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Sammanfattning 
 

I denna uppsats är huvudsyftet att analysera när förhandlingsinstrumentet Letter of Intent kan 

få rättsverkningar. Genom analysen framkommer det att dokument i sig inte är juridiskt 

bindande, eftersom att det inte uppfyller rekvisiten som krävs för att en rättslig handling ska 

föreligga. Emellertid framkommer det av analysen att ett Letter of Intent kan bli bindande 

beroende på olika omständigheter. Dokumentet får i dessa fall verkan av ett avtal.  

 

Utifrån praxis ser vi att det finns en lojalitetsplikt under förhandlingarna. Beroende på 

omständigheterna visar det sig att en part inte kan dra sig ur förhandlingarna om inte godtagbara 

skäl kan påvisas, utan att det ska få rättsverkningar. Ett Letter of Intent kan stärka 

lojalitetsplikten i och med att sådant dokument gör det lättare att påvisa att plikten är bruten. 

En annan effekt dokumentet medför, som inte innebär en rättslig sådan, är den moraliska 

pressen. Det har visat sig att kontrahenter kan känna moraliskt tvång att fullfölja affär på grund 

av att ett Letter of Intent är undertecknat. Vi kommer fram till att sådant tvång bland annat 

måste bero på att företag inte vill förlora sitt anseende inför potentiella partners. 

 

Det sekundära syftet i denna uppsats är att ta reda på om Letter of Intent är användbart eller till 

och med avgörande för ett avtals ingående i praktiken. Genom intervjuer med jurister kommer 

vi fram till att det kan vara ett användbart instrument vid om användningen sker på ett korrekt 

sätt. Utan juridisk kunskap blir det dessvärre inte lika tydligt vad dokumentets juridiska 

innebörd är. Det är således bättre att ha en jurist till hjälp vid upprättandet av Letter of Intent.  

 

Letter of Intent är ett bra förhandlingsprocessuellt hjälpmedel om det används på ett korrekt 

sätt. Dokumentet bör bemästras av personer med juridiska kunskaper så att oönskade 

rättsverkningar kan undvikas. 
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1. Inledning       

1.1 Problembakgrund 

Ett avtal ska syfta till att skapa eller förändra ett rättsförhållande och kommunikationen spelar 

en avgörande roll.1 Enligt avtalslagen (AvtL)2 krävs anbud och accept för att avtalsbundenhet 

ska anses föreligga. Efter att dessa är avgivna är således parterna juridiskt bundna. Idag används 

olika instrument för att effektivisera den process som uppkommer vid avtalsslutande. Ett sådant 

instrument som blivit allt vanligare är Letter of Intent. Det kan närmast översättas till 

avsiktsförklaring, vilken innebär att parter överenskommer att senare ingå avtal.  

 

Avtalsslut kan ske i etapper och består då av en process med olika moment. Sådana avtalsslut 

används exempelvis vid företagsförvärv. Processen i företagsförvärv kan innefatta förhandling, 

uppställande av huvudpunkter, undertecknande av det skriftliga kontraktet och slutligen 

verkställigheten. Det är ofta under momentet där huvudpunkterna uppställs som ett Letter of 

Intent är användbart. I ett Letter of Intent anges förutsättningarna för det framtida avtalet.3 

 

Letter of Intent är inte reglerat i svensk rätt, men det finns både avgöranden och doktrin inom 

ämnet. Definitionen av begreppet ”Letter of Intent” i ett juridiskt lexikon är beskrivet på detta 

sätt: ”ett dokument där parter som förhandlar bekräftar sin avsikt att vid ett senare tillfälle 

sluta ett avtal med varandra”.4 Detta innebär således att Letter of Intent inte är ett avtal. Det är 

endast ett dokument som används för att komma vidare i förhandlingarna, men dess rättsliga 

effekt är dock oklar.  

 

1.2 Problemformulering 

 Kan ett Letter of Intent få rättsverkningar och i sådana fall, under vilka förutsättningar? 

 Hur användbart är ett Letter of Intent vid förhandlingar som senare ska leda till avtal? 

                                                 
1
Adlercreutz, Axel, Gorton, Lars, “Avtalsrätt I”, Juristförlaget i Lund, 2011, s. 23-24. 

2 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. 
3 Adlercreutz & Gorton, s. 122-124. 
4
 Rembe, Annika & Eklund, Stephanie “Juridiska ord och begrepp”, Elanders Graphic Systems AB, Göteborg 

2003, s. 82.   
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1.3 Syfte 

Huvudsyftet med denna uppsats är att analysera när Letter of Intent kan få rättsverkningar.  

Utredning av vilka krav som uppställs på att rättshandling föreligger och vad som utgör 

bundenhet enligt svensk lagstiftning görs. Detta för att analys sedermera ska kunna föras i 

frågan huruvida ett Letter of Intent kan vara en rättshandling eller inte. För att analysera om 

dokumentet kan medföra andra rättsverkningar än juridisk bundenhet utreds avtalsrättsliga 

principer samt det utomkontraktuella förhållandet. 

 

Det sekundära syftet är att ta reda på om ett Letter of Intent är ett användbart, eller till och med 

ett avgörande, instrument för att ett avtal senare ska kunna ingås. Detta undersöks med hjälp av 

erfarna jurister vilka vi intervjuat. 

 

Vår ambition är således, efter ovan nämnda analys, att kunna lyfta fram under vilka 

förutsättningar ett Letter of Intent kan vara juridiskt bindande samt redogöra för vilka 

rättsverkningar sådan avsiktsförklaring kan medföra. 

 

1.4 Metod 

Författare av rättsvetenskapliga uppsatser använder oftast en rättsdogmatisk metod, vilket även 

vi gör för att uppfylla syftena i uppsatsen. Den rättsdogmatiska metoden innebär att en tolkning 

och systematisering av gällande rätt görs med stöd av lagstiftning, förarbeten, praxis och 

doktrin.5 En utredning i avtalsrättslig lagstiftning krävs för att kunna klargöra vad en 

rättshandling de facto är och därefter kunna svara på frågeställningen när en juridisk bundenhet 

föreligger. Som ovan nämns finns inte lagrum som behandlar Letter of Intent, därför görs ingen 

vidare utredning av förarbeten göras. Trots avsaknad av lagstiftning är det ett instrument som 

används i stor omfattning, varför det finns avgöranden och doktrin härom. Doktrin skildrar 

rättsordningen som ett sammanhängande system av normer och är därför ett hjälpmedel för oss 

att rationellt föra en juridisk argumentation.6   

 

Vi använder oss även av empiriskt material, vilket vi erhåller genom att intervjua utvalda 

personer, detta för att få insyn i vad Letter of Intent betyder i praktiken. Erfarenhet är grunden 

                                                 
5
 Peczenik, Aleksander “Juridikens teori och metod” Norstedts Juridik 1995, s. 33. 

6
 Ibid, s. 44. 
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för den empiriska undersökningen och bygger på iakttagelser av hur verkligheten ser ut.7 Det 

material som samlas in vid en undersökning är empiri och det är viktigt att materialet återspeglar 

det som undersöks.8 Vi anser denna metod vara behjälplig, särskilt eftersom lagstiftning saknas. 

En serie intervjuer ger oss ett bra underlag till en djupare rättslig diskussion.9  

 

Vi har valt att intervjua tre jurister för att få information om Letter of Intent ur ett praktiskt 

perspektiv. Alla tre intervjuobjekt har på något sätt haft att göra med Letters of Intent i deras 

yrkesliv. Samma frågor har ställts och svaren presenteras i uppsatsen. Frågorna finns i en bilaga 

och de uttalanden vi använt oss av i uppsatsen har blivit godkända av intervjuobjekten. Vi har 

intervjuat Britta Behrendt Jonsson som numera är doktorand vid Linköpings Universitet, 

institutionen för ekonomisk och industriell utveckling på avdelningen affärsrätt. Hon har varit 

i kontakt med Letters of Intent i sitt tidigare yrkesliv som jurist. Intervju har även skett med 

Advokat, jur. dr Jon Kihlman som driver en advokatfirma, Advokat Jon Kihlman AB.  I sin roll 

som advokat jobbar han främst med rådgivning och konstruktion av avtal. Vi har även intervjuat 

Andreas Viklund, advokat vid Advokatbyrån Kaiding i Piteå som inriktar sig på affärsrätt och 

har arbetat mycket med företagsöverlåtelser.  

 

Vi har valt att använda oss av intervjuobjektens uppgifter i uppsatser eftersom de är tämligen 

samstämmiga med dels varandra som med doktrin. 

 

1.5 Terminologi  

Letter of Intent kan närmast översättas till avsiktsförklaring. Vi använder oss av benämningen 

Letter of Intent som används enligt anglosaxiskt språkbruk och är ett vedertaget begrepp även 

på svenska. Det finns även Letters of Intent som benämns orena10, sådana innehåller klausuler 

som parterna har givit bindande verkan. Dessa klausuler medför bundenhet i ett annars 

oförbindande dokument. Letters of Intent utan bindande klausuler benämns rena. I uppsatsen 

syftar vi på sådana när vi endast skriver Letter of Intent. 

 

Distinktion bör göras mellan föravtal och Letter of Intent. Ett Letter of Intent är inte juridiskt 

                                                 
7 http://www.ne.se, sökord: Empirisk undersökning, datum 2014-04-10.  
8 Alvehus, Johan “Att skriva uppsats med kvalitativ metod, Liber 2013, s. 31.  
9 Kellgren, Jan & Holm, Anders “Att skriva uppsats i rättsvetenskap - råd och reflektioner”, Studentlitteratur 

2007, s. 34. 
10

 Adlercreutz & Gorton, s. 123. 
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bindande, vilket är en allmän definition av begreppet. Ett föravtal används ofta på grund av att 

kontrahenter vill underlätta avtalsslutandet. Ett föravtal, pactum de contrahendo, är inte en 

särskild avtalstyp utan mer ett generellt avtalsbegrepp, vilket kan förekomma i anslutning till 

de flesta avtalstyper. Föravtalet innehåller en utfästelse att i framtiden ingå avtal och är i de 

flesta fall bindande.11  

 

1.6 Avgränsningar  

Vi fokuserar på Letter of Intent ur ett svensk perspektiv med hjälp av svensk lagstiftning, praxis 

och doktrin. Komparativ rätt utesluts på grund av utrymmesskäl men även för att ge mer 

utrymme åt empiri. I uppsatsen avgränsar vi oss till Letters of Intent i kommersiella 

avtalsförhållanden med fokus på företagsförvärv. Företagsförvärvsituationen fungerar som ett 

genomgående exempel eftersom Letter of Intent kan användas vid sådana situationer.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
11 Adlercreutz & Gorton, s. 104-105. 
12

 Sevenius, Robert “Företagsförvärv” Studentlitteratur 2011, s. 107. 
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2. Avtal 

2.1 Avtalsingående enligt avtalslagen 

2.1.1 Inledning 

För att uppfylla huvudsyftet13 är det väsentligt att reda ut vilka krav som uppställs på att 

rättshandling föreligger samt reda ut hur rekvisiten ser ut härom. Detta sker för att belysa under 

vilka förutsättningar ett Letter of Intent kan vara juridiskt bindande. Utredningen sker nedan 

genom att först klargöra hur svensk lagstiftning reglerar bundenhet i kontraktsförhållandet, för 

att sedan i analysen kunna reda ut och svara på vad som inte är tillräckligt för att binda så att 

det ska kunna vara sakligt motiverat att använda termen Letter of Intent istället för avtal. 

