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Sammanfattning 

Av störst vikt vid en företagsförvärvsprocess är huruvida säljaren och köparen regle-

rar sina ansvarsområden och bestämmer gränser för riskövergången i köpeavtalet. Ur 

rättsäkerhetssynpunkt är det essentiellt att kunna förutsäga och identifiera riskerna 

redan vid avtalsslutet. Det ligger ofta i parternas intresse att så långt som möjligt re-

glera förutsättningarna redan vid ingående och utformning av ett köpeavtal. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka samspelet och följden av att säljaren inför 

garantiutfästelser i ett köpeavtal kontra resultatet av att köparen faktiskt genomför en 

due diligence-undersökning innan ett köpeavtal kommer till stånd. Detta genomförs 

med utgångspunkt i diskussionen kring riskfördelning mellan avtalsparterna, köpla-

gens regler om säljarens upplysningsplikt, köparens undersökningsplikt och den all-

männa lojalitetsplikten som åligger avtalsparter. 

Utgångspunkten vid formuleringen av avtal mellan parterna anses vara det köprätts-

liga felbegreppet med dess utgångspunkt i köparens befogade förväntningar på det 

överlåtna objektet. En genomförd due diligence och införande av garantier i köpeav-

tal kan innebära att riskövergången regleras och de befogade förväntningarna preci-

seras vilket leder till förutsägbarhet och säkerhet för parterna att kunna förutse even-

tuella framtida risker. Det föreslås att due diligence görs till en absolut undersök-

ningsplikt eftersom det skulle kunna minska antalet framtida tvister mellan avtalspar-

ter. Due diligence utgör ett förebyggande sätt att identifiera och kvantifiera risk. Ga-

rantin är däremot ett reaktivt sätt att försöka allokera risk. Det konstateras att det inte 

föreligger någon konkurrens mellan due diligence och garantier i fråga om uppdel-

ning av risksfärer. Dessa kompletterar varandra då de verkar på olika stadier i för-

värvsprocessen och har olika utgångspunkter. 
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Abstract 

The regulation of the areas of responsibility of the seller and the buyer and the defini-

tion of the location of risk in the contract of acquisition is of a greatest importance 

during a process of business transfer. It is essential to predict and identify the risks 

already at the moment of conclusion of the contract due to the reason of the fact of 

legal certainty. It always is the interest of both parties to, as far as possible, carefully 

regulate the conditions and the formulation of the contract. 

The purpose of this paper is to examine the interaction and the result of the fact that 

the seller introduces warranties in the contract versus the due diligence investigation 

performed by the buyer prior to the content of the contract is reached. The basis of 

the discussion is concentrated on the questions of the allocation of the risk between 

the parties, the rules in the Swedish sale of Goods Act about the obligation of the 

buyer to investigate the object of the contract, the duty to give the relevant informa-

tion of the seller, and even the general duty of loyalty imposed on the contracting 

parties. 

The fundamental basis for the regulation of the contract is the definition of the defect 

of the object of acquisition and the reasonable expectations of the buyer regarding 

the object. The due diligence and the implementation of warranties in the contract 

may significate that the risks are regulated and the reasonable expectations are stated 

which leads to the predictability and certainty for the parties so that the parties can be 

able to avoid the risks in the future. I suggest that the due diligence should be an ab-

solute duty to investigate the object of acquisition because it could reduce the num-

ber of future disputes between the contracting parties. The due diligence is a proac-

tive way to identify and quantify risk. The warranties are however a reactive way of 

trying to allocate the risk. Finally there is no competition between the due diligence 

and the warranties rather they compose a complement to each other. 
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1 Inledning 

Detta inledande kapitel presenterar ämnet due diligence och därmed utgör bakgrunden 

till uppsatsen. Uppsatsens syfte förklaras och det valda tillvägagångssättet för att upp-

nå detta syfte redogörs. Slutligen presenteras disposition över uppsatsens kapitel. 

