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Sammanfattning 

 

Exklusivitetsklausuler används ofta som säkerhet för att den presumtiva köparen, 

budgivaren, ska våga inleda det kostsamma och tidskrävande förhandlingsarbetet. 

Exklusivitetsklausulen ger budgivaren, och i vissa fall säljaren, trygghet genom att 

säljaren förhindras att föra parallella förhandlingar. Exklusivitet är särskilt vanligt 

förekommande vid företagsförvärv eftersom sådana transaktioner ofta innefattar 

betydande kostnader och risker. Exklusivitetsklausulen kan vara en del av en 

avsiktsförklaring, eller finnas upprättad i ett särskilt avtal. Huruvida klausulen de facto 

ger budgivaren någon trygghet kan emellertid ifrågasättas och kanske erbjuder istället 

lojalitetsplikten skydd vid sidan av den överenskomna exklusiviteten. 

Exklusivitetsklausuler i avsiktsförklaringar uttrycker en avsikt att inte föra parallella 

förhandlingar och möjligtvis går det inte att likställa avsikten men någon plikt att endast 

förhandla med en part. Klausulen tvingar heller inte säljaren att sälja företaget och utan 

försäljning har budgivaren lagt ned tid och kostnad förgäves. Lojalitetsplikten har en 

stark ställning i svensk rätt och förmodas bli allt starkare genom lojalitetspliktens 

förekomst i lex mercatoria. Det går dock inte att direkt anta att lojalitetsplikten skulle 

uppställa krav på att parterna inte för parallella förhandlingar, utan andra principer 

såsom avtalsfriheten komplicerar situationen. Bedömningen får göras utifrån vad som 

kan anses vara ett illojalt beteende, det vill säga principen om culpa in contrahendo. 

Såväl exklusivitetsklausuler som lojalitetsplikten, i de fall lojalitetsplikten uppställer 

krav på exklusivitet, skapar viss skadeberäkningsproblematik när åsidosättandet av 

exklusiviteten väl är ett faktum. Budgivarens skada kan påstås bestå dels av 

förhandlingskostnader som lagts ned i onödan, dels av förlorad vinst till följd av det 

förlorade förvärvet och frågan är vad denne kan förvänta sig bli ersatt för när 

exklusiviteten nonchalerats. Skadan är dessutom en indirekt, snarare än direkt, följd av 

de parallella förhandlingarna. Det är försäljningen till någon annan, inte de parallella 

förhandlingarna i sig, som orsakat skadan. Det finns många frågetecken runt 

exklusivitet och dess rättsverkningar som jag med denna uppsats avser att reda ut. 
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1. Inledning 
 
 

1.1 Bakgrund 
 

Exklusivitetsklausuler används i syfte att minska riskerna med kostsamma 

förhandlingar och framförallt i syfte att undvika merkostnader och konkurrerande bud. 

Exklusiviteten avser förhindra att den ena parten, eller båda parterna, för parallella 

förhandlingar och har därmed störst betydelse vid affärer som innefattar stora kostnader 

och höga risker, såsom exempelvis företagsförvärv. Företagsförvärv går ofta till på så 

sätt att en presumtiv köpare, en budgivare, riktar ett bud till ett målbolag och efter viss 

sortering av budgivare påbörjas förhandlingar. Under förhandlingsstadiet är det vanligt 

att parterna använder exklusivitetsklausuler i avsiktsförklaringar för att försäkra sig om 

att målföretaget inte säljs till någon annan, eller att budgivaren inte köper något annat 

företag. Genom exklusivitetsklausulen kan den part som är i underläge investera i 

kostsamma och tidskrävande förhandlingar på grund av att klausulen ger budgivaren, 

eller säljaren för den delen, tillit och skapar trygghet.  

 

Det är emellertid inte klart att exklusivitetsklausuler i avsiktsförklaringar faktiskt ger 

den trygghet som parterna tror, främst på grund av osäkerheten om dessa klausulers 

rättsverkningar och svårigheten att kunna bevisa vilken skada som egentligen drabbat 

den försmådde. Affären är säkrad först när det slutliga avtalet är upprättat och 

exklusivitetsklausulen innebär egentligen bara en skyldighet att inte förhandla med 

någon annan, ingen skyldighet för säljaren att sälja företaget. Det finns fyra sätt att 

behandla exklusivitet, varav jag valt att analysera de två senare. I den första situationen 

har parterna upprättat ett exklusivitetsavtal som medför kontraktuella förpliktelser, och 

innehåller en sanktion för den skull någon av parterna bryter mot exklusiviteten. I det 

andra fallet har parterna upprättat ett avtal som binder parterna till exklusivitet, men 

utan att ha någon sanktion reglerad vid åsidosättande. I den tredje situationen har 

parterna inte kommit överens om exklusivitet, utan situationen behandlar frågan om den 

lojalitetsplikt som efter ett tag uppstår mellan parterna i sig kan påstås medföra en 

skyldighet att inte förhandla med någon annan. I den fjärde situationen har parterna 

upprättat en avsiktsförklaring där de uttrycker en avsikt, men ingen plikt, att enbart 

förhandla med motparten och det är i detta fall överenskommelsen, avsikten, som står i 
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centrum. Det tredje fallet belyser lojalitetspliktens betydelse vid parallella förhandlingar 

och den fjärde avsiktsförklaringens roll i sammanhanget. Avsiktsförklaringar kan vara 

bindande för parterna och innehålla en exklusivitetsklausul medförande en plikt att inte 

förhandla med någon annan, men behöver inte göra det, vilket skapar problem.  

Problemen består av svårigheten att fastställa vilka rättigheter och skyldigheter som 

uppstår genom avsiktsförklaringen och problemen blir särskilt betydande när 

avsiktsförklaringarna består av en blandning av bindande och icke-bindande villkor i ett 

och samma dokument. Lojalitetsplikten har en viktig roll i denna utredning, vilket också 

medför att det lojala beteendets motsats, det illojala, klandervärda beteendet i 

förhandlingsstadiet, culpa in contrahendo, har betydelse.  

 

En stor del av ämnet berör den allmänna rättsgrundsatsen culpa in contrahendo som ger 

den ena parten rätt till ersättning på grund av motpartens klandervärda beteende vid 

avtalsingåendet.1 Kontraktsliknande situationer kan sägas befinnas i gråzonen mellan 

kontraktuella spörsmål och utomobligatoriska, vilket får till följd att kontraktuella 

normer, såsom lojalitetsplikt, har betydelse. Åsidosatt exklusivitet i det prekontraktuella 

stadiet skulle mycket väl kunna innebära culpa in contrahendo, men förutsättningarna 

för att kunna utkräva ansvar måste utredas. Culpa in contrahendo är den 

prekontraktuella norm som utredningen till större del baseras på.  

 

 

1.2 Problemformulering 
 

Rättsläget idag ger ingen vidare vägledning över vad som händer när någon för 

parallella förhandlingar eller bryter mot en exklusivitetsklausul i en avsiktsförklaring på 

det prekontraktuella stadiet, trots att det ofta är stora pengar involverade och 

konsekvensen av åsidosättandet kan vara förödande. Frågan är dessutom vilken skada 

som egentligen uppstår och vad följderna av åsidosättandet blir. Kan lojalitetsplikten 

anses innebära en plikt att inte föra parallella förhandlingar? Kan brott mot en 

exklusivitetsklausul i en avsiktsförklaring medföra att målföretaget tvingas att återställa 

företaget till den första budgivaren? Kan åsidosatt exklusivitet innebära att målföretaget 

ska ersätta de onödiga förhandlingskostnaderna eller ska den vinst som hade uppkommit 

                                                        
1 Holmgren, Lundqvist, Letter of intent, värt mer än pappret? s. 93. 
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om affären gått igenom ersättas? Vad händer om målföretaget säljer väsentliga delar av 

sin verksamhet innan köpet gått igenom? Vilka diskussioner eller avtal får budgivaren 

eller målföretaget involvera sig i trots lojalitetsplikt och trots en exklusivitetsklausul? 

Det behövs klarare riktlinjer om vad lojalitetsplikten ställer för krav på parterna och vad 

exklusivitetsklausulen egentligen medför för rättigheter och skyldigheter. 

Huvudproblemet i uppsatsen kan således sammanfattas till att utreda vilka 

rättsverkningar som en exklusivitetsklausul har i en avsiktsförklaring vid 

företagsförvärv, men för att kunna reda ut klausulens rättsverkningar krävs dessutom en 

ingående undersökning av lojalitetspliktens betydelse i prekontraktuella stadiet. 

Uppsatsen tar således sikte på frågorna; 

 

- Vilka krav på exklusivitet uppställer lojalitetsplikten i det prekontraktuella stadiet? 

- Vilka rättsverkningar har exklusivitet uppkommen genom lojalitetsplikt och 

exklusivitetsklausuler i avsiktsförklaringar vid företagsförvärv? 

 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är dels att reda ut i vilka situationer som lojalitetsplikten kan 

uppställa krav på de förhandlande parterna att inte förhandla med någon annan, dels att 

reda ut vilka rättsverkningar som exklusiviteten, vare sig uppkommen genom 

lojalitetsplikt eller genom exklusivitetsklausuler i avsiktsförklaringar, kan tänkas ha. 

Den prekontraktuella norm som står i centrum för att ge vägledning är culpa in 

contrahendo, men vad innebär egentligen den i det här sammanhanget? Culpa in 

contrahendo i det prekontraktuella stadiet befinner sig i gråzonen mellan helt 

utomobligatoriska spörsmål och kontraktuella genom att förhandlingarna har påbörjats 

och i denna gråzon har de kontraktuella normerna betydelse. Det är denna 

kontraktsliknande situation i förhållande till exklusivitet och culpa in contrahendo som 

jag avser analysera. 
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Vid sidan av detta ämnar jag utreda vilken påverkan Principles of European Contract 

Law (PECL) och UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UP) 

har på den svenska lojalitetsplikten avseende frågan om exklusivitet. För att ge 

ytterligare djup kommer jag också att analysera avtalsfrihetens betydelse i förhållande 

till lojalitetspliktens krav på exklusivitet. Vid studier av exklusivitetens rättsverkan 

aktualiseras en skadeberäkningsproblematik. Jag avser i denna uppsats reda ut hur 

skadeberäkningen ska ske när den ena förhandlande parten bryter mot överenskommen 

exklusivitet i det prekontraktuella stadiet och med detta menar jag dels hur skadans 

storlek ska beräknas, dels hur kravet på samband mellan skada och skadegörande 

handling påverkar klausulens rättsverkan.  Slutligen avser jag analysera exklusivitet i 

förhållande till lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, 

LUA. 

 

Jag har valt att i stora delar av uppsatsen utgå från företagsförvärvssituationen och detta 

med anledning av att exklusivitet förekommer främst vid sådana förvärv. Utöver de 

delar av uppsatsen som specifikt behandlar den extra starka ställning som 

lojalitetsplikten anses ha vid företagsförvärv, finns emellertid inget som specifikt binder 

innehållet till företagsförvärv. Det är exklusiviteten som står i fokus, inte 

företagsförvärvet.  

 

Uppsatsen är framförallt riktad till läsare med juridiska kunskaper. 

 

 

1.4 Metod 

 

I denna uppsats har sedvanlig rättsdogmatisk metod använts, vilket innebär att lagtext, 

förarbeten, rättspraxis och doktrin har studerats. Vid studier av exklusivitetsklausulers 

rättsverkningar ger dock varken lagtext eller förarbeten särskilt stor vägledning och 

fokus ligger därför på doktrin och rättspraxis. När en uppsats till stor del baseras på 

doktrin kräver situationen undersökningar av många olika författares verk och 

ståndpunkter för att kunna dra en rimlig och välgrundad slutsats. Den magra rättspraxis 
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som finns att tillgå vittnar om att problemet med åsidosatt exklusivitet knappt satts på 

sin spets, men det innebär icke desto mindre att området behöver utredas.  

 

Jag har fått mycket stöd av praktiker som anser att rättsverkan av överenskommen 

exklusivitet behöver utredas med tanke på dess frekventa användning. I februari besökte 

jag ett seminarium som leddes av Sandra Broneus och Daniel Stattin. Seminariet 

handlande om exklusivitetsavtal och gav mig god inspiration i mitt skrivande. Den 

information som presenterades på seminariet är den muntliga källa jag använt mig av i 

uppsatsen.  

 

Studien baseras på svensk rätt, men jag kommer att använda internationellt källmaterial, 

UP och PECL, för att få ett bredare perspektiv. Företagsförvärv är ofta internationella 

affärer vilket medför att utländsk rätt liksom sedvana i affärsförhållanden världen över 

har betydelse. Tonvikten ligger emellertid på svensk doktrin och svensk rättspraxis. Jag 

kommer också att studera LUA som trädde i kraft 1 juli 2006, dess förarbeten och det 

EG-direktiv, 2004/25/EG, som lagen baserats på för att reda ut lojalitetspliktens och 

exklusivitetsklausulerna betydelse i förhållande till denna lag. Företagsförvärv kan ha 

sin grund i offentliga uppköpserbjudanden som sker på värdepappersmarknaden och för 

att utredning ska vara ”up to date” finns därför all anledning att analysera exklusiviteten 

i relation till LUA.  Bland de internetkällor som använts finns bland E24, en nyhetssida 

vars tillförlitlighet kan ifrågasättas. Jag motiverar emellertid källhänvisningen med att 

den endast avser ge läsaren ytterligare information om händelseförloppet vid tidigare 

genomförda företagsförvärv.  

 

Jag har genomgående i uppsatsen valt att sammanfoga referenser med analys på grund 

av att det ger en ökad förståelse över varför de olika avsnitten har betydelse för 

uppsatsens frågeställning. Det finns inte mycket skrivet om exklusivitet och 

exklusivitetsklausuler och jag har därför i mångt och mycket utgått från såväl 

prekontraktuella som kontraktuella normer och rättspraxis i prekontraktuella situationer 

även om de inte just specifikt behandlat frågan om exklusivitet. Utan löpande 

ställningstaganden om varför de valda delarna finns med hade förståelsen försämrats. 

Det läggs emellertid större fokus på analys i det tredje kapitlet. 
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1.5 Avgränsning 

 

Jag har avgränsat mig till att skriva om exklusivitetsklausuler i avsiktsförklaringar och 

exklusivitet uppkommen genom lojalitetsplikt. De avsnitt som behandlar 

skadeberäkningsproblematiken är emellertid tillämpliga även om parterna kommit 

överens om exklusivitet i särskilt upprättade avtal. Jag har också medvetet valt att 

avgränsa mig till att skriva om lojalitetspliktens betydelse i exklusivitetsfrågan och 

exklusivitetsklausulers rättsverkningar i de situationer som det inte finns sanktioner 

reglerade. Skadan är i annat fall redan reglerad. Uppsatsen är avgränsad till svensk rätt. 

 

 

1.6 Disposition 

 

Uppsatsen inleds med en redogörelse över företagsförvärvssituationen och följs med en 

beskrivning av avsiktsförklaringar och exklusivitetsklausulers innebörd. De därefter 

kommande avsnitten i det andra kapitlet behandlar lojalitetsplikt och culpa in 

contrahendo, för att i det tredje kapitlet följas av en diskussion avseende vilken 

rättsverkan som lojalitet och exklusivitet har. I det tredje kapitlet behandlas bland annat 

betydelsen av avtalsfrihet och lex mercatoria i exklusivitetsfrågan. Även 

skadeberäkningsproblematiken tillmäts visst utrymme och slutsatsen i det fjärde kapitlet 

baseras på vad som presenterats i det föregående. 
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2. Allmänna grunder om exklusivitet och lojalitetsplikt 
 
 

2.1 Företagsförvärv  

 

Företagsförvärv är en riskabel transaktion som genomförs med varierande motiv.2 Det är i 

regel stora och omfattande affärer som kräver både tid och pengar där processen ofta ser ut 

så här: 

 

1.Avsiktsstadiet    3. Utförandestadiet 

-----------------x------------------------------------------------------------------x--------------------              

Avsiktsförklaring upprättas                                                 Slutligt avtal upprättas3 

             2.Förhandlingsstadiet 

 

Parterna är fria från bundenhet innan slutligt avtal träffats och det slutliga avtalet formas 

allt eftersom förhandlingarna fortskrider. Förhandlingsbuden anses i regel inte som 

rättsligt bindande, utan kan tas tillbaka utan rättsliga konsekvenser.4 Under 

avsiktsstadiet och förhandlingsstadiet gör budgivaren bland annat en företagsvärdering 

samt en företagsbesiktning av målföretaget, men först efter parternas slutförhandlingar 

sker avtalsbildningen.5  Avtal träffas genom att en person lämnar ett erbjudande i form 

av ett anbud till någon annan som svarar att erbjudandet accepteras på de villkor som 

angivits i anbudet inom acceptfristen.6 Det räcker således att viljeförklaringarna 

överensstämmer.7 Avtal kan emellertid slutas även på andra sätt, exempelvis 

konkludent, där själva handlandet medför att avtal föreligger före det bestämda 

avtalsslutet.8 När förhandlingarna har pågått under en längre tid uppstår en lojalitetsplikt 

mellan parterna som är skadeståndssanktionerad.9 Ett brott mot lojalitetsplikten i det 

prekontraktuella stadiet kan vara ett klandervärt beteende och medföra ansvar för culpa 

                                                        
2 Sevenius, Företagsförvärv – en introduktion, s. 49. 
3 Nystén-Haarala, The Long-Term Contract, s. 113. 
4 NJA 1990 s. 745 samt Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 131 och Adlercreutz, Avtalsrätt I, s.114. 
5 Sevenius, Företagsförvärv – en introduktion, s. 14. 
6 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 40. 
7 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 12. 
8 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 127. 
9 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 132. 
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in contrahendo som är av stor betydelse i detta sammanhang och behandlas utförligt 

senare i framställningen.10  

 

Ett sätt att förvärva företag, eller framförallt aktiemarknadsbolag, är genom offentliga 

uppköpserbjudanden. Ett offentligt uppköpserbjudande, ett takeover-erbjudande, är 

riktat från budgivaren till aktieägarna i det aktiebolag som ska förvärvas, som i sin tur 

ska vara noterat på en reglerad marknad.11 Det ska vara ”ett offentligt erbjudande till 

innehavare av aktier som har getts ut av ett svenskt eller utländskt aktiebolag att 

överlåta samtliga eller en del av dessa aktier [...].”12 Erbjudandet påminner alltså om ett 

vanligt avtalsrättsligt anbud som kan antas eller avslås, med den främsta skillnaden att 

bara den som åtagit sig att följa takeover-reglerna på den börs eller auktoriserade 

marknadsplats där bolaget är registrerat får lämna erbjudandet.13 Offentliga 

uppköpserbjudanden regleras i en särskild lag, lag (2006:451) om offentliga 

uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA, som sätter sin egen prägel på 

förhållandet till lojalitetsplikt och exklusivitetsklausuler vilket behandlas nedan. 

 

 

2.2 Avsiktsförklaringar 

  

Innan parterna upprättar ett slutligt avtal kan en avsiktsförklaring användas för att 

underlätta samarbetet. Det är viktigt att skilja mellan föravtal och avsiktsförklaringar. 

Ett föravtal är ett avtal eller ett löfte om att ingå avtal i framtiden som kan vara 

bindande, beroende av om huvudförpliktelserna är specificerade eller inte. En 

avsiktsförklaring ger uttryck för en avsikt att ingå avtal i framtiden, inte ett beslut att 

sluta avtal som föravtalet.14 Det finns många termer för avsiktsförklaringar, bland annat 

letter of intent, heads of agreement m.m. Benämningen har dock ingen betydelse, utan 

den rättsliga verkan av en avsiktsförklaring styrs av innehållet och vad som tidigare hänt 

mellan parterna.15 Den här uppsatsen är avgränsad till att behandla lojalitetspliktens 

                                                        
10 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 110 f. 
11 Stattin,Takeover : offentliga uppköpserbjudanden - Reglering, tolkning och tillämpning, s 35.  
12 1 kap 2 § 1p LUA. 
13 Stattin,Takeover : offentliga uppköpserbjudanden - Reglering, tolkning och tillämpning, s. 38 f. 
14 Holmgren, Lundqvist, Letter of intent, värt mer än pappret? s. 23. 
15 Holmgren, Lundqvist, Letter of intent, värt mer än pappret? s. 35 samt NJA 1990 s. 745. 
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betydelse för exklusivitet och exklusivitetsklausulers rättsverkningar i 

avsiktsförklaringar, vilket får till följd att föravtal därmed lämnas därhän. Det är 

avsiktsförklaringar som står i centrum. Ett letter of intent kan vara en 

”överenskommelse att komma överens (agreement to agree) eller en överenskommelse 

att förhandla (agreement to negotiate)”.16 Det finns inga formkrav vid upprättandet av 

en avsiktsförklaring, utan de används i allmänhet för att fastställa parternas riktlinjer.17 

Skälet till upprättandet av en avsiktsförklaring är ofta att parterna efterhand vill skriva 

ner vad de kommit fram till och skriftligt uttrycka en bestämd vilja att gå vidare.18 I 

komplicerade affärer används ofta letter of intent för att stabilisera affären.19 

Avsiktsförklaringar är en skapelse av affärsmän i syfte att underlätta omsättningen. Ett 

letter of intent kan vara obindande, bindande eller delvis bindande, men i de flesta fall 

markerar avsiktsförklaringen endast en skyldighet att utreda förutsättningarna för att 

genomföra affären.20 Om parterna väljer att ta in en exklusivitetsklausul i 

avsiktsförklaringen kan det innebära att en bindande klausul förs in i ett annars 

obindande dokument, men det behöver inte vara så. Med bindande klausuler avses 

sådana villkor som kan ge den andra parten rätt till ersättning för den skull villkoret 

åsidosätts, men precis som Adlercreutz påpekat anses sådana bindande klausuler vara 

svåra att omsätta i skadestånd på grund att det är svårt styrka skadan om de inte förenats 

med vitesklausul.21 Det råder betydande osäkerhet om rättsverkningarna av en 

avsiktsförklaring som saknar bindande klausuler.22 En sådan avsiktsförklaring kallas ett 

rent letter of intent och saknar helt bindande klausuler och juridiska verkningar på grund 

av att det inte är skadeståndssanktionerat att bryta mot ett rent löfte. Ett orent letter of 

intent innehåller någon typ av förpliktelse, exempelvis en exklusivitetsklausul, medan 

övriga delar av handlingen är obindande.23 Rena letter of intents är således inte något 

som kan utgöra grund för anspråk vid åsidosättande av innehållet, medan orena letter of 

intents i vissa fall kan just det.  