 

2.1.2 Anbud-acceptmodellen 

I 1 kap. 1 § 1 st. AvtL anges den så kallade anbud-acceptmodellen: ”anbud om slutande av 

avtal och svar å sådant anbud vare bindande för den, som avgivit anbudet eller svaret”.14 

Modellen innebär att avtal kommer till stånd genom att anbud, som ges av en anbudsgivare, 

antas av anbudstagaren genom accept.15 Anbud och accept räknas som två rättshandlingar vilka 

är bindande var för sig, för både anbudsgivaren och anbudstagaren. Avtalet är således en 

ömsesidig rättshandling.16 Anbudet utgör den första bindande viljeförklaringen. Accepten utgör 

mottagarens godkännande av detta anbud. Den part som givit anbudet blir således själv bunden 

av sitt löfte att ingå avtal med motpart, dock sträcker sig bundenheten endast under 

acceptfristen, vilket regleras i 2-3§§ AvtL. Under denna period är inte avtalet komplett, 

eftersom det är upp till motparten att bestämma om avtalet är slutet eller inte. Regeln utgör 

löftesprincipen eller även benämnd löftesteorin.17  

 

Att anbudsgivaren är bunden under acceptfristen innebär att denne inte har rätt att återkalla sitt 

anbud under uppställd tidsfrist. Undantag stipuleras emellertid i 7 § AvtL, vilken reglerar att 

anbudsgivaren har rätt att dra tillbaka sitt anbud vid lägen när detta ännu inte nått fram till 

mottagaren. Mottagaren ska således inte ha fått kännedom om anbudet. Ömsesidig bundenhet 

föreligger, som sagt, när mottagaren accepterat anbudet och förbinder sig utföra avsedda 

                                                 
13

 Se 1.3. 
14 Ramberg, Christina, Ramberg, Jan, “Allmän avtalsrätt” Norstedt Juridik 2014, s. 76.  
15

 Ibid, s. 76-78. 
16 Adlercreutz, Axel & Mudler, Bernard Johann “Avtal - lärobok i allmän avtalsrätt”, Nordstedts Juridik 2013, s. 

16. 
17 Adlercreutz & Mudler, s. 27. 
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prestation (5 § AvtL).18 Skulle emellertid anbudstagarens accept komma anbudsgivaren 

tillhanda efter uppställd acceptfrist (4 § AvtL) alternativt att den innehåller tillägg, inskränkning 

eller förbehåll som inte överensstämmer med anbudet (6 § AvtL), kommer accepten ses som 

ett nytt anbud. Således kommer avtalet, om den forna anbudsgivaren antar det nya anbudet, 

bestå av de senast angivna villkoren. Enligt förarbetena kan en lång konversation, i vilken flera 

meddelanden utväxlas, pågå innan parterna kommer överens om hur villkoren i avtalet ska 

utformas.19 

  

1 § 2 st. AvtL anger att anbud-acceptmodellen gäller om inte parterna har avtalat bort dessa 

bestämmelser i anbudet eller accepten: ”så vitt ej annat följer av anbudet eller svaret eller av 

handelsbruk eller annan sedvänja”.20 Denna regel gör att anbud-acceptmodellen kan göras 

dispositiv. Dispositiva regler innebär att parter kan komma överens om att avvika från dispositiv 

regel, sådan överenskommelse är bindande. Det finns även tvingade regler i avtalsrätten, de 

innebär att avtal som strider mot dessa regler resulterar i att parterna inte kommer bli bundna 

vid sådant avtal. Tvingande regler är således ett undantag från grundprinciperna om avtalsfrihet 

och pacta sunt servanda21.22 Anbud-acceptmodellen görs dispositiv genom att parterna väljer 

att uttrycka sig på ett visst sätt. Anbudsgivaren, vars anbud utgör den första handlingen i 

modellen, kan således utforma sitt anbud så att bundenhet inte föreligger.23 Ett anbud där 

anbudsgivaren inte vill vara bunden kan exempelvis utformas som följer: ”Jag erbjuder dig att 

köpa fem kakor för tio kr styck, men jag förbehåller mig rätten att slutligen konfirmera att 

avtalet är slutet.” Detta ses i lagens mening inte som ett anbud, utan snarare en uppmaning till 

motparten att ange ett anbud.24 Det leder således till att parterna har andra roller, än vad 

situationen först ger sken av, vilket gör att det i praktiken kan vara svårt att peka på vad som 

utgör ett bindande anbud. Än mer besvärligt kan det bli för parter när terminologin i avtalet inte 

stämmer överens med den i AvtL. Förhandlingskonversationer kan heta offert, prislista, 

beställning, konfirmation och så vidare, samtidigt som de i andra fall kan vara helt utan 

benämning.25 

                                                 
18 Adlercreutz & Mudler, s. 28. 
19 Adlercreutz & Gorton, s. 57-58. 
20 Hellner, Jan “Kommersiell avtalsrätt”, Juristförlag, Stockholm 1993, s. 27. 
21 Se, 2.2.2.  
22

 Ramberg & Ramberg, s. 31.  
23 Hellner, s. 27. 
24 Adlercreutz & Gorton, s. 59. 
25 Ramber &, Ramberg, s. 76-78. 
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2.1.3 Rekvisit för rättshandlingar 

En rättshandling är, enligt motiven till AvtL, en viljeförklaring vars syfte ska vara att 

grundlägga, förändra eller upphäva ett rättsförhållande. Anbud och accept utgör 

viljeförklaringar och avgörande för att dessa ska utgöra rättshandlingar regleras i 1 kap. AvtL.26 

För att en rättshandling ska anses vara en fullständig sådan ställs vissa krav.27  

1) Rättshandlingen ska ha företagits av person med rättslig handlingsförmåga,  

2) personen i fråga ska ha avsett att företa en rättshandling,  

3) rättshandlingen är utgiven (inte bara framställd, utan den ska även bringats till mottagarens 

kännedom), 

4) rättshandlingen ska rikta sig till flera eller viss adressat, 

5) rättshandlingen ska ha nått eller mottagits av adressaten, och 

6) innehållet i rättshandlingen är tillräckligt preciserad och tydlig för sitt ändamål. 

7) I vissa fall ställs även krav på form och andra fakta för att bindande rättshandling ska anses 

föreligga. 

 

Ett avtal är en ömsesidig rättshandling och avgörande för att avtal ska anses vara för handen är 

att samtycke i någon form föreligger. Det krävs således anbud och accept vilka, som ovan är 

beskrivet, utgör två rättshandlingar. En rättshandling är alltså rättsliga förklaringar eller 

handlingar som får rättsföljd. Det är inte sagt att endast avtalet omfattar termen ”rättshandling”, 

en rättshandling kan även vara ensidig (till exempel upprättande av testamente). Vid situationer 

då tvetydighet föreligger i frågan om förklaring eller handling är att anse som rättshandling, får 

uppmärksamheten istället riktas på frågan om förklaringen eller handlingen har till syfte att 

grundlägga förändra eller upphäva ett rättsförhållande. Är så fallet, är det fråga om en 

rättshandling enligt AvtL vilken kommer medföra rättsliga konsekvenser.28 

 

2.2 Avtalsrättsliga principer 

2.2.1 Inledning 

Den svenska avtalsrättens grund bygger på principer vilka kompletterar AvtL och berör 

avtalsparternas rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Principerna om avtalsfrihet och 

                                                 
26

 Svensson, Ola, “Viljeförklaringen och dess innehåll”, Nerenius & Santérus Förlag, 1996, s. 29-32. 
27 Dessa krav är hämtade ur Adlercreutz ”Avtalsrätt I”, s. 129-130. 
28 Adlercreutz & Mudler, s. 16-17. 
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avtalsbundenhet (även kallad pacta sunt servanda) är viktiga byggstenar till avtalsrättens grund. 

En annan relevant princip är lojalitetsprincipen vilken är särskilt viktig när avtalsperioder 

sträcker sig över en längre tid. Detta eftersom parternas förtroende ställs på sin spets vid längre 

avtalsperioder. 

 

2.2.2 Avtalsfrihet och avtalsbundenhet (pacta sunt servanda) 

Principen om avtalsfrihet innebär en rätt för varje person att fritt ingå avtal och principen om 

avtalsbundenhet (pacta sunt servanda) innebär en skyldighet för parter att hålla avtalet.29 

Avtalsfriheten medför att varje person kan besluta om vad och med vem denne vill avtala. 

Friheten innebär också rätten att säga nej till avtal. Det är även fritt för varje individ att på eget 

bevåg upprätta avtalsinnehållet. Avtalsbundenheten innebär å andra sidan att parter som ingått 

avtal är tvungna att infria de löften de erlagt. Principen gynnar den svagare avtalsparten så att 

motparten inte ska kunna utnyttja sin överlägsenhet. Vid eventuell tvist är det upp till domstolen 

att avgöra utsträckningen av rättigheter och förpliktelser av ingångna avtal. Myndigheterna kan 

även genomföra tvångsåtgärder, exekution, för den part som vägrar infria sina lagda löften.30 

  

2.2.3 Lojalitetsprincipen 

Att ingå ett avtal innebär inte bara att få sitt eget intresse uppfyllt utan även att uppträda lojalt 

mot sin avtalspartner. Lojalitetsprincipen är särskilt betydande när avtalsperioden sträcker sig 

över längre tid, eftersom tilliten kanske ställs på sin spets vid längre samverkan. Det är således 

viktigt att parterna både ser till sina egna intressen men även hjälper sin motpart så att dennes 

intressen inte kommer i skymundan. Det är emellertid svårt att vid tvist argumentera med 

lojalitetsprincipen som utgångspunkt, såsom självständig grund, eftersom denna princip främst 

används som stöd för avtals- och lagtolkningar.31  

  

 

Lojalitetsförpliktelser vilka parterna behöver ta hänsyn till kan röra information, begränsning 

av motparts förlust samt sekretess. Informationsförpliktelsen innebär att avtalsparterna är 

skyldiga att upplysa varandra om händelser som kan vara av vikt för antingen den ene eller den 

andre. Sådan förpliktelse brukar preciseras i avtalsklausuler och är oftast utformade så att 

                                                 
29

 http://www.avtalslagen2010.se § 1.2 och § 1.3, datum 2014-04-02 
30

 Ramberg & Ramberg, s. 27. 
31

 Ibid, s. 32-34. 
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underlåtenhet att följa klausulen medför avtalsbrott, vilket kan leda till hävning av avtalet eller 

skadeståndsrättsliga påföljder. Sekretessförpliktelser innebär att parter inte får yttra sig om 

speciella företagshemligheter för utomstående, sådan klausul finns ofta i avtal men är i många 

fall underförstådda.32 Underlåtenhet att följa sekretessklausuler kan utformas på sådant vis att 

liknande påföljder som vid informationspliktsklausuler blir tillämpliga. 