1.1 Bakgrund 

En företagsförvärvsprocess är en komplex process som består av ett antal viktiga mo-

ment. Ett av dessa moment är att köparen utför en undersökning av det företag som 

skall säljas för att ta reda på information innan en överlåtelse kan bli aktuell. Företaget 

som säljs, målbolaget, underkastas i dessa fall en due diligence-undersökning oftast 

genomförd på initiativ av köparen. Innan överlåtelsen sker hålls fortlöpande förhand-

lingar om köpets villkor då parterna utväxlar information av olika slag, vid denna tid-

punkt bestäms även avtalsinnehållet och gränsen för säljarens och köparens risköver-

gång. Vid due diligence-undersökning genomför köparen en noggrann undersökning av 

målföretaget och värderar det tilltänkta förvärvet. Due diligence-undersökning syftar till 

att klarlägga vissa finansiella, legala och andra risker i målbolagets verksamhet eller att 

klargöra målbolagets sammantagna ställning för köparen.
1
 En sådan undersökning på-

verkar även köparens möjligheter att göra sin rätt gällande vid fel han borde ha upptäckt 

vid en undersökning.  

Begreppet due diligence används i Sverige vanligen för att beteckna besiktningen av ett 

målföretag inför företagsförvärv. Med översättningarna företagsbesiktning och före-

tagsundersökning avser denna uppsats att ge en bredare förståelse av begreppet då due 

diligence har flera angelägna beröringspunkter inom förmögenhetsrätten, vilka bör be-

aktas vid genomförandet av due diligence.
2
 I Sverige används begreppet oftast i sam-

manhang rörande köparens undersökningsplikt enligt köplagen
3
. Due diligence har bli-

vit ett vanligt inslag i företagsförvärv och utgör den enskilt viktigaste förändringen av 

transaktionsprocessen under senare tid.
4
  

                                                 
1
 Stattin, D., Om due diligence-undersökningar vid takeover-erbjudanden, 2008, s. 733. 

2
 Sevenius, R., Om due diligence – företagsbesiktningens betydelse i svensk rätt, 2007, s. 499.  

3
 Köplag (1990:931) (KöpL). 

4
 Calissendorff, A., Calissendorff, G., Företagsöverlåtelser – en probleminventering, 1999, s. 75. 
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Eftersom parterna själva bestämmer utformningen av köpeavtalet är det av relevans för 

köparen att efter en genomförd undersökning både se till att säljaren garanterar vissa 

egenskaper hos målbolaget. Säljaren avkrävs ofta vissa garantier i förhållande till sin 

motpart, medan denne i eget intresse bör företa en undersökning av det köpta företaget. 

Å andra sidan inför säljaren garantier i ett köpeavtal då han strävar efter att göra överlå-

telsen mer attraktiv för köparen, eftersom säljaren står för risken då garantin inte upp-

fylls. Köparen har då i vissa fall ett förhållande som inte kräver en noggrann undersök-

ning och kan förlita sig på säljarens uppgifter. Köparens transaktionskostnad därmed 

minskar och även grund för eventuell framtida tvist på grund av brist i garantin förelig-

ger. Om säljaren inte avkrävs någon garanti finns likväl någon upplysningsplikt med 

mindre säljarens ansvar klart avtalas bort. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida införande av garantier i ett köpeav-

tal påverkar due diligence-undersökning som en köpare vanligtvist genomför inför ett 

företagsförvärv. Diskussionen förs om samspelet och följden av att säljaren inför garan-

tiutfästelser i ett köpeavtal kontra resultatet av att köparen faktiskt genomför en due di-

ligence-undersökning innan ett köpeavtal kommer till stånd. Vidare kommer även att 

diskuteras hur köparens vetskap om garantier bör regleras i köpeavtalet och effektivite-

ten av lösningar som tillämpas. 

1.3 Problemformulering 

Uppsatsen undersöker relationen mellan en av köparen utförd due diligence-

undersökning av målföretaget och av säljaren lämnade garantier. Främst diskuteras för-

utsättningar under vilka köparen kan åberopa garantibrister på grund av att denne på 

förhand har blivit eller borde bli underrättad om garantibristen i och med en genomförd 

due diligence-undersökning. Frågor om när undersökningsplikten för köparen aktualise-

ras och vad den omfattar undersöks i uppsatsen. Å andra sidan tillmäts även säljarens 

beteende före avtalsslutet en viktig roll då säljarens uttalande och garantiutfästelser kan 

i väsentlig mån påverka köparens undersökningsplikt. Frågor kring vilken betydelse säl-

jarens garantier kan tillmätas skall utgöra grunden för jämförelsen med utförandet och 

omfattningen av köparens undersökningsplikt. Uppsatsen klargör även de olika uppfatt-
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ningar som presenterats i praxis och doktrin om säljarens respektive köparens ansvar 

vid företagsöverlåtelser. 