 

                                                        
16 Holmgren, Lundqvist, Letter of intent, värt med än pappret? s. 26 f. 
17 Holmgren, Lundqvist, Letter of intent, värt med än pappret? s. 26. 
18 Mellqvist, Persson, Fordran och Skuld, s. 29. 
19 Holmgren, Lundqvist, Letter of intent, värt med än pappret? s. 37. 
20 Holmgren, Lundqvist, Letter of intent, värt med än pappret? s. 34. 
21 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s. 114 f. 
22 NJA 1990 s. 745 samt Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s. 115. 
23 Holmgren, Lundqvist, Letter of intent, värt mer än pappret? s. 41. 
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Letter of intent anses bara skapa juridiska förpliktelser om detta särskilt preciserats.24 

Överenskommelser som benämns letter of intent kan emellertid vara bindande avtal, 

precis som dokument benämnda avtal kan vara så löst hållna att de inte ens är bindande. 

I tysk rätt anses inte letter of intent bindande med anledningen av rubriceringen som 

pekar på att parterna faktiskt inte vill bli bundna.25  

 

För att minska riskerna med ett företagsförvärv kan de förhandlande parterna upprätta 

en avsiktsförklaring innehållande en exklusivitetsklausul och en beskrivning av 

klausulens innebörd följer härnäst. 

 

 

2.3  Exklusivitetsklausuler 

 

Exklusivitetsklausuler används framförallt för att undvika merkostnader och 

konkurrerande bud. För att budgivaren ska våga inleda det kostsamma och tidskrävande 

arbetet med företagsbesiktning ligger det i budgivarens intresse att förhindra att 

målbolaget i slutänden säljs till någon annan. Andra motiv till exklusivitet kan vara att 

förhindra så kallad ”deal jumping” och dessutom brukar kravet på exklusivitet medföra 

att endast seriösa budgivare attraheras.26 2008 gav telekommunikationsföretaget 

Vodafone ett bud på navigationsföretaget Wayfinder, och i anledning av detta 

upprättade parterna ett exklusivitetsavtal. Jag har valt att ta med delar ur detta avtal för 

att ge läsaren en bild av hur exklusivitet kan regleras. 

 

”Wayfinder åtar sig att, i enlighet med bestämmelserna i avtalet, inte söka efter eller uppmana 

någon tredje part att lägga ett offentligt erbudande avseende aktierna i Wayfinder […].”27 

 

                                                        
24 Holmgren, Lundqvist, Letter of intent, värt mer än pappret? s. 49. 
25 Holmgren, Lundqvist, Letter of intent, värt mer än pappret? s. 50. 
26 Broenus, Stattin, seminarium ”Avtal om exklusivitet och break up fees vid takeover-erbjudanden”, 2009-
02-11. Med ”deal jumping” avses att aktieägarna växlar mellan olika bud för att kunna anta det mest 
förmånliga. 
27http://www.vodafone.com/etc/medialib/wayfinder.Par.53406.File.dat/Final_Set_Offer_Document_Swe.pdf  
Erbjudande till aktieägarna i Wayfinder Systems AB (publ) s. 5. 
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Ett annat fall kan nämnas utöver ovanstående, Powerwave Technologies offentliga 

uppköpserbjudande avseende LPG Allgon 2003, i vilket exklusiviteten utformades på 

följande vis: 

 

”LPG Allgon och Powerwave har vidare bland annat överenskommit att varken vidta någon 

åtgärd, direkt eller indirekt, som har till syfte att på något sätt negativt påverka möjligheten att 

framgångsrikt fullgöra sammanslagningen, eller att från någon annan söka eller ta initiativ till 

förslag eller erbjudanden avseende företagsförvärv eller sammanslagning där någon av parterna 

deltar. I händelse av brott mot avtalet skall den avbrytande parten ersätta den andra partens 

kostnader med ett belopp om fyra miljoner dollar.”28 

 

I båda fallen avtalade parterna om en break up fee, det vill säga en vitesklausul, för det 

fall att kontraktsbrott skulle ske och exklusiviteten brytas. Parterna hade en 

obligationsrättslig bundenhet och rättsverkan av exklusivitetsklausulen var fastställd 

genom vitesklausulen.  Det verkar emellertid inte vara särskilt vanligt med 

exklusivitetsavtal i kombination med viten av detta slag och det finns anledning att 

fundera över vilken rättsverkan exklusivitetsklausuler har när det inte finns viten 

reglerade.  

 

I allmänhet vill målbolaget vara bunden av exklusivitet så sent som möjligt, till skillnad 

från budgivaren som vill binda upp affären så tidigt som möjligt. Anledningen till detta 

är givetvis att målbolaget vill ha möjligheten att anta bättre bud under så lång tid som 

möjligt, medan budgivaren vill låsa upp målbolaget och säkra affären direkt. Det kan 

emellertid vara så att även budgivaren letar efter andra målbolag, eller att målbolaget 

har ett behov av att bli sålt omedelbart. När parterna önskar exklusivitet varierar och 

önskan kan vara ensidig eller ömsesidig. Efterfrågan och utbud har som alltid sin 

påverkan och i de fall det finns fler köpare än säljare tenderar exklusivitet vara mindre 

attraktivt, medan det är motsatt verkan när det finns fler säljare än köpare.29 Det är dock 

vanligast att exklusivitetsfrågan drivs av budgivaren eftersom exklusiviteten ger 

budgivaren en trygghet att inleda kostsamma förhandlingar, och därför utgår jag i 
                                                        

28 Se pressmeddelandet daterat den 1 december 2003 om samgåendet mellan Powerwave och LPG Allgons 
http://hugin.info/1009/R/926774/126387.pdf 
29 Broneus, Stattin, seminarium ”Avtal om exklusivitet och break up fees vid takeover.erbjudanden”, 
2009-02-11. 
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uppsatsen mestadels från att säljaren är den som bryter exklusiviteten och budgivaren 

sålunda är den som lider skada. Ett av problemen med exklusivitet är att budgivaren 

respektive säljaren förlorar sitt starkaste kort i förhandlingarna. De kan inte längre hota 

med att sälja till någon annan eller att köpa ett annat företag. Exklusiviteten gäller 

dessutom bara en skyldighet att inte förhandla med någon annan, inte någon option att 

köpa företaget och exklusivitetsklausuler saknar sakrättslig verkan mot tredje man.30  

 

 

2.4 Lojalitetsplikt 

 

Syftet med exklusivitetsklausuler är vanligtvis att ge budgivaren den trygghet som 

behövs för att våga inleda de kostsamma förhandlingarna och företagsbesiktningen.31 

Budgivaren tillbereds dock även visst skydd genom lojalitetsplikten som medför att 

parternas åtaganden i förhållande till varandra ökar allt eftersom parterna förhandlar och 

fördjupar sin relation.32 Lojalitetsplikten har en särskilt viktig ställning vid 

företagsförvärv och det finns därför all anledning att analysera lojalitetspliktens 

betydelse i detta sammanhang.33  

 

Det går inte att precisera vad lojalitetsplikten generellt sett innebär, utan den svenska 

lojalitetspliktens innebörd varierar från fall till fall och beror på sammanhanget.34 Den 

traditionella uppfattningen är dock att lojalitetsplikten innebär en skyldighet för parterna 

att omsorgsfullt tillvarata varandras intressen.35 Lojalitetsplikt kan exempelvis innebära; 

  

• en plikt att aktivt och uppmärksamt verka för motpartens bästa,  

• en plikt verka för avtalets genomförande,  

• en plikt att avstå från handlingar eller underlåtenhet som kan skada motparten,  

                                                        
30 Sevenius, Företagsförvärv – en introduktion, s. 160 f. 
31 Sevenius, Företagsförvärv – en introduktion, s. 160. 
32 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 132 samt Holm, Den avtalsgrundande lojalitetsplikten – en 
allmän rättsprincip, s. 98. 
33 Holmgren, Lundqvist, Letter of intent, värt mer än pappret? s. 58. 
34 Holm, Den avtalsgrundande lojalitetsplikten – en allmän rättsprincip, s. 193. 
35 Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, s. 42 samt Munukka, Kontraktuell 
lojalitetsplikt, s. 83. 
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• en plikt att avstå från ekonomiskt övertag till egen vinning, alltså missbruk.36  

 

Dess omfattning beror bland annat på vilket stadium i kontraktsutvecklingen parterna 

befinner sig.37 Parterna får tillvarata sina egna intressen inom ramen för 

lojalitetsplikten.38 Lojalitetsplikten skyddar parternas befogade förväntningar, ger ett 

visst skydd för den riskutsatte och ska förstås som en ”ömsesidig beteendenorm”.39 Den 

betydelse som lojalitetsplikten har ska bedömas utifrån ”medkontrahentens 

kvalitetsbedömda tillit”.40 Genom den kvalitetsbedömda tilliten, de befogade 

förväntningarna, flyttas risken över till motparten.41 

 

Lojalitetspliktens starka ställning vid företagsförvärv, väcker frågan om lojalitetsplikten 

i sig kan uppställa krav på parterna att inte föra parallella förhandlingar.42 Det kanske 

inte behövs någon exklusivitetsklausul för att göra exklusivitet gällande? Plikten finns 

omnämnd i Principles of European Contract Law (PECL) och UNIDROIT Principles of 

International Commercial Contracts (UP) som båda är delar av lex mercatoria. Lex 

mercatoria är principer och sedvänjor som bildar ett internationellt handelsbruk.43 PECL 

och UP ingår i lex mercatoria och finns till för att tolka eller fylla ut avtal.44 De är 

regelverk som finns till för att harmonisera avtalsrätten världen över.45 Regelverken 

kodifierar de normer som gäller i länderna och i dessa har lojalitetsplikten faktisk 

kommit till uttryck.46 UP och PECL är avsedda att tillämpas när två parter valt att ta 

med delar av regelverken i sitt avtal eller som tolkningsunderlag när det visat sig svårt 

att avgöra vad som gäller enligt nationell lag.47 Vid åsidosatt exklusivitet kan UP och 

PECL, det vill säga lex mercatoria, erbjuda den skadelidande budgivaren ett visst skydd 

                                                        
36 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 84. 
37 Holm, Den avtalsgrundande lojalitetsplikten – en allmän rättsprincip, s. 98. 
38 Simonsen, Prekontraktuellt ansvar, s. 160. 
39 Holm, Den avtalsgrundade lojalitetsplikten – en allmän rättsprincip, s. 181 och s. 273 (citat). 
40 Holm, Den avtalsgrundade lojalitetsplikten – en allmän rättsprincip, s. 273. 
41 Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, s. 231. 
42 Holmgren, Lundqvist, Letter of intent, värt mer än pappret? s. 58. 
43 Ramberg, Mot en gemensam europeisk civillagstiftning, SvJT 2004 s. 459 (s. 470). 
44 Se exempelvis artikel 1:101 PECL. 
45 Ramberg, Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 26. 
46 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 10 och s. 516 samt Goode, A new internation Lex mercatoria? 
JT 1999/00 nr. 2 (s. 253) s. 256. 
47 Herre, Framtida lagstiftningsarbete på köprättens område, SvJT 2000 s. 306 (s. 310). 
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genom sin karaktär av så kallad soft law.48 Av artikel 1:201 PECL och 1:7 UP framgår 

att förhandlingar ska drivas i enlighet med ”good faith and fair dealing” och av 

kommentarerna till artikel 1:7 UP följer: 

 

”By stating in general terms that each party must act in accordance with good faith and 

fair dealing, para.(1) of this article makes it clear that even in the absence of special 

provisions in the Principles the parties’ behavior throughout the life of the contract, 

including the the negotiation process, must conform to good faith and fair dealing.” 

(min kurs.) 

 

Artiklarna ger uttryck för lojalitetsplikten.49 Kommentaren styrker att det även under 

förhandlingsstadiet kan uppstå lojalitetsplikt parterna emellan. I dagsläget diskuteras 

huruvida artiklarna i UP och PECL medför att det numera finns en mer omfattande 

skyldighet att följa good faith i förhandlingsstadiet.50 Simonsen har bland annat uttalat 

att good faith håller på att etablera sig som en allmän rättsprincip på grund av de 

internationella principer som framställts av en bred sammansättning organ med gott 

hänseende.51 Munukka anser att UP och PECL ska betraktas som oförbindande 

rekommendationer genom deras tveksamma status i förhållande till traditionella 

rättskällor, därmed inte sagt att de saknar betydelse för rättsläget. Han påpekar att de 

svenska rättskällorna kan tänkas ta intryck av regelverken.52 Betydelsen av lojalitet 

betonas i artikel 1:106 PECL: 

 

 ”[…] In particular, regard should be had to the need to promote good faith and fair 

dealing, certainty in contractual relationships and uniformity of application”. (min 

kurs.)  

 

                                                        
48 artikel 1:201 PECL och artikel 1:7 UP. Med begreppet soft law avses att regelverken har karaktären av 
ej bindande rekommendationer, för såvida inte parterna valt att ta med delar ur i regelverken i sitt avtal. 
49 Simonsen, Prekontraktuellt ansvar, s. 160. 
50 Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, s. 40. 
51 Simonsen, Prekontraktuellt ansvar, s. 135. 
52 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 10 f. 
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Kärnan i uttrycket good faith består av de minimikrav på ärlighet som parterna kan 

kräva av varandra, exempelvis att den information som lämnas är korrekt och att 

parterna verkar för avtalsändamålets uppfyllelse. Good faith anses vara en norm om 

subjektiv hederlighet, ”honesty and fairness in mind”.53 Utöver kärnan innebär good 

faith också att nödvändig omsorg ska vidtas och vad som är nödvändigt beror på 

motpartens befogade förväntningar, vilket också överensstämmer med den svenska 

lojalitetsplikten.54  

 

UP:s och PECL:s påverkan på den svenska lojalitetsplikten kommer att behandlas 

nedan i avsnitt 3.2. För att gå vidare härifrån krävs dock en mer ingående redogörelse av 

den prekontraktulla lojalitetspliktens omfattning, och det följer i nästa avsnitt. 

 

 

2.5 Prekontraktuell lojalitetsplikt och culpa in contrahendo 

 

Att lojalitetsplikt kan uppstå såväl under kontraktsförhållandet som under 

förhandlingsstadiet får anses bekräftat genom rättspraxis.55 Den prekontraktuella 

lojalitetsplikten tillbereds visst skydd genom principen om culpa in contrahendo och det 

är därför högst väsentligt att fokusera på vilken grad av lojalitet som principen om culpa 

in contrahendo kräver av de förhandlande parterna vid en undersökning av 

exklusivitetsklausulers rättsverkningar.  

 

Culpa in contrahendo är den allmänna rättsprincip som den skadelidande 

förhandlingsparten grundar sitt ersättningskrav på i samtliga rättsfall från Högsta 

domstolen nedan, se avsnitt 2.7. Culpa in contrahendo kan översättas till ”oaktsamhet 

vid ingående av avtal”.56 Principen gör det möjligt för skadelidanden att angripa ett 

klandervärt beteende innan avtalet har ingåtts, trots avsaknad av obligationsrättslig 

                                                        
53 Wightman, Good Faith and Pluralism in the Law of Contract, s. 42 (Brownsword, Hird, Howells, Good 
Faith in Contract: Concept and Context) samt PECL (2000) art 1:201 comment E (citat). 
54 Wightman, Good Faith and Pluralism in the Law of Contract, s. 42 (Brownsword, Hird, Howells, Good 
Faith in Contract: Concept and Context). 
55 Se exempelvis NJA 1990 s. 745. 
56 Bogdan, Den nya Rom II-förordningen om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser, SvJT 2007 s. 
929 (s. 938). 
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grund. Culpa in contrahendo ger den ena parten rätt till ersättning på grund av 

motpartens klandervärda beteende vid avtalsingåendet.57  

 

Principen anses av Simonsen vara en utökning av den kontraktuella lojalitetsplikten.58 

Att culpa in contrahendo skulle anses vara utökning av den kontraktuella 

lojalitetsplikten, förefaller dock enligt min mening missvisande eftersom culpa in 

contrahendo istället bör förklaras som det lojala beteendets raka motsats. Ett 

klandervärt, culpöst, beteende strider mot vad som kan anses vara ett lojalt beteende. 

För att någon ska göras ansvarig för culpa in contrahendo måste agerandet, eller 

underlåtenheten för den delen, vägas mot de krav på uppträdande som den 

prekontraktuella lojalitetsplikten uppställer på de förhandlande parterna. 

 

Principen anses av vissa gälla oavsett om avtal kommer till stånd eller ej, medan andra 

anser att principen endast kan utgöra grund för ersättning i de fall avtal inte kommer till 

stånd.59 I den aktuella situationen är detta av mindre betydelse eftersom avtal i de fall 

som är föremål för uppsatsen aldrig kommer till stånd och diskussionen lämnas därmed 

därhän.  

 

Under förhandlingsstadiet förstärks lojalitetsplikten allt eftersom parternas relationer 

fördjupas och för att kunna avgöra pliktens omfattning krävs en bedömning över hur 

långt parterna kommit i sina förhandlingar.60 Efter en viss tid ska de förhandlande 

parterna ta hänsyn till varandras intressen, framförallt intresset av att begränsa 

kostnaderna om avtalet inte kommer att träffas. Lojalitetsplikten i förhandlingsstadiet 

innebär att parterna ska verka för att ett avtal ska komma till stånd och om den ena 

parten finner hinder mot att ingå avtal ska denne meddela motparten omgående.61 Om 

en part inte agerar lojalt i denna bemärkelse kan ansvar göras gällande för culpa in 

contrahendo. Lojalitetsplikt i förhandlingsstadiet gäller således främst ett antal 

aktivitets- och omsorgsförpliktelser som ska underlätta för att nå det slutliga avtalet, 

                                                        
57 Holmgren, Lundqvist, Letter of intent, värt mer än pappret? s. 93. 
58 Simonsen, Prekontraktuellt ansvar, s. 161. 
59 Se exempelvis Holmgren, Lundqvist, Letter of intent, värt mer än pappret? s. 93 samt Adlercreutz, 
Avtalsrätt I, s. 110 f. 
60 Holm, Den avtalsgrundade lojalitetsplikten – en allmän rättsprincip, s. 98. 
61 Gorton, Due diligence – garantier och undersökning vid olika avtalstyper s. 72 f. 
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utan att för den skull garantera utfallet.62 När den ena parten påverkar avtalsförhållandet 

och ökar motpartens risk genom att föra in ett betydande osäkerhetsmoment kan 

lojalitetsplikten verka som en legal sanktion mot detta agerande. Holm har som exempel 

på ett sådan extraordinärt riskmoment angett när en arbetstagare börjar konkurrera med 

sin arbetsgivare.63 Att föra parallella förhandlingar kan möjligen enligt min mening vara 

ett annat sådant riskmoment.  

 

De befogade förväntningarna har betydelse för lojalitetspliktens omfattning såväl under 

som före kontraktsförhållandet.64 När man diskuterar lojalitetsplikt i förhandlingsstadiet 

är det emellertid viktigt att bära i åtanke att den gängse meningen är att varje part står 

sin egen risk och sina egna kostnader med förhandlingarna.65 Vad detta betyder kan 

emellertid diskuteras och kommer att ifrågasättas nedan i bland annat avsnitt 3.6.1 och 

3.6.2. Så, vilket agerande kan egentligen berättiga den ena parten ersättning? Ett brott 

mot lojalitetsplikten innan avtal träffats kan ge den skadelidande rätt till ersättning 

enligt principen om culpa in contrahendo genom motpartens klandervärda beteende.66 

Av artikel 2.1.15 UP framgår att:  

 

”1. A party is free to negotiate and is not liable for failure to reach an agreement. 