  

Part har även, genom lojalitetsprincipen, skyldighet att försöka minimera egna skador vilka 

uppkommit på grund av motpartens försummelse av avtalet. Lagstiftaren har gjort så att den 

försummande partens skadeståndsansvar minskar med hänsyn till om den skadelidande parten 

inte försökt begränsa skadeverkningarna, detta framkommer av till exempel 70 § KöpL33. Den 

drabbade parten ska således fortsätta handla lika ekonomiskt förnuftigt som om skadan aldrig 

inträffat.34 

 

2.3 Innan avtalsingåendet (förhandling) 

2.3.1 Inledning  

I föregående avsnitt redogörs det för hur rättsläget ser ut vid avtalsingåendet samt principer 

vilka gäller när avtalet är ingått. Eftersom omfattande förhandling sker i kommersiella 

avtalsförhållanden, innan avtalet är slutet, är det av vikt att utreda hur rättsläget ser ut vid sådana 

förhandlingar.35 

 

Förhandlingarna kan pågå från den första kontakten till dess att bundenhet uppstår.36 Under 

förhandlingarna befinner sig parterna i ett utomkontraktuellt område. Det utomkontraktuella 

förhållandet regleras i skadeståndslagen (SkL).37 I 2 kap. 1 § SkL regleras skadestånd vid 

person- eller sakskada, detta lagrum gäller emellertid inte ren förmögenhetsskada. Skada vilken 

uppstår i det utomkontraktuella området, exempelvis när parter förhandlar, är ofta i form av ren 

förmögenhetsskada. Eftersom lagrummet inte reglerar sådan skada är det inte helt självklart vad 

som händer när den uppstår samt vem som bär ansvaret. Detta hämmar möjligheten att föra 

talan genom ren förmögenhetsskada i det utomkontraktuella förhållandet som uppstår vid 

                                                 
32

 Se Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter. 
33

 Köplag (1990:931). 
34

 Ramberg & Ramberg, s. 222. 
35 Se, 4.2. 
36

 Sevenius, s. 470-471.  
37

 Skadeståndslag (1972:207). 
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förhandling. Det faktum att det finns lagstiftning som hejdar sådan möjlighet att föra talan, 

försvårar detta ytterligare.38 För rena förmögenhetsskador gäller 2 kap. 2 § SkL: ”Den som 

vållar ren förmögenhetsskada genom brott skall ersätta skadan.” Ren förmögenhetsskada kan 

således endast ersättas om den vållats genom brott. Regeln är inte avsedd att tolkas motsatsvis 

och syftar inte till att medföra svårigheter när det gäller att utse vem som bär ansvar i de fall 

skadan inte uppstått genom brott i utomkontraktuella förhållanden.39 

  

2.3.2 Culpa in contrahendo 

Parterna befinner sig som ovan angivet i ett utomkontraktuellt förhållande under tiden 

förhandling sker. De har ännu inte bundit sig och har därför inte skyldigheter mot varandra.40 

Culpa in contrahendo är ett exempel på hur ren förmögenhetsskada kan bli ersättningsbar i ett 

utomkontraktuellt förhållande, där handlingen inte varit en brottslig sådan. Termen innebär att 

klandervärt beteende förelegat i samband med avtalets ingående.41 Om en part beter sig 

klandervärt kan det resultera i skador för dennes motpart. För att motverka ett sådant beteende 

tillämpas culpa in contrahendo. Tanken är att om en part beter sig klandervärt, finns en risk att 

denne också får stå för den andre partens kostnader.42     

  

Culpa in contrahendo är en skadeståndsrättslig term.43 Begreppet har använts länge inom 

skadeståndsrätten. “In contrahendo” betyder under förhandlingarna och syftar till företagna 

handlingar innan ett avtal har uppstått. Om förhandlingarna leder till avtal eller inte läggs det 

inte vikt vid. Avtalsparter har en lojalitetsplikt gentemot varandra och praxis har visat att även 

förhandlingar om avtal samt andra förberedelser kan bli förpliktande på samma sätt.44 

  

Har parter ingått avtal och skada sedermera uppstår, kommer skadans storlek och ansvarsbärare 

bedömas med hänsyn på vad avtalet omfattar. Skadans storlek bestäms således utifrån avtalets 

ramar. I det utomkontraktuella förhållandet är sådan gränsdragning svår. Beaktande måste 

iakttagas av det faktum att förhandlingsstadiet inte innefattar rättsliga skyldigheter. Utrymme 

                                                 
38 Björkdahl, Erika P “Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden”, Iustus förlag AB, Uppsala 2007, s. 36-37. 
39 Prop. 1972:5 s. 568. 
40 Ramberg, Christina “Civilrätt”, Liber AB, 2012, s. 80.  
41 Adlercreutz & Gorton, s. 119. 
42 Björkdahl, s. 261-262. 
43

 Grauers, Per Henning, “Person och avtal- en kortfattad inledning till person- och avtalsrätten” Liber AB 2009, 

s. 44.  
44 Adlercreutz & Gorton, s. 119.  
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för förhandlingsstadie bör ges för att bland annat låta parter ta reda på vilket tillvägagångssätt 

och vilken motpart som är bäst lämpad för framtida affär. Både marknadsmässiga och 

ekonomiska skäl talar för detta. Därför måste restriktivitet beaktas när ansvar för 

utomkontraktuella förhållanden utdömes.45 

  

Nedan följer två rättsfall vilka belyser exempel på avgöranden där någon av parterna yrkar på 

culpa in contrahendo. Det första visar på ett positivt utfall och det sista visar på ett negativt 

utfall: 

 
NJA 1963 s. 105: En svensk affärsman (E) som ägde 45 % av ett företag (bolaget) i Colombia visade 

intresse för att en svensk affärsmän (G), verksam i Venezuela, skulle bli verkställande direktör i bolaget. 

Efter ett möte i Colombia mellan G och E bestämde de att G skulle börja arbeta som VD i bolaget och 

denne avvecklade därmed sin verksamhet i Venezuela. Enligt colombiansk rätt måste anställningsavtal 

godkännas via bolagsstämma för att bolag ska kunna bli bundet vid sådant avtal. E ansågs utgöra en 

inflytelserik styrelseledamot i bolaget, vilket HD tog hänsyn till. E hade skickat ett telegram till G som 

innehöll uppgifter om när G skulle infinna sig för att påbörja tjänsten. Dessutom meddelades G att beslut 

från bolagsstämman skulle erhållas senare. Någon bekräftelse av anställningen angavs aldrig på grund 

av att bolagsstämma aldrig hölls. De som ägde resterande del av aktierna i bolaget ville nämligen inte 

ha G som VD. HD tog därmed hänsyn till att E hade kännedom om att det fanns en möjlighet att 

bolagsstämman inte skulle godkänna G som VD redan när telegrammet skickades. Frågan blev således 

om E gjort sig skyldig till ersättning för G:s skada. HD kom sedermera fram till att E gjort sig skyldig 

till culpa in contrahendo, vilken därmed blev skadeståndsskyldig gentemot G. 

 

NJA 1990 s 745: Ett bolag (SRM) förhandlande med en affärsman (G) om att få licensavtal till en pump, 

den så kallade Super-V-pumpen. SRM inledde ett samarbete med en affärsman (B) i syfte att B skulle 

få exklusiv återförsäljningsrätt till pumpen. Det fanns emellertid en förutsättning för att 

överenskommelse skulle föreligga: SRM skulle få licensavtalet. Om SRM fick licensavtalet skulle avtal 

mellan SRM och B slutas. Det hade förekommit en viss korrespondens under tiden, vilket HD har tagit 

hänsyn till. Ett år efter att det stod klart att SRM fick licensavtalet till pumparna valde de att inte anlita 

B som exklusiv återförsäljare och underrättade sedermera B om detta ett par veckor senare.  
  
B yrkade att SRM var skadeståndsskyldig gentemot B på grund av kontraktsbrott eller i vart fall 

vårdslöshet under förhandling. HD kom fram till att varken avtal, eller för den delen avsiktsförklaring, 

kommit till stånd. Avtalsförhandlingarna hade kommit så långt att HD ansåg att SRM borde ha tagit 

hänsyn till B:s intresse och uteslöt därav inte skadeståndsskyldighet. Av den anledningen undersökte 

HD om SRM kunde bli skadeståndsskyldig på grund av culpa in contrahendo genom att de inte 

meddelande B direkt om beslutet och på så sätt betett sig klandervärt. HD fann emellertid att de inte 

betett sig klandervärt och såg inget samband mellan beslutet och B:s yrkade skada. HD lämnade därför 

dennes talan utan bifall.   

 

 

Det är viktigt att parterna får utrymme till förhandling. Förhandlingsstadiet ska inte innebära 

rättsliga skyldigheter. Rättsfallen visar att, trots det faktum att parter befinner sig i ett 

utomkontraktuellt förhållande kan, ansvar ändock utdömas. Det sista rättsfallet visar att det 

                                                 
45 Björkdahl, s. 285-286.  
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även finns en lojalitetsplikt i det utomkontraktuella förhållandet.46 Detta genom att HD inte 

uteslöt skadeståndsskyldighet eftersom den ansåg att parterna borde tagit hänsyn till varandras 

intressen.  

 

I extrema fall kan vårdslöshet under avtalsförhandlingar istället leda till avtalsbundenhet. Det 

kan även förekomma förberedelser innan avtal vilka leder till bundenhet. Förberedelserna kan 

ta form av diskussioner och dokumentationer om det slutgiltiga avtalet.47 Vilket leder oss in på 

Letter of Intent som är nästa kapitel.  

 

3. Letter of Intent 

3.1 Inledning 

I detta kapitel redogörs för instrumentet Letter of Intent. Redogörelse sker angående när och 

varför dokumentet används samt distinktion mellan orena och rena Letters of Intent. Kapitlet 

avslutas med rättsfall rörande tvister där oenighet föreligger i frågan om Letter of Intent eller 

avtal är upprättat. 

 

3.2 Allmänt 

Letter of Intent härstammar från USA och blev allt mer accepterat under 1960- och 1970-talet 

i Sverige. Termen kan översättas till avsiktsförklaring på svenska, men begreppet Letter of 

Intent används mer i praktiken.48 

  

Ett Letter of Intent är ett dokument som oftast används när parter redan börjat förhandla. 

