Dock kan denna tillämpas 

på situationer då mottagaren utan fog men i subjektiv tro uppfattat förklaringen eller 

underlåtenheten som en vilja att binda sig.
141

 Om avgivaren måste inse att motparten 

uppfattat detta som en viljeförklaring måste denne således förklara sin ståndpunkt för 

att inte riskera att bli bunden genom passivitet.
142

 

 

Enligt tillitsmodellen är det mottagarens tillit som är avgörande för om en viljeförklaring skall 

anses ha kommit till stånd medan det enligt dolusmodellen är mottagarens dolus som är 

avgörande.
143

 Vi ställer oss dock frågande till Lehrbergs teori om tre modeller för avtalsslut, 

speciellt tillitsmodellen. Om tillitsmodellen i praktiken skulle tillämpas av domstolar borde 

det alltid vara möjligt att hävda att man med fog uppfattat ett handlande som en 

viljeförklaring. Lehrbergs definition av med fog är att ”personen i fråga inte insett eller bort 

inse att avgivaren hade en från mottagarens tolkning avvikande uppfattning”
144

. Att erkänna 

tillitsmodellen som en modell för ingående av avtal skulle enligt oss medföra att utgången i 

ovanstående praxis borde ha blivit en annan. Exempelvis borde Samuelssons i mål nr T 2856-
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06 med fog kunnat anta att Volvo faktiskt avsåg att utse dem till leverantörer. Detta då Volvo 

frågat rakt ut om Samuelssons kunde tänka sig att samarbeta med det andra utvalda företaget 

samt att de dessutom fick tillåtelse att offentliggöra detta samarbete. Om man ska se till 

Lehrbergs definition av med fog framstår det för oss som självklart att Volvo då genom sitt 

handlande uttryckt en viljeförklaring. Enligt tillitsmodellen skall Samuelssons då kunna fästa 

tillit vid denna viljeförklaring och Volvo borde i sådant fall blivit bundna av denna förklaring. 

Då detta inte blev fallet ifrågasätter vi om Lehrbergs teori vunnit något erkännande i svensk 

rätt. Även utgången i NJA 1990 s 745 borde ha blivit en annan om tillitsmodellen tillämpats. 

Då B.L erhållit en promemoria från SMR som enligt honom bekräftat vad som förekommit 

vid förhandlingarna och dessutom erhållit ett brev i vilket föreskrevs att B.L var utsedd till 

återförsäljare borde han med fog kunnat förutsätta att SRM:s vilja överensstämde med hans 

egen. Utöver detta påbörjade B.L dessutom arbetet med försäljningen och tog flera gånger 

kontakt med SRM i anslutning till detta utan att SRM hade någon invändning. Inte heller i 

detta fall finner vi något stöd för Lehrbergs tillitsteori då domstolen inte ansåg att avtal 

förelåg. Anledningen till att modellen inte tillämpats i dessa fall skulle kunna tänkas vara de 

bevissvårigheter som följer av muntliga förhandlingar. Då huvudregeln är att den som påstår 

att avtal föreligger också har bevisbördan för detta borde därför mottagaren av en förklaring 

ha bevisbördan för att denne med fog uppfattat denna som en viljeförklaring. Om mottagaren 

lyckas bevisa detta borde sedan bevisbördan gå över till avgivaren som måste bevisa att 

mottagaren inte alls med fog borde ha uppfattat denna som en viljeförklaring. Kanske 

utgången i dessa fall har sin förklaring i att mottagaren inte till fullo uppfyllt sin bevisbörda 

snarare än att tillitsmodellen inte tillämpas av domstolarna. Vi tvivlar dock på detta då vi inte 

funnit något stöd för denna teori i det bearbetade materialet. Anföras bör att styrkan i 

Lehrbergs teori om tre modeller för avtalsslut ligger i att de alla tre har stöd i AvtL samt att 

han med lagen som utgångspunkt försöker få hela avtalsrätten att falla in under hans teori.
145

 

Detta kan jämföras med Grönfors som istället påstår att lagens anbud -accept modell endast är 

ett sätt på vilket avtal kan slutas och att det bredvid lagen finns andra modeller som inte alls 

bygger på anbud och accept.
146

 

3.6 Tvist gällande avtalets innehåll 

Ytterligare ett problem som inte direkt påverkar avtalets ingående men ändock förtjänar att 

belysas är att anbud-accept modellens otillräcklighet vid förhandling kan ge upphov till 

svårigheter vid konflikter angående avtalets innehåll. Då båda parter gemensamt bidragit till 

avtalets utformning och innehåll borde partsviljan vara utgångspunkten för tolkningen av 

detta. Att så är fallet följer av avtalsfriheten då det är båda parternas viljor var för sig som 

genomsyrat det gemensamma avtalsslutet. Så är dock inte fallet. Vid tvist om avtalets innehåll 

är det inte ovanligt att ena parten påpekar att dennes uppfattning och avsikt är en helt annat än 

motpartens. Ena parten ikläder sig här anbudsgivarens roll medan den andre ikläder sig 

anbudsmottagarens roll varefter diskussionen sker i enlighet med termerna anbud och accept. 