2. However, a party who negotiates or breaks off negotations in bad faith is liable for 

losses caused to the other party. 

3. It is bad faith, in particular, for a party to enter into or continue negotiations when 

intending not to reach an agreement with the other party.”  

 

Med bad faith avses illojala handlanden, såsom klandervärt agerande, och både artikel 

2.1.15 UP och artikel 1.201 PECL utgår ifrån oaktsamhet såsom den lägsta subjektiva 

normen.67 Precis som i svensk rätt anses det uppenbart klandervärt att förhandla utan 

intention att sluta avtal och utan hänsyn till motpartens intresse av att begränsa 

                                                        
62 Holm, Den avtalsgrundade lojalitetsplikten – en allmän rättsprincip, s. 87. 
63 Holm, Den avtalsgrundade lojalitetsplikten – en allmän rättsprincip, s. 272. 
64 Holm, Den avtalsgrundade lojalitetsplikten – en allmän rättsprincip, s. 273. 
65 Simonsen, Prekontraktuellt ansvar, s. 27 samt Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 429. 
66 Holm, Den avtalsgrundade lojalitetsplikten – en allmän rättsprincip, s. 98.  
67 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 80 f. 
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kostnaderna för den skull avtal inte kommer till stånd.68 Ett agerande i bad faith kan 

enligt kommentarerna till artikel 2.1.15 UP ge motparten rätt till ersättning enligt det 

negativa kontraktsintresset, och således ersätts bara förhandlingskostnaderna och inte 

den vinst som aldrig uppkom eller förminskades genom det klandervärda agerandet.  

 

Enligt Simonsen är parternas uttryckliga avsikt att ingå avtal avgörande för 

lojalitetspliktens konsekvenser.69 Ett klandervärt beteende kan vara oaktsamt eller 

uppsåtligt och grunden benämns culpa respektive dolus in contrahendo.70 Ett uppsåtligt 

beteende anses generellt sett leda till att risken förflyttas till den part som medvetet låtit 

motparten utgå från felaktiga uppgifter om uppgifterna inverkat på motpartens vilja att 

överhuvudtaget träffa avtal. Det uppsåtliga beteendet kan därmed vara ren och skär 

passivitet och beteendet påminner om svek i 30 § AvtL.71 Ett culpöst beteende 

komplicerar situationen på grund av att det i dessa fall krävs en culpabedömning.72 För 

att risken ska förflyttas till motparten krävs något som ”legitimerar” överflyttningen.73  

En sådan legitimerande faktor är befogad tillit som diskuterats ovan avseende 

lojalitetspliktens omfattning, och innebär i stora delar vad parten har fog att förvänta sig 

i förhandlingssituationen.74  

 

Faktisk befogad tillit är den goda trons spegelbild, eftersom god tro innebär ”faktisk och 

godtagbar avsaknad av viss tanke” medan befogad tillit innebär ”faktisk och godtagbar 

förekomst av en tanke”.75 Endast objektiva förväntningar kan ligga till grund för 

anspråk och med detta menas att förväntningarna ska ha varit synbara för båda parter.76  

Björkdahl anser dock att förutom befogad tillit, kan även obefogade förväntningar 

ibland leda till riskförflyttning och möjliggöra ersättning, men detta ställer jag mig 

mycket tveksam till.  

 

                                                        
68 Gorton, Due diligence – garantier och undersökning vid olika avtalstyper s. 72 f. 
69 Simonsen, Prekontraktuellt ansvar, s. 19. 
70 Ramberg, Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 62. 
71 Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, s. 148 f. 
72 Björkdahl, Lojalitet och kontraktliknande förhållanden, s. 151. 
73 Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, s. 230. 
74 Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, s. 231 f. 
75 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 127. 
76 Björkdahl. Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, s. 231. 
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Björkdahl anger som grund för sitt påstående att en obefogad förväntning generellt sett 

är ett personligt antagande, utan uttrycklig överenskommelse, men som om motparten 

insett den obefogade förväntningen och utnyttjat motpartens felaktiga antagande, kan 

legitimera en risköverflyttning.77  Jag skulle dock påstå att ett sådant beteende är ett 

klandervärt beteende och ett klandervärt beteende är en legitimerande faktor i sig som 

medför att risken förflyttas och sålunda innebär att den som betett sig klandervärt får 

bära motpartens onödiga kostnader till följd av förhandlingarna.  

 

Björkdahl har själv beskrivit ett klandervärt agerande som en legitimerande faktor i 

sig.78 Ingen ska kunna uppnå fördelar genom bete sig klandervärt.79  Det finns därmed 

enligt min mening ingen anledning att diskutera obefogade förväntningar. I fortsatta 

framställningen är det främst dolösa och culpösa beteenden, där den legitimerande 

faktorn utgörs av befogad tillit eller ett klandervärt beteende, som är av betydelse.  

 

 

2.6 Sakliga skäl att avbryta förhandlingar 

 

När avsiktsförklaringar har upprättats har förhandlingarna inletts, vilket ofta också 

resulterar i det uppstått en lojalitetsplikt mellan parterna innebärande en skyldighet att 

verka för att träffa avtal.80 Det råder i doktrinen delade meningar huruvida det behövs 

sakliga skäl eller inte för att avbryta förhandlingarna efter lojalitetspliktens inträdelse. 

Holmgren och Lundqvist, som förvisso förutsätter en ingången avsiktsförklaring, anser 

att parterna måste ha goda skäl för att avbryta förhandlingarna och att skälen inte får 

bero på den avbrytande parten. Att man hittat en annan budgivare som är villig att 

betala mer är inte alltid ett godtagbart skäl, utan det får avgöras in casu.81 Åsikten stöds 

av Nystéen-Haarala som går ännu längre och påstår att ett bättre erbjudande från tredje 

man inte är sakliga skäl för att avbryta förhandlingar.82 Ett saklighetskrav har även 

                                                        
77 Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, s. 235. 
78 Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, s. 261. 
79 Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, s. 269. 
80 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 132 samt Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 84. 
81 Holmgren, Lundqvist, Letter of intent, värt mer än pappret? s. 87 f. 
82 Nystén-Haarala, The Long-Term Contract, s. 122. 
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förespråkats av Simonsen.83 Björkdahl anser att det står varje part fritt att avböja 

avtalsslut genom att det råder frihet att sluta avtal. Ett bindande avtal föreligger efter 

vissa avtalsgrundande moment och när väl dessa moment är vidtagna kan parterna 

enligt henne inte ens dra sig ur med sakliga skäl och det står varje part fritt att avbryta 

förhandlingarna innan ett avtal har träffats. Om det skulle krävas sakliga skäl för att dra 

sig ur en överenskommelse av detta slag uppstår enligt henne nästan en typ av 

kontraheringsplikt, en ”kvasibundenhet”, eller i varje fall en skyldighet att förhandla till 

dess ”förhandlingspotentialen är uttömd”.84 Hon kommenterar förvisso att den som lagt 

ner förhandlingskostnader befinner sig i en beroendeställning i förhållande till andra 

parten avseende frågan om avtal ska komma till stånd, men anger därefter att den som 

på egen hand satt sig i en förhandlingssituation inte är så skyddsvärd att det ska krävas 

sakliga skäl för att avbryta förhandlingarna.85 En förhandlingsskyldighet innebär ingen 

skyldighet att enas och träffa avtal. Hon jämför med arbetsrätten, som trots 

förhandlingsskyldighet på grund av skyddet för arbetstagarna, aldrig medför någon plikt 

att ingå avtal. Kontraheringsplikt innebär att den ena parten kan kräva att avtal ingås 

och syftet med denna plikt är i regel att motverka beroendeförhållanden och tillvarata 

sociala skyddssynpunkter, förutom att stärka den fria konkurrensen.86 En 

kontraheringsplikt vid förhandlingar på grund av ett krav på sakliga skäl motverkar 

enligt henne ”den fria konkurrensen och intresset av att låta marknadskrafterna verka”.87 

Håstad har en liknande uppfattning och anser att parterna är fria att dra sig ut 

förhandlingar. Skulle det finnas grund för ansvar beror det på avtalsbundenhet har 

uppstått mellan parterna efter långt gångna förhandlingar.88 Björkdahls åsikt kan 

kommenteras och kritiseras utifrån aspekten att en skyldighet att förhandla främst 

innebär en plikt att verka för att avtalet ska träffas och omgående meddela motparten 

om förhandlingarna ska avbrytas, ingen plikt att förhandla till dess avtal träffats. Ett 

krav på sakliga skäl innebär i sig inte någon skyldighet att varken sluta avtal eller 

förhandla tills förhandlingspotentialen är uttömd eftersom sakliga skäl kan vara av vitt 

skilda karaktärer och anges när som helst i förhandlingsstadiet, men mer om detta följer 

nedan i avsnitt 3.5.  

                                                        
83 Simonsen, Prekontraktuell lojalitetsplikt, s. 74, 179 och 226. 
84 Björkdahl, Lojalitet och kontraktliknande förhållanden, s. 301 f. 
85 Björkdahl, Lojalitet och kontraktliknande förhållanden, s. 303. 
86 Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, s. 301 f. 
87 Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, s. 303 f. 
88 Håstad, Good Faith in European Contract Law, (Zimmerman, Whittaker) s. 255 f. 
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2.7 Rättspraxis 

 

Så, vad har hänt tidigare när någon har fört parallella förhandlingar eller brutit mot en 

exklusivitetsklausul? Det finns inga rättsfall som explicit behandlar frågan om bruten 

exklusivitet, utan de fall som tagits upp till prövning gäller främst culpa in contrahendo 

på annan grund. Rättsfallen har emellertid betydelse även för exklusivitetsfrågan 

eftersom de behandlar de prekontraktuella normer som styr i förhandlingsstadiet. De 

tillhör alla den kontraktsliknande gråzonen. Det finns ett antal rättsfall av varierande 

betydelse för ändamålet som kommer att presenteras härnäst.  

 

NJA 1963 s. 105, colombiafallet, handlade om G, en svensk affärsman i ett 

colombianskt företag, och E, en svensk affärsman i Colombia.  E sökte arbete som 

verkställande direktör i det colombianska bolaget och en preliminär överenskommelse 

träffades mellan G och E. G var delägare i det colombianska bolaget, resterande del 

ägdes av en familj M. För att E skulle få anställning krävdes ett godkännande av 

bolagsstämman, men något godkännande lämnades aldrig. E som hade avvecklat sin 

rörelse i Venezuela, flyttat till Colombia och faktiskt börjat att arbeta hos bolaget efter 

ett telegram från G innehållande att han skulle inställa sig i Colombia, ansåg att han 

blivit vilseledd. HD fann G ersättningsskyldig enligt det negativa kontraktsintresset på 

grund av att han vid förhandlingarna uppträtt som inflytelserik. HD fäste avgörande vikt 

vid det faktum att G själv hade tvivlat på stämmans godkännande, men ändå inte 

meddelat E om detta i telegrammet, utan istället vilselett honom. E skulle försättas i 

samma ekonomiska läge som om vilseledandet aldrig skett, och det innebar ersättning 

för resor, flyttkostnader och förlorad inkomst. Den inkomst E aldrig fick genom 

anställningen ersattes ej. 

 

NJA 1978 s. 147, projekteringsfallet, handlade om upplåtelse av en butikslokal i en 

planerad byggnad. Fastighetsbolaget A och livsmedelsföretaget T hade träffat en 

preliminär muntlig överenskommelse, ett så kallat projekteringsavtal, om att lokalen 

skulle upplåtas till T och A inrättade lokalen i enlighet med T:s önskemål. Någon 

etablering i lokalen kom emellertid aldrig till stånd och A hävdade med anledningen av 

detta att T var skyldig att flytta in i lokalen genom projekteringsavtalet eller att T hur 

som helst skulle stå för de onödiga kostnader som drabbat A genom 
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projekteringsavtalet. I andra hand hävdade A att T gjort sig skylig till culpa in 

contrahendo genom att T uppträtt som om avtal skulle komma till stånd och dröjt för 

länge med genomföra vissa marknadsundersökningar som krävdes för att kunna ge 

slutligt besked. HD ansåg dock att uppgörelsen var för löst hållen för att medföra någon 

skyldighet att träffa avtal och att T inte agerat culpöst utifrån de förpliktelser som 

uppstått genom projekteringsavtalet. Överenskommelsen medförde bara ”förpliktelser 

för parterna att samarbeta med sikte på en framtida lokalupplåtelse och därvid ta skälig 

hänsyn till medkontrahentens intressen”. Skadeståndsyrkandet ogillades på grunden att 

T enbart varit skyldig att lojalt verka ett avgörande i etableringsfrågan och underrätta A 

om utvecklingen. A hade enligt domstolen inte heller bevakat sina intressen tillräckligt. 

 

NJA 1990 s. 745, vaccumpumpfallet, handlade om ett bolag (SRM) som vid sidan av 

förhandlingar om licensrättigheten till en vacuumpump, fört förhandlingar om 

återförsäljningsrätt med L avseende samma pumpar. L räknade med att kunna sälja 

pumparna och vidtog marknadsföringsåtgärder, men när väl det slutliga licensavtalet 

träffades ungefär ett år senare beslöt sig bolaget för att inte anlita L som återförsäljare. 

SRM stämde L och yrkade att denne skulle betala knappt 20 000 för de redan levererade 

vacuumpumparna, men L genstämde SRM på grund av att han ansåg att bolaget gjort 

sig skyldiga att betala skadestånd dels genom att de utfäst sig att anlita honom och 

därmed gjort sig skyldiga till kontraktsbrott, dels genom sitt uppsåtliga eller vårdslösa 

agerande under förhandlingarna. L krävde över en miljon kronor i ersättning för de 

åtgärder han vidtagit till följd av vilseledandet. HD ansåg att avtalsförhandlingarna 

visserligen hade nått så långt att bolaget hade viss skyldighet att ta hänsyn till L:s 

intresse av att minimera kostnaderna om avtal inte skulle komma till stånd, men att 

bolagets agerande inte var tillräckligt illojalt för att utlösa skadeståndsansvar. 

Underlåtenheten att meddela L om det negativa beskedet var klandervärt, men L:s 

kostnader ansågs överdrivna och skadan var därför för liten i förhållande till 

underlåtenheten. Det fanns inte tillräcklig kausalitet mellan den skada som L ville ha 

ersättning för och försummelsen. 
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2.8 Hovrättsfallen - konkurrerande förhandlingar 

 

Utöver de ovan nämnda rättsfallen finns bland annat ett hovrättsfall, RH 1996:154, där 

främst kommentarerna i doktrin i anslutning till domen är av relevans för utredningen. 

Fallet handlade om överlåtelse av en fastighet där det bedrevs konkurrerande 

förhandlingar. NCC hade lagt bud på en fastighet tillhörande Norrmejerier, och 

förhandlingar hade förts under nästan ett års tid. Norrmejerier ville få fastigheten såld 

före årsskiftet och hade till och med utformat ett slutligt avtal. Parallellt med dessa 

förhandlingar, förhandlade emellertid Norrmejerier också med en annan budgivare, 

BPA, utan NCC:s vetskap. BPA skulle lämna sitt bud senast klockan 14.00 den 28 

december, men deras bud var lägre än NCC:s och Norrmejerier beslöt sig därför för att 

sluta avtal med NCC. NCC meddelades om beslutet klockan 14.20 samma dag. NCC:s 

representant var inte behörig att sluta avtal å NCC:s vägnar, vilket medförde att ett 

villkorligt avtal slöts som var daterat före årsskiftet. NCC:s styrelse valde senare att inte 

godta affären, vilket ledde till att Norrmejerier krävde ersättning för fastigheternas 

värdeminskning följande vår och för förlorad skattereduktion. HovR biföll inte 

skadeståndstalan på grund av att representanten inte kunde anses ha agerat vårdslöst.89  

 

I domen behandlades inte betydelsen av de parallella förhandlingarna, vilket har 

ifrågasatts av bland annat Björkdahl som anser att detta är ett ”kardinalexempel” över 

när konkurrerande förhandlingar inte kan godtas.90 Enligt henne förtog förhandlingar 

med BPA förutsättningarna för Norrmejerier att förvänta sig ett lojalt agerande från 

NCC:s sida och HovR hade därmed inte ens behövt överväga representantens agerande. 

Att begära in anbud så sent i ett förhandlingsstadium innebar enligt henne att parterna 

föll tillbaka i stadieutvecklingen till den fas där parterna inte behövde iaktta varandras 

intressen.91 

 

Vid alla typer av förhandlingar ska det finnas en intention, en avsikt att ingå avtal och 

när väl lojalitetsplikt har uppstått är det inte möjligt att förhandla utan sådan intention. 

Enligt Björkdahl kan själva avsaknaden av intention vara mer klandervärt än de 

                                                        
89 Hovrätten för Övre Norrland, Avd. 02, T-101/94, 1995-10-25. 
90 Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, s. 339. 
91 Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, s. 339. 
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parallella förhandlingarna.92  Jag anser att underlåtenheten att agera så att motpartens 

kostnader begränsas utgör det klandervärda beteendet, men jag kommer att förtydliga 

mitt ställningstagande nedan. 

 

Det finns ytterligare ett hovrättsavgörande av betydelse från 2007, nr T 2856-06, som 

hänvisar till NJA 1990 s. 745, vacuumpumpfallet, och handlar om ett 

biltillverkningsföretag V som på eget initiativ inlett förhandlingar med en 

inredningsfirma S avseende möjligheterna för S att tillverka inredning till 

utställningshallar för återförsäljare av V-bilar världen över. Genom förhandlingarna tog 

S fram offerter och tillverkade prototyper på inredning. Parterna hade dock kommit 

överens om att S självt skulle stå för dessa kostnader. Efter flera kontakter i form av 

möten, korrespondens via e-post och telefon under hösten fram till början av december 

2002, meddelade V den 13 mars 2003 att ett annat företag var utsett och att det var upp 

till detta företag om det i sin tur ville anlita S. Huvudfrågan i målet gällde om V före 

den 13 mars 2003 uttryckligen eller genom passivitet skulle anses ha ingått avtal om 

leverans av inredning till nämnda utställningshallar med S och därigenom ådragit 

bolaget skadeståndsansvar genom att utan grund avbryta detta avtal, alternativt om V 

var ersättningsskyldigt gentemot S på grund av att V agerat illojalt eller vårdslöst vid 

avtalsförhandlingarna och därigenom vållat S ekonomisk skada (dolus eller culpa in 

contrahendo). S ansåg att V agerat illojalt under avtalsförhandlingarna genom att agera 

ombud för återförsäljare utan att upplysa S om att återförsäljaren själv skulle beställa 

inredningarna direkt från leverantören. Vidare ansåg S att det hade uppstått en 

lojalitetsplikt mellan parterna, innebärande att V skulle ha tagit aktivt hänsyn till S 

intresse av att begränsa kostnaderna för skull avtal inte skulle komma till stånd. S 

betonade särskilt att den långa förhandlingstiden, det omfattande offertarbetet och V:s 

passivitet skulle anses illojalt och ville ha drygt fyra miljoner kronor av V. Domstolen 

konstaterade att V måste ha insett att det kunde vara av avgörande betydelse för S om V 

skulle vara avtalspart eller om framtida leverantör hade att träffa ytterligare avtal med 

annan part och fastställde därmed att det varit V:s skyldighet att upplysa om 

förutsättningarna, särskilt med tanke på att anbudsförfarandet innebar stora kostnader. 

Domstolen jämförde med NJA 1990 s. 745 där lojalitetsplikt efter viss tid ansågs kunna 

uppkomma när parterna var gemensamt inriktade på att träffa ett avtal med visst 

                                                        
92 Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, s. 340. 
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innehåll, men konstaterade att tillskillnad från NJA 1990 s. 745 hade parterna inte 

gemensamt varit inriktade på att träffa ett avtal med visst innehåll. V hade dessutom inte 

kännedom om S:s kostnader. Domstolen fastslog att det inte kan vara V:s skyldighet att 

ta S ur sin villfarelse om det inte är klart att V orsakat villfarelsen, samt att det för 

ansvar måste krävas att V haft någon indikation om kostnaderna till följd av villfarelsen. 

V hade inte varit illojal på det sätt som krävs för ansvar enligt reglerna om culpa in 

contrahendo.93 

 

I senast nämnda fall bedrevs konkurrerande förhandlingar med många leverantörer som 

syftade till att kunna välja just en leverantör. Det var alltså aldrig tal om någon 

exklusivitet, men fallet visar och styrker dels att efter en viss tid uppstår en 

lojalitetsplikt mellan parterna, dels att det kan anses klandervärt att inte omedelbart 

informera motparten om ändrade förhållanden. Fallet väcker också frågan om det krävs 

en gemensam inställning om ett slutligt avtal med visst innehåll för att lojalitetsplikt ska 

kunna uppstå. Vad en gemensam inställning egentligen är kan diskuteras och kommer 

att behandlas nedan avseende lojalitetspliktens betydelse för exklusivitetsfrågan.  