Avsikten vid sådant användande är att dokumentet senare ska ersättas med ett avtal. Letter of 

Intent visar således att parterna har för avsikt att, i ett senare skede, ingå avtal.49 Till skillnad 

från föravtalet så handlar ett Letter of Intent om en avsikt och inte en utfästelse om att i 

framtiden ingå avtal.50 Bundenhet uppstår inte förrän parterna är eniga samt att anbud och 

accept har ägt rum i enlighet med avtalsrättens regler.51 I praktiken innebär det att bundenhet 

                                                 
46 Adlercreutz & Gorton, s. 124. 
47  Hellner, Jan, “Skadeståndsrätt”, Norstedts Juridik, 2010, s. 69-70. 
48 Holmgren, Sven, Lundqvist, Dick “Letter of Intent - värt mer än pappret” Studentlitteratur 1988, s.34. 
49 Grauers, s. 44.  
50

 Holmgren & Lundqvist, s. 23. 
51 Se 2.1.2. 
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inte uppstår innan parterna är eniga.52 Det är i detta fall av vikt att definiera när bundenhet de 

facto har uppstått eftersom olika regler gäller beroende på vilken sida parterna befinner sig: 

inom- eller utom kontrakt.  

  

Det finns inte en rättslig mall över hur ett Letter of Intent ska se ut. Det används av olika aktörer 

och har olika innehåll. I praktiken används dokumentet i kommersiella avtalssammanhang 

såsom företagsförvärv. Företagare använder sig ofta av jurister i företagsförvärvssituationer 

men om ett Letter of Intent formas av företagarna själva, innan kontakt med jurister tagits kan 

emellertid komplikationer uppstå rent juridiskt.53 Genom att den affärsetiska aspekten 

prioriteras framför den affärsjuridiska, blir den sist nämnda därmed åsidosatt.54 Affärsetiken 

syftar till att dokumentet ska användas för att avtalsslutandet ska kunna ske så smidigt som 

möjligt. Medan affärsjuridiken syftar till att dokumentet endast är en avsiktsförklaring och 

därmed inte bindande. Beroende på hur dokumentet är utformat kan det i vissa fall vara helt 

fritt från förpliktelser och i andra fall innebära fullständig avtalsbundenhet och därmed få 

rättsliga påföljder.55 Vikt ska emellertid läggas på själva innehållet i dokumentet och inte på 

vilken rubricering dokumentet får. Det spelar således ingen roll huruvida dokumentet får 

beteckningen Letter of Intent eller inte, fokus bör istället läggas på innehållet i dokumentet. Det 

råder dessutom delade meningar om vad ett Letter of Intent egentligen har för verkan, härav 

måste det finnas viss acceptans i det faktum att dokumentet benämns olika.56 Det som bör vara 

avgörande för kontrahenter är innehållet i ett sådant dokument samt vad som inträffat mellan 

dem. Det är vad som avgör huruvida ett Letter of Intent ska få rättsverkningar eller inte.57 Det 

går, åter igen, inte att förlita sig alltför mycket på rubriceringen av dokumentet.58  

  

3.3 Användning av Letter of Intent 

3.3.1 Varför används Letter of Intent?  

Syftet med att upprätta ett Letter of Intent är att fastställa ramarna för den framtida 

                                                 
52 Adlercreutz & Gorton, s. 75-76.  
53 Holmgren & Lundqvist, s. 34.  
54 Det nordiska juristmötet 1984 “Letters of Intent (hensiktserklæringer)” Debatt inlägg av Hans Stenberg, s. 

459.  
55 Holmgren & Lundqvist, s. 34.  
56

 Holmgren & Lundqvist, s. 35.  
57 Det nordiska juristmötet 1984 “Letters of Intent (hensiktserklæringer)” Debatt inlägg av Sten Siljeström, s. 

468. 
58 Holmgren & Lundqvist, s. 35. 
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överenskommelsen.59 Nedan följer punkter vilka svarar på varför ett Letter of Intent kan vara 

användbart:  

 

- Skapa förtroende mellan parter: Det är viktigt för parter att känna 

trygghet i affärsrelationen i det initiala 

skedet.60  

  

- Komma framåt i förhandlingar:       Ofta är kommersiella avtal stora och 

omfattande. Det kan således behövas 

någon slags sammanfattning på vad som 

framkommit under förhandlingar.61  

 

- Informationsutbyte:                             Viss information behövs ibland för att 

genomföra en bedömning om huruvida 

avtalet kommer uppfylla parternas 

mål.62                                

  

Det finns således olika orsaker till att varför Letter of Intent används. Parter vill främst befästa 

att de tänker fortsätta förhandla. Det kan vara värt att poängtera att dokumentet inte används 

om ett avtal kan slutas direkt.63 

  

3.3.2 När används Letter of Intent? 

Letter of Intent används när avtalsslutandet sker i etapper.64 Grönfors beskriver dessa etapper 

som ”stegvis låsning av förhandlingspositioner”.65 Under förhandlingarna görs nämligen olika 

sammanfattningarna av vad parterna kommit fram till. Dessa sker vid olika tidpunkter under 

förhandlingen och anger att ”hit har vi nu hunnit och vi har därmed lagt grunden för fortsatta 

avtalsförhandlingar”.66 Detta visar att en intention finns att i framtiden sluta avtal. En av 

                                                 
59 Sevenius, s. 292.  
60 Ibid s. 293.  
61 Grönfors, Kurt, “Avtalsgrundande rättsfakta”, Santérus förlag, 2013, s. 118. 
62

 Sevenius, s. 293. 
63

 Holmgren & Lundqvist, s. 40.  
64

 Grauers, s.44, Adlercreutz & Gorton, s. 122-123, Grönfors, s. 118-120. 
65 Grönfors, s. 118.  
66

 Grönfors s. 118. 
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sammanfattningarna skulle kunna utgöra ett Letter of Intent.67 Ett bra exempel på ett 

kommersiellt avtal vilket sker i etapper, där ett Letter of Intent kan vara till hjälp, är när ett 

företagsförvärv planeras. 

 

Företagsförvärv 

Definitionen av företagsförvärv är inte helt tydligt. Vad som primärt kan tolkas av begreppet är 

att alla utstående aktier i ett bolag uppköps. Företagsförvärv innebär, för att förenkla, att ett 

köpföretag köper ett målföretag av ett säljföretag.68  

 

I denna uppsats behandlas Letters of Intent i kommersiella avtalsförhållanden, således antagas 

det att köparen och säljaren är juridiska personer. I de flesta fall är det styrelsen eller 

verkställande direktören i köpföretaget som beslutar om att förvärv ska genomföras. 

Bolagsstämman kan även involveras om de beslut som måste fattas för att genomföra förvärvet 

ligger utanför styrelsens och verkställande direktörens kompetens. Om exempelvis en 

nyemission måste genomföras för finansieringen av förvärvet måste sådant beslut fattas av 

bolagsstämman. Säljföretaget utgör aktieägaren av målföretaget. Både köpföretaget och 

säljföretaget kan använda sig av olika rådgivare och konsulter, som exempelvis ekonomer och 

jurister. Juristerna kan hjälpa till vid förhandlingen, företagsbesiktningen och 

kontraktsskrivningen. Objektet för transaktionen benämns målföretaget. Vilket är det företag 

som säljaren vill sälja och köparen vill köpa.69  

 

Vi antar fortsättningsvis, för enkelhetens skull, att det är säljföretaget som är initiativtagare till 

överlåtelsen. Det kan vara tvärtom. När företagsförvärvsidén växer fram, tar säljaren kontakt 

med intressanta köpare. Det kan vara en eller flera intressanta köpare till en början, men 

allteftersom sorteras köparna bort och slutligen finns det endast ett köpföretag kvar. Parterna 

börjar sedan förhandla.70   

 

Adlercreutz beskriver förvärvsprocessen i fyra olika steg. Det första steget består av 

förhandling. Nästa steg inleds när parterna har kommit fram till huvudpunkterna i ett framtida 

avtal. Under steg tre upprättas kontraktet, skriftligt kontrakt är vanligt förekommande vid 
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 Grönfors, s. 118. 
68

 Sevenius, s. 32.  
69

 Ibid, s. 63-70.  
70 Ibid, s. 113. 
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företagsförvärv, vilket skrivs på. Den juridiska bundenheten är således ett faktum. Sedan börjar 

det fjärde och sista steget som vanligtvis består av verkställighet.71  

 

Under steg ett har parterna hittat varandra och det finns intresse för ett framtida avtal. Huruvida 

förhandlingarna leder till avtal eller inte har mindre betydelse eftersom förhandling inte medför 

några rättsverkningar, detta menar Adlercreutz är allmänt känt.72 När parterna kommit fram till 

huvudpunkterna inleds steg två. Det är under detta steg det kan vara behjälpligt med ett Letter 

of Intent. Det är först när detta steg påbörjats som diskussion kan föras angående huruvida 

bundenhet har uppkommit eller inte. Kontrahenter kan även bestämma att köparföretaget ska 

genomföra en företagsvärdering och en företagsbesiktning (Due Diligence) vilket innebär att 

viss information om målföretaget måste lämnas ut. Informationsutlämning är ett exempel på 

vad som kan regleras i ett Letter of Intent. Sedan inleds steg tre, vilket innebär att kontrakt 

upprättas och undertecknas. Verkställigheten ska sedan starta genom att exempelvis aktierna 

överlåts.73  

  

De flesta är överens om att Letter of Intent ingår i förberedelserna inför ett framtida definitivt 

avtal. Det som emellertid inte är lika självklart är vad rättsverkningarna blir om avtalet inte 

kommer till stånd. Frågan är om Letter of Intent överhuvudtaget kan innebära rättsverkningar. 

  

3.4 Rena och orena Letter of Intent 

En etablerad uppdelning av instrumentet Letters of Intent är mellan så kallade rena och orena 

sådana. Ett rent Letter of Intent är en handling som innebär en avsiktsförklaring och som inte 

har några bindande klausuler. Sådana medför normalt inga rättsliga efterverkningar.74 Det som 

definierar ett orent Letter of Intent är att det innehåller bindande klausuler. Vilka delar som är 

bindande bör noga anges.75 Nedan följer exempel på klausuler vilka kan förekomma i ett Letter 

of Intent vid en företagsförvärvssituation. Exempel på icke-bindande delar är sådana klausuler 

som behandlar själva förvärvet, köpeskillingen och företagsundersökningen.76  

 

                                                 
71

 Adlercreutz & Gorton, s. 122-123.  
72

 Adlercreutz, Axel, “Rättsverkan av brutna avtalsförhandlingar och andra fall av ofullständiga avtal (om’letters 

of intent’, principöverenskommelser m.m)”, Svensk Jurist Tidning, 1987, s. 493-514. 
73 Sevenius, s. 122-127, Adlercreutz & Gorton, s. 122-123.  
74  Holmgren & Lundqvist, s. 41. 
75

 Svernlöv, Carl, ”Letter of Intent” Balans nr 3 2004. 
76

 Svernlöv, Carl, ”Letter of Intent” Balans nr 3 2004, Sevenius, s. 292. 
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Förvärvet  

Förvärvsklausuler kan inneha en allmän beskrivning av förvärvet. Huvudpunkterna kan utgöra 

bestämmelse om vilka företag som kommer vara inblandade, tidsramar samt datum för påskrift.  