Svårigheten med denna konflikt ligger i att det i efterhand inte går att urskilja vad som skall 

anses vara anbud och vad som skall anses vara accept.  Efter långvariga förhandlingar där 

olika lösningar och förslag har bollats fram och tillbaka är det svårt att avgöra vad som beror 

på vardera partens insats. Partsavsikten får i sådana situationer stå tillbaka för dispositiva 

rättsregler och rättspolitiska ändamål.
147
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4. Internationell handel 

 

Gränsöverskridande handel har förekommit mellan människor i tusentals år. Dagens 

nationella rätt uppkom först långt efter den internationella handeln. Under medeltiden 

uppkom nya regelverk som ersatte de gamla romersk-grekiska och rhodonesiska 

sjöfartsregleringarna. Dessa nya lagar speglade bättre de sedvänjor och språkbruk som nu 

förelåg. Samtidigt skapades ännu ett regelverk, Lex mercatoria, som skulle reglera den 

landväga handeln och införliva dess sedvänja med det handelsbruk som förelåg inom 

sjöfarten.
148

 Denna handelsrätt uppstod också på grund av det behov som fanns av enhetliga 

och funktionella regler inom den internationella handeln. Innehållet, giltigheten och 

efterlevnaden har i princip varit obestämd, men detta handelsbruk har varit tillämpligt när 

parterna inte velat tillämpa sin nationella rätt.
149

 Idag finns det en rad olika väletablerade 

konventioner och privaträttsliga regelverk som avser internationell handel. Några av dessa är:   

 

 1955 års Haagkonvention, införlivad i svensk rätt genom en särskild lag om lagval 

 1964 års lag om tillämplig lag vid internationella köp (IKL) 

 Romkonventionen 

 1980 års FN-konvention angående internationella avtal om köp av varor (United 

nations convention on contracts for international sale of goods, CISG)  

 

De privaträttsliga regleringarna är utformade av bland annat Internationella 

Handelskammaren (ICC) och the International Institute for the unification of private law 

(UNIDROIT).
150

 UNIDROITs principer benämns Unidroits principles of international 

commercial contracts (UPICC) och Principles of european contract law (PECL)
151

 

4.1 CISG 

1980 års FN-konvention angående internationella avtal om köp av varor (United nations 

convention on contracts for international sale of goods, CISG) innehåller materiella regler och 

tillämpas över hela världen i frågor om internationell handel.
152

  Den består av en köprättslig- 

och en avtalsrättslig del, där den avtalsrättsliga motsvarar kapitel 1 i AvtL.
153

 En stat kan vid 

antagandet av konventionen göra vissa förbehåll. Sverige och de övriga nordiska länderna har 

gjort förbehåll enligt artikel 92 gällande konventionens del II, vilket innebär att just dessa 

regler om avtals ingående inte gäller för de länderna. Dessa regler är av stort intresse då de 

behandlar många avtalsrättsliga frågor och lösningar på problem, bl.a. hur man kan förena 

olika modeller för slutande av avtal.
154

 Även om Sverige inte har antagit reglerna i del II kan 

de dock bli bindande för en svensk part om anbudet kommer från en stat som har antagit 

dessa. Detta grundar sig i att det normalt är säljarlandets lag som ska användas.
155

 Reglerna i 

CISG del II bygger på kontraktsprincipen, bundenheten inträder alltså samtidigt för parterna 

och återkallelse av anbudet är möjligt innan det har accepterats.
156

 I Sverige används istället 
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löftesprincipen
157

 vilket kan tänkas vara en bidragande orsak till att reglerna i CISG inte 

accepterats till fullo. Det finns dock vissa möjligheter till kompromisser mellan de båda 

systemen. Om man anger en bestämd anbudsfrist eller på annat sätt uttrycker att anbudet är 

fast, detta kan ske uttryckligen eller genom handelsbruk, så uppnås en effekt som i hög grad 

motsvarar den bindande verkan anbudet har enligt löftesprincipen. Denna möjlighet till 

kompromiss mellan de olika systemen torde medföra att de nordiska länderna inte längre bör 

vara hindrade att ansluta sig även till konventionens andra del.
158

 Ole Lando uttrycker att de 

nordiska ländernas ovilja att acceptera CSIG del II kan bero på den stolthet de känner över 