 

Kindblom har med förundran påpekat att förhandlingarna med V pågått under en längre 

tid och kostat mycket, att domstolen fastställde att V:s agerande var klandervärt genom 

att underlåta att klargöra sin uppfattning, men att det ändå inte ansågs vara fråga om 

culpa in contrahendo.94 Det ska i sammanhanget nämnas att detta inte är någon 

prejudicerande dom, men genom hänvisningen till NJA 1990 s. 745 som också 

behandlar gemensamma inställningar, får uttalandet hög relevans i utredningen. 

 

Alla de fem presenterade rättsfallen har sin betydelsefulla del i kapitlet som kommer här 

näst. 

 

 

                                                        
93 Hovrätten för västra Sverige, avdelning 6, rotel 65, mål nr T 2856-06, 07-03-07. 
94 Kindblom, Inte culpa in contrahendo för Volvo, 2007, Pointlex, Rättsbanken 09-03-27. 
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3. Exklusivitet och dess rättsverkan 

 

3.1 Lojalitetspliktens betydelse för kravet på exklusivitet 

 

Det finns i alla kontraktsliknande förhållanden en viss skyldighet för parterna att lojalt 

tillvarata varandras intressen oavsett överenskommelsers eller eventuella klausulers 

ordagranna innebörd. Som nämnt ovan i avsnitt 2.4 kan lojalitetsplikten exempelvis 

innebära en plikt att verka för avtalets genomförande, liksom en plikt att avstå från 

handlingar eller underlåtenhet som kan skada motparten. Den kan också innebära en 

plikt att aktivt och uppmärksamt verka för motpartens bästa, eller en plikt att avstå från 

ekonomiskt övertag till egen vinning, alltså missbruk.95 Omfattningen av 

lojalitetsplikten beror till stor del på hur långt parterna kommit i sina förhandlingar.96 

Den prekontraktuella lojalitetsplikten styrs av vad motparten rimligen och berättigat kan 

förvänta sig, med syfte att ge visst skydd åt den riskutsatte.97 Det finns därmed inget 

som säger att lojalitetsplikten i förhandlingsstadiet inte kan ha samma innebörd som i 

kontraktsstadiet.98 Pliktens innebörd måste bedömas i varje enskilt fall, men generellt 

sett kan den prekontraktuella lojalitetsplikten sammanfattas till följande två punkter: 

 

• Plikt att verka för att avtalet ska komma till stånd, men med enda skyldighet att 

omgående meddela motparten om avtal inte kommer att träffas. 

• Plikt att ta hänsyn till intresset av att begränsa kostnaderna om avtal inte kommer att 

träffas.99 

 

Dessa omsorgs- och aktivitetsplikter är i princip de krav som lojalitetsplikten ställer på 

de förhandlande parterna.100  

                                                        
95 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 84. 
96 Holm, Den avtalsgrundade lojalitetsplikten - en allmän rättsprincip, s. 98 samt Lehrberg, Avtalsrättens 
grundelement, s. 132. 
97 Lundblad, När kan återta ett offentligt erbjudande om aktieförvärv?– Lojalitetsprincipen vid offentliga 
erbjudanden i ljuset av Perstorpfallet JT 2003/04 nr. 2 s. 327 (s. 330) och Holm, Den avtalsgrundade 
lojalitetsplikten – en allmän rättsprincip, s. 181 och s. 273. 
98 Nystén-Haarala, The Long-Term Contract, s. 128. 
99 Gorton, Due diligence – garantier och undersökning vid olika avtalstyper, s. 72 f. samt NJA 1978 s. 
147 och NJA 1990 s. 745.  
100 HD:s resonemang i NJA 1978 s. 147 samt Holm, Den avtalsgrundade lojalitetsplikten - en allmän 
rättsprincip, s. 87.  
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För att utreda vilken påverkan lojalitetsplikten har på exklusivitetsfrågan är det möjligt 

att tillämpa två olika kontraktsperspektiv. Antingen läggs fokus på den löftesbaserade 

kontraktssynen, innebärande att var part står sin egen risk vid avtalsförhandlingarna och 

såvida man inte uttryckligt avtalat om exklusivitet finns ingen plikt att enbart förhandla 

med motparten, eller så läggs fokus på den rättvisebaserade kontraktssynen som betonar 

”ömsesidigheten mellan avtalsparterna”.101 I NJA 1978 s. 147, projekteringsfallet, som 

handlade om upplåtelse av en matbutikslokal, dömde domstolen i enlighet med 

löftesprincipen när HD uttalade att man i ett affärsförhållande av detta slag kan 

förutsätta att motparten själv har att tillvarata sina intressen.102 Livsmedelsföretaget, 

som låtit bli att hyra lokalerna trots ett överenskommet projekteringsavtal och därmed 

orsakat fastighetsägaren betydande kostnader, ansågs inte skyldiga att ersätta 

fastighetsägaren för sin förlust. Fastighetsägaren ansvarade själv för att ha tagit tillvara 

sina intressen.  

 

Även i hovrättsfallet, se avsnitt 2.8, där ett biltillverkningsföretag inlett förhandlingar 

med en inredningsfirma avseende möjligheterna att tillverka inredning till 

utställningshallar för återförsäljare av deras bilar, förde domstolen ett löftesresonemang. 

De omfattande förhandlingarna och kontakterna som pågick under nästan ett halvår fick 

inredningsföretaget att ta fram offerter och tillverka prototyper i tron om att de var 

utvalda samarbetspartners.  När biltillverkningsföretaget långt senare meddelade att ett 

annat företag var utsett och att det var upp till detta företag om det i sin tur ville anlita 

inredningsföretaget, protesterade inredningsföretaget som ansåg att 

biltillverkningsföretaget agerat illojalt under avtalsförhandlingarna, och att det hade 

uppstått en lojalitetsplikt mellan parterna. Inredningsföretaget betonade särskilt att den 

långa förhandlingstiden och det omfattande offertarbetet.  

 

Liksom i projekteringsfallet ogillade dock domstolen käromålet och detta på grund av 

att det för lojalitetsplikt krävs att parterna har en gemensam inställning om ett slutligt 

avtal med visst innehåll, och så länge parternas inställning skiljde sig åt förelåg enligt 

domstolen ingen lojalitetsplikt. Löftesprincipen gjorde sig således gällande även här 

genom att utan uttrycklig överenskommelse fanns varken några skyldigheter eller 

                                                        
101 Votinius, Varandra som vänner och fiender, s. 233 f. och 228 f. 
102 Votinius, Varandra som vänner och fiender, s. 233 f. 
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rättigheter, och eftersom parternas uppfattningar skiljde sig åt fanns ingen skyldighet att 

ta tillvara varandra intressen.  

 

Domsluten i båda dessa fall kan ifrågasättas genom att tillämpa det andra 

kontraktsperspektivet, den rättvisebaserade kontraktssynen. Det är noterbart att 

domskälen i såväl hovrättsfallet som projekteringsfallet följer den rättvisebaserade 

kontraktssynen, för att sedan göra en helomvändning och döma i enlighet med 

löftesprincipen.103 I projekteringsfallet uttalade domstolen att parterna hade en 

skyldighet att verka lojalt för ett avgörande om avtal skulle komma att träffas eller ej. 

De hade en samarbetsskyldighet och en plikt att visa hänsyn genom att hålla den andra 

underrättad om utvecklingen. Domstolens uttalande om parternas plikt att samarbeta 

och skyldighet att ta skälig hänsyn till medkontrahentens intressen står i 

överensstämmelse med den rättvisebaserade kontraktssynen. Det är också märkbart att 

domstolen i domskälen använder begreppet medkontrahent istället för motpart, för att 

byta ut begreppet till motpart när avgörandet närmar sig.104 I hovrättsfallet fastställde 

domstolen att biltillverkningsföretaget måste ha insett att det kunde vara av avgörande 

betydelse för inredningsföretaget om avtal kunde träffas med biltillverkningsföretaget 

eller om inredningsföretaget var tvungen att träffa ett ytterligare avtal med någon annan 

part och fastställde därmed att det varit biltillverkningsföretagets skyldighet att upplysa 

om förutsättningarna, särskilt med tanke på att anbudsförfarandet innebar stora 

kostnader. Efter detta uttalande vände emellertid domstolen på sitt resonemang och 

fastslog att det inte kunde vara biltillverkningsföretagets skyldighet att ta 

inredningsföretaget ur sin villfarelse om det inte var klart att biltillverkningsföretaget 

orsakat villfarelsen, samt att det för ansvar måste krävas att biltillverkningsföretaget 

haft någon indikation om kostnaderna till följd av villfarelsen.  

 

Det betonades i sistnämnda fall att det krävs en gemensam inställning om ett slutligt 

avtal med visst innehåll för att lojalitetsplikt ska kunna uppstå.105 Återigen styrde 

således löftesprincipen domslutet, trots det rättvisebaserade resonemanget i domskälen.  

 

                                                        
103 Votinius, Varandra som vänner och fiender, s. 233 f. 
104 HD:s resonemang i NJA 1978 s. 142 och Votinius, Varandra som vänner och fiender, s. 234. 
105 Kindblom, Inte culpa in contrahendo för Volvo, 2007, Pointlex, Rättsbanken 09-03-27. 
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Vilken betydelse har då dessa rättsfall för lojalitetspliktens betydelse i 

exklusivitetsfrågan? Det finns som nämnt en gängse uppfattning att var part förhandlar 

på egen risk.106 I exklusivitetsfrågan torde därmed löftesprincipen, enligt min mening, 

innebära att parterna kan föra parallella förhandlingar, såvida de inte uttryckligt avtalat 

om exklusivitet. Båda fallen visar dock att efter en viss tid uppstår en lojalitetsplikt 

mellan parterna i överensstämmelse med den rättvisebaserade kontraktssynen. Det finns 

således bakomliggande plikter mellan de förhandlande parterna, som sträcks till 

intresset av att verka för avtalsslut och att tillvarata motpartens intresse för den skull 

något avtal ej kommer att träffas. Huruvida lojalitetsplikten kan anses innebära att 

parterna har en skyldighet att enbart förhandla med varandra måste avgöras utifrån vad 

plikten att samarbeta och ta skälig hänsyn till varandras intressen egentligen innebär.  

 

Att föra parallella förhandlingar är inget ovanligt och måste enligt min mening få 

förekomma för att varje säljande eller köpande part ska ha möjlighet att göra en bra 

affär.107 Frågan måste besvaras utifrån om de parallella förhandlingarna kan anses 

illojala. Lojalitetspliktens omfattning varierar och torde säkerligen kunna innebära en 

skyldighet att inte förhandla med någon annan, men det går inte att dra något generellt 

antagande utifrån detta. När parterna är i slutskedet av förhandlingarna och den ena 

parten har befogade förväntningar att kunna lita på motpartens intention att ingå avtal, 

borde det anses illojalt att förhandla med någon annan oavsett om exklusivitet är 

överenskommet mellan parterna eller ej.  

 

Lojalitetsplikten förstärks allt eftersom förhandlingarna pågår och är som starkast precis 

innan avtalsslutet.108 Lojalitetsplikten borde därmed kunna medföra att förväntningarna 

blir just befogade efter långt gångna förhandlingar. Jag vill dock påpeka att det 

förmodligen krävs ett högt mått av stabilitet i förhandlingarna för att lojalitetsplikten 

ska anses innebära ett krav på exklusivitet, vilket också styrks av NJA 1990 s. 745, 

vacuumpumpfallet. Med stabilitet menar jag att parterna ska ha kommit så långt i sina 

                                                        
106 Simonsen, Prekontraktuellt ansvar, s. 27 och Nystéen-Haraala, The Long-Term Contract, s. 122 samt 
Kleineman, Ren förmögenhetssskada, s. 429. 
107 Se exempelvis 11 kap 4 § lag (2007:1091) om offentlig upphandling där staten måste föra parallella 
förhandlingar med minst tre eller fem anbudsgivare för att få så bra bud som möjligt och en hälsosam 
konkurrens. 
108 Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, s. 294, samt Gorton, Due diligence – 
garantier och undersökning vid olika avtalstyper, s. 72 f. 
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förhandlingar att det inte finns särskilt många osäkerhetsmoment kvar. Det ska 

exempelvis stå relativt klart för parterna vad förhandlingarna ska leda till och vad 

avtalet ska ha för innehåll. NJA 1990 s. 745 handlade om ett bolag, som avbröt 

förhandlingarna om ett återförsäljaravtal av en vacuumpump med en återförsäljare, 

kunde göras ansvarig för culpa in contrahendo. Återförsäljaren hade tidigare skickat ett 

brev till bolaget där denne informerade om sina försäljningsresultat och han hade endast 

sålt en pump. Bolaget underlät att besvara återförsäljaren och berätta om sin negativa 

inställning till återförsäljaravtalet, vilket i HovR ansågs vara klandervärt ”från 

affärsetisk synpunkt”. HD fäste dock vikt vid det tillfälle när styrelsebeslutet att inte ge 

återförsäljaren återförsäljarrätten fattades och ansåg att bolaget borde ha underättat 

honom omgående. Styrelsebeslutet fattades den 16 februari 1982 och underrättelse 

skedde den 12 mars 1982. Varken HovR eller HD fann emellertid att underlåtenheten 

var så omfattande att den kunde medföra ett ansvar för culpa in contrahendo. HD utgick 

från vad som åvilat bolaget efter att de fattat beslutet att inte anlita återförsäljaren, men 

fäste avgörande vikt vid det faktum att återförsäljaren inte hade haft några betydande 

kostnader under perioden mellan 16 februari till 12 mars. HD påpekade att L måste ha 

insett riskerna med marknadsföringsarbetet och att återförsäljaravtalet berodde på 

många osäkra faktorer. Hans kostnader ansågs klart överdrivna och åtalet ogillades. 

Riskerna i förhandlingarna gjorde således att L:s marknadsföringsåtgärder inte kunde 

anses befogade, genom att det inte stod tillräckligt klart för båda parter vad 

förhandlingarna skulle leda till. 

 

Culpabedömningen utgick från en affärsetisk norm där utgångspunkten var vilket 

uppträdande som kan krävas kommersiella aktörer emellan och rättsfallet visar att den 

avbrytande parten måste gjort sig skyldig till ”kvalificerade oetiska beteenden” för att 

utlösa ansvar för culpa in contrahendo.109 Så länge det finns ett osäkerhetsmoment med 

i spelet är således lojalitetsplikten inte särskilt långtgående och, även om den skulle 

anses innebära en plikt att ha en avsikt att ingå avtal med motparten, krävs för ansvar att 

beteendet är utpräglat illojalt. 

 

                                                        
109  Kleineman, Skadeståndsgrundande uppträdande vid avtalsförhandlingar, JT 1991-92 nr. 1 s.125 (s. 
140). 
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Kravet på utpräglad illojalitet medför att det ofta inte har någon betydelse att 

förhandlingsparten tillfogas skada på grund av någon annans bättre erbjudande och 

parallella förhandlingar.110 Culpa in contrahendo kräver för att kunna göras gällande vid 

parallella förhandlingar att motparten har befogade förväntningar om exklusivitet och 

det avgörs i sin tur utifrån vilka riskmoment som finns med i bilden och vad parterna 

kan förväntas vara medvetna om. Domstolen påpekade just särskilt i fallet att L måste 

ha insett riskerna med sitt arbete och styrker betydelsen av stabilitet för lojalitetspliktens 

omfattning. 

 

Lojalitetsplikten kan således innebära en plikt att endast förhandla med motparten, men 

medför förmodligen inte någon sådan skyldighet innan förhandlingarna nått så långt att 

de flesta osäkerhetsmoment röjts ut bilden. Domstolarna tenderar dessutom döma i 

enlighet löftesprincipens syn, vilket ytterligare styrker min uppfattning att skadelidande 

kommer att få svårt att visa att motparten har en skyldighet att inte föra parallella 

förhandlingar genom lojalitetsplikten. Det är dock ingen omöjlighet om de parallella 

förhandlingarna kan bevisas vara illojala och det får isåfall bedömas utifrån om 

förväntningarna är befogade.  

 

Björkdahl anser att själva avsaknaden av intention kan anses mer klandervärt än de 

parallella förhandlingarna.111  Detta är något jag till viss del stödjer, men det är enligt 

min mening värt att betona att parallella förhandlingar inte i sig innebär att parterna har 

en avsaknad av intention att ingå avtal. Det finns egentligen inget som stödjer slutsatsen 

att intentionen att ingå avtal skulle vara starkare bara för att man har en 

förhandlingspart. Förhandlingsstadiet är en testfas, där intentionen säkerligen förstärks 

efterhand i förhållande till någon av motparterna vid parallella förhandlingar och det är i 

det läget av vikt att omedelbart informera den part man inte vill ingå avtal med för att 

undgå att göra sig skyldig till klandervärt beteende. Det klandervärda ligger inte i 

avsaknaden av intention, utan snarare i fortskridandet av förhandlingarna trots bristande 

intention.  

 

                                                        
110 Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, s. 340. 
111 Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, s. 340. 
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Lojalitetspliktens krav på intention gör sig således enligt min mening främst gällande 

genom kravet på att omedelbart underrätta motparten om de ändrade förhållandena. 

Detta styrks också av rättspraxis.112 Skulle emellertid intentionen saknas redan från 

början och de parallella förhandlingarna så att säga förs för skens skull torde dock 

skadelidanden kunna påvisa culpa in contrahendo genom det svikliga beteendet och i 

dessa fall torde, liksom Björkdahl påstått, själva avsaknaden av intention vara mer 

klandervärd än de parallella förhandlingarna. Den bristande avsikten är ett culpöst 

beteende oavsett om den ena parten har en eller flera motparter. 

 

I det följande avsnittet behandlas huruvida den svenska prekontraktuella lojalitetsplikten 

påverkas av UP och PECL i exklusivitetsfrågan. 

 

 

3.2 Soft law i relation till den svenska lojalitetspliktens krav på exklusivitet 

 

I början av uppsatsen behandlades lex mercatorias, UP:s och PECL:s, betydelse för 

lojalitetsplikten. Det finns dock anledning att ytterligare kommentera och analysera 

vilken betydelse dessa regelverk har för svensk rätt och särskilt i fråga om 

lojalitetspliktens betydelse i exklusivitetsfrågan. I avsnittet ovan redogjorde jag för min 

uppfattning att lojalitetsplikten förvisso borde kunna innebära en plikt att inte förhandla 

med någon annan främst på grund motpartens befogade förväntningar, men att det krävs 

ett högt mått av stabilitet i förhandlingarna för att förväntningarna ska vara befogade. 

Parternas uppträdande, förhandlingarnas stabilitet och vad parterna kan förväntas vara 

medvetna om är omständigheter som kan avgöra om en förväntning kan anses befogad, 

se avsnitt 2.4, 2.5 och 3.1 ovan. 

 

Befogade förväntningar kräver en bedömning av vad motparter, inte bara i den enskilda 

situationen, utan även i motsvarande situation normalt kan förvänta sig. Ramberg anser 

förvisso att detta kännetecknar en ”typiserad bedömning”, snarare än en befogad, som 

enligt henne är begränsad till den enskilda situationen.113 En befogad förväntning är 

                                                        
112 Se exempelvis NJA 1978 s. 147 samt NJA 1990 s. 745. 
113 Hultmark (numera Ramberg), Upplysningsplikt vid ingående av avtal, s. 17 f. 
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dock enligt min uppfattning inte befogad utan att hänsyn tas till objektiva kriterier, 

vilket innebär att hänsyn även i detta fall måste tas till vad som normalt kan förväntas. 

Jag finner därför ingen anledning att separera en typiserad förväntning från en befogad.  