 

Köpeskillingen 

Detta är en central fråga under hela förhandlingen. Parterna kan bestämma ett fast belopp eller 

ett prisintervall. De kan även bestämma regler för eventuell tilläggsköpeskilling. Köparen vill 

ofta hålla fråga om köpeskilling öppen, samtidigt som säljaren gärna vill låsa priset vid ett så 

tidigt skede som möjligt.  

 

Företagsundersökningen 

Företagsundersökningen brukar vara det steg som kommer efter det att ett Letter of Intent 

upprättats. Detta innebär att köparen undersöker målföretaget. Det som kan bestämmas i denna 

klausul är villkor för tillgång till dokument och vilken tidsram som ska gälla. 

 

Ett Letter of Intent vilket innehåller bindande klausuler brukar även innehålla en föreskrift om 

att de delar som inte är bindande endast är avsiktsförklaringar och inte ett avtal. Exempel på 

bindande delar är sekretess-, exklusivitet- och lagvalsklausuler.77  

 

Sekretessklausul 

Vid utdragna avtalsförhandlingar är det inte ovanligt att part vid någon punkt kommer kräva 

information av den andre parten, för att kunna gå vidare i förhandlingarna. Det kan röra sig om 

information vilken är av vikt för att kunna göra ett välgrundat beslut huruvida avtal ska ingås 

eller inte. Sådan information kan vara av känslig natur. Det kan, i det läget, finnas intresse av 

att använda sig av en sekretessklausul för att förebygga att känslig information läcker ut. Parter 

får således inte föra vidare uppgifter vilka är sekretessbelagda på sådant vis.78  

  

Exklusivitetsklausul 

En exklusivitetsklausul innebär att någon av parterna, eller båda vid en ömsesidig 

exklusivitetsklausul, får en slags garant av den andra parten i form av att denne lovar att inte 

förhandla med någon annan. Exempel på sådan klausul är att ett säljarföretag lovar att inte 

                                                 
77 Svernlöv, Carl, ”Letter of Intent” Balans nr 3 2004. 
78 Sevenius, s. 290. 
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samtidigt förhandla med andra eventuella köparföretag under pågående förhandling om 

företagsförvärv Det kan vara viktigt för en part att försäkra sig om detta innan ytterligare 

förhandling fortskrider, eftersom sådana kan vara oerhört kostsamma och innebära stort 

risktagande i och med att avtal ännu inte föreligger.79  

  

Lagval    

Under vissa omständigheter kan lagvalsklausul vara till hjälp i ett Letter of Intent. Ett exempel 

på när lagvalsklausul kan vara betydande är om dokumentet innehåller andra bindande 

klausuler. Ett annat exempel på detta är situationer vilka parter kommer från olika länder och 

därmed har olika rättsordningar. I sådana fall kan lagvalsklausulen med fördel användas. Det 

kan vara av vikt för kontrahenter att i förväg veta vilket lands lagar som kommer tillämpas vid 

en eventuell tvist och hur dessa reglerar Letters of Intent.80 

 

Förhandlingsparterna kan i ett Letter of Intent, genom en bindande klausul, avtala om att 

bundenhet ska uppstå först när det slutliga avtalet skrivs under. Har parterna emellertid inte 

avtalat om detta kan problem uppstå.81 Efter det att ett Letter of Intent har upprättats fortsätter 

förhandlingarna och Grönfors menar att det följaktligen finns en “point of no return” vilken 

innebär att en part inte längre kan hävda att bundenhet inte föreligger. Grönfors anger att han 

har varit med om avtalsförhandlingar som varit färdiga till nästan 100 procent, där 

verkställigheten av det tänkta avtalet redan påbörjats, och ena parten hävdat att 

utomkontraktuella regler ska gälla. Det anser han inte är godtagbart. Ett Letter of Intent bör 

bedömas utifrån hela avtalsmekanismen samt hur långt förhandlingarna har nått.82 Går inte det 

tänkta avtalet igenom på grund av att en part börjar tveka kan det lätt uppstå problem om denne 

vill dra sig ur långt gångna förhandlingar. Emellertid har inget avtal de facto uppstått i detta 

stadie. Frågan är således vad som inte utgör en godtagbar anledning till att dra sig ur. Skäl som 

att få ett bättre anbud av annan part eller att konjunkturläget inte är till ens fördel bör inte ses 

som godtagbara skäl till att lämna förhandling, eftersom det är händelser vilka parter bör räkna 

med.83     

                                                 
79 Sevenius, s. 293. 
80 Svernlöv, Carl ”Letter of Intent” Balans nr 3 2004. 
81

 Adlercreutz, Axel, “Rättsverkan av brutna avtalsförhandlingar och andra fall av ofullständiga avtal (om’letters 

of intent’, principöverenskommelser m.m)”, Svensk Jurist Tidning, 1987, s. 493-514. 
82 Det nordiska juristmötet 1984 “Letters of Intent (hensiktserklæringer)” Debatt inlägg av Kurt Grönfors, s. 

454. 
83 Det nordiska juristmötet 1984 “Letters of Intent (hensiktserklæringer)” Debatt inlägg av Jan Hellner, s. 453. 
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3.5 Letter of Intent i svensk domstol 

Det är av vikt för avtalande parter att veta vad deras handlingar får för konsekvenser. Således 

är det betydande att få ett svar på frågan huruvida ett Letter of Intent medför juridisk bundenhet 

eller inte. Därför studeras nedanstående rättsfall.  

 
NJA 1977 s 92: Förhandling pågick mellan S och B om att B skulle bli S:s representant för dennes 

verksamhet i Syrien. S förklarade i ett brev till B att en överenskommelse mellan dem skulle ske på 

vissa villkor och att ”nödvändiga” avtal skulle skickas till B så fort denne godkänt brevet vilket B också 

gjorde. Några ”nödvändiga” avtal kom aldrig till stånd. Frågan i rättsfallet blev därmed om S:s brev 

genom B:s godkännande lett till bindande avtal. S hävdade att brevet var ett ”Letter of Intent”. HD ansåg 

att S hade uppträtt på ett sådant sätt så att B kunde få intrycket av att denne var representant för S. HD 

ansåg med den anledningen att ett avtal hade uppstått genom brevet.  

 

Få tvister om Letters of Intent går till HD, av den anledningen lyfts två rättsfall fram vilka inte 

inte tagits upp av HD. Detta för att illustrera hur rätten bedömer handlingar där parter är oense 

om en handlings rättsliga verkan.  

 
T 7-568-94: Scandic skickade ett brev till IHC i december 1990, efter diskussioner om köp av ett 

kommanditbolag. IHC menar att innehållet i brevet innebar ett bindande avtal om köp av bolaget men 

Scandic anger att brevet endast var ett Letter of Intent. Brevet var inte benämnt Letter of Intent utan 

innehöll en form av en bekräftelse om att Scandic köper kommanditbolaget. Tanken var att 

köpeskillingen skulle användas för att bistå en annan hotellverksamhet vilken båda förhandlingsparter 

hade intresse i. Först tog TR ställning till om brevet skulle ses som ett avtal eller som ett Letter of Intent. 

Brevet innehöll inte bestämmelser för fullbordan varför TR tolkar brevet som ett bindande avtal. TR 

menar även att Scandic måste förstått att köpet var nödvändigt för att bistå den andra verksamheten. 

Scandic yrkade även att avtalet hade slutat att gälla i och med att IHC erbjudit dem att köpa bolagets 

inkråm istället för bolaget. Emellertid anger TR att detta endast var ett erbjudande om att, på ett annat 

sätt, fullgöra avtalet. TR anser att sådant besked inte rimligen krävts om inte ett bindande avtal förelegat 

mellan parterna. Eftersom att IHC alltid hänvisade till avtalet bevisar det att avsikten aldrig var att befria 

Scandic från avtalsförpliktelserna. TR beslutade att brevet som Scandic skickat till IHC var ett bindande 

avtal och att detta inte upphörde på grund av händelser som inträffat efter bindandet. 

 

T 1160-11: En norrman och en svensk, vilka tidigare ingått affärer med varandra, arbetade med att 

lansera friskolekonceptet John Bauer vilket utvecklats i Spanien av svensken. Verksamheten drevs i 

Spanien genom två bolag. Oeniga diskussioner mellan norrmannen och de andra norska delägarna i 

bolagen fördes rörande svenskens köp av norrmannens aktier i de spanska bolagen. Svensken betalade 

tio procent av priset, dock slutade affären där. Norrmannen, med hans bolag, menade att bindande avtal 

slutits och krävde därför att svensken skulle ersätta resterande belopp. Det bevis parterna åberopade 

bestod av e-postmeddelanden mellan dessa. Svensken ansåg att avtal aldrig kommit till stånd och om 

det nu kommit till stånd, hade det hävts och yrkade att norrmannen skulle återbetala det han erhållit. TR 

ansåg att avtal inte slutits eftersom förhandlingarna stannat vid en överenskommelse och inte ett 

bindande avtal. Svenskens köp förutsatte att han skulle få avräkning på priset för skulder vilka 

norrmannen hade mot svenskens bolag. Emellertid blev sådan överenskommelse aldrig av. TR fann att 

om sådant avtal hade det uppkommit, så hade svensken ändå hävt det. HovR fastställde TR dom. Den 

anser att parternas gemensamma vilja att träffa avtal tydligt framkommer och att det av e-

postmeddelandena framgår tydligt att det återstod ytterligare frågor att avtala om. Därför anser hovrätten 

att oren accept förelåg.  
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HovR åsikt om Letter of Intent: Under förhandlingar om ett slutligt huvudavtal kan parterna avge 

avsiktsförklaringar (även kallade principöverenskommelser eller ”letters of intent”) som syftar till att 

leda till slutligt avtal mellan parterna och som vanligtvis inte är juridiskt bindande.”84  

 

Ett Letter of Intent kan således bli bindande beroende på hur det har utformats och hur parterna 

har agerat. 85 I de två senare rättsfallen lämnar instanserna en öppning för det faktum att ett 

Letter of Intent kan innebära juridisk bundenhet och därmed få verkan av ett avtal. 