AvtL. Frågan är dock om det är rimligt att hålla kvar vid den nordiska egenarten gällande 

avtalsslut eller om det påverkar handeln på ett negativt sätt? Avtal är ett ekonomiskt spörsmål 

och den moderna industrin samt varor och tjänsters omsättning har blivit alltmer global. Detta 

gäller också inom den elektroniska handeln. För de handlande är det viktigt att samma regler 

gäller internationellt. Andra länder kan uppfatta det som kostsamt att handla med de nordiska 

länderna eftersom de då måste sätta sig in i andra avtalsrättsliga regler. De nordiska reglerna 

behöver nödvändigtvis inte vara sämre än de nya men de kan underlätta och påverka den 

internationella handeln i en positiv riktning. Av EU:s medlemsländer har 22 av 25 ratificerat 

CISG och totalt efterföljs den av 65 länder.
159

 Då enhetliga regler torde underlätta 

gränsöverskridande handel ställer vi oss frågan i enlighet med Flodgren, Gorton m.fl. om inte 

tiden är kommen för att lyfta förbehållet och låta de regler som stadgas i CISG del II ges 

rättslig verkan även i de nordiska länderna.
160

  

4.2 UNIDROIT 

Syftet med UNIDROIT:s principer UPICC och PECL är att de ska fungera som modellag 

samt komplement till lagvalsklausuler. I internationella kontrakt hänvisas det också alltmer 

frekvent till dessa principer. Av internationella skiljeförfaranden har det förkommit att dessa 

principer utgör en självständig rättskälla även då parterna inte hänvisat till dem.
161

 

UNIDROIT principles innehåller ett regelverk som berör i stort sett alla avtalsrättsliga 

problemområden. Den svenska AvtL är knapphändig i många centrala frågor, exempelvis 

gällande avtalstolkning och avtal som sluts på annat sätt än genom anbud-accept modellen. 

Detta gäller även de övriga nordiska ländernas lagstiftning men avtalsrätten är fragmentariskt 

lagreglerad och omodern även i många andra länder. Innehållet i UNIDROIT principles liknar 

i mångt och mycket svenska avtalsrättsliga principer med den skillnaden att de är klart och 

tydligt uttryckta i skrift och inte behöver tolkas genom doktrin och praxis.
162

 Då det råder 

osäkerhet om vad som stadgas i svensk allmän och speciell avtalsrätt stöter svenska företag på 

svårigheter att framförhandla lagvalsklausuler som hänför sig till svensk rätt i internationella 

sammanhang. I förhandlingar blir denna osäkerhet ett starkt argument för att inte tillämpa den 

svenska rätten, istället ter sig länder med reformerad avtalsrätt mer attraktiva exempelvis 

Tyskland, Nederländerna och de forna öststaterna. De svenska företagen hamnar därmed i ett 

slags underläge eftersom de inte kan luta sig mot den svenska avtalsrätten. I likhet med C. 

Ramberg anser vi det oerhört viktigt att man skapar en bättre säkerhet gällande svensk rätts 

innehåll. Det ter sig uppenbart att chanserna för svenska jurister att hävda sig i internationella 

tvister minskat radikalt så länge det föreligger en motvilja att hänvisa till svensk lag i 

lagvalsklausuler.
163

 En modernisering av den svenska AvtL är starkt påkallad för att den ska 
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kunna möta de behov som affärslivet uppställer samt att den bättre skall överensstämma med 

motsvarande regler i andra länder. Det råder ingen tvekan om att detta är en stor och 

betydande lagreform, men då mycket kan hämtas från UPICC och PECL kommer arbetet 

underlättas avsevärt.
164

 Det föreligger en önskan om att göra handelsrätten mer enhetlig och 

UNIDROIT är ett institut som strävar efter just detta.
165

  

5. Är anbud-accept modellen tillämplig vid förhandlingsavtal? 