 

Motpartens befogade förväntningar tenderar vara ett intresse som blir allt mer 

skyddsvärt i förhandlingsstadiet, vilket både artiklarna i PECL och UP vittnar om.114  

Att parterna ska förhandla i enlighet med ”good faith and fair dealing” anses vara 

minimikrav på den ärlighet som parterna kan kräva av varandra.115 Good faith är en 

norm om subjektiv hederlighet, ”honesty and fairness in mind”.116 I dagsläget diskuteras 

huruvida artiklarna i UP och PECL medför att det numera finns en mer omfattande 

skyldighet att följa good faith i förhandlingsstadiet, vilket isåfall skulle kunna medföra 

att den prekontraktuella lojalitetsplikten stärks så att det blir enklare för skadelidande 

vid parallella förhandlingar att grunda sin rätt på lojalitetsplikten.117 Simonsen har bland 

annat uttalat att good faith håller på att etablera sig som en allmän rättsprincip på grund 

av de internationella principer som framställts av en bred sammansättning organ med 

gott hänseende.118 Frågan är emellertid vilken betydelse som lex mercatoria, så kallad 

soft law, egentligen har för rättsläget. Vissa anser att principerna ska anses gälla även i 

svensk rätt.119 Munukka anser att de har ett inflytande på svensk rätt, men att de ska 

betraktas som oförbindande rekommendationer på grund av deras tveksamma status i 

förhållande till traditionella rättskällor.120  

 

UP och PECL är regelverk som försöker harmonisera avtalsrätten världen över.121 De 

kodifierar de normer som gäller i länderna och är regelverk där lojalitetsplikten faktisk 

kommit till uttryck.122 I nordisk rätt är det relativt vanligt med en skeptisk inställning till 

regelverk av detta slag, på grund av vi generellt sett är väldigt inriktade på ”realistiska 

                                                        
114 Se artikel 1:201 PECL och 1:7 UP med kommentarer. 
115 Wightman, Good Faith and Pluralism in the Law of Contract, s. 42 (Brownsword, Hird, Howells, 
Good Faith in Contract: Concept and Context). 
116 PECL (2000) art 1:201 comment E. 
117 Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, s. 40. 
118 Simonsen, Prekontraktuellt ansvar, s. 135. 
119 Ramberg, Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 26 samt Holm, Den avtalsgrundade lojalitetsplikten – en 
allmän rättsprincip, s. 87.  
120 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 10 f. 
121 Ramberg, Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 26. 
122 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 10 och s. 516 samt Goode, A new international Lex 
mercatoria? JT  1999/00 nr. 2 s. 253 (s. 256). 
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och pragmatiska lösningar”.123  Det skeptiska synsättet präglar till viss del PECL som 

skiljer sig i sin utformning från UP, men vad skillnaderna utgörs av faller utanför 

frågeställningen och lämnas därhän. Det är ändock värt att påvisa att vi i Norden 

traditionellt sett inte anses ha särskilt stor tilltro till denna typ av regelverk.124 Goode 

har skrivit en omfattande artikel som bland annat handlar om vilken betydelse som ska 

tillmätas lex mercatoria i nationell lagstiftning. Enligt honom får så kallad soft law sin 

största betydelse genom att parterna tar med delar eller hela regelverken i sina avtal, och 

varken regelverken eller avtal som innehåller delar av regelverken, kan betraktas som 

lag. Avtalet, liksom de utvalda delarna av UP eller PECL, står fortfarande under 

nationell lagstiftning.125  Normerna i lex meractoria utgör inte och ska heller inte enligt 

honom tillämpas såsom självständiga normer i samma mening som nationell 

lagstiftning. Han medger emellertid att normerna har visst inflytande, men påpekar 

också att det inflytande som ges normerna beror på hur välvilligt inställd man är till 

deras normerande verkan. Domarna vid nationella domstolar har friheten att inte lägga 

någon betydelse vid normerna i lex mercatoria, om tvingande rätt i nationell lagstiftning 

tillhandahåller en annan lösning.126 Den pågående diskussionen om lex mercatorias 

betydelse för nationell lagstiftning visar dock enligt min mening att dessa regelverk fått 

en starkare ställning och i framtiden förmodligen kommer att tillmätas allt större 

betydelse.  

 

Jurister från andra länder med andra rättskulturer är nödvändigtvis inte alls lika 

skeptiskt inställda till regelverkens normerande verkan som jurister i de nordiska 

länderna, vilket också  har påpekats av Bernitz och Håstad.127 Lex mercatoria har 

påverkat doktrin och därigenom domstolar och har ansetts ha betydelse såsom neutrala 

stadganden i frågor där den ena parten inte önskar lyda den andra partens nationella 

lagstiftning. Lex mercatorias status har höjts genom betydelsen av att finna neutrala 

stadganden som kodifierar normer världen eller Europa över.128 Även Goode 

                                                        
123 Bernitz, En europeisk civillag? – Aktuell utveckling och svensk hållning, JT 2003/04 nr. 3 s. 503 (s. 
519). 
124 Bernitz, En europeisk civillag? – Aktuell utveckling och svensk hållning, JT 2003/04 nr. 3 s. 503 
(s.519). 
125 Goode, A new international Lex mercatoria? JT  1999/00 nr. 2 s. 253 (s. 256). 
126 Goode, A new international Lex mercatoria? JT  1999/00 nr. 2 s. 253 (s. 258 f.). 
127 Bernitz, En europeisk civillag? – Aktuell utveckling och svensk hållning, JT 2003/04 nr. 3 s. 503. 
(s. 519). Se även Håstad, Inför en europeisk sakrätt – Några principfrågor om olika sätt att uppfatta 
äganderätt och äganderättsövergång inom sakrätten, JT 2002/03 nr. 4 s. 745 (s. 753). 
128 Goode, A new international Lex mercatoria? JT 1999/00 nr. 2 s. 253 (s. 266). 
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kommenterar lex mercatorias kreativa styrka genom att ständigt förändras efter 

marknadens behov.129  Jag håller emellertid med Goode om att UP och PECL får ge 

vika för tvingande nationell lagstiftning. Regelverken har de facto tagits fram av 

grupper av människor från olika länder under ledning av professor Michael Bonell och 

professor Ole Lando, och inte stiftats av det lagstiftande organet. I den fråga som är 

föremål för uppsatsen finns dock ingen tvingande nationell lagstiftning att tillgå, vilket 

ger regelverken desto större relevans. Det vore enligt min mening obegåvat att förringa 

regelverkens inflytande på nationell rätt i dessa frågor.  

 

Har parterna valt att ta med någon del av UP eller PECL följer automatiskt ett krav på 

lojalitetsplikt, good faith.130 Problemet är emellertid att lojalitetspliktens innebörd 

varierar i de olika länderna. Vilka skyldigheter och rättigheter som plikten medför 

behandlas främst i doktrin och ett lands doktrin kan inte utan komplikationer tillämpas i 

andra länder.131 Jag är av uppfattningen att UP och PECL ger lojalitetsplikten en 

starkare ställning i nationell rätt. Den prekontraktuella lojalitetsplikten har satts på pränt 

i kommentarerna till artikel 1.7 UP, se avsnitt 2.4, och att lojalitetspliktens innebörd 

varierar komplicerar situationen, men förtar inte möjligheten att den prekontraktuella 

lojalitetspliktens ställning torde stärkas även i svensk rätt. I Sverige finns redan praxis 

som bekräftar dess existens och lex mercatoria sätter den skadelidanden vid parallella 

förhandlingar i en ännu gynnsammare ställning. Skadelidande kan hänvisa till såväl 

nationell rätt, som lex mercatoria eller doktrin vari lex mercatorias betydelse för den 

prekontraktuella lojalitetsplikten behandlas.  

 

Lex mercatoria bidrar med viss neutralitet och vid internationella affärer anses behovet 

av att finna neutrala stadganden vara stort.132 Företagsförvärv är ofta internationella 

affärer som torde ha behov av sådana neutrala stadganden och genom lex mercatoria 

kan parternas avtal byggas på villkor som är förutsebara för båda parter. UP och PECL 

bidrar således också enligt min mening till ökad förutsebarhet. Dessa regelverk kommer 

enligt min uppfattning att påverka omvärldens syn på prekontraktuell lojalitetsplikt och 

sätta den skadelidande vid parallella förhandlingar i en säkrare position. De fyller en 
                                                        

129 Goode, A new international Lex mercatoria? JT 1999/00 nr. 2 s. 253 (s. 255). 
130 Goode, A new international Lex mercatoria? JT  1999/00 nr. 2 s. 253 (s. 266 f.). 
131 Brownsword, Hird, Howells, Good Faith in Contract: Concept and Context, s.1. 
132 Goode, A new international Lex mercatoria? JT  1999/00 nr. 2 s. 253 (s. 266). 
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särskilt viktigt roll i dessa sammanhang där nationell lagstiftning inte ger stor 

vägledning och den diskussion som pågår i doktrin har bidragit med att höja UP:s och 

PECL:s status som rättskälla. Genom diskussionen i doktrinen har de införlivats i de 

traditionella rättskällorna och blivit en del av svensk rätt, vilket förminskar Munukkas 

argument att dessa regelverk ska betraktas som oförbindande rekommendationer på 

grund av deras tveksamma status i förhållande till andra rättskällor, se ovan. UP och 

PECL har enligt min mening stor betydelse i de situationer det inte finns någon 

motsägande tvingande nationell lagstiftning att tillgå. 

 

 

3.3 Avtalsfriheten i relation till lojalitetsplikt och exklusivitet 

 

Även om lojalitetsplikt utgör en grundläggande avtalsrättslig beståndsdel, bygger hela 

den västerländska avtalsrätten på avtalsfrihet, det vill säga dispositionsfrihet, 

kontraheringsfrihet och avtalsbundenhet. Dispositionsfriheten ger parterna själva 

möjlighet att avgöra avtalsinnehållet och förhandla fram önskade villkor medan 

kontraheringsfriheten skapar möjlighet till initiativtagande och innebär att man ha rätt 

att ingå avtal med andra. Principen om avtalsbundenhet innebär att parterna är skyldiga 

att uppfylla sina åtaganden, det vill säga pacta sunt servanda.133 Avtalsfriheten är även 

omnämnd som en viktig princip i artikel 1:102 PECL och 1.1 UP och anses betyda att 

parterna har rätt att själva bestämma med vem de vill ingå avtal och vad avtalet ska 

innehålla. Avtalsfriheten behandlas ytterligare i artikel 2.1.15 UP och anges även ge 

parterna rätt att välja om de vill förhandla och hur länge de vill förhandla. Avtalsfrihet 

benämns, i kommentaren till artikel 2.1.15 UP, vara nödvändigt för att garantera en 

hälsosam konkurrens i affärsvärlden.  

 

Lojalitetsplikt anses stå i strid med avtalsfriheten genom att avtalsfriheten inskränks av 

de plikter som så att säga följer med rättsförhållandet utan att finnas med i själva 

avtalet.134 Parterna drabbas av utfyllande eller tvingande lojalitetskrav som inte 

uttryckligen avtalats.135 Värdet av objektiva normer, som inte grundar sig på parternas 

                                                        
133 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 71. 
134 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 72, se även prop. 1975/76:81 s. 100 f. 
135 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 72 f. 
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individuella antaganden, härstammar ur lojalitetsplikten och inskränker avtalsfriheten 

genom att en part kan stödja sig på sin befogade uppfattning om vad avtalet ska anses 

innehålla.136  Återigen möts vi av konflikten med den löftesbaserade kontraktssynen och 

den rättvisebaserade, där lojalitetsplikten är en följd av den rättvisebaserade 

kontraktssynen och avtalsfriheten en följd av den löftesbaserade, se avsnitt 3.1 ovan.  

 

Att både avtalsfriheten och lojalitetsplikten har en stark ställning visas av rättspraxis, 

där domstolarna skiftar mellan att tillmäta antingen den ena eller den andra principen 

avgörande betydelse.137 Som exempel där domstolen lade större vikt lojalitetsplikten 

och befogade förväntningar kan nämnas NJA 1963 s. 105, colombiafallet, som handlade 

om den svenske affärsmannen som sökte arbete som verkställande direktör i ett 

colombianskt bolag och efter preliminär överenskommelse flyttat till Colombia för att 

arbeta. Anställningen var dock fortfarande beroende av ett godkännande från 

bolagsstämman, men något godkännande lämnandes aldrig. Domstolen biföll den 

svenske affärsmannen ersättning för sina utgifter för att de ansåg att hans agerande var 

befogat utifrån motpartens uppträdande. Han hade befogade förväntningar att avveckla 

sin egen rörelse i tron att han skulle tillträda som VD i det Colombianska bolaget, se 

avsnitt 2.7 ovan. Att av rättsfallet dra slutsatsen att lojalitetsplikten har större betydelse 

än avtalsfriheten vore emellertid att påstå för mycket. 

 

Munukka anser att lojalitetspliktens normer kan sägas ha passats in under 

avtalsfrihetsprinciperna, utan att kollidera med dessa.138 Vid sidan detta skriver han 

förvisso att avtalsfriheten ändå måste vara det grundläggande, med anledningen av att 

om lojalitetsplikten skulle ha den primära ställningen hade det inneburit att avtal endast 

får ingås om det är ekonomisk gynnsamt för motparten med följd av ett tvång att i varje 

affär undersöka motpartens nytta med affären.139 

 

Jag stödjer Munukkas uppfattning att lojalitetsplikten kan anses ha passats in under 

avtalsfrihetsprinciperna. Det är enligt min uppfattning inte möjligt att lägga fokus på 

                                                        
136 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 72 f samt se exempelvis 32 § AvtL. 
137 Votinius, varandra som vänner och fiender, s 230 NJA 1963 s. 105 NJA 1078 s. 147. 
138 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 72 f.  
139 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 72.  
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den ena eller den andra principen, eftersom båda fyller värdefulla funktioner. Det visas 

också av de rättsfall som jag behandlat ovan där domstolen i domskälen fört 

resonemang i enlighet med lojalitetsplikten och den rättvisebaserade kontraktssynen, för 

att sedan döma i enlighet med löftesprincipen och avtalsfriheten. Jag anser också, 

liksom Munukka, att avtalsfriheten har den grundläggande primära ställningen, men jag 

vill  påpeka att förhållandena i vissa fall bör vara det motsatta. Detta synsätt stöds också 

av vissa lagregler, förslagsvis 6 § 2 st. avtalslagen om avtalsbundenhet genom 

acceptmottagarens passivitet vid oren accept. Paragrafen anses ge uttryck för 

lojalitetsplikten. I exklusivitetsfrågan innebär detta att man får göra en 

skälighetsbedömning där det i första hand ska utredas vad parterna kommit överens om, 

i andra hand vad parterna befogat har att lita på. Har den ena parten befogade 

förväntningar om exklusivitet, förtas betydelsen av vad som muntligen eller skriftligen 

har överenskommits mellan parterna och lojalitetsplikten tar överhanden i förhållande 

till avtalsfriheten. Befogade förväntningar om exklusivitet avgörs utifrån bland annat 

utifrån parternas uppträdande, vilka riskmoment som finns med i bilden och vad 

parterna kan förväntas vara medvetna om, se avsnitt 3.1. För den ena parten parallella 

förhandlingar krävs dock en ingående utredning om motparten objektivt sett kan 

förvänta sig lojalitet genom exklusiva förhandlingar. För att objektivt kunna förvänta 

sig att motparten inte för parallella förhandlingar, utan utfästelse därom, krävs att den 

ena partens agerande gett motparten fog att förvänta sig detta.  

 

I det redan nämnda hovrättsfallet mellan ett biltillverkningsföretag och ett 

inredningsföretag pågick förhandlingar under lång tid och det fördes korrespondens via 

mail och telefon där inredningsföretaget uttalade sig i enlighet med att de förutsatte att 

de var utvalda samarbetspartners.140 Uttalandena rättades inte av 

biltillverkningsföretaget, vilket enligt min mening definitivt skulle kunna vara ett 

agerande som gör dem ansvariga för brott mot lojalitetsplikten och culpa in contrahendo 

när kontraktet sedan gick till någon annan. Domstolen biföll dock inte 

inredningsföretagets talan på grund av att de ansåg att parterna hade olika 

föreställningar om situationen och så länge parterna inte var gemensamt inriktade att nå 

ett slutligt avtal med visst innehåll hade, enligt domstolen, ingen lojalitetsplikt uppstått. 

Biltillverkningsföretaget hade ingen skyldighet att ta inredningsföretaget ur sin 

                                                        
140 Hovrätten för västra Sverige, avdelning 6, rotel 65, mål nr T 2856-06, 07-03-07. 
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villfarelse eftersom uppfattningarna skiljde sig åt. Kravet på gemensam inriktning 

hänvisar HovR till HD:s uttalande i NJA 1990 s. 745, vaccumpumpfallet, som handlade 

om culpa on contrahendo på grund av avbrutna förhandlingar om återförsäljningsrätten 

till en vacuumpump;  

 

”Av utredningen framgår nämligen att vid slutet av våren 1981 avtalsförhandlingarna 

nått så långt att såväl bolaget som Bertil L och Lavenco var inriktade på att, om ett 

slutligt avtal kom till stånd mellan bolaget och Gösta Svenssons företag, Bertil L och 

Lavenco skulle få återförsäljningsrätten till Super-V-pumpen. Det får därför anses att 

det vid denna tid hade uppkommit viss förpliktelse för bolaget att ta hänsyn till Bertil 

L:s intressen. Denna skyldighet har närmast haft avseende på Bertil L:s intresse av att 

begränsa sina kostnader för det fall att något återförsäljningsavtal inte kom till stånd.”  

 

Jag anser att domstolen felaktigt premierat avtalsfriheten med dess löftesprincip över 

lojalitetsplikten i detta fall. De fokuserar på den gemensamma inriktningens betydelse 

för lojalitetsplikten istället för de befogade förväntningarna, vilket enligt min mening är 

en felaktig tolkning av HD:s uttalande i NJA 1990 s. 745. Att förhandlingarna pågått så 

länge att det fanns en gemensam inriktning mellan parterna att nå ett slutligt avtal med 

visst innehåll gjorde Bertil L:s förväntningar befogade och det är det som är uttalandets 

budskap. Inte den gemensamma inriktningen.  

 

De befogade förväntningarna ska styra lojalitetspliktens omfattning och det framgår av 

såväl rättspraxis som doktrin.141 Parterna torde dessutom inte ha någon gemensam 

inriktning, eller åtminstone torde inriktningarna efterhand att skilja sig åt, i de fall som 

någon generellt sett kan göras ansvarig culpa in contrahendo. Om det alltid finns en 

gemensam inriktning att nå ett slutligt avtal med visst innehåll torde sällan några 

problem uppstå. Att domstolen inte ansåg att biltillverkningsföretaget var skyldiga att ta 

inredningsföretaget ur sin villfarelse på grund de olika uppfattningarna, är en direkt 

felaktighet.  

                                                        
141 Lundblad, När kan återta ett offentligt erbjudande om aktieförvärv?– Lojalitetsprincipen vid offentliga 
erbjudanden i ljuset av Perstorpfallet JT 2003/04 nr. 2 s. 327 (s. 330) och Holm, Den avtalsgrundade 
lojalitetsplikten – en allmän rättsprincip, s. 181 samt s. 273 NJA 1963 s. 105. 
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Det finns i svensk rätt en grundläggande inställning att en part som har full insikt i 

motpartens uppfattning och inser att motpartens uppfattning skiljer sig från den egna 

uppfattningen måste ta denne ur sin villfarelse, för att inte riskera att annars bli bunden 

av motpartens uppfattning. Den part som inser motpartens missuppfattning måste alltså 

förklara att uppfattningen är felaktig.142 I hovrättsfallet skickade inredningsföretaget 

mail som inte kan tolkas på något annat sätt än att de trodde att förhandlingarna var 

färdiga. De frågade om beslutet att de var anlitade som inredningsföretag nu var 

offentligt, med ett underliggande antagande om de var utvalda. Biltillverkningsföretaget 

väntade med att rätta antagandet i över fyra månader vilket gör domen än mer 

diskutabel.  

 

Det som jag främst vill visa med hovrättsfall T 2856-06 är frågan om de gemensamma 

inriktningarnas betydelse för lojalitetsplikten, domstolens felaktiga tolkning av HD:s 

uttalande i NJA 1990 s. 745 och domstolens felaktiga uttalande avseende skyldigheten 

att ta motparten ur sin villfarelse. Om motparten har befogade förväntningar om 

exklusiva förhandlingar på grund av den andra partens agerande eller underlåtenhet, 

torde mycket väl den andra parten kunna göra sig skyldig till culpa in contrahendo på 

grund av parallella förhandlingar oavsett om deras inriktning att nå ett slutligt avtal med 

visst innehåll skiljer sig åt. Lojalitetsplikten får en högre ställning i förhållande till 

avtalsfriheten i de situationer som den ena partens agerande eller underlåtenhet att agera 

ger motparten befogade förväntningar. 

 

Efter denna redogörelse om exklusivitet i förhållande till lojalitetsplikt, lex mercatoria 

och avtalsfrihet följer en utredning exklusivitetsklausulen och dess rättsverkan. 

 

 

 

 

                                                        
142 Mellqvist, Persson, Fordran och skuld, s. 25. 
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3.4 Är exklusivitetsklausuler bindande? 

 

Anta att två förhandlande parter kommit överens om exklusivitet i en löst hållen 

avsiktsförklaring och att ett bättre bud från tredje man dyker upp. Ska målbolaget anse 

sig bunden av överenskommelsen och inte acceptera det bättre budet, med rädsla för 

budgivaren isåfall kan göra gällande någon typ av prekontraktuellt kontraktsbrott och 

kräva skadestånd? Ska målbolaget återställas till den första budgivaren och förvärvet 

därmed förklaras ogiltigt? Eller kan målbolaget anta det bättre budet, trots 

överenskommelsen genom att det inte finns någon kontraktuell bundenhet innan slutligt 

avtal har upprättats? Vad innebär egentligen en överenskommen exklusivitet vid 

företagsförvärv före det slutliga avtalet upprättats? 