 

4. Letters of Intent i praktiken  

4.1 Har Letter of Intent moraliska effekter?  

Att hålla vad som utlovats är viktigt för aktörer, eftersom framtiden kan stå på spel om ryktet 

”smutsas” ner. Moralen uppvisar således viss press att fullfölja angiven avsikt.86 Vi har ställt 

oss frågan om det, moraliskt sett, är svårt för en part att inte sluta ett avtal när Letter of Intent 

är undertecknat och om parterna på grund av det känner sig tvingade att genomföra en uttalad 

avsikt. Genom intervjuer med juridiskt kunniga87 inom området Letter of Intent har vi fått olika 

svar på vår fråga. 

 

Advokat, jur. dr Jon Kihlman anser att så inte borde vara fallet, men att komplikationer kan 

förekomma om parterna inte har de enkla gränsdragningarna klara för sig, vad gäller avtalets 

bindande.88 I vissa fall kan parterna redan ha ingått avtal och då är det inte en moralisk fråga 

längre, utan en juridisk sådan. I andra fall har parterna inte lovat att det ska finnas ett avtal, och 

då borde en part med nödvändig konsekvens vara helt oförhindrad att dra sig ur. Vet 

förhandlingsparterna inte vilken “sida” de befinner sig på kan det bli mer besvärligt eller 

moraliskt betungande att sedan kliva av. 

 

Advokat Andreas Viklund anger att moralen inte borde spela in vid beslut om att helt lämna 

förhandlingarna. Emellertid kan det förhandlingsmässigt vara svårt att genomföra ändringar 

som skiljer sig avsevärt från det överenskomna i ett Letter of Intent. Har parterna förhandlat 

fram vissa garantier i ett Letter of Intent, som exempelvis uppställer att part inte har rätt att 

                                                 
84 T 1160-11, s.12, st. 3. 
85 Holmgren och Lundqvist, s. 50.  
86 Ramberg, Anne, Vänbok till Sten Heckscher, ”Etik, juridik och politik – olika sidor av samma mynt?”.  
87 Se 1.4. 
88 Se 3.2. 
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kräva garanti på miljö eller skick, kan det vara svårt för denne att senare kräva sådan garanti 

ändå. Det ska mycket till för att part ska kunna genomföra det, enligt Andreas Viklunds 

erfarenhet. Det finns således ett visst moraliskt tryck att hålla sig till de spelregler parterna 

ställer upp, men han skulle inte ha problem med att gå ifrån affären om det sedermera inte 

fungerar. Ett moraliskt tryck torde även finnas om alla förutsättningar stämmer överens med 

det kontrahenterna antog vid undertecknandet av Letter of Intent och inget särskilt konstigt 

dyker upp vid exempelvis en Due Diligence. Att inte genomföra affären då kan tyckas innebära 

att part lurat någon genom att ge sken för att ett avtal skulle ingås och ändå inte genomför det. 

Det är självklart inte rätt att slösa annans tid på det viset, anser Andreas Viklund. 

 

Britta Behrendt Jonsson, jurist med praktisk erfarenhet av Letter of Intent, anger att det är 

moraliskt svårt för parterna att komma ur sin avsiktsförklaring i och med att de inte vill försämra 

sitt anseende. Emellertid gör det inte så mycket om en aktör “drar sig ur” en eller två gånger, 

det går alltid att hitta lösningar om part senare kommer på att denne absolut inte vill ingå avtalet. 

Sker det däremot frekvent, att ett företag inte fullföljer sin avsiktsförklaring, kan detta resultera 

i att företaget får dåligt rykte vilket aldrig är bra med tanke på framtida avtalspartners. 

 

Enligt Christina Ramberg, professor och juris doktor, fyller Letter of Intent en viktig 

förhandlingspsykologisk funktion. Detta eftersom det faktiskt, moraliskt sett, är svårt för 

parterna att inte sluta avtal när ett Letter of Intent har undertecknats. Denna funktion ska, enligt 

henne, vara viktigare än själva juridiken.89 

4.2 Är Letter of Intent användbart i praktiken?  

Vi har även ställt frågan, om Letter of Intent är ett användbart, alternativt ett avgörande, 

instrument för avtalets tillkomst till våra intervjuobjekt. Även i denna fråga skiljde sig deras 

åsikter åt. 

 

Enligt Andreas Viklund är Letter of Intent bra för att bestämma gången framåt. Det kan vara 

viktigt att upprätta sekretessbestämmelser eller en tidsplan, samtidigt som det kan vara viktigt 

att lägga upp den icke-bindande delen. Ibland kan parter lägga in vad de har för avsikt att avtala 

om senare, utan att de delarna är bindande för parterna. Detta för att sätta lite moraliskt tryck 

                                                 
89

  Christina Ramberg har vi inte intervjuat på samma sätt som de andra intervjuobjekten, utan hon har svarat via 

mail på just denna moralfråga. Därför anger vi inte henne för att vara ett intervjuobjekt, på samma sätt som vi 

gör ovan under metodavsnittet. 
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och för att göra det svårare att senare byta spår. Han anser således att Letter of Intent absolut 

har en stor plats på så vis. 

 

Britta Behrendt Jonsson anger att hon inte var överlycklig när Letter of Intent upprättades. Detta 

eftersom att även om ett Letter of Intent inte är bindande, är det ändå något parterna kommit 

överens om och vissa delar av dokumentet kommer vara innehållet i ett senare avtal. Sådana 

överenskommelser är svåra att förhandla bort. Parterna låser lite in sig i en position, på det sättet 

är det kanske mer moraliskt bindande. Parterna riskerar att inte riktigt ägna samma tid åt 

klausuler i ett Letter of Intent vilket de skulle göra om det gällde förhandling av klausuler inför 

avtalet. Det är som att parterna tidigarelägger vissa delar av överenskommelsen genom att de 

skrivit ner att det senare avtalet ska innehålla vissa bestämda klausuler. Det är således svårt att 

komma ifrån det överenskomna, även fast det inte är rättsligt bindande. Därför bör Letter of 

Intent användas vid situationer när parter är relativt säkra på att det senare kommer ett avtal till 

stånd. Vid sådana situationer är dokumentet användbart, men föreligger emellertid osäkerhet är 

det bättre att inte ingå ett Letter of Intent. 

 

Jon Kihlman tycker inte att Letter of Intent är särskilt användbart, och heller inte avgörande för 

att avtal sedermera ska kunna ingås. Eftersom parter ofta skapar ett dokument där idén med 

dokumentet är att parterna inte ska veta vad de gjort och inte gjort. En anledning till varför 

parter upprättar ett Letter of Intent kan vara för att göra vissa moment bindande. Det är i första 

hand sekretessfrågor, konkurrensfrågor och liknande. Jon Kihlman anger att ur hans perspektiv 

är det riktiga sättet att träffa avtal om reglerna för förhandlingen, där sekretess-, 

konkurrensförbud och lite andra frågor finns med. I många fall gör parterna istället så att de 

upprättar ett Letter of Intent där det i delar uppställs oklara punkter om hur avtalet kanske 

kommer se ut eller, i värsta fall, redan ser ut. I sådana fall blandar parterna ihop regler för 

förhandlingen med regler om vad förhandlingen syftar till att bli. 
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5. Analys 

5.1 Rättsverkningar  

5.1.1 Är Letter of Intent ett avtal? 

Det är tydligt att den allmänt vedertagna åsikten är att ett Letter of Intent inte är ett avtal, vilket 

vi antog redan innan vi fördjupade oss i ämnet. Detta framgår tydligt när vi kommit i kontakt 

med de juridiskt kunniga intervjuobjekten samt studerat avtalsrättsliga regler närmre. Vi anser 

ändå att det inte är korrekt att endast svara nej på frågan om Letter of Intent kan medföra juridisk 

bundenhet. Vi har erhållit kunskap om att juridisk bundenhet faktiskt föreligger i vissa fall. 

 

För att kunna besvara om avtal föreligger, genom att ett Letter of Intent undertecknats, måste 

en jämförelse göras med rekvisiten för att ett avtal ska anses föreligga. AvtL bygger på anbud-

acceptmodellen.90 Föreligger avtal genom att Letter of Intent undertecknats, enligt anbud-

acceptmodellens rekvisit? Modellen bygger som sagt på att anbud och accept ska utbytas och 

om sådant är fallet när Letter of Intent undertecknats, bör avtal föreligga. Dokumentet skulle 

kunna vara ett “förklätt” avtal, där anbud och accept har utbytts. Således är det är viktigt att inte 

fokusera på dokumentets namn, utan istället fokusera på innehållet.91 Är detta emellertid inte 

fallet måste svaret på frågan bli nekande.  

 

Ett Letter of Intent är en del i en förhandlingsprocess.92 Att använda sig av Letter of Intent torde 

därför fungera som ett förhandlingshjälpmedel där parterna kan klargöra vad de hittills kommit 

fram till. Det ska enligt principen om avtalsfrihet vara varje medborgares rätt att själv välja 

vilket avtalsförhållande denne vill gå in i.93 Denna princip kommer i skymundan om 

förhandlingar medför att parterna binder sig. Hur kan avtalsfrihet förekomma om parter inte 

kan utesluta viss motpart? När ett Letter of Intent används vid förhandling är avsikten att det 

ska fungera som ett hjälpmedel. Utan en ren förhandlingsprocess, där anbud-acceptmodellen 

istället tillämpas på förhandlingsbud, kan inte parter avtala fritt. Således kan inte modellen 

medföra att ett Letter of Intent, som faktiskt bara är en avsiktsförklaring, blir ett avtal. 

Dokumentet innehåller förhandlingsbud och dessa är inte bindande.  

 

                                                 
90 Se 2.1.2. 
91 Se 3.2. 
92 Se 3.3.2. 
93 Se 2.2.2. 
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En rättshandling ska syfta till att grundlägga, förändra eller upphäva ett rättsförhållande, detta 

är en grundsten för avgörandet om avtal föreligger.94 Ett Letter of Intent medför inte heller att 

något av dessa rekvisit uppfylls, utan snarare att rättsförhållandet i framtiden kommer ändras. 

Antagande, att syftet med upprättandet av dokumentet inte var att uppnå bundenhet, kan 

emellertid göras eftersom parterna annars borde valt att ingå ett avtal. När det emellertid inte är 

fallet utan parternas avsikter istället inte stämmer överens uppstår problem och leder många 

gånger förr eller senare till tvist. Det är således i situationer när en av parterna anser att juridisk 

bundenhet föreligger och en annan anser att endast Letter of Intent föreligger som 

komplikationer och tvister uppstår. Det tänkta resultatet av att ingå dokumentet samt handlandet 

blir sedermera avgörande vid bedömningen av om avtal föreligger eller inte. Det bör poängteras 

att det kan finnas klausuler i avtalet vilka förändrar rättsförhållandet, eftersom parterna givit 

dem bindande verkan. Dessa klausuler är bindande medan resterande del av dokumentet inte 

blir det. 