 

Syftet med denna framställning var att belysa problematiken med avtalsslut efter 

förhandlingar samt att utreda huruvida anbud-accept modellen är tillämplig vid sådana 

avtalsslut. Som framgått av det ovan anförda materialet är det inte helt lätt att avgöra en 

tidpunkt för avtalsbundenhetens inträde med vägledning i modellen. Vi kan urskilja ett flertal 

problem i anslutning till detta vilket kommer att behandlas i det följande. För det första kan 

konstateras att det i svensk rätt vanligtvis inte uppkommer bundenhet förrän ett slutgiltigt 

avtal är undertecknat av båda parter såvida inte bundenhet anses ha uppkommit till följd av 

passivitet eller konkludent handlande. Anledningen till detta kan tänkas vara att 

förhandlingsbud inte betraktas som bindande viljeförklaringar. Detta leder oss till det andra 

problemet med modellen nämligen att förhandlingsbuden inte ses som anbud och accepter 

vilket är de grundläggande rättshandlingarna i modellens tillämpningsområde. Vad är då 

anledningen till detta? Enda lösningen vi lyckats finna på denna fråga är att ett 

förhandlingsbud inte uppfyller de krav Adlercreutz ställt upp för en bindande rättshandling.
166

 

Det är främst den femte punkten, att innehållet skall vara tydligt och preciserat, som enligt oss 

ej kan anses uppfylld. Då en rättshandlings innehåll skall vara i stor grad fullständigt för att 

vara gällande medför detta att ett förhandlingsbud ej kan vara gällande då ett enda 

förhandlingsbud ensamt knappast kan tjäna som vägledning till avtalets innehåll. Slutsatsen 

av detta är att då ett förhandlingsbud inte ses som anbud och accept kan inte heller modellen 

tillämpas på förhandlingssituationer. Denna slutsats förstärks ytterligare genom praxis där 

domstolarna inte uttalar sig i termerna anbud-accept utan istället verkar lägga parternas 

handlande till grund för sin bedömning. I praktiken tyder detta på att bundenhet inte uppstår 

förrän parterna undertecknat ett slutgiltigt avtal där alla olika villkor är fastställda. 

Rättshandlingen uppfyller då dessutom kravet på att vara tydligt och preciserat. Av detta 

framgår att själva förhandlingen inte passar in under modellen förrän i det slutliga skedet då 

samtliga avtalsvillkor är fastställda. Att så är fallet skulle kunna försvaras med hänvisning till 

avtalsfriheten. Då denna innebär att en part själv skall kunna välja om denne önskar ingå avtal 

eller ej, med vem denne önskar ingå avtal samt vilket innehåll avtalet skall ha vore det att 

inskränka denna princip om förhandlingsbud i det inledande skedet skulle ses som bindande 

viljeförklaringar. Som fallet är nu har parten en möjlighet att ända till det slutliga skedet 

undgå bundenhet om denne önskar. Bundenhet kan dock inträda trots att ena parten inte har 

för avsikt att sluta avtal. Detta är i situationer där parten på grund av sitt handlande eller 

underlåtenhet att handla uppträtt på sådant sätt att motparten till följd av detta uppfattat 

situationen så att överensstämmande viljeförklaringar förelegat.
167

 Att bundenhet då kan 

uppstå tycks vara ett uttryck för skyddsprincipen då denna skall skydda parternas intressen i 

avtalsförhållanden. Som framgår skapar avtalsfriheten och skyddsprincipen i sådana 

situationer motsättningar i förhållande till varandra. Då ingen av dessa principer har något 
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självklart företräde kan detta medför problem i anslutning till förutsebarheten. S. Haarala 

frågar sig om det över huvud taget är någon mening med allmänna läror inom avtalsrätten då 

detta område är så splittrat att det knappast är möjligt att täcka in hela området under några 

generella principer. Hon påpekar dock att sådana principer kan vara befogade med hänsyn till 

rättssäkerheten och förutsebarhetens skull, men framför vidare att dessa grundläggande 

principer alltid måste ifrågasättas.
168

 Vi ställer oss frågande till hennes resonemang. För oss 

framstår det som självklart att ha allmänna läror att falla tillbaka på där lagtexten inte ger 

något klart besked. Detta är extra viktigt inom ett område som avtalsrätten där lagen är så 

generellt och knapphändigt utformad. Även om någon klar prioritet inte föreligger mellan 

principerna medför dessa ändå någon sorts vägledning i fall som inte direkt kan avgöras i 

enlighet med lagtexten. Frågan är hur Haarala tänkt sig att oklara fall skall kunna lösas utan 

hjälp av allmänna läror. Detta ger hon dock inget svar på och det hade varit nödvändigt för att 

hennes ståndpunkt skall vara hållbar. 