 

Att en exklusivitetsklausul i en avsiktsförklaring kan göras bindande är ingenting att 

behöva tveka över. Genom en direkt eller indirekt uttryckt vilja, eller konkludent 

handlande, är det givetvis möjligt att göra exklusiviteten i en avsiktsförklaring bindande 

och bindande i det här sammanhanget innebär att säljaren, eller budgivaren för den 

delen, har en skyldighet att inte förhandla med någon annan.143 Det är dock värt att 

betona just detta. En exklusivitetsklausul ger inte budgivaren rätt att köpa företaget, 

utan innebär bara att säljaren inte ska förhandla om försäljning av målbolaget med 

någon annan.144 Avsiktsförklaringar kan som nämnt ovan innehålla bindande delar, 

även om övriga delar endast är avsedda att befästa parternas avsikter med 

förhandlingarna. De kallas i dessa fall orena avsiktsförklaringar och det råder inget 

tvivel om att sådana delar i avsiktsförklaringar kan vara bindande.145 Genom 

avsiktsförklaringars omdiskuterade betydelse gör emellertid parterna säkrast i att 

upprätta ett separat avtal vid sidan av avsiktsförklaringen med sådant de verkligen vill 

ska vara bindande, exempelvis exklusivitet eller sekretess, eftersom det vid 

avsiktsförklaringar är oerhört viktigt att parterna att så att säga håller tungan rätt i mun 

för att nå den juridiska verkan de önskar.146 Avsiktsförklaringar ser olika ut, har olika 

innehåll och det finns ingen mall som anger vilket innehåll som gör dem bindande. Det 

finns dock ingen anledning att generellt anta att avsiktsförklaringar inte kan innehålla 

                                                        
143 Kleineman, Skadeståndsgrundande uppträdande vid avtalsförhandlingar, JT 1991/92 nr. 1 125 (s. 136) 
samt Ramberg, Ramberg, Avtalsrätten, En introduktion, s. 40. 
144 Sevenius, Företagsförvärv – en introduktion, s. 160 f. 
145 NJA 1990 s. 745. 
146 Sevenius, Företagsförvärv – en introduktion, s. 160. 
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bindande klausuler, och detta styrks också av uppfattningen i såväl praxis som doktrin. 

Det är vad parterna särskilt preciserat som ger vägledningen för vad som är bindande.147 

Det centrala i denna framställning är dock inte att kategorisera handlingen eller 

dokumentet, utan att reda ut förutsättningarna för att kunna kräva ansvar för åsidosatt 

exklusivitet i prekontraktuella situationer och ett sådant ansvar förutsätter inte en 

avsiktsförklaring.148 HD uttalade i NJA 1990 s. 745, vacuumpumpfallet, att ansvar för 

culpa in contrahendo kan inträda oavsett de dokument och handlingar som utväxlats 

mellan parterna och culpa in contrahendo kan på så sätt anses vara en ”övergripande 

rättsprincip” där det avgörande är om förhandlingarna kommit så långt att det uppstått 

en skyldighet att ta hänsyn till motpartens intresse.149 Avsiktsförklaringen har dock en 

betydelsefull roll genom att en avsiktsförklaring anses förstärka lojalitetsplikten.150 Den 

generella betydelsen av avsiktsförklaringar lämnas utanför frågeställningen, och fokus 

läggs istället en särskild klausul i avsiktsförklaringen, exklusivitetsklausulen, som i 

många fall preciseras så att den är bindande för att ge budgivaren den trygghet som 

behövs för denne ska våga inleda de kostsamma förhandlingarna och den dyra 

företagsbesiktningen.  

 

För att avgöra om en exklusivitetsklausul är bindande eller inte är det högst väsentligt 

att först kontrollera vad parterna uttryckligen har kommit överens om.151 Därefter bör 

det enligt min uppfattning redas ut vad lojalitetsplikten ställer för krav på de 

förhandlande parterna i exklusivitetsfrågan, se avsnitt 3.1.  

 

Företagsförvärv anses ofta vara en affär som lägger stor vikt vid lojalitetsplikt och 

parternas ageranden.152 Såväl Kleineman, som Holm och Björkdahl har diskuterat 

befogad tillit som en betydelsefull faktor för utlösande av prekontraktuellt ansvar.153 I 

de fall exklusivitetsklausulen inte uppfyller kraven för att vara bindande, borde därmed 

                                                        
147 Holmgren, Lundqvist, Letter of intent, värt mer än pappret? s. 49 samt Ramberg, Ramberg, 
Avtalsrätten, En introduktion, s. 40. 
148 Kleineman, Skadeståndsgrundande uppträdande vid avtalsförhandlingar, JT 1991/92 nr. 1 s. 125 (s. 
137). 
149 Kleineman, Skadeståndsgrundande uppträdande vid avtalsförhandlingar, JT 1991/92 nr. 1 s. 125 (s. 
138). 
150 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 115. 
151 Holmgren, Lundqvist, Letter of intent, värt mer än pappret? s. 49. 
152 Holmgren, Lundqvist, Letter of intent, värt mer än pappret? s. 58. 
153 Kleineman, Ren förmögenhetsskada s. 432, s. 466 f. och Holm, Den avtalsgrundade lojalitetsplikten – 
en allmän rättsprincip, s. 273 samt Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, s. 231. 
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lojalitetsplikten ge klausulen sin rättsliga styrka alternativt ensamt grunda en skyldighet 

för säljaren att inte föra parallella förhandlingar. Anledningen härtill är att oavsett om 

klausulen gjorts bindande eller ej, borde den innebära att budgivaren presumeras ha 

befogade förväntningar om att säljaren inte för parallella förhandlingar.  

 

Kleineman betonar tilliten, tillitsteorin, som utgångspunkt för att avgöra om någon ska 

ansvara för ett vilseledande av annan än kontraktspart och tillitsteorin har stor betydelse 

i kontraktsliknande situationer som dessa där parterna inte kan grunda ansvar på ett 

avtal.154 Lojalitetsplikten ska skydda mot en ökad riskexponering.155 Utredningen har 

dock visat att det inte är frågan huruvida klausulen är bindande eller inte som ställer 

problemet med exklusivitet på sin spets. Det svåra är inte att fastställa när en skyldighet 

att föra exklusiva förhandlingar kan tänkas uppkomma genom lojalitetsplikten, eller hur 

en exklusivitetsklausul i en avsiktsförklaring ska uttryckas för att vara bindande. 

Problematiken handlar främst om vad en skyldighet att inte föra parallella förhandlingar 

egentligen innebär för rättigheter för den part som blivit snuvad på konfekten, det vill 

säga vad lojalitetsplikten eller exklusivitetsklausulen egentligen har för rättsverkningar. 

Detta till följd av att den försmådde budgivaren möts av svårigheten att visa vilken 

skada denne drabbats av till följd av åsidosättandet samtidigt som exklusiviteten inte 

innebär någon skyldighet för säljaren att sälja företaget till den försmådde budgivaren, 

se avsnitt 2.3 ovan.  

 

Adlercreutz har påpekat att bindande klausuler i avsiktsförklaringar är svåra att omsätta 

i skadestånd på grund att det är svårt styrka skadan, om de inte förenats med 

vitesklausul.156 Vilka rättsverkningar som överenskommen exklusivitet eller 

exklusivitet till följd av lojalitetsplikt egentligen har är således det som jag nu ska 

försöka reda ut. Jag börjar med att behandla vilka rättsverkningar exklusivitetsklausulen 

har mellan de förhandlande parterna, för att sedan övergå till 

skadeberäkningsproblematiken. 

 

 
                                                        

154 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 466 f. 
155 Holm, Den avtalsgrundade lojalitetsplikten – en allmän rättsprincip, s. 272. 
156 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s. 115. 
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3.5 Exklusivitetsklausulens rättsverkan  

 

När parterna kommit överens om exklusivitet eller en skyldighet att förhandla exklusivt 

har uppstått genom lojalitetsplikten, väcks frågan om vilka åtgärder som får vidtas inom 

ramen för exklusiviteten. Får målbolaget sälja inventarier eller rättigheter som utgör 

väsentliga delar av företaget och således göra målbolaget mindre attraktivt på grund av 

att exklusiviteten bara avser en skyldighet att inte förhandla med någon annan?  Frågan 

ställs på sin spets om exklusiviteten är ömsesidig och båda parter är bundna att endast 

förhandla med varandra. Om målbolaget avyttrar tillgångar av betydande värde kommer 

förmodligen budgivaren att vilja leta efter andra alternativ för att inte göra en dålig 

affär. Innebär exklusiviteten att budgivaren riskerar skadeståndsansvar om denne letar 

efter andra köpobjekt? Givetvis medför klausulen ingen skyldighet för budgivaren att 

köpa företaget, men om målbolaget förlorar värde till följd av avyttringar torde 

budgivarens intresse av att föra kostsamma förhandlingar med målbolaget minska och 

kostnaderna för de redan förda förhandlingarna har kanske blivit värdelösa. Det som är 

viktigt att reda ut är (i) vilka åtgärder som får vidtas inom ramen för exklusiviteten utan 

att riskera ansvar för klandervärt beteende i det prekontraktuella stadiet samt (ii) under 

vilka omständigheter det är möjligt att dra sig ur förhandlingarna och leta efter andra 

budgivare eller säljare efter en upprättad avsiktsförklaring innehållande en 

exklusivitetsklausul. För att kunna analysera den första delen (i) är det lämpligt att ta 

hjälp av rättspraxis.  

 

När någon ska göras ansvarig för klandervärt beteende i förhandlingsstadiet har HD fäst 

stor betydelse vid sambandet mellan skadan och det klandervärda beteendet. NJA 1963 

s. 105, colombiafallet, hade E som sökt en tjänst som verkställande direktör i ett 

colombianskt företag på grund av vilseledande information avvecklat sin rörelse och 

inställt sig på företaget för att sedan få beskedet att det inte skulle bli någon anställning. 

Domstolen fann att orsakssambandet mellan E:s skada och G:s medvetna vilseledande 

kunde styrkas, i alla fall avseende de kostnader som motsvarade det negativa 

kontraktsintresset. I NJA 1990 s. 745, vacuumpumpfallet, lyckades däremot 

skadelidande L inte visa att skadan berodde på och framförallt stod i proportion till 

försummelsen. Fallet handlade om återförsäljningsrätten till en vacuumpump och L som 

börjat inrätta sig efter affären ådrog sig kostnader när förhandlingarna sedan inte ledde 
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till något avtal. Bolaget som L förhandlade med underlät länge att meddela L och 

underlåtenheten ansågs förvisso klandervärd, men skadan under den perioden 

underlåtenheten bestod var så liten att bolagets agerande därmed inte kunde 

klassificeras om tillräckligt klandervärt. Skadan får inte vara för liten i förhållande till 

det klandervärda agerandet. Rättspraxis visar att orsakssambandet måste vara starkt och 

att det krävs mycket för att kunna göra ansvar gällande i prekontraktuella situationer. 

Endast rättshandlingar som innebär en betydande värdeminskning för målbolaget, torde 

anses så pass illojala att de kan utlösa ansvar för culpa in contrahendo.  

 

Det kan vara ett klandervärt agerande att under förhandlingstiden sälja av tillgångar i 

den omfattningen att målbolagets värde minskar och budgivarens förhandlingar blir 

onödiga tillföljd av att det inte längre är intressant att köpa företaget.  I 

exklusivitetsavtalet mellan Wayfinder och Vodaphone, se avsnitt 2.3, ålades målbolaget 

Wayfinder ”att inte betala ut diskretionär bonus överstigande 25 000 euro till sina 

anställda och att inte sälja eller överföra några tillgångar relaterade till varumärket 

Navicore innan Erbjudandet har fullföljts.”157 Avtalet avsåg förhindra att Wayfinders 

ekonomiska värde minskade och visar att parterna ville se till att företagets värde bestod 

under förhandlingstiden till dess det slutliga avtalet träffades. Det är inte särskilt svårt 

för motparten att visa kausalsambandet mellan målbolagets försäljning av egendom 

eller upplåtelse av rättigheter och skadan till följd av onödiga förhandlingskostnader. Ett 

agerande som orsakar värdeminskning är dock ett culpöst agerande som faller utanför 

det ansvar som exklusivitetsklausulen medför, eftersom exklusiviteten bara innebär en 

skyldighet att inte förhandla med någon annan. Att minska företagets värde genom att 

sälja av egendom eller upplåta personal, medan ömsesidigt exklusiva förhandlingar 

pågår kan dock vara ett brott mot den prekontraktuella lojalitetsplikten och medföra 

ansvar för culpa in contrahendo.  

 

Holm diskuterar den situationen när den ena parten för in ”ett extraordinärt riskmoment 

för sin medkontrahent” och att det är just detta som lojalitetsplikten avser skydda 

mot.158 Se avsnitt 2.5 ovan.  Avyttringen som orsakar värdeminskningen kan, som jag 

                                                        
157http://www.vodafone.com/etc/medialib/wayfinder.Par.53406.File.dat/Final_Set_Offer_Document_Swe
.pdf     Erbjudande till aktieägarna i Wayfinder Systems AB (publ) s. 5. 
158 Holm, Den avtalsgrundade lojalitetsplikten – en allmän rättsprincip, s. 272. 
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ser det, helt klart innebära ett sådant extraordinärt riskmoment och det borde därmed 

vara möjligt att göra målbolaget ansvarig för culpa in contrahendo på grund av åsidosatt 

lojalitet.  Det är dock inte aktuellt att angripa agerandet på grund av åsidosatt 

exklusivitet. Kausaliteten mellan skadan till följd av kostnader på grund av onödiga 

förhandlingar och den andra partens agerande brister eftersom klausulen bara medför en 

skyldighet att inte förhandla med någon annan och inte någon skyldighet att träffa 

slutligt avtal. Om budgivaren däremot hade varit tvungen att köpa företaget hade skadan 

bestått av det minskade värdet och haft direkt kausalitet med agerandet. Kontentan av 

detta är att målbolaget eller budgivaren borde kunna vidta alla typer av rättshandlingar 

under förhandlingstiden som inte påverkar motpartens rätt till exklusivitet, men alla 

rättshandlingar som vidtas måste hålla sig inom ramen för motpartens befogade 

förväntningar och lojalitetsplikten för att undgå ansvar för culpa in contrahendo. 

Ansvaret faller dock utanför exklusiviteten. 

 

Nu övergår vi till frågan under vilka omständigheter det är möjligt att dra sig ur 

förhandlingarna och leta efter andra budgivare eller säljare efter en upprättad 

avsiktsförklaring innehållande en exklusivitetsklausul eller uppkommen lojalitetsplikt 

avseende exklusivitet. Det handlar alltså om sakliga skäl.  

 

Som ovan beskrivits i avsnitt 2.6 pågår det en diskussion i doktrinen om det krävs 

sakliga skäl för att avbryta förhandlingar eller inte efter uppkommen lojalitetsplikt där 

den ena sidan förespråkar att krävs goda skäl som inte beror på den avbrytande 

parten.159 Den andra sidan anser däremot att det står varje part fritt att avbryta 

förhandlingarna med hänvisning till att det annars skulle finnas en slags 

kontraheringsplikt.160 Lojalitetsplikten innebär en skyldighet att underlätta för att nå det 

slutliga avtalet.161 Detta kan liknas vid de skyldigheter som en avsiktsförklaring utan 

uttryckligt bindande klausuler medför. Avsiktsförklaringen medför en skyldighet för 

parterna att verka för att avtal ska träffas och detta får anses fastslaget genom praxis.162 

Exklusivitetsklausuler borde, enligt min mening, i sig inte påverka diskussionen 

                                                        
159 Holmgren, Lundqvist, Letter of intent, värt mer än pappret? s. 87 f. 
160 Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, s. 301 f. samt Håstad, Good Faith in 
European Contract Law, (Zimmerman, Whittaker) s. 255 f. 
161 Holm, Den avtalsgrundade lojalitetsplikten – en allmän rättsprincip, s. 87. 
162 Se exempelvis NJA 1978 s. 147. 
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huruvida det krävs sakliga skäl eller inte, eftersom klausulen endast avser förhindra 

parallella förhandlingar. Under vilka omständigheter förhandlingarna kan brytas får 

därmed avgöras utifrån vad som anses gälla vid när förhandlingar har inletts och 

lojalitetsplikt uppstått i övrigt. Jag är dock inte beredd att hålla med Björkdahl om att 

det vore att gå för långt att kräva sakliga skäl för att avbryta förhandlingarna.  

 

Björkdahl grundar sitt påstående på att förhandlingsskyldigheten inte innebär någon 

plikt att sluta avtal.163 Noterbart är dock enligt min uppfattning att krav på sakliga skäl 

inte heller innebär någon plikt att sluta avtal, utan endast en skyldighet att visa en 

godtagbar anledning för att avbryta förhandlingarna. Vad som är godtagbart bör variera 

och förslagsvis kan nämnas anledningar som att budgivaren har betalningssvårigheter, 

är kriminell eller oseriös. Kravet på sakliga skäl kan dessutom förmodligen manipuleras 

så att kravet inte är särskilt svårt att kringgå genom att uppge andra omständigheter och 

dess egentliga betydelse kan därmed ifrågasättas.  

 

Som exempel på en misstänkt manipulation kan nämnas det gamla fallet där Volvo 

planerade ett köp av Refaat El-Sayeds aktier i Fermenta som gick omintet när det 

avslöjades att El-Sayeds doktorshatt inte fanns på riktigt. Att affären gick i stöpet hade 

kanske inte direkt med avslöjandet att göra, men förmodligen skapade det viss 

skepticism mellan parterna. Volvo drog sig ur en för många bindande överenskommelse 

och angav som sakligt skäl att Fermenta inte fått fram efterfrågade siffror. Volvos skäl 

har ifrågasatts av Holmgren och Lundqvist som ”ett spel för galleriet” och bevisar att 

kravet på sakliga skäl relativt enkelt kan kringgås.164  

 

Kleineman har påpekat att parterna inte kan ta särskilt mycket för givet på 

förhandlingsstadiet eftersom det före avtalet ofta föreligger en konkurrenssituation 

mellan parterna.165 Varken avsiktsförklaringen, lojalitetsplikten eller sakliga skäl 

medför i sig någon skyldighet att sluta avtal.166  Jag anser, trots att jag förespråkar 

                                                        
163 Björkdahl, Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden, s. 301 f. 
164 Holmgren, Lundqvist, letter of intent, värt mer än pappret? s. 58. 
165 Kleineman, Skadeståndsgrundande uppträdande vid avtalsförhandlingar, JT 1991/92 nr. 1 s. 125 (s. 
140). 
166 Se exempelvis Holmgren, Lundqvist, Letter of intent, värt mer än pappret? s. 53. 
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sakliga skäl, att kraven på vad som ska anses sakligt inte ska ställas särskilt högt 

eftersom parterna utsätter sig själva för risken att avtal ej kommer till stånd och risken 

motsvaras av möjligheten att anta bättre bud. Det föreligger som sagt ofta en 

konkurrenssituation där var part måste ha möjlighet att bevaka sina egna intressen.  

 

 

3.6 Skadeberäkningsproblematiken – direkt orsakssamband 

 

I det prekontraktuella stadiet tenderar skadestånd vara den enda rättsverkan av culpa in 

contrahendo och det skadestånd som har dömts ut är ersättning enligt det negativa 

kontraktsintresset, det vill säga för kostnaderna som uppstått till följd av 

förhandlingarna. Skadelidanden försätts i samma position som om förhandlingarna ej 

ägt rum.167 I NJA 1963 s. 105, colombiafallet, försökte den svenske affärsmannen få 

ersättning för sin uteblivna lön som verkställande direktör, men utan framgång. HD 

uttalade att ersättningen inte skulle vara ”i större omfattning än att E genom 

skadeståndet ekonomiskt försättes i samma belägenhet som om dylikt vilseledande ej 

förekommit”.  

 

Exklusivitetsklausuler har inga sakrättsliga verkningar och det innebär att budgivaren 

inte kan kräva ett sålt företag tillbaka av tredje man.168 Ogiltighet, det vill sälja att 

försäljningen eller köpet med tredje man ska gå åter, är förutom bristen på sakrättslig 

verkan förmodligen praktiskt omöjlig och har inte ens tagits upp som alternativ i 

rättspraxis och doktrin.  

 

HD grundar, i prekontraktuella frågor som dessa, bedömningen på om den skadelidande 

vidtagit den åtgärd som medfört den skada som denne krävde ersättning för, till 

exempel åsamkat sig utgift, samt om det varit befogad att vidta just den åtgärden utifrån 

skadevållarens agerande.169 Det har krävts ett direkt orsakssamband mellan beteendet 

och skadan, vilket innebär att den skadelidande, förutom att visa att de nedlagda 

                                                        
167 NJA 1963 s. 105. 
168 Sevenius, Företagsförvärv – en introduktion, s. 160 f.. 
169 Kleineman, Skadeståndsgrundande uppträdande vid avtalsförhandlingar, JT 1991/92 nr. 1 s. 125 (s. 
133). 
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kostnaderna varit befogade, måste visa att det förelegat ett klandervärt beteende, samt 

att det klandervärda beteendet orsakat skadan i form av de onödiga kostnaderna. Det ska 

ha skett någon form av vilseledande, det ska ha funnits tillit och tilliten ska ha varit 

befogad.170 Att parterna inte får någon ersättning för de förluster som uppstått genom att 

förhandlingarna avslutats är i svensk rätt en huvudregel på grund av att var part anses 

förhandla på egen risk.171 Parternas skyldighet att själva tillvarata sina intressen styrks 

av såväl rättspraxis som doktrin.172  Det blir på grund av kravet på direkt orsakssamband 

omöjligt för skadelidanden att bevisa orsakssambandet mellan skadan till följd av den 

förlorade framtida vinsten och det klandervärda beteendet.  