 

Dokumentet i sig är inte bindande, det är inte ett avtal i den rättsliga meningen som fastställs i 

enlighet med AvtL. Vi är emellertid av uppfattningen att dokumentet kan få verkan av ett avtal 

beroende på hur parterna har betett sig efter det att ett Letter of Intent upprättats. Problematiken 

torde vara större vid långdragna förhandlingar när en tidpunkt för bundenheten inte har 

reglerats. Det kan under sådana förhållanden bli svårt för parterna att peka ut tidpunkten för när 

bundenhet har eller ska starta. I T 1160-1195 anger TR att ett avtal inte hade slutits, eftersom 

förhandlingarna tidigare hade stannat av vid en principöverenskommelse som liknades vid ett 

Letter of Intent. HovR anger detsamma. Vad emellertid är anmärkningsvärt är att HovR framför 

att Letters of Intent vanligtvis inte är juridiskt bindande. Det tolkar vi som att HovR lämnar en 

öppning till att ett Letter of Intent kan få verkan av ett avtal. Öppningen stärker den åsikt flera 

verkar ha och likaså vi, att ett Letter of Intent inte alltid är utan rättsverkningar. I NJA 1977 s 

9296 ansågs ett Letter of Intent kunna likställas vid ett avtal. I det rättsfallet förekom handlingar 

vilka visade på enighet. De hade emellertid inte överenskommit om att handlingarna var ett 

avtal. Den ena parten hävdade att det var ett Letter of Intent men den parten hade dock varit 

passiv och dessutom uppträtt på sådant sätt att den andra parten antog att bundenhet hade 

                                                 
94 Se 2.1.3. 
95 Se 3.5. 
96 Se 3.5. 
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uppstått. Vilket visar att parternas beteende kan medföra att ett Letter of Intent bli juridiskt 

bindande. TR framförde liknande domskäl i T 7-568-9497. 

 

T 7-568-94 och NJA 1977 s 92 visar att bundenhet kan uppstå beroende på hur parterna handlar. 

Rättsfallen visar även att vikt måste läggas vid innehållet i själva avtalet vid avgörandet. Skulle 

innehållet i ett Letter of Intent uppfylla rekvisiten, uppställda i avsnitt 2.1, är det ett avtal i 

enlighet med AvtL:s bestämmelser. Vi anser, precis som Holmgren och Lundqvist98, således 

att allt för stor vikt inte ska läggas på rubriceringen av dokumentet utan vikt bör istället läggas 

på innehållet av dokumentet.  

 

Grönfors anser att det någon gång bör finnas en ”point of no return”.99 Han har själv varit med 

om avtalsförhandlingar vilka varit genomförda till nästan 100 procent och menar att när 

parterna väl nått den punkten kan de inte dra sig ur. Han menar således att bundenheten måste 

ha initierats långt tidigare än själva undertecknandet. Är det enda som saknas en underskrift bör 

det således inte spela någon roll. Ett Letter of Intent torde fungera som ett bevis på vad parters 

avsikt är och i samband med deras beteende kan det bli bindande. Ett Letter of Intent kan på så 

sätt övergå till att bli ett avtal. Vi anser att den tyngsta motiveringarna till att ett Letter of Intent 

övergått till att bli ett avtal torde vara när någon part har påbörjat att uppfylla sin del av det 

tänkta avtalet.  

 

5.1.2 Ett område utan lagstiftning 

Förutsebarheten kan bli otydlig vid användning av Letter of Intent eftersom det kan få verkan 

av ett avtal. Specifik lagstiftning som reglerar Letter of Intent existerar inte. Typfallet inom 

detta område finns inte heller, eftersom varje situation inte rimligen kan vara den andra lik. 

Genom detta anser vi det inte lämpligt att fastställa regler härom eftersom att det endast skulle 

vara möjligt att ställa upp generella sådana, vilket inte skulle leda till märkbar skillnad från 

nuläget. Det går inte att ställa upp regler för varje enskilt utfall när det finns många olika 

partsförhållanden, branscher, uppfattningar, förhandlingssituationer och så vidare vid 

användandet av dokumentet.  

 

                                                 
97 Se 3.5. 
98 Se 3.2. 
99 Se 3.4. 
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Förutsebarheten är emellertid en viktig företeelse för att rättssystemet ska anses pålitligt och 

tryggt. Avtalande parter ska inte behöva oroa sig för dolda rättsverkningar och därigenom slösa 

resurser på att uppmärksamma sådana. Detta argument får vägas mot argumentet att lagstiftaren 

inte kan upprätta en sorts katalog för varje troligt utfall.  

 

5.1.3 Andra rättsverkningar av Letter of Intent 

Ett Letter of Intent kan medföra juridisk bundenhet vilket vi utrett ovan. På vilka andra sätt kan 

ett Letter of Intent få rättslig betydelse? Adlercreutz anger att förhandlingar inte ska innebära 

rättsliga skyldigheter. 100 Detta innebär att förhandlingsbud inte är att jämställa med ett anbud 

samt att det inte medför några rättsverkningar. Vi anser att det är en angelägen ståndpunkt 

eftersom det är av vikt att utrymme för förhandling ges så att parter kan fatta välgrundade beslut. 

Vi anser det vara extra viktigt att det är fritt för parter att förhandla vid 

företagsförvärvssituationer i och med dess omfattning. Att utrymme för förhandling ges måste 

således innebära att om någon av parterna avlägger ett bud ska det, utan rättsliga 

efterverkningar, vara möjligt att återkalla. Sedermera leder det till att utrymme figureras för att 

kunna lämna bud så att förhandlingar kan påbörjas samt att parterna ”lär känna” varandra. 

Förhandlingsstadiet kan generera möjlighet för part att avgöra om denne vill avtala med 

motparten.  

  

Det måste emellertid även finnas en gräns gällande sådana förhandlingar. Likväl som att vi 

tycker det är viktigt att utrymme för förhandling ska ges, tycker vi inte att parter ska kunna 

uppträda klandervärt genom att ett kontraktsförhållande inte upprättats mellan parter. Detta vill 

vi visa med ett förenklat företagsförvärvsexempel: När säljföretag valt köpföretag måste de 

försöka gå vidare i förhandlingen. Vi tror att ett välgrundat förvärvsbeslut sker genom att 

köparföretaget tar del av sådan information om målföretaget vilken kan vara känslig och skadlig 

om den kommer ut. Komplikationer kan dessvärre uppstå när känslig information ges till 

köpföretaget eftersom en vårdslös behandling av informationen kan vara förödande för 

företagets framtid. Anta att en konkurrent utger sig för att vara ett köpföretag och kommer så 

långt i förhandlingen att de får reda på information om målföretaget vilken de sedermera kan 

använda sig av. Detta kan leda till fördel för “köpföretaget” och skada för målföretaget och 

eventuellt för säljföretaget. Konkurrenten skulle även kunna gå in i förhandlingarna med 

avsikten att hålla andra konkurrenter borta från målföretaget och på så sätt vinna fördel på en 
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berörd marknad. Även om syftet inte från början var att “uppehålla” målföretaget kan 

konkurrenten under förhandlingen ändra sin avsikt, det är klandervärt att inte upplysa motparten 

därom.  

 

Vi tycker inte att förhandlande parter ska få bete sig hur som helst mot varandra bara för att 

kontrakt inte är för handen. Culpa in contrahendo101 förhindrar klandervärda beteenden. Utfallet 

i NJA 1963 s 105102 visar att om en part handlat oaktsamt under förhandlingen kommer denne 

bli ansvarig genom sitt handlande. Rättsfallet visar att ansvar kan utdömas trots att ett kontrakt 

inte upprättats, ansvar för culpa in contrahendo kan föreligga oavsett om ett Letter of Intent 

formulerats eller inte. Letter of Intent har således ingen betydelse för utdömandet av ansvar 

genom culpa in contrahendo. 

 

Lojalitetsprincipen innebär att parterna ska vara lojala mot varandra i avtalsförhållanden.103  

Föreligger lojalitetsplikt mellan parter som upprättat ett Letter of Intent? I NJA 1990 s 745104 

fann HD att parterna kommit så långt i förhandlingarna att de måste ta hänsyn till varandras 

intressen. Detta påvisar att en viss lojalitetsplikt uppkommer parterna sinsemellan, trots att 

kontrakt ännu inte upprättas. Vi anser att ett Letter of Intent torde stärka lojalitetsplikten mellan 

parterna eftersom en uttalad avsikt förekommer i dokumentet. På den grunden att parterna 

utfäster sin avsikt att upprätta framtida avtal. Beroende på hur långt in i förhandlingarna parter 

har nått anser vi att lojalitetsplikten stärks. 

  

Anta att det finns en avsiktsförklaring och att lojalitetsplikt föreligger mellan parterna, vilka 

skäl är då att anse som godtagbara för part som vill dra sig ur förhandling? Vid sådan bedömning 

bör avgörande dels grunda sig på hur långt parterna har kommit i förhandlingen och dels vilken 

slags transaktion det gäller. Sedermera måste även de bakomliggande skälen till att dra sig ur 

förhandlingen spela in vid bedömningen om det är godtagbart eller inte. Parter bör inte vara 

tvingade till att stanna kvar i en förhandling när förhållanden uppenbaras vilka inte inledande 

framgick. Överensstämmer emellertid förhållanden med det part förmodade i början av 

förhandlingen, när Letter of Intent undertecknades, anser vi att det inte torde vara motiverat att 

inte genomföra sin uttalade avsikt om inte godtagbara skäl kan påvisas. 
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För att illustrera ovanstående får återigen företagsförvärvssituationen tjäna som exempel. När 

en avsiktsförklaring har upprättats och det enda som saknas för att avtal ska vara för handen är 

en underskrift eller ett handslag (vid muntliga avtal); bör part då kunna dra sig ur utan 

godtagbara skäl? En företagsförvärvssituation föreligger när två parter har funnit varandra och 

önskar gå vidare i förhandlingarna. De författar därmed ett Letter of Intent. Innan dokumentet 

författades angav säljaren att värdet på målföretaget var 11 miljoner kronor, men för att vara på 

den säkra sidan bestämmer de att en företagsvärdering ska göras. Detta antecknas i ovan berörda 

Letter of Intent. Vid företagsvärderingen konstateras det att värdet på företaget är 11 miljoner 

kronor. När inga förutsättningar ändrats sedan tidpunkten för upprättandet av Letter of Intent, 

bör någon av parterna då få dra sig ur utan godtagbara skäl? Nej, det tycker vi inte. Vi anser att 

parten bör uppge godtagbara skäl vid sådana förhållanden för att kunna lämna förhandlingarna 

utan att bli skadeståndsansvarig. Detta grundar vi på föreställningen att parter inte bör kunna 

utnyttja Letter of Intent på sådant vis eftersom det kan slösa inblandade parters tid och resurser.  