För att besvara syftet med uppsatsen skall bland annat följande frågor diskuteras:  

 På vilket sätt genomförs due diligence vid företagsförvärv och vad är syftet med 

denna undersökning? 

 Förutsägbarhet i rättsförhållandet mellan parterna i en företagsförvärvssituation ur 

ett lojalitetsperspektiv. 

 Vilken betydelse kan den dispositiva rätten tillmätas med tanke på att företagsöver-

låtelseavtalen oftast innehåller en utförlig reglering av rättsförhållandet mellan par-

terna?  

 Hur bestäms gränsen för riskövergången mellan säljaren och köparen? 

 Under vilka förutsättningar aktualiseras säljarens upplysningsplikt? 

 Under vilka förutsättningar aktualiseras köparens undersökningsplikt?  

 Vilka faktorer skall beaktas vid en bedömning av om köparen uppfyllt sin under-

sökningsplikt?  

 Hur påverkas köparens undersökningsplikt av säljarens lämnade garantier? 

 Vilka omständigheter påverkar köparen vid en utförande av en due diligence-

undersökning och som skall ligga till grund för att tillvarata dennes intressen på 

bästa möjliga sätt? 

1.4 Metod 

Metoden som har används vid uppsatsens skrivits är klarläggande deskriptiv metod. In-

tresset har främst varit inriktat på att med hjälp av rättskällor, litteratur, offentliga hand-

lingar och annat material utreda och beskriva ämnet.
5
 Ambitionen har varit att undersö-

ka och återge gällande rätt på området de lege lata
6
, den faktiska tillämpningen av vissa 

rättsregler och tillkomsten och effekterna av tillämpningen. Över huvud taget är insam-

ling av material, klarläggande av gällande rätt och analys av de faktiska förhållanden 

som regleras av rättsordningen eller influeras av dess existens, ett viktigt och grundläg-

                                                 
5
 Lindblom, P. H., Att skriva uppsats, 1990, s. 17. 

6
 Martinger, S., Norstedts Juridiska Ordbok, 2008, s. 45.  
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gande inslag i uppsatsen. Uppsatsen för fram även en analyserande argumentation av de 

lege ferenda
7
. 

Metoden har utgått från att syftet har varit att ställa teori mot praktik, och allmänt prak-

tikens förutsättningar. Uppsatsen har undersökt beteende hos företag som handlägger 

och anpassar sina handlingar och upprättar avtal efter juridiska regler – hur mycket och 

vad företagen genomför och hur påverkar rättsreglerna deras handlande.
8
 Efter insam-

ling av sådan information, har informationen varit den naturliga utgångspunkten för re-

flektion om hur regler bör utformas eller om hur beteendet och kunnandet hos företagen 

eventuellt borde ändras. Det har vidare diskuterats om hur situationen relaterar sig till 

rättslig princip som lojalitetsprincipen, hur en sådan princip skall eller kan förstås, prin-

cipens närmare innebörd och rättslig betydelse och vilket genomslag den har i rättstil-

lämpningen. 

Metoden har även varit en klassisk rättsdogmatisk metod, enligt vilken genomgång av 

lagar, rättspraxis, förarbeten och doktrin företagits. Rättskällorna används som ett kom-

plement till varandra, men med hänsyn till rättskällornas rangordning.
9
 För att kunna 

uppfylla ett av uppsatsens syften, att ge en bild av säljarens och köparens förpliktelser 

vid ett företagsförvärv, har köprättsliga regler grundligt undersökts och diskuterats. 

Den största delen av undersökningen i denna uppsats har bestått av studier av doktrin 

och i vissa delar av rättspraxis. Due diligence är en relativ ny del av den svenska rätten 

och därmed har arbetet med denna uppsats bedrivits med utgångspunkten av den juri-

diska periodika som finns på området. De ledande juridiska tidskrifterna som Svensk 

Juristtidning, Juridisk Tidskrift och Balans har studerats. Artiklarna i dessa tidskrifter 

har innehållit både artiklar av traditionellt slag, bokrecensioner och korta kommentarer 

till aktuella rättsfall. Den relevanta informationen har även sökts genom databaser som 

Infotorg, Zeteo och Karnov bland andra. Det mest intressanta inom ämnet due diligence 

är hur utvecklingen ser ut i nuvarande situation, därmed har det varit av betydelse att 

hitta de senaste skrivelserna. Då artiklarna var av nyare upplaga analyseras främst redo-

                                                 
7
 Martinger, S., Norstedts Juridiska Ordbok, 2008, s. 45.  

8
 Kellgren, J., Holm, A., Att skriva uppsats i rättsvetenskap, 2007, s. 34. 

9
 Bernitz, U., m.fl., Finna rätt, 2008, s. 29.  
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görelser i dessa.  Det vanligaste sökordet har varit begreppet ”due diligence”. Använt 

material har varit både av nationellt och internationellt ursprung. 

Uppsatsstudien domineras av ett kvalitativt förfarande på så sätt att nära kontakt har hål-

lits med informationskällan genom de nya artiklarna på området.
10

 För uppsatsen har 

inget kvantitativt verktyg använts.
11

 Uppsatsens syfte är av deskriptiv natur och i kapit-

len två till nio ämnar uppsatsen ge en deskriptiv bild av verkligheten så väl som den 

ämnar redogöra för de analytiska slutsatser som har dragits. 

1.4.1 Källkritik 

Under uppsatsens skrivande har hänsyn tagits till tidskriteriet. Med tidskriteriet menas 

hur aktuell den använda källan är. Kriteriet har en övergripande policy som menar att 

”ju nyare källan är, desto bättre”.
12

 Dock har ett flertal böcker varit av äldre upplagor 

och därmed inte uppfyller detta kriteriet.  

Primärdata består huvudsakligen av facklitteratur men även annat material som, lagtex-

ter och artiklar. Lagtexter går inte att ifrågasätta på samma sätt som vanlig litteratur och 

artiklar som ofta baseras på författarens åsikter och uppfattningar. Dessa primärdata kan 

vara vinklad vilket medför att detta beaktas i uppsatsen. Det föreligger en uttalad ambi-

tion att uppsatsens skrivs ur en neutral synvinkel. 

1.5 Avgränsningar 

Vid användning av begreppet due diligence menas främst företagsbesiktning som ger 

underlag för beslut för köparen inför ett företagsförvärv. Uppsatsen beskriver företags-

besiktning i samband med ett företagsförvärv, som vanligen innebär en överlåtelse av 

aktier, andra transaktionssätt såsom inkråmsförvärv förändrar inte bilden nämnvärt.
13

 

                                                 
10 

Holme, I. M., Solvang, B., Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder, 1991, s. 13ff, 

s. 85ff.
 

11
 Holme, I. M., Solvang, B., Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder, 1991, s. 13ff, 

s. 85ff.
 

12
 Thurén, T., Källkritik, 2000, s. 12. 

13
 Sevenius, R., Är det rätt att göra due diligence?, 2002, s. 17. 
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Uppsatsen är inriktad på kommersiella överlåtelser av full äganderätt till ett företag en-

ligt svensk rätt. Med ett företag avses aktiebolag i den form som avses i ABL
14

. Den 

valda företagsformen motiveras med att det är den viktigaste och mest utbredda associa-

tionsformen. Skatte-, arbets-, miljö-, och konkurrensrättsliga frågor som kan aktualise-

ras vid en företagsöverlåtelse lämnas utan vidare genomgång då fokus främst ligger på 

att utreda det köprättsliga ansvaret före ett förvärv. Frågor av avtalsrättslig karaktär så-

som frågor om culpa in contrahendo, avtalsbundenhet och letters of intent, kommer en-

dast att beröras översiktligt. Förvärv av noterade aktier kommer inte att behandlas inom 

ramen för denna uppsats. Vad gäller Private Equity-bolag, bolag som utgörs av de risk-

kapitalinvesteringar som sker i onoterade företag där ägarengagemanget är aktivt men 

tidsbegränsat, kommer dessa inte heller utgöra en del av uppsatsens avsnitt. 

Uppsatsens fokus kommer att ligga på regler kring svenska nationella förvärv, interna-

tionella förvärv kommer därför lämnas utanför denna uppsats utan någon genomgång. 

Denna uppsats kommer inte att ingående behandla frågor kring lagvalet då företagsöver-

låtelser diskuteras. I framställningen kommer lagvalet endast diskuteras kort för att be-

lysa problemet och ge läsaren en uppfattning att olika meningar finns inom området. 

När diskussion kring rättsregler upptas, då främst inom köprätten, kommer regler såsom 

allmänt kända abstrakta fel som grundar sig på köparens förväntningar på ett överlåtel-

seobjekt inte att behandlas. Då frågan diskuteras kring dessa fel har felen uppstått som 

direkt följd av en garantiutfästelse. 

1.6 Disposition 

Inledningsvis i kapitel ett presenteras magisteruppsatsens bakgrund, val av ämne, syfte 

med uppsatsen och tillvägagångssättet för att uppnå syftet. 

En inledande allmän bakgrund som beskriver begreppets ursprungliga betydelse presen-

teras i kapitel två. Detta första materiella avsnitt utgår från företagsbesiktningen som en 

del av ett obligationsrättsligt förhållande, företagsförvärvet.  

I kapitel tre görs en grundlig genomgång om det köprättsliga felbegreppet i allmänhet 

och med avseende på bedömningen vid företagsöverlåtelser i synnerhet. Kapitlet syftar 

till att skapa förståelse för de faktorer och bedömningsgrunder som ligger till grund för 
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riskfördelningen vad gäller ansvar för fel vid företagsförvärv. Företagsförvärvets speci-

ella natur aktualiseras i form av den osäkerhet kring den dispositiva rättens funktion 

som föreligger avseende det köprättsliga felbegreppet. 

Kapitel fyra diskuterar vidare frågan om den lojalitetsplikt som åvilar parterna som be-

finner sig i ett avtalsförhållande med varandra. Lojalitetsplikten diskuteras såväl vid 

förhandlingsstadiet som under ett pågående avtalsförhållande. 

I kapitel fem behandlas de skyldigheter som åvilar säljaren då denna ingår ett avtalsför-

hållande i en företagsförvärvsprocess. Säljarens ansvar diskuteras främst utifrån köpla-

gens bestämmelser. 

Kapitel sex beskriver säljarens upplysningsplikt ur ett rättsligt perspektiv. Faktorer som 

utvidgar och begränsar säljarens upplysningsansvar diskuteras. Informationen som säl-

jaren bör lämna till köparen men även hemlighållande av informationen och grunder 

därav påvisas. 

Kapitel sju undersöker köparens förpliktelser, dock med klar tyngdpunkt på undersök-

ningsplikten. Due diligence-undersökningens omfattning utreds. Kapitel ställs i relation 

till kapitel sex, diskussionen ligger till grund för det nästkommande kapitlet.  

Kapitel åtta diskuterar köparens möjligheter till riskminimering vid en företagsförvärvs-

situation. Denna diskussion görs i syfte att uppmärksamma köparens agerande för att 

denne på bästa sätt skall kunna tillvarata sina intressen. 

Kapitel nio presenterar en diskussion kring due diligence-förfarandet. Detta görs i syfte 

att skapa förutsättningar för en slutsats kring detta förfarandes roll i förvärvsprocessen 

och vilken effekt det har på, eller inför upprättandet av garantikataloger. 

Kapitel tio är det avslutande kapitlet. I kapitlet presenteras slutsats med svar på frågorna 

som återfinns i det formulerade syftet.  
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2 Företagsöverlåtelser 

Detta kapitel behandlar företagsförvärv som en modern avtalstyp. Begreppet och syftet 

med due diligence förklaras och informationen om olika typer av due diligence-

undersökningar redogörs. Relationen mellan due diligence vid företagsförvärv och till-

lämplig lag på området beskrivs.  

2.1 Allmänt om företagsförvärv och due diligence 

Företagsförvärv är en vanlig företeelse i dagens näringsliv. Förvärven sker av olika an-

ledningar, exempelvis en önskan om att utöka ett företags marknadsandelar, skapa sy-

nergieffekter, utöka ett företags produktportfölj med mera. Ett företagsförvärv kan ske 

på två olika sätt, antingen genom försäljning av företagets aktier eller genom försäljning 

av företagets inkråm.
15

 Köparen kan vara en ny aktör eller som försöker slå sig in på en 

redan etablerad marknad. Det vanligaste är dock att köpare och säljare är etablerade ak-

törer som genom överlåtelsen önskar expandera respektive minska en redan befintlig 

verksamhet i syfte att uppnå samordningsvinster och synergieffekter.
16

 

Oberoende av motivet till företagsförvärvet innebär ett förvärv åtskilliga och betydande 

riskmoment för både säljare och köpare. Det är dock komplicerat att fastställa var grän-

sen går mellan köparens och säljarens ansvar för eventuella fel som uppkommer vid ett 

företagsförvärv. Till följd av detta uppstår en mäng olika osäkerhetsmoment för båda 

parterna. Särskilt orosmoment är den ansvars- och riskfördelning som uppstår då köpa-

ren har gjort en undersökning av målföretaget och inte funnit några felaktigheter.
17

 

Inför ett företagsförvärv, genomförs ofta en noggrann analys av det företag som skall 

förvärvas, målföretaget, för att köparen skall få tillräcklig förtrogenhet och kännedom 

om företaget. Denna undersökning genomförs i de flesta situationer av köparen och är 

en så kallad due diligence-undersökning. Numera har det blivit allt mer vanligt att även 

säljaren utför undersökningen inför ett företagsförvärv, denna situation faller dock utan-

för ramen för denna uppsats.  

                                                 
15

 Sevenius, R., Företagsförvärv – en introduktion, 2003, s. 164. 

16
 Gorton, L., Due diligence – garantier och undersökning vid olika avtalstyper, 2002, s. 23. 

17
 Gorton, L., Due diligence – garantier och undersökning vid olika avtalstyper, 2002, s. 24. 
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Due diligence är en terminologi som med amerikansk förebild har fått utvecklats sär-

skilt i samband med företagsöverlåtelser för att beskriva köparens undersökningsförfa-

rande. Due diligence är traditionellt ett uttryck för den omsorgsplikt som kan åvila en 

kontraktspart och är närmast uttryck för en aktsamhetsplikt. I svensk terminologi ger 

due diligence dock uttryck för en procedur som köparen av ett företag genomför för att 

ett målbolagets ekonomiska ställning och andra förhållanden skall undersökas som för-

utsättning för ett förvärv, en form av undersökningsplikt.
18

 Due diligence-undersökning 

syftar till att klarlägga vissa finansiella, legala och andra risker i målbolagets verksam-

het eller att klargöra målbolagets sammantagna ställning för köparen.
19

 Due diligence-

undersökning kan vara betungande för målbolaget eftersom den kan ta nyckelpersoner i 

anspråk eller ta tid att förbereda förvärvet. Undersökningen kan även innebära att ett 

förhållande mellan köparen och säljaren kompliceras ytterligare av att ett företags värde 

inte kan bestämmas objektivt. Oftast beror värderingens utfall av faktorer som ändamå-

let för värderingen i det enskilda fallet, för vem värderingen företas och vad som har 

framkommit vid eventuell due diligence-undersökning. Värderingens brist på objektivi-

tet och det oklara rättsläget leder till att risk- och ansvarsfördelning ofta utgör huvudde-

len av det vanligen mycket omfattande kontrakt som reglerar företagsöverlåtelsen.
20

  

Eftersom det finns två stycken viljor, köparens och säljarens, i en förvärvsprocess på-

verkar dessa omfattningen på due diligence-undersökning. Omfattningen påverkas alltså 

av dels köparens uppfattning av vad som krävs för att kunna fatta ett rationellt beslut 

gällande genomförande av företagsförvärvet samt dels vad säljaren tillåter att undersöka 

i innehåll och storlek. Det uppkommer därmed ett orosmoment för aktörerna inom när-

ingslivet om var gränsen går mellan säljarens och köparens skyldigheter vid ett före-

tagsförvärv eftersom några klara och entydiga svar inte har presenterats i svensk rätt el-

ler praxis.
21

 

                                                 
18

 Gorton, L., Due diligence – garantier och undersökning vid olika avtalstyper, 2002, s. 3. 

19
 Stattin, D., Om due diligence-undersökningar vid takeover-erbjudanden, 2008, s. 733. 

20
 Gorton, L., Due diligence – garantier och undersökning vid olika avtalstyper, 2002, s. 24. 

21
 Gorton, L., Due diligence – garantier och undersökning vid olika avtalstyper, 2002, s. 24. 
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2.2 Syftet med due diligence 

En due diligence är en analys av företaget då informationen om förvärvsobjektet samlas 

in, systematiseras och analyseras. Det främsta skälet till att utföra en due diligence-

undersökning är att köparen skall kunna värdera de risker och fördelar som är förknip-

pade med förvärvet och att han därmed skall undgå att råka ut för överraskningar.
22

 En 

due diligence-undersökning avslöjar risker och försätter köparen i en bättre förhand-

lingssituation gentemot säljaren, eftersom säljaren oftast har ett informationsmässigt 

övertag. Resultatet av undersökningen skall sedan användas för att ta ställning till om 

köparen skall gå vidare och lämna ett takeover-erbjudande eller avstå från förvärvet och 

även köpeskilling för målbolaget bestäms. 

Genom att påkalla en due diligence-