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Affärsjuridiska förhandlingar i sitt 

sammanhang



Avtalsprocessen

Affärsjuridisk 
analys

AvtalFörhandling



Affärsjuridisk analys

1. Förståelse av klientens mål
a. Klienten struntar i juridiken
b. Klienten vill skapa mervärde

2. Förståelse av klientens strategi

3. Analys av risker för att målen inte kan uppnås med den 
valda strategin
a. Identifiera risker
b. Prioritera riskera

4. Analys av motpartens risker

Klient Motpart

Prestation

Motprestation

Mervärde=

motprestation-

prestation

Mervärde=

Prestation-

motprestation

75 000 kr

Maskin



Avtalet – ett 

riskallokeringsinstrument

 Avtalet syftar till att förverkliga parternas mål –

uppnå det önskade mervärdet

 Avtalet hanterar riskerna från riskanalysen

 Varje klausul hanterar en eller flera risker och 

fördelar dessa mellan parterna



Vad menas med riskfördelning?

 Vilken av parterna ska bära kostnaderna för att en 
viss risk förverkligas?

 Exempel: köp av fartyg med hål i skrovet, fel på 
motorn m.m.
 Risken för kostnader p.g.a. reparation fördelad till 

säljaren

 Risken för lägre intäkter fördelad till köparen

 Faktisk riskfördelning styrs av
 Förhandlingsstyrka

 Förhandlingsskicklighet



Vad är ett bra avtal?

 Ett bra avtal hanterar klientens risker på ett optimalt 

sätt, givet

 Kommersiella mål och

 Förhandlingsstyrka

 Vad är en optimal riskfördelning?

 Minst i proportion till klientens förhandlingsstyrka…

 …utan att riskfördelningen som sådan skapar risker 

 Hänsyn till motpartens incitament och andra avtal 

med motparten



Vad förhandlar affärsjurister om?



Avtalets element

Naturaprestation

PenningprestationVillkor

Mervärde



Samband mellan pris och risk

 Köparen

 Hög risk – lägre pris

 Säljaren

 Hög risk – högre pris



Vad förhandlar affärsjurister om?

Köpare Säljare

Riskfördelning



Den affärsjuridiska 

förhandlingsprocessen



Standardmodellen

Öppningsfas Buden läggs Argumentation Avslutning



Den faktiska processen

Första 
utkast

Utkast 
utväxlas

Fysisk 
förhandling

Utkast 
utväxlas

Avtal skrivs 
under



Grundläggande förhandlingsprinciper



Skilj på sak och person 
(relation)

Fokusera på intresse och 
inte position

Hitta alternativa lösningar 
som gynnar båda parter

Förhandla utifrån 
objektiva kriterier

Principbaserad 
förhandling

17



Fokusera på intresse och inte position –

hitta olika lösningar

18

Intresse IntressePositionPosition

Lösning

Lösning

Lösning



Tillämpa objektiva kriterier

19
19

Ömsesidighet

Likadelning

Redovisningsprinciper

Branschpraxis

Kontrollprincipen

LojalitetsprincipenVigilansprincipen



Förberedelse och genomförande



Förberedelseprocessen

1. Analysera involverade parter och deras 
övergripande intressen

2. Analysera relationerna och deras betydelse

3. Analysera förhandlingsstyrka

4. Specificera risker (klausuler) att förhandla

5. Identifiera alternativa sätt att hantera risker

6. Identifiera objektiva normer att förhandla utifrån

7. Sätt upp förhandlingsmål



Förhandlingens genomförande

 Anpassa förhandling till förhandlingsposition
 Förhandla inte i onödan

 Börja med att hitta lösningar baserade på 
gemensamma eller komplimenterande 
intressen

 Gör en shortlist med utestående klausuler –
undersök möjlighet till ”kvittning”

 Övergå först därefter till att argumentera utifrån 
objektiva normer



Tack!