 

Kan då vår tes, anbud-accept modellen är otillräcklig för att avgöra en tidpunkt för 

avtalsbundenhetens inträde vid förhandlingsavtal, verifieras eller falsifieras? Av ovanstående 

framställning måste vi ställa oss frågande till huruvida modellen faktiskt är tillräcklig vid 

förhandlingsavtal. Till modellens fördel kan anföras att dennas elasticitet medför en möjlighet 

till anpassning i situationer som inte direkt faller in under det ursprungliga 

tillämpningsområdet. Vi har dessutom sett att lagens 6 § medför en lösning till hur 

förhandlingsbud skulle kunna bollas fram och tillbaka, den så kallade perpetuum mobile-

effekten. Dock ses förhandlingsbud ej som bindande och inte heller termerna anbud och 

accept används i anslutning till förhandlingar. Detta talar stark emot att modellen i praktiken 

tillämpas vid förhandlingsavtalen. Grönfors åsikt att anbud-accept modellen endast utgör ett 

sätt på vilket avtal kan slutas framstår på grund av detta som den mest övertygande till 

skillnad från Lehrberg. Vi har tidigare påpekat att vi ifrågasätter om Lehrbergs tillitsprincip 

vunnit något erkännande i svensk rätt och något hållbart argument för att hans tre modeller för 

avtals ingående skulle vara de riktigt kan ej utrönas. Däremot instämmer vi med såväl 

Grönfors som Lehrberg i deras åsikt att det finns fler modeller än endast anbud-accept 

modellen för slutande av avtal. På grund av det anförda måste vi se vår tes verifierad då 

anbud-accept modellen är så ofullständig i anslutning till just förhandlingar att vi inte anser att 

det är lämpligt att tillämpa denna i sådana situationer. Vare sig detta beror på de 

bevissvårigheter som uppkommer i anslutning till förhandlingar eller ej frågar vi oss vad det 

är för mening att hålla fast vid en modell som inte kan tillämpas på alla tänkbara situationer. 

En snäv tolkning av modellens ordalydelse ger för handen att ett avtal kommer till stånd 

genom att ett anbud besvaras med en accept. Dock har som tidigare nämnts denna enkla 

modell getts ett utvidgat tillämpningsområde vilket medför att många av problemen ändock 

kan lösas med hjälp av praxis och doktrin. Tolkningarna av modellen hamnar emellanåt så 

långt från det ursprungliga tillämpningsområdet att det är tveksamt om modellen ens ger 

någon vägledning i sådana situationer. Grönfors påstår att resultatet av dessa tolkningar ibland 

blir i det närmaste groteska.
169

 Av vad som framkommit under denna uppsats gång kan vi 

hålla med Grönfors om att resultaten ibland kanske inte är de bästa. Några tendenser som 

tyder på att dessa resultat skulle hamna så pass långt från lagens modell att de är groteska har 

dock inte kunnat utläsas och kanske har Grönfors varit lite väl hård i orden.  
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6. Är en lagändring motiverad? 

 

Då vi anser att vi lyckats med att verifiera vår tes blir nästa steg i denna framställning att 

försöka argumentera för att en lagändring skulle vara motiverad samt hur en sådan ändring 

skulle kunna se ut. Vi är väl medvetna om att detta inte är någon lätt uppgift, vi skall ändock 

göra ett försök. Vad kan då anföras för att motivera en lagändring? För det första kan 

anmärkas att lagstiftaren efter 1970-talet helt verkat somnat in om man ska tro på C. 

Ramberg. Då lagen från 1915 inte anger några relevanta regler för hur parter kan sluta avtal 

skapas ett lagtomt utrymme.
170

 Grönfors anförde på sin dödsbädd att AvtL är en ruin.
171

 

Enligt C. Ramberg är detta en god metafor för en lag som vid dess tillkomst fyllde sin 

funktion men som numera endast reglerar en liten del av det område som behandlar avtals 

ingående. Hon framhåller vidare att en av de viktigaste luckorna i lagen är just att andra 

former för ingående av avtal än anbud-accept inte behandlas.
172

 För det andra är en lagändring 

motiverad med hänsyn till den internationella utvecklingen som skett inom avtalsrättens 

område. I enlighet med Lando påstår vi inte att de internationella reglerna nödvändigtvis 

behöver vara bättre än de svenska.
173

 Vi ställer oss dock frågande till att ha andra regler än de 

övriga länderna runt om i världen, speciellt då vår avtalslag är så pass knapphändig som den 

faktiskt är. Hur vi än vrider och vänder på saken finner vi ingenting positivt med att hålla fast 

vid de gamla reglerna då dessa skapar en distans mellan Sverige och de andra länderna. Som 

tidigare nämnts är det inte omöjligt att andra länder undviker att handla med Sverige då det 

kan vara kostsamt att behöva sätta sig in i AvtL:s regler. Enhetliga regler måste onekligen 