 

 I ett annat exempel, för att påvisa när godtagbar anledning föreligger, antar vi att 

förutsättningarna är desamma som ovan förutom att värdet på företaget istället är 6 miljoner 

kronor, vilket framkommer efter företagsvärderingen. Eftersom förutsättningarna har 

förändrats betydligt, anser vi att det torde det vara motiverat för part att inte behöva genomföra 

sin uttalade avsikt.  

 

5.1.4 Andra icke-rättsliga effekter 

Vi har ställt oss frågan om det moraliskt sett är svårt för en part att inte sluta avtal, alltså om 

denne känner moralisk tvång, när parter skrivit på ett Letter of Intent. Enligt Christina Ramberg 

fyller Letter of Intent en viktig förhandlingspsykologisk funktion. Detta eftersom det faktiskt, 

moraliskt sett, är svårt för parter att inte sluta avtal när ett Letter of Intent har undertecknats. 

Denna funktion ska, enligt henne, vara viktigare än själva juridiken. Att det föreligger en 

förhandlingspsykologisk funktion i och med att ett Letter of Intent undertecknats, håller vi med 

om. Eftersom juridisk bundenhet vanligtvis inte föreligger vid ett Letter of Intent, och parterna 

ändå är lojala vid dokumentet måste vi välja att tro detta resonemang. Vi drar sålunda slutsatsen 

att ett Letter of Intent uppfattas som en hedersöverenskommelse vilken innebär att moralen är 

i centrum. Att hålla vad som utlovats är viktigt för aktörer vilka vill hålla det goda ryktet uppe.  

 

För att sammanfatta det intervjuobjekten framfört kan vi fastställa att moralen är en viktig faktor 

för att ett Letter of Intent ska hållas, detta i och med förhandlingspsykologiska effekter. Att 
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hålla det vad som utlovats är viktigt för aktörer, eftersom framtiden kan stå på spel om ryktet 

”smutsas ner”. Genom detta uppvisar således moralen viss effekt vid fullföljandet av angiven 

avsikt. Det kanske till och med är så att en sorts branschpraxis skapats, vilket i sådant fall 

innebär att området inte behöver rättslig reglering. Eftersom det i denna fråga rör sig om moral, 

som i huvudregel inte ska lagstiftas, kanske just en sådan branschpraxis räcker.   

 

Med ovan sagda uppvisas ändock exempel på tvister vilka är resultat av att parter brukat Letter 

of Intent. Trots att en sorts branschpraxis verkar finnas är det uppenbart att det inte räcker när 

parter tvistar härom. Tydligt är att dessa tvister uppstår när parter inte fullt förstår när en rättslig 

handling föreligger. Trots det faktum att parter har handlat moraliskt korrekt, uppstår problem 

när den juridiska kunskapen eftersläpar. De intervjuade är alla jurister, varför det är uppenbart 

för dessa att moraliska problem inte rimligen bör hindra parter från att dra sig ur något som inte 

är rättsligt bindande. Vi kan tänka oss att det inte är lika självklart för affärsmän utan juridiska 

kunskaper i och med att dessa kanske lever efter devisen att ”man ska hålla vad man lovat”. 

Har parterna emellertid inte lovat något, alltså om avtal inte är för handen, torde inte problem 

med att dra sig ur behöva uppstå. 

 

5.2 Är Letter of Intent ett användbart instrument i praktiken?  

Vi vill få inblick i frågan om Letters of Intent är ett användbart instrument för inblandade och 

hur det faktiskt ser ut i praktiken. Därför har vi intervjuat jurister vilka besitter både praktisk 

och teoretisk kunskap inom ämnet. Innan vi genomförde intervjuerna var vår uppfattning, när 

vi endast hade måttligt juridisk kunskap härom, att dokumentet används av parter vid större 

transaktioner och att dokumentet faktiskt var ett användbart instrument därvid. Allteftersom har 

vi däremot blivit varse om att Letter of Intent visserligen kan vara användbart vid större 

förhandlingar, men att dokumentet inte är en avgörande faktor för att avtalet senare ska ingås. 

Vi ställde oss frågan varför parter vill använda sig av ett sådant förhandlingsinstrument om det 

egentligen inte behövs.  

  

Våra intervjuobjekt har inte varit helt eniga i svaret på frågan om Letter of Intent är ett 

användbart, alternativt ett avgörande, instrument vid förhandlingar vilka senare ska leda till 

avtal. En gemensam ståndpunkt intervjuobjekten däremot delar är att juridisk bundenhet inte 

föreligger vid avsiktsförklaring. Detta innebär att problem inte rimligen bör uppstå vid fråga 

om rättslig handling föreligger eller inte, eftersom en förklaring om sin avsikt inte kan vara 
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bindande i sig självt. Visserligen är det möjligt att tillskriva vissa bindande klausuler och 

därigenom göra de delarna i ett Letter of Intent bindande. Problem bör inte uppstå om parter är 

tydliga gällande vilka delar av dokumentet som är bindande. Desvärre förekommer det Letters 

of Intent som är utformade som en sorts blandning mellan klausuler som är bindande samt 

sådana som icke binder, utan att tydlig beskrivning som avskiljer klausulerna föreligger. I 

sådana situationer kan dokumentet snarare tolkas som ett blandavtal än ett Letter of Intent, 

vilket Andreas Viklund anger att han har erfarenhet av. Vi tror att det är i och med denna 

otydlighet i utformningen komplikationer och tvister uppstår, eftersom parterna inte säkert kan 

utläsa om juridisk bundenhet är för handen eller inte. Detta är ett problem som växer sig starkare 

när parterna inte besitter juridisk kunskap. Det är inte för intet processen med att utforma ett 

Letter of Intent oftast genomförs ihop med jurister. 

  

I många fall är det tydligt att parterna eftersträvar oklarhet rörande de juridiska 

rättsverkningarna, enligt Jon Kihlman. Att oklarhet är något som eftersträvas beror troligtvis på 

att det blir lättare att förhandla vilt när de tror sig vara friskrivna från rättsverkningar genom ett 

Letter of Intent. Vi får anta att denna eftersträvan är något som företas av just juridiskt okunniga, 

eftersom en sådan friskrivning inte är juridiskt möjlig att uppnå genom oklarhet. Visserligen 

blir parterna säkert mer modiga vid förhandlingar men tydligt är att de i sådant fall lever i falska 

förhoppningar i och med oklarheten rörande rättsverkningarna. Det går inte att vara bunden till 

viss del, antingen är parterna bundna eller inte, enligt Jon Kihlman. Oklarheten parterna, genom 

ett Letter of Intent, i vissa fall försöker skapa leder endast till att de lever i hoppet om att endera 

gjort den rätta tolkningen av dokumentet. Parterna kommer således leva i en falsk säkerhet. 

Detta leder sedermera till komplikationer i och med att en part kanske väljer att handla på sätt 

som om avtal förelåg, när det egentligen inte gör det, och vise versa. Jon Kihlman anser, och vi 

håller med, att det i princip är helt värdelöst att upprätta ett dokument där idén med dokumentet 

är att skapa oklarhet om vad parter förhandlat fram eller inte. 

  

 

5.3 Slutsats av analys och svar på problemformulering 

Kan ett Letter of Intent få rättsverkningar och i sådana fall, under vilka förutsättningar? 

Huvudsyftet var att undersöka huruvida ett Letter of Intent kan få rättsverkningar. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att ett Letter of Intent inte är en rättslig handling i sig 

självt utan parternas uppförande under tiden för förhandlingarna kan leda till juridisk 
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bundenhet. Det är i princip omöjligt att generellt svara på frågan om Letter of Intent är att 

jämställa med ett avtal eftersom det är just beteendet i varje enskilt fall som avgör vad utfallet 

sedermera blir. Att Letter of Intent inte har specifik lagstiftning tycker vi är att föredra, eftersom 

lagstiftaren inte kan utforma en lag vilken passar varje enskilt fall. Hade ändå området reglerats 

tror vi inte att det skulle medföra större förändring från hur det ser ut i dagsläget, eftersom 

reglerna skulle vara utformade som generella sådana. Letter of Intent kan även medföra andra 

rättsverkningar än juridisk bundenhet. Det vi syftar på är skadeståndsrättsliga verkningar vilka 

uppstår när lojalitetsplikten inte iakttas. Det finns en lojalitetsplikt under förhandlingarna och 

ett Letter of Intent kan stärka den plikten. På så sätt medför ett Letter of Intent effekter på 

förhandlingar. Parterna kan självklart dra sig ur förhandlingar. Däremot kan parterna inte alltid 

dra sig ur utan att det medför rättsliga förpliktelser. Det har genom intervjuerna framkommit 

att andra effekter än rättsliga sådana kan uppkomma i och med undertecknandet av ett Letter of 

Intent, nämligen moraliska effekter. Vi tror att Letter of Intent i många fall har en 

förhandlingspsykologisk funktion där moralen står i centrum. Emellertid anser vi att moralen 

kan leda till att parter känner sig tvingade att upprätta avtal. Detta tycker vi är en felaktig 

föreställning om omständigheterna inte annars innebär att rättslig handling ingåtts, är parter inte 

juridiskt bundna borde inte moralen hindra dem från att lämna förhandlingarna. 

 

Hur användbart är ett Letter of Intent vid förhandlingar som senare ska leda till avtal? 

Vi anser att Letter of Intent kan vara användbart i praktiken. Emellertid kan det bli svårt att 

bemästra ett Letter of Intent utan juridisk kunskap i ämnet. Dokumentet är behjälpligt vid 

förhandlingar, genom att parter sätter upp ramar för vad ett framtida avtal kan tänkas innehålla. 

Det gäller under sådana förhållanden avsikter vilka parter förklarar sig ha vid framtida avtal 

som ännu inte är bindande. Enligt Britta Behrendt Jonsson och Andreas Viklund kan sådana 

angivna avsikter hjälpa gången framåt, mot avtal. Genom detta resonemang anser vi att Letter 

of Intent kan vara ett användbart instrument. 

 

 

 

 

 

 



   36 

 

Bilaga 
 

Nedanstående frågor ställdes till intervjuobjekten:   

 

– Är Letter of Intent vanligt i praktiken? 

 

– Är Letter of Intent ett användbart instrument, vad anser du? (Är det avgörande för att avtal 

senare ska kunna ingås?) 

 

– Är det, moraliskt sett, svårt för en part att inte sluta ett avtal när denne skrivit på ett 

Letter of Intent? Känner sig en part tvingad att senare ingå avtal om denne undertecknat ett 

Letter of Intent? 

 

– Är Letter of Intent med vissa klausuler som rättsligt binder parterna vanligare, än Letter of 

Intent utan sådan klausul? (Rena/orena Letters of Intent.) 

 

– Vilka vanliga problem brukar uppkomma vid användning av Letter of Intent, något du särskilt 

reflekterat över? (Hur löser man dessa? Är det vanligt att problem uppstår om avtalet som 

avsiktsförklaringen syftar på inte sluts?) 
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