 

Den skada som maximalt ersätts vid culpa in contrahendo är således den som står i 

relation till det klandervärda agerandet. Inte någon skada i form av förlust av framtida 

vinst, eller någon skada som inte står i proportion till motpartens agerande. Det negativa 

kontraktsintresset är den övre gränsen på skadeståndet och den maximala skada som 

kan stå i relation till de parallella förhandlingarna. Domstolen tenderar vid sidan av 

detta anse att så fort en skada är av betydande storlek, har den skadelidandes agerande 

inte varit befogat utifrån motpartens uppträdande. Skadeståndets storlek kan således 

sägas anpassas efter båda parternas agerande och det sker en jämkning av skadeståndet 

för den skull skadelidande inte kan anses ha agerat i proportion till motpartens 

uppträdande. Agerandet måste vara befogat. Att domstolen tenderar anse att större 

skador inte är befogade kan tyckas vara ett för generaliserande påstående, men jag anser 

ändå att det är hållbart. Domsluten följer ofta i slutänden det löftesbaserade tankesättet 

och den skadelidande i prekontraktuella situationer torde utifrån det synsättet inte kunna 

lägga ner särskilt stora kostnader på förhandlingarna utan att göra det på egen risk. Jag 

kan tycka att domstolen väl ofta premierar löftesprincipens argument om parternas egen 

risk med förhandlingarna. Parterna kan inte få ersättning för framtida vinst i 

prekontraktuella situationer och det är enligt min uppfattning rätt, men också en 

begränsning och risk i sig. 

 

Mellqvist och Persson har påpekat att det är viktigt att ta hänsyn till att avtal faktiskt 

inte har kommit till stånd eftersom det annars skulle innebära att ”bundenhet så att säga 

                                                        
170 Kleineman, Ren förmögenhetsskada s. 432. 
171 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 429. 
172 NJA 1978 s. 147, NJA 1990 s. 745, Hovrättsfall nr T 2856-06 och Simonsen, Prekontraktuellt ansvar, 
s. 27 samt Kleineman, Ren förmögenhetssskada, s. 429. 
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införs bakvägen”.173 Jag anser dock att löftesprincipen borde blandas ut med 

rättviseargument. Parterna är ju redan förhindrade att få ersättning enligt det positiva 

kontraktsintresset och det finns därför enligt min uppfattning ingen anledning att 

ytterligare höja risken för skadelidande genom att fästa avgörande vikt löftesprincipen. I 

de flesta fall torde ersättning enligt det negativa kontraktsintresset vara en trivial 

ersättning i förhållande vad affären hade bringat om den gått igenom. 

 

 

3.6.1 Orsakssambandskravets konsekvenser 
 

För att få ersättning för åsidosatt exklusivitet vid förhandlingar om företagsförvärv 

måste den skadelidande kunna påvisa skadan och det klandervärda beteende som 

orsakat skadan.174 Om budgivaren grundar sin rätt till ersättning på lojalitetsplikten 

måste denne visa att: 

 

• Att förväntningarna om exklusivitet är befogade genom att förhandlingarna nått så 

långt att de flesta osäkerhetsmoment röjts ur bilden.175  

• Att de parallella förhandlingarna kan anses illojala.176 

• Att skadan till följd av de onödiga förhandlingarna står i relation till de parallella 

förhandlingarna.177 

• Att skadan är befogad utifrån motpartens agerande.178 

 

Om anspråket istället grundas på en exklusivitetsklausul i en avsiktsförklaring torde 

budgivaren presumeras ha befogade förväntningar, oavsett om klausulen gjorts 

bindande i avsiktsförklaringen eller inte. Det blir därmed inte lika problematiskt för 

budgivaren att visa att förväntningarna om att säljaren inte får föra parallella 

förhandlingar är befogade och att säljaren därigenom gjort sig skyldig till ett klandervärt 

agerande. De sista två punkterna i ordningen; att skadan står i relation till de parallella 

förhandlingarna och att skadan är befogad utifrån motpartens agerande kan budgivaren 

                                                        
173 Mellqvist, Persson, Fordran och skuld, s. 30. 
174 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 195. 
175 NJA 1990 s. 745. 
176 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 110 f. 
177 NJA 1990 s. 745. 
178 Kleineman, Skadeståndsgrundande uppträdande vid avtalsförhandlingar, JT 1991/92 nr. 1 s. 125 (s. 
133). 
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emellertid få problem att bevisa, vare sig plikten uppstått genom lojalitetsplikten eller 

en exklusivitetsklausul, genom kravet på adekvat kausalitet.  

 

Exklusivitetsklausulers rättsverkan har ifrågasatts på grund av att budgivaren möts av 

svårigheten att kunna bevisa vilken skada denne drabbats av till följd av de parallella 

förhandlingarna.179 Adlercreutz har bland annat påpekat att bindande klausuler i 

avsiktsförklaringar, exempelvis exklusivitetsklausuler, kan vara svåra att omsätta i 

skadestånd på grund att det är svårt styrka skadan om de inte förenats med 

vitesklausul.180 Exklusiviteten handlar om en negativ förpliktelse, en skyldighet att inte 

föra förhandlingar med någon annan, och skadan till följd av parallella förhandlingar 

kan därmed vara svår att bevisa.181 Den kritik som har framförts har inte preciserats 

särskilt, men min tolkning av problemet är dels att budgivaren får svårt att styrka någon 

skada som motsvarar det positiva kontraktsintresset, dels att orsakssambandet mellan 

skadegörande handling och skada kan ifrågasättas. Det förra problemet har redan 

behandlats, varvid jag kom fram till att skadelidanden endast kan förvänta sig ersättning 

i förhållande till det negativa kontraktsintresset. Det senare problemet behöver 

ytterligare förtydliganden.  

 

Ur budgivarens synvinkel kan skadan bestå av kostnaderna för de förhandlingar som 

förts eller kostnaderna till följd av anlitade jurister och ekonomer vid 

företagsbesiktningen. Den här typen av skada förutsätter emellertid att företaget säljs till 

någon annan eller att budgivaren inte tillåts köpa företaget, inte att exklusiviteten 

åsidosatts genom parallella förhandlingar. Här inriktas diskussionen på den situation där 

företaget säljs till någon annan eftersom det är exklusivitetsfrågan som står i centrum. 

Om det förts parallella förhandlingar trots överenskommen exklusivitet, men företaget 

ändå säljs till den initiala budgivaren uppstår ingen skada. Alla överträdelser av 

exklusiviteten orsakar således ingen skada och däri ligger problemet. Den skadegörande 

handlingen är försäljningen till någon annan och försäljningen är något som står utanför 

exklusivitetens område.  

 

                                                        
179 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 115. 
180 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s. 115.  
181 Jfr Adlercreutz, Flodgren, Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelse, s. 
127. 
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Lojalitetsplikten eller exklusivitetsklausulen ställer enbart krav på det inte förs parallella 

förhandlingar och innebär ingen option för budgivaren att köpa företaget. 

Exklusivitetsklausulen eller lojalitetsplikten kan inte heller användas som underlag för 

att tvinga säljaren att sälja företaget.182 Skadan som beror på försäljningen, har därmed 

inte annat än ett indirekt samband med de parallella förhandlingarna, vilket försätter 

budgivaren i svår situation. Samma skada drabbar budgivaren oavsett om exklusiviteten 

åsidosatts och säljaren sålt till någon annan, som om exklusiviteten följts men säljaren 

ändå valt att sälja till någon annan. De parallella förhandlingarna orsakar i sig inte 

skadan. Det gör försäljningen. Även om agerandet är klandervärt står skadan inte i 

något direkt orsakssamband med agerandet. Skadan är en indirekt följd av agerandet.  

 

Det har tidigare i praxis visat sig svårt att få ersättning för skador som inte står i direkt 

förhållande till det klandervärda agerandet.183 I NJA 1978 s. 147, livsmedelsbutiksfallet, 

som handlade om upplåtelse av en matbutikslokal i en planerad byggnad till 

livsmedelsföretaget T, ansågs det projekteringsavtal som träffats mellan parterna 

otillräckligt för att binda parterna till någon överenskommelse som innebar att T var 

skyldig att flytta in i lokalerna. Den skadelidande parten, fastighetsägaren, som hade 

låtit bygga om hela lokalen efter T:s önskemål hade istället själv att tillvarata sina egna 

intressen. Den skada denne led till följd av att någon uthyrning aldrig kom till stånd 

berodde enligt domstolen på fastighetsägarens egen oaktsamhet. Ersättningsanspråket 

kunde inte baseras på projekteringsavtalet, eftersom det endast innebar en skyldighet att 

verka för avtalets uppfyllelse. Inte någon skyldighet att faktiskt sluta avtal. T:s beslut att 

inte sluta avtal orsakade skadan, men beslutet ansågs inte klandervärt eftersom 

projekteringsavtalet inte ålade T att flytta in i lokalerna. Skadan hade direkt samband 

med beslutet att inte hyra lokalen, men inget samband med åsidosättande av de plikter 

som motparten ålades genom projekteringsavtalet. Käromålet ogillades med anledning 

av att skadan inte kunde anses härstamma ur motpartens agerande. Skadan uppstod 

genom att fastighetsägaren inte hade tagit tillvara sitt eget intresse. En parallell kan dras 

till exklusivitetsfrågan avseende domstolen sätt att bedöma kontraktsliknande 

situationer. Exklusivitetsklausulen, eller lojalitetsplikten i vissa situationer, ger 

budgivaren befogade förväntningar att anta säljaren endast förhandlar med denne. I 

exklusiviteten ingår emellertid inte något skydd för budgivaren av en skada till följd av 

                                                        
182 Sevenius, Företagsförvärv – en introduktion, s. 160 f. 
183 Se exempelvis NJA 1963 s. 105, NJA 1978 s.147, 1990 s. 745, Hovrättsfall nr T 2856-06. 
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försäljning till någon annan. Följer man domstolens resonemang om att var part har att 

tillvarata sina egna intressen kan det vara så att budgivaren, för att få ersättning för sin 

skada, tvingas visa att parterna kommit överens om att försäljning inte ska ske till någon 

annan under förhandlingstiden. Det blir problematiskt att hänvisa till 

exklusivitetsklausulen eftersom skadan inte är någon direkt följd av åsidosättandet av 

exklusiviteten. Skadan är en följd av försäljningen.  

 

Det finns en presumtion i svensk rätt att var part förhandlar på egen risk och själv har att 

tillvarata sina intressen.184  Presumtionen kan i detta fall anses innebära att budgivaren 

förutsätts ha förhindrat denna skada på något annat sätt vid sidan av exklusiviteten för 

att få ersättning. Det kan krävas att budgivaren visar att säljaren haft en skyldighet att 

inte sälja företaget till någon annan under förhandlingstiden och för att uppfylla ett 

sådant krav duger det inte att hänvisa till exklusiviteten, eftersom exklusiviteten inte 

förhindrar någon försäljning. Har budgivaren inte förhindrat försäljning till någon annan 

genom överenskommelse vid sidan av exklusiviteten kan det hända att budgivaren inte 

ansetts ha tagit tillvara sitt eget intresse.  

 

För att någon ska göras ansvarig för culpa in contrahendo krävs ett tydligt 

orsakssamband mellan skada och skadegörande handling och det kan utifrån detta 

argument anses finnas brister i orsakssambandet mellan den åsidosatta exklusiviteten 

och skadan. Exklusiviteten kan upprättas i ett särskilt avtal, men fortfarande kommer 

man inte från problematiken med det direkta orsakssambandet. Håller domstolen fast 

vid betydelsen av det starka orsakssambandet mellan skadegörande handling och skada 

kan det diskuteras om exklusivitetsklausulen, exklusivitetsavtalet eller lojalitetsplikten i 

detta sammanhang har en låg juridisk status. Exklusivitetsklausulen eller exklusiviteten 

till följd av lojalitetsplikten skulle, utan skadelidandes möjlighet till ersättning, kunna 

anses verkningslös. 

 

 

 

 

                                                        
184 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 429. 
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3.6.2 En verkningslös klausul? 
 

Innan jag kommer in på frågan huruvida exklusivitetsklausulen eller lojalitetsplikten 

enbart ger budgivaren en illusorisk trygghet på grund av svårigheten att få skadestånd, 

är det passande att kort nämna avsiktsförklaringens roll i sammanhanget. Har parterna 

kommit överens om en exklusivitetsklausul i en avsiktsförklaring medför 

avsiktsförklaringen att säljaren har en skyldighet att verka för att träffa avtal. Har 

parterna förhandlat tillräckligt länge kan dessutom lojalitetsplikten medföra en plikt att 

verka för avtalets fullgörelse, vilket kan sägas vara en allmän innebörd av den 

prekontraktuella lojalitetsplikten, se avsnitt 2.2 och 2.5 ovan. Detta styrks också av 

praxis.185 Det kan definitivt ifrågasättas om en säljare som fört parallella förhandlingar 

uppfyllt denna skyldighet och budgivaren borde i den situationen utan problem kunna 

bevisa ett tillräckligt orsakssamband mellan åsidosättandet av de förpliktelser som 

avsiktsförklaringen eller lojalitetsplikten medför och skadan. Avsiktsförklaringen och 

lojalitetsplikten ger budgivaren, tillika skadelidande, möjlighet till ersättning. Det är 

dock inte avsiktsförklaringens rättsverkan som har ifrågasatts, eller lojalitetspliktens, 

utan det kan anses fastställt att dessa innebär en skyldighet för parterna att verka för 

avtalets uppfyllelse och ta skälig hänsyn till motpartens intressen. I NJA 1978 s. 147, 

livsmedelsfallet, betonades särskilt intresset av att meddela motparten omgående för den 

skull avtal inte skulle komma till stånd.  

  

Problematiken som berörts ovan avser delvis möjligheten att omsätta exklusiviteten 

eller exklusivitetsklausulen i skadestånd på grund av att skadan inte uppstår genom 

åsidosättande av mot exklusiviteten, utan genom försäljningen till någon annan. 

Säljaren har så att säga rätt att vidta den skadegörande handlingen, trots 

överenskommen exklusivitet, eftersom exklusiviteten inte ger budgivaren någon option 

att köpa företaget. Den förhindrar bara att parallella förhandlingar förs. Kan det 

verkligen vara så att det svaga orsakssambandet gör exklusiviteten verkningslös? Jag 

anser inte att så är fallet och anledningen följer här näst. 

 

För culpaansvar finns ett krav på orsakssamband mellan skada och skadegörande 

handling. Sambandskravet gäller generellt för skadeståndsrätten och finns i såväl 

                                                        
185 Se exempelvis NJA 1978 s. 147. 
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kontraktuella som prekontraktuella situationer.186 Hellner och Radetzki analyserar 

kausaliteten, orsakssambandet, utifrån begreppen ”tillräcklig betingelse” och 

”nödvändig betingelse”.187 Såväl en tillräcklig som nödvändig betingelse kan leda till 

skada, men med skillnaden att en nödvändig betingelse varit en förutsättning för skada 

och en tillräcklig betingelse är tillräcklig men inte nödvändig för att skada ska uppstå. 

Ett papper börjar brinna om någon för en tändsticka till pappret. Pappret kan emellertid 

börja brinna även av andra orsaker och att föra en tändsticka till pappret är således bara 

tillräcklig betingelse. Om en handling är både tillräcklig och nödvändig föreligger stark 

kausalitet. Är handlingen tillräcklig, men inte nödvändig, för skada föreligger svag 

kausalitet mellan handlingen och skadan.188 Sannolikheten att skadan är en följd av 

handlandet avgör huruvida kausaliteten kan anses adekvat. I svensk rätt fäster man vikt 

vid skadans påräknelighet och en slumpmässig följd innebär därmed att kravet på 

adekvat kausalitet inte är uppfyllt.189 HD gjorde i NJA 1998 s. 893 ett uttalande om 

adekvanskravets innebörd. Innebörden ansågs dock gälla i svensk rätt även före 

uttalandet. Fallet handlade om två makar som ansökte om bostadslån. 

Länsbostadsnämnden fördröjde handläggningen till följd av vårdslöshet och makarna 

krävde skadestånd för den förlust som makarna lidit genom att lånet, som beviljades 

senare än önskat, kom att löpa med högre ränta. I adekvansprövningen uttalade HD; 

 

”Kravet på adekvat kausalitet mellan handling och inträffad skada innebär att skadan 

skall för en person med kännedom om alla föreliggande omständigheter ha framstått 

som en beräknelig och i viss mån typisk följd av det skadegörande beteendet.” 

 

HD biföll käromålet. Fallet behandlade en ren förmögenhetsskada och därför anser jag 

att uttalandet kan tillmätas betydelse även i detta sammanhang som också avser rena 

förmögenhetsskador.  

 

Hellner har kommenterat uttalandet och konstaterat att det är förmågan att kunna förutse 

skadan som en möjlig följd av handlandet som ska styra bedömningen och för skador 

som är möjliga följder av ett handlande svarar den kontraktsbrytande parten.190 HD:s 

                                                        
186 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 195. 
187 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 197. 
188 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 197. 
189 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 202. 
190 Hellner, Adekvat kausalitet vid ren förmögenhetsskada, JT 1999/00 nr 1 s. 159 (s. 160). 
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uttalande gör att adekvansproblematiken i exklusivitetsfrågan minskar. Skadan är 

påräknelig som en möjlig följd av de parallella förhandlingarna och liksom den 

kontraktsbrytande parten svarar för ett sådant agerande i kontraktuella relationer, torde 

säljaren svara skadan till följd av parallella förhandlingar i prekontraktuella situationer. 

Kontraktuella normer kan tillämpas i prekontraktuella situationer. Den skadegörande 

handlingen genom parallella förhandlingar är inte nödvändig för budgivarens skada, 

eftersom skadan uppstår när helst säljaren avbryter förhandlingarna. Jag  menar med 

detta att det inte är de parallella förhandlingarna som i sig orsakar skadan, utan snarare 

beslutet att inte sälja företaget till motparten. Ett sådant beslut kan fattas trots att 

exklusiviteten följts. De parallella förhandlingarna, den skadegörande handlingen, borde 

dock däremot kunna klassificeras som tillräckliga betingelser. De parallella 

förhandlingarna kan leda till en försäljning till någon annan, eller till att förhandlingarna 

avbryts. Visserligen kan bara svag kausalitet mellan skada och skadegörande handling 

styrkas, men tillsammans med den omfattande lojalitetsplikt som anses gälla vid 

företagsaffärer, borde den skadelidande budgivaren definitivt ha möjligheten att 

försättas i samma ekonomiska situation som om förhandlingarna aldrig ägt rum.  

 

Den svaga kausaliteten kompenseras, antingen av exklusivitetsklausulen genom att 

förväntningarna bör presumeras vara befogade eller av lojalitetsplikten som har 

förstärkt betydelse vid företagsaffärer. Även lex mercatorias påverkan på den svenska 

lojalitetsplikten borde bidra till att kompensera den svaga kausaliteten, eftersom den 

prekontraktuella lojalitetsplikten genom dessa regelverk tillmäts allt större betydelse. 

Lex mercatoria påverkar den svenska rätten, särskilt i fall som detta när det inte finns 

någon lagstiftning att tillgå, se avsnitt 3.2 ovan. Jag drar således slutsatsen att 

lojalitetsplikten med dess rättviseargument såsom befogade förväntningar till viss del 

förtar betydelsen av den svaga kausaliteten och försätter budgivaren i en säkrare 

position.  

 

I samband med att exklusivitet och konkurrerande förhandlingar behandlas är det värt 

att nämna lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA, 

som trädde i kraft 1 juli 2006 och har baserats på ett EG-direktiv.191 Jag har därför valt 

att i det sista avsnittet i detta kapitel skriva om exklusivitet i förhållande till denna lag. 

                                                        
191Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 om uppköpserbjudanden 
(”takeover-direktivet”). 
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3.7 Offentliga uppköpserbjudanden  
 

LUA behandlar så kallade takeover-erbjudanden på aktiemarknaden. Ett offentligt 

uppköpserbjudande, ett takeover-erbjudande, är riktat från budgivaren till aktieägarna i 

det aktiebolag som ska förvärvas, som i sin tur ska vara noterat på en reglerad 

marknad.192 Det ska vara ”ett offentligt erbjudande till innehavare av aktier som har 

getts ut av ett svenskt eller utländskt aktiebolag att överlåta samtliga eller en del av 

dessa aktier”.193 Det påminner alltså om ett vanligt avtalsrättsligt anbud som kan antas 

eller avslås, med den främsta skillnaden att bara den som åtagit sig att följa takeover-

reglerna på den börs eller auktoriserade marknadsplats där bolaget är registrerat får 

lämna erbjudandet.194 I 5 kap 1 § 1 st. LUA stadgas att styrelse eller VD endast efter 

stämmans godkännande får vidta åtgärder som försämrar förutsättningarna för ett 

uppköpserbjudande om det finns anledning att anta att erbjudandet är nära förestående.  