underlätta handeln över gränserna. Dock bör påpekas att de avtalsrättsliga reglerna för 

avtalsslut är dispositiva och får vika för handelsbruk och sedvänja. Men återigen måste man 

då ställa sig frågan vad meningen är med att ha en lagmodell som inte efterföljs i det praktiska 

affärslivet. Trots att Sverige inte slutit sig till CISG del II händer det ändå att svenska parter 

kan bli bundna vid denna del av konventionen. Detta om ett anbud eller en accept kommer 

från en stat som antagit även denna del.
174

 De svenska juristerna tvingas på grund av detta att 

inte endast sätta sig in i de svenska reglerna utan dessutom i de internationella reglerna. De 

luckor som finns i den svenska avtalsrätten medför en så pass stor osäkerhet att det i 

internationella förhållanden är svårt att framförhandla lagvalsklausuler som hänför sig till 

svensk rätt och de svenska företagen hamnar därmed i ett underläge.
175

 Av det ovan anförda 

talar mycket för att en lagreform ur ett internationellt perspektiv är starkt påkallad. Ett tredje 

argument för att en lagreform bör genomföras är att de luckor som finns i lagen måste fyllas 

ut med hjälp av doktrin. C. Ramberg påstår att man genom detta förfarande ger alldeles för 

mycket makt åt de enskilda professorerna.
176

 Detta tycks för oss inte vara det största 

problemet med utfyllnad genom doktrinen. Istället uppkommer frågan om vilken av 

professorerna som skall tillmätas störst vikt då många olika teorier för hur AvtL skall tolkas 

kan utrönas. Endast av de fåtal rättsvetenskapsmän som refererats till i denna uppsats kan 

urskiljas en rad olika åsikter om modeller för avtalsslut. Torde inte detta leda till en ännu mer 

splittrad bild av den redan oklara avtalsrätten? Inte heller praxis ger någon utfyllnad av de 

luckor som kunnat utskiljas. Inte i något av de ovan presenterade rättsfallen har domstolarna 

uttalat sig om några allmänna principer för hur dessa luckor skall täppas till. Ramberg anför 
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angående detta att det är ytterst sällan som HD uttalar sig om generella principer, det är därför 

svårt att avgöra hur stor räckvidd avgörandena har.
177

 Dessa oklarheter i tillämpningen av 

modellen torde leda till en ännu större osäkerhet på området och någon förutsebarhet blir det 

inte tal om. Om nu lagstiftaren väljer att hålla fast vid de gamla reglerna skulle ett klart och 

tydligt prejudikat från rättstillämparens sida onekligen vara till vägledning. Dessutom händer 

det enligt Grönfors att domstolen vid förhandlingar mellan flera parter delar ut etiketterna 

anbudsgivare och anbudsmottagare utan någon närmare motivering.
178

 Frågan är vad detta ens 

fyller för funktion. Enda motiveringen vi kan finns till detta måste vara att det i anslutning till 

tolkningen av avtalet kan vara en fördel att veta vem av parterna som skall få respektive 

etikett. Detta då tolkning av avtal består bland annat oklarhetsprincipen vilken vi inte kommer 

att gå in på närmare då detta egentligen hamnar utanför ramen för denna framställning. För 

oss tycks det onödigt att ens bolla med dessa begrepp för att avgöra huruvida avtalsbundenhet 

föreligger eller ej. Istället borde domstolarna lägga den gemensamma partsviljan samt 

parternas handlande till grund för denna bedömning. Som tidigare nämnts tycks detta också 

vara fallet i den praxis som analyserats då domstolarna inte argumenterar med hjälp av dessa 

termer.   

  

Vad finns det då som talar emot en lagändring? För det första kan anföras att Lehrberg och 

Haarala båda anser att det finns för lite forskning inom området.
179

 Lehrberg framhåller att 

den civilrättsliga forskningen alltmer inriktat sig på de praktiska spörsmålen inom rättslivet 

istället för de teoretiskt svåra områdena inom avtalsrätten. Den forskning som finns är alltför 

knapphändig för att läggas till grund för en ändring av lagen.
180

 Detta anförde Lehrberg 1993 

och av det bearbetade materialet har vi inte funnit något som talar för att denna forskning gått 

framåt i någon större utsträckning. Dock ställer vi oss frågande till om denna anledning skulle 

vara tillräcklig för att inte genomföra en lagreform. Som Ramberg framfört kan mycket 

inspiration hämtas från UNIDROIT principerna vilket skulle underlätta det tidskrävande 

arbetet med en lagreform avsevärt.
181

 Att det skulle föreligga för lite forskning på området 

framstår för oss som ett tvivelaktigt argument då fler andra europeiska länder nyligen 

reformerat sina avtalslagar, bland annat Tyskland.
182

 Sverige var vid utformningen av 1915 

års lag påverkade av den tyska rätten
183

 och vi ser därför inget hinder mot att även denna gång 

hämta inspiration och ta del av deras forskning på området. Ytterligare ett argument som kan 

anföras mot en lagreform är att den svenska anbud-accept modellen är så pass allmänt 

utformad att den kan tillämpas på ett utvidgat sätt och därmed fånga upp många tänkbara 

situationer.
184

 Som tidigare nämnts är AvtL:s modell för ingående av avtal dessutom 

dispositiv vilket medför att parterna själva kan avtala om hur ett avtal skall ingås.
185

 Detta 

medför att man kan undvika de problem som uppstår i anslutning till avtalsslut i de situationer 

som inte direkt passar in under modellen. Detta bestäms då ofta i ett letter of intent men som 

framgått uppstår även problem med att bedöma den rättsliga innebörden av dessa. Klart är att 

det är viktigt med alternativa lösningar till en lag så fylld med luckor som AvtL. Frågan är 

dock hur bra dessa alternativ fyller sin funktion om dessa i sin tur skapar problem vid 
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tillämpningen. För oss tycks det finnas två lösningar på detta problem. Antingen krävs en 

lagreform med så pass tydliga regler att alternativa lösningar inte behövs eller också krävs ett 

tydligt prejudikat från domstolen om hur ett letter of intent skall vara utformat för att detta 

kunna tillmätas rättslig verkan. Som läget är nu tycks en stor del av området för ingående av 

avtal vara en stor gråzon där stor oförutsebarhet råder. 

 

Mot bakgrund av detta måste vi nog påstå att en lagreform är starkt påkallad. Detta för att öka 

förutsebarheten och därmed rättssäkerheten, att öka möjligheten för de svenska företagen att 

hävda sig i internationella sammanhang samt att skapa en mer enhetlig avtalsrätt till skillnad 

mot den splittrade bild som råder för tillfället. 

 

7. Hur skulle då en lagändring kunna se ut? 

 

Frågan gällande hur en tänkbar lagändring skulle kunna se ut har inget klart svar och inte 

heller har vi i det bearbetade materialet kunnat finna något svar på denna fråga. Många av 

ovanstående författare i denna uppsats har argumenterat för att något bör göras på 

lagstiftningsområdet men ingen av dessa har lämnat något konkret förslag på vad. I resterande 

del av denna framställning kommer vi därför att försöka analysera fram hur en tänkbar 

lagändring skulle kunna se ut. 

 

7.1 Införande av formkrav? 

Under arbetets gång har vi vid ett flertal tillfällen diskuterat huruvida ett införande av 

formkrav skulle kunna lösa problemen med avtals ingående efter förhandlingar. En del 

problem skulle kunna lösas genom krav på skriftlighet bland annat de bevissvårigheter som 

följer efter muntliga förhandlingar. Dock skulle detta innebära en del nya problem då ett krav 

på skriftlighet skulle medföra att bundenhet på grund av passivitet och konkludent handlande 

skulle falla utanför ramen för vad som grundar avtalsbundenhet. Som framgår är denna 

lösning ej optimal då detta skulle medföra att parterna kan påbörja fullgörelse men så länge 

inget avtal är undertecknat är det fritt fram för vardera parten att frånträda överenskommelsen. 

Någon avtalsbundenhet blir det inte tal om i denna situation då inget avtal kommit till stånd. 

Dessutom skulle detta starkt inskränka tillitsprincipen då en motpart aldrig kan fästa tillit vid 

någonting annat än ett av båda parter undertecknat avtal. Ett formkrav skulle dessutom 

inskränka avtalsfriheten då ett sådant krav innebär att parterna inte längre kan bestämma 

själva hur ett avtal skall ingås. Då ett införande av formkrav skulle innebära att de 

grundläggande avtalsrättsliga principerna åsidosätts kan inte ett sådant införande anses 

motiverat. På grund av detta kan inte heller en ändring innebärande att ett avtal skall vara 

skriftligt om inte bundenhet följer av passivitet eller konkludent handlande anses motiverad 

då även detta skulle inskränka principerna. 

 

7.2 Anslutning till CISG del II?  

Som nämnts har Sverige ännu inte anslutit sig till CISG del II trots att 22 av 25 europeiska 

medlemsländer gjort detta. Den stora skillnaden mellan de svenska och internationella 

reglerna är att vi i Sverige tillämpar löftesprincipen medan CISG grundar sig på 

kontraktsprincipen. Dessutom är reglerna i CISG utformade på sådant sätt att de nedprioriterar 

de subjektiva förhållandena och på detta sätt underlättar tillämpningen. Exempelvis kan 

nämnas den svårtillämpade regeln i 6 § 2 st. AvtL där de dubbla subjektiva insiktsrekvisiten 
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ersatts med en objektiv bedömning där avsändarens uppfattning är irrelevant.
186

 Som framgår 

av detta innehåller CISG en del lösningar som inte återfinns i vår svenska lag. Vi påstår inte 

att en anslutning till CISG del II skulle vara en lösning på alla de problem som uppkommer i 

anslutning till ingående av avtal men detta skulle troligtvis vara ett steg i rätt riktning då dessa 

regler är tydligare utformade. Man behöver därför inte förlita sig på praxis och doktrin i 

samma utsträckning som i den svenska avtalsrätten. En anslutning till del II skulle dessutom 

underlätta den internationella handeln och skulle stärka Sveriges ställning på den 

internationella marknaden.  

 

7.3 En ny utvidgad modell för avtals ingående? 

Som tidigare nämnts instämmer vi i Grönfors teori om att anbud-accept modellen inte är den 

enda modellen för slutande av avtal. Frågorna som uppstår är då hur det kommer sig att endast 

anbud-accept modellen finns lagfäst samt hur en modell för förhandlingsavtal skulle se ut. Då 

anbud-accept modellen används på sådant utvidgat sätt att man i den praktiska tillämpningen 

hamnar utanför denna måste detta innebära att man ibland avgör fall utan direkt stöd i lag. Då 

AvtL är dispositiv får handelsbruk och sedvänja många gånger ta över lagens bestämmelser. 

Även detta medför dock en gråzon då avtal upprättas på så många skilda områden att det kan 

svårt att förutse vad som är handelsbruk på respektive område. På grund av detta anser vi det 

nödvändigt att på något sätt lagfästa principer om avtals ingående. En tanke som diskuterats 

under uppsatsens gång är huruvida den nuvarande lagtexten kan utvidgas för att även innefatta 

situationer som inte direkt faller in under modellens nuvarande lydelse. Enligt oss kan ett 

alternativ vara att helt avstå termerna anbud och accept i lagtexten då dessa inte alltid kan 

appliceras på alla situationer exempelvis vid förhandlingar mellan fler än två parter. Istället 

borde den gemensamma partsviljan ligga till grund för avtalsbundenhet. En gemensam 

partsvilja föreligger dessutom då anbud och accept överensstämmer vilket medför att man 

fångat upp den ursprungliga modellen i den nya utvidgade regeln. Lagtexten borde dessutom 

innefatta en bestämmelse som föreskriver att parternas handlande kan ligga till grund för 

bundenhet trots att någon gemensam partsvilja ej föreligger, detta för att även fånga upp de 

fall där passivitet eller konkludent handlande föreligger. En tänkbar lydelse av en ny 1 § i 

AvtL skulle därför kunna vara: 

 
Ett avtal anses ingånget då det föreligger en gemensam partsvilja såvida inte avtal anses 

ingånget till följd av parternas handlande eller underlåtenhet att handla. 
 

Säkerligen finns många brister även i detta förslag till lydelse. Vi är väl medvetna att de 

bevissvårigheter som uppkommer i anslutning till anbud-accept modellen även uppkommer i 

anslutning till denna nya modell. Dessa bevissvårigheter kan knappast undvikas så länge 

lagen inte innehåller ett formkrav, som framgått ovan är ett formkrav dock ingen lämplig 

lösning. Vi gör inget anspråk på att ha funnit en ny modell för avtals ingående som är helt 

vattentät och lämpar sig för alla avtalsrättsliga situationer. Däremot borde vårt försök ändock 

uppmärksamma läsaren på att en reform är möjlig att genomföra. Att tillsätta en utredning 

bestående av experter inom området måste otvivelaktigt leda till att lösningar, bättre än den 

nuvarande och bättre än vårt tappra försök, kan arbetas fram. Kan det vara så att någon reform 

inte skett på grund av rädsla för att överge något gammalt och bekant för något nytt och 

främmande som om möjligt fungerar bättre? Eller kan det vara så att det endast är vi i enlighet 

med Grönfors, Adlercreutz och Lehrberg som anser att den ursprungliga anbud-accept 

modellen inte längre motsvarar de krav som dagens affärsliv ställer på avtalsrätten? 
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