I paragrafens andra stycke anges att trots vad som sagts i första stycket får bolaget söka 

efter alternativa erbjudanden.  

 

Företagsledningen får söka efter alternativa konkurrerande budgivare, så kallade white 

knights, trots ett lämnat uppköpserbjudande på grund av att en budstrid generellt sett är 

gynnande för aktieägarna.195 Hur förhåller sig 5 kap 1 § 2 st. LUA till lojalitetsplikt och 

exklusivitetsklausuler? Jag börjar med att behandla frågan om lojalitetsplikt vid 

offentliga uppköpserbjudanden. 

 

Ledningen har en lojalitetsplikt i förhållande till aktieägarna som är 

skadeståndssanktionerad i 29 kap 1 § aktiebolagslagen (2005:551), ABL. 

Lojalitetsplikten ålägger ledningen att presentera och arbeta för en så bra affär som 

möjligt för aktieägarna. Vid offentliga uppköpserbjudanden är lojalitetsplikten som 

mest omfattande mellan målbolagets styrelse och aktieägarna. ”Målbolagets styrelse 

skall handla med beaktande av de intressen som bolaget i sin helhet har och får inte 

förvägra värdepappersinnehavarna möjligheten att ta ställning till erbjudandet.”196 

                                                        
192 Stattin,Takeover : offentliga uppköpserbjudanden - Reglering, tolkning och tillämpning, s. 35 
193 1 kap 2 § 1p LUA. 
194 Stattin,Takeover : offentliga uppköpserbjudanden - Reglering, tolkning och tillämpning, s.38 f. 
195 Stattin, Takeover : offentliga uppköpserbjudanden - Reglering, tolkning och tillämpning, s. 83. 
196 Se artikel 3 1 c) dir. 2004/25/EG. 
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Lojalitetsplikten förutsätter en relation.197  De relationer som finns i det förevarande 

fallet är dels mellan ledningen och aktieägarna, dels mellan budgivaren och aktieägarna.  

 

Det finns inget nämnt om lojalitetsplikt i varje sig direktivet, LUA eller LUA:s 

förarbeten. Det enda uttalande som någorlunda pekar åt lojalitetspliktens håll är vad 

som angetts i skälen till direktivet: ”För att undvika att åtgärder vidtas som riskerar att 

hindra ett genomförande av erbjudandet bör befogenheterna för målbolagets styrelse att 

vidta åtgärder av extraordinär karaktär begränsas, dock utan att oskäligt hindra 

målbolaget från att bedriva sin normala affärsverksamhet.”198 Det visar sig emellertid 

att vad som avses med detta är förvarsåtgärder, inte möjligheten för styrelsen att söka 

efter konkurrerande budgivare.199 Att styrelsen ges möjlighet att leta efter alternativa 

budgivare borde inte vara något som lojalitetsplikten kan förhindra. Tvärtom, 

lojalitetsplikten mellan ledningen och aktieägarna bör ställa krav på att ledningen gör 

sitt yttersta för att göra en så bra affär som möjligt för aktieägarna.  

 

I förarbetena till LUA påpekas att många offentliga uppköpserbjudanden ofta 

misslyckas på grund av konkurrerande budgivares bättre bud.200 I direktivet står skrivet 

att medlemsländerna själva ska fastställa regler om förfarandet för uppköpserbjudanden 

vid konkurrerande bud, men om detta finns inget fastställt i LUA, förutom att styrelsen 

alltid får söka efter alternativa budgivare.201 LUA premierar aktieägarskyddet och 

principen om aktiernas fria överlåtbarhet. Den aktiebolagsrättsliga principen att aktier är 

fritt överlåtbara regleras i 4 kap 1 § ABL och ger aktieägarna själva rätten att välja vem 

de vill överlåta sina aktier till, oavsett vad lojalitetsplikten förespråkar och det spelar 

därmed inte någon roll vem som lagt det första budet. Budgivarens möjlighet att 

förvänta sig lojalitet är därför minimal genom den skydd som LUA och ABL ger 

aktieägarna. 

 

                                                        
197 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, s. 86. 
198 Se skäl nr. 16 dir. 2004/25/EG.  
199 Se artikel 9 2 st. dir. 2004/25/EG samt 5 kap 1 § 2 st. LUA. 
200 Prop. 2005/06:140. 
201 Se artikel 13 d) dir. 2004/25/EG. 
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Om det finns exklusivitet överenskommen mellan budgivaren och styrelsen kommer 

styrelsen att få problem, dels på grund av att en sådan åtgärd generellt sett ligger utanför 

styrelsens behörighet, dels eftersom styrelsen enligt LUA och ABL, är skyldig att ta 

tillvara bolagets bästa och inte får försumma aktieägarintresset.202 En budstrid anses 

traditionellt sett vara i aktieägarnas intresse.203 Att styrelsen fullgör sin plikt 

kontrolleras av Finansinspektionen som kan använda föreläggandeinstrumentet mot den 

som har överträtt bestämmelserna i 5 kap. 1 § LUA. Finansinspektionen kan ålägga 

bolaget att avbryta åtgärden.204 Styrelsen kan emellertid samarbeta med budgivaren, 

men de får inte delta i budets handläggning.205  Överenskommen exklusivitet mellan 

ledning och budgivare är således inte något alternativ under uppköpsfasen vid offentliga 

uppköpserbjudanden.  

 

Det händer att exklusivitet avtalas mellan målbolaget, det vill säga aktieägarna, och 

budgivaren, se avtalen i avsnitt 2.3 ovan. I dessa situationer finns emellertid enligt min 

mening inget som hindrar andra från att lägga konkurrerande bud. Budet är bara, precis 

som Stattin konstaterat, ett anbud.206 Som exempel på en situation med konkurrerande 

bud kan nämnas budet på OMX, där NASDAQ var den initiala budgivaren och 

Dubaibörsen lade ett konkurrerande bud, trots överenskommen exklusivitet mellan 

OMX och NASDAQ. Det hela slutade med NASDAQ och Dubaibörsen enades och 

lade ett gemensamt bud.207  

 

Vid offentliga uppköpserbjudanden brukar exklusivitetsavtalen generellt sett innehålla 

villkor om att den initiala budgivaren är skyldig att höja sitt bud om ett konkurrerande 

högre bud har lagts. I det exklusivitetsavtal som presenterats ovan i avsnitt 2.3 mellan 

Vodafone och Wayfinder åtog sig Wayfinders styrelse att ”kvarstå med sin 

rekommendation av Erbjudandet, för det fall ett högre konkurrerande bud offentliggörs, 

förutsatt att Vodafone, inte senare än inom 7 dagar från ett sådant offentliggörande, 

höjer vederlaget i Erbjudandet till en nivå som är likvärdig eller högre än det 

                                                        
202 Se exempelvis 29 kap 1 § ABL och 5 kap 1 § 2 st. LUA. 
203 Stattin, Takeover : offentliga uppköpserbjudanden - Reglering, tolkning och tillämpning, s. 83 
204 7 kap 6 § 3 st. LUA. 
205 Se exempelvis ledningens samarbete med NASDAQ vid förvärvet av OMX 
http://www.e24.se/branscher/bankfinans/artikel_13190.e24 
206 Stattin,Takeover : offentliga uppköpserbjudanden - Reglering, tolkning och tillämpning, s.38 f. 
207 http://www.e24.se/branscher/bankfinans/artikel_15038.e24 
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konkurrerande erbjudandet [...]”.208 Exklusivitet och konkurrerande bud har därmed en 

speciell ställning vid offentliga uppköpserbjudanden, eftersom exklusiviteten är 

villkorad av att det konkurrerande budet matchas. Villkoren förtar intresset av att reda 

ut överenskommelsens rättsverkningar vid parallella förhandlingar, genom att de 

förhandlande parterna redan har avtalat om vad som händer när tredje man träder in i 

bilden. Utan villkor och utan break up fees ger dock uppsatsens innehåll vägledning, 

eftersom även dessa bolag isåfall berörs av samma problematik med exklusivitetens 

rättsverkningar som övriga förhandlande parter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
208http://www.vodafone.com/etc/medialib/wayfinder.Par.53406.File.dat/Final_Set_Offer_Document_Swe
.pdf     Erbjudande till aktieägarna i Wayfinder Systems AB (publ) s. 5. 
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4. Avslutande reflektioner 

 

4.1 Vilka krav på exklusivitet uppställer lojalitetsplikten i det 
prekontraktuella stadiet? 

 
Möjligheten att föra parallella förhandlingar måste enligt min mening finnas för att 

varje säljande eller köpande part ska ha möjlighet att göra en bra affär.209 

Lojalitetsplikten kan dock medföra en skyldighet att förhandla exklusivt, vilket framgår 

av bland annat avsnitt 3.1 och 3.6.1, men för att kunna utkräva sådant ansvar när 

parallella förhandlingar väl förts måste budgivaren visa: 

 

• Att förväntningarna om exklusivitet är befogade genom att förhandlingarna nått så 

långt att de flesta osäkerhetsmoment röjts ur bilden.  

• Att de parallella förhandlingarna kan anses illojala. 

• Att skadan till följd av de onödiga förhandlingarna står i relation till de parallella 

förhandlingarna. 

• Att skadan är befogad utifrån motpartens agerande. 

 

Före avtalet är slutet föreligger ofta en konkurrenssituation mellan parterna och parterna 

kan inte ta särskilt mycket förgivet vid förhandlingarna.210 Frågan huruvida den part som 

fört parallella förhandlingar kan anses ha brutit mot lojalitetsplikten måste sålunda 

besvaras utifrån om de parallella förhandlingarna kan anses illojala och, som redogjort för 

i avsnitt 3.1, uppställs höga krav på att de flesta osäkerhetsmomenten i förhandlingarna 

har röjts ur vägen. Parterna ska ha nått så långt i sina förhandlingar att de faktiskt kan lita 

på varandra. Det framtida avtalets innehåll ska exempelvis vara någorlunda fastställt.  

 

I svensk rätt är det således ingen förutsättning för ansvar att parterna uttryckligen har 

kommit överens om exklusivitet, men den försmådde budgivaren möts av en svår uppgift 

eftersom praxis visar att löftesprincipen tillmäts stor betydelse.  

 

                                                        
209 Se exempelvis 11 kap 4 § lag (2007:1091) om offentlig upphandling där staten måste föra parallella 
förhandlingar med minst tre eller fem anbudsgivare för att få så bra bud som möjligt och en hälsosam 
konkurrens. 
210 Kleineman, Skadeståndsgrundande uppträdande vid avtalsförhandlingar, JT 1991/92 nr. 1 s. 125 (s. 
140). 
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Budgivaren har själv har att iaktta sina egna intressen, trots möjligheten att kunna göra 

ansvar gällande för brott mot lojalitetsplikt på förhandlingsstadiet.211 Avtalsfriheten är 

viktig och har en premierad ställning i svensk rätt, men utesluter för den skull inte 

möjligheten att lojalitetsplikten i vissa situationer kan tillskrivas avgörande betydelse. De 

befogade förväntningarna avgör enligt min mening om än den ena principen, än den andra 

ska styra. Utvecklingen på rättsområdet med lex mercatoria som förebild tenderar öka 

betydelsen av det rättvisebaserade synsättet, vilket försätter den försmådde budgivaren i 

en något säkrare position. Lex mercatoria har stort inflytande i situationer som dessa där 

det inte finns någon nationell lagstiftning att tillgå. UP och PECL har påverkat doktrin och 

genom diskussionen i doktrinen har de införlivats i de traditionella rättskällorna och blivit 

en del av svensk rätt. Dessa regelverks status har höjts i förhållande till mer traditionella 

svenska rättskällor, trots deras karaktär av soft law, se avsnitt 3.2.  

 

Slutsatsen är således att lojalitetsplikten i sig mycket väl kan uppställa krav på 

exklusivitet om förhandlingarna nått så långt att budgivaren har befogade förväntningar 

på exklusivitet, men att det krävs mycket av budgivaren för att kunna bevisa sin 

befogade tillit eftersom avtalsfriheten med dess löftesprincip ofta styr bedömningen. 

Budgivaren måste således alltid vara på sin vakt för att bevaka sina egna intressen under 

förhandlingsstadiet. Av avsnitt 2.5 och 3.1 framgår att principen om culpa in 

contrahendo kräver för att kunna göras gällande vid parallella förhandlingar att 

motparten har befogade förväntningar om exklusivitet och vad som är befogat avgörs 

utifrån parternas uppträdande, vilka riskmoment som finns med i bilden och vad 

parterna kan förväntas vara medvetna om. Parallella förhandlingar kan angripas med 

stöd av lojalitetsplikten, men parallella förhandlingar behöver dock inte i sig innebära 

att parterna har en avsaknad av intention att ingå avtal. Jag redogör i avsnitt 3.1 för min 

åsikt att det klandervärda beteendet vid parallella förhandlingar främst utgörs av 

fortskridandet av förhandlingar utan att motparten underrättas. Det bör krävas sakliga 

skäl för att dra sig ut förhandlingar, se avsnitt 3.5, men eftersom den prekontraktuella 

lojalitetsplikten främst uppställer ett antal aktivitetskrav är det relativt enkelt för 

motparten att byta förhandlingspart utan att bryta mot lojalitetsplikten. Det gäller bara 

att omgående informera motparten om de ändrade förhållandena. 

 

                                                        
211 Se exempelvis NJA 1978 s. 147. 
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4.2 Vilka rättsverkningar har exklusivitet uppkommen genom lojalitetsplikt 
och exklusivitetsklausuler i avsiktsförklaringar vid företagsförvärv? 

 

Om det finns en exklusivitetsklausul med i bilden försätts den skadelidande budgivaren 

i säkrare position genom att denne bör presumeras ha befogade förväntningar på god 

tro. Det ställs därmed inte lika höga krav på stabilitet i förhandlingarna och avsaknad av 

osäkerhetsmoment, se avsnitt 3.4.  

 

Exklusivitetsklausulen kan utan större svårigheter göras bindande genom parternas 

direkt eller indirekt uttryckta vilja.212 Med bindande avses i detta fall att klausulen 

förhindrar säljaren att föra parallella förhandlingar. Det är dock värt att betona just 

detta. En exklusivitetsklausul ger inte budgivaren rätt att köpa företaget, utan innebär 

bara att säljaren inte ska förhandla om försäljning av målbolaget med någon annan.213 

Vilken rättsverkan exklusivitetsklausulen egentligen har när åsidosättandet väl är ett 

faktum är svårt att avgöra, men utredningen, särskilt avsnitt 3.4 och 3.5, visar följande;  

 

Klausulen ger inte köparen rätt att köparen företaget. Den har heller inte några 

sakrättsliga verkningar och därmed kan ett företag som sålts till tredje man inte krävas 

tillbaka av den initiala budgivaren. 

 

Klausulen förhindrar inte att säljaren säljer av väsentliga delar av företaget och på så 

sätt gör förhandlingarna ”värdelösa” för budgivaren. Det gör däremot principen om 

culpa in contrahendo i mer allmänna ordalag. 

 

Klausulen påverkar i sig inte bedömningen om det krävs sakliga skäl för att avbryta 

förhandlingarna, utan det får anses följa av allmänna rättsprinciper. Det pågår emellertid 

en diskussion i doktrin huruvida det krävs sakliga skäl eller ej, varav jag förespråkar ett 

sådant krav dels med anledning av lojalitetsplikten, dels på grund av att det knappast är 

någon särskilt krävande uppgift för den avbrytande parten att uppge en ursäktande 

förklaring. Kravet ska inte ställas särskilt högt eftersom parterna själva utsätter sig för 

risken att avtal ej kommer till stånd och den risken kompenseras av möjligheten att anta 

bättre bud. Det måste finnas en hälsosam konkurrenssituation trots ett sådant krav. 

                                                        
212 Kleineman, Skadeståndsgrundande uppträdande vid avtalsförhandlingar, JT 1991/92 nr. 1 s. 125 (s. 
136) samt Ramberg, Ramberg, Avtalsrätten, En introduktion, s. 40. 
213 Sevenius, Företagsförvärv – en introduktion, s. 160 f. 
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Ett åsidosättande av exklusivitetsklausulen eller lojalitetspliktens krav på exklusivitet 

kommer aldrig ett ge skadelidande ersättning utöver det negativa kontraktsintresset, se 

avsnitt 3.6. Rättspraxis visar att endast den skada som står i relation till den 

skadegörande handlingen ersätts, och det är i detta fall exempelvis 

förhandlingskostnaderna.214 Skadeståndets storlek kan sägas anpassas efter båda 

parternas agerande och det sker en jämkning av skadeståndet för den skull skadelidande 

inte kan anses ha agerat i proportion till motpartens uppträdande.  

 

Det finns en betydande problematik vad gäller skadeberäkningen och det direkta 

orsakssambandet när ansvaret grundas på ett åsidosättande av en exklusivitetsklausul på 

grund av att det inte är åsidosättandet av klausulen som i sig orsakar skadan. Skadan 

uppstår så fort säljaren beslutar sig för att inte sälja företaget till budgivaren oavsett om 

exklusiviteten följts eller inte, se avsnitt 3.6.1. Det råder således bara svag kausalitet 

mellan skada och skadegörande handling, men kausaliteten är enligt min mening 

tillräcklig. HD:s uttalande i NJA 1998 s. 893 att; ”Kravet på adekvat kausalitet mellan 

handling och inträffad skada innebär att skadan skall för en person med kännedom om 

alla föreliggande omständigheter ha framstått som en beräknelig och i viss mån typisk 

följd av det skadegörande beteendet” förtar stora delar av problematiken eftersom 

skadan till följd av de onödiga förhandlingarna är beräknelig för den part som fört 

parallella förhandlingar. Lojalitetspliktens allt starkare ställning vid företagsförvärv och 

påverkan av lex mercatoria försätter dessutom budgivaren i en ännu säkrare position. 

Den svaga kausaliteten kan sägas kompenseras av den allt starkare lojalitetsplikten. 

Skadelidanden har emellertid alltid möjligheten att åberopa culpa in contrahendo i mer 

allmän betydelse för att undvika kravet på samband mellan åsidosatt exklusivitet och 

skada, men detta förtar inte intresset av att reda ut exklusivitetens rättsverkningar 

eftersom dessa klausuler faktiskt används i näringslivet. Grundar budgivaren sin rätt på 

lojalitetsplikten i sin mer generella innebörd öppnas emellertid denna möjlighet. 

 

Kontentan av utredningen är således att exklusivitetsklausuler förmodligen inte ger 

budgivaren den trygghet som klausulen utger sig för. Skulle säljaren föra förhandlingar 

med flera budgivare trots överenskommen exklusivitet kan den initiala budgivaren 

maximalt förvänta sig att bli försatt i samma ekonomiska situation som om 

                                                        
214 Se NJA 1963 s. 105.  
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förhandlingarna aldrig ägt rum. Budgivaren kommer förmodligen också att stöta på 

patrull om den skada som åberopas inte står i relation till det klandervärda agerandet.   

 

Det ställs höga krav på att budgivaren tar tillvara sitt eget intresse och att skadan är 

befogad utifrån motpartens klandervärda agerande.215 Klausulen är, precis som 

Adlercreutz påpekat, svår att omsätta i skadestånd utan vite reglerat.216 Detta gäller 

såväl om förbudet mot att föra parallella förhandlingar uppstått genom lojalitetsplikten, 

som genom en exklusivitetsklausul.  

 

Vid offentliga uppköpserbjudanden har exklusiviteten en sekundär ställning, till följd av 

den starka lojalitetsplikt som gäller mellan styrelsen och aktieägarna, se avsnitt 3.7. 

Lojalitetsplikten ålägger styrelsen att presentera det mest förmånliga budet för 

aktieägarna och den initiala budgivaren kan därmed inte förvänta sig exklusivitet varken 

genom lojalitetsplikten eller genom någon överenskommelse med styrelsen. Styrelsens 

plikt att presentera det mest förmånliga budet är skadeståndssanktionerad i 29 kap 1 § 

ABL. Budgivaren kan emellertid komma överens om exklusivitet med aktieägarna, men 

eftersom budet endast betraktas som ett anbud finns inget som hindrar att konkurrenter 

lägger konkurrerande bud och med anledning av detta brukar dessa överenskommelser 

utformas så att den initiala budgivaren måste matcha konkurrentens bud för att 

exklusiviteten ska gälla.217 Exklusiviteten är således villkorad i dessa situationer vilket 

förtar intresset av att reda ut dess rättsverkan. Utan villkor och utan viten gäller 

emellertid vad som anförts ovan. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
215 NJA 1978 s. 147 samt Kleineman, Skadeståndsgrundande uppträdande vid avtalsförhandlingar, JT 
1991/92 nr. 1 s. 125 (s. 133). 
216 Adlercreutz, Avtalsrätt 1, s. 115.  
217http://www.vodafone.com/etc/medialib/wayfinder.Par.53406.File.dat/Final_Set_Offer_Document_Swe
.pdf     Erbjudande till aktieägarna i Wayfinder Systems AB (publ) s. 5. 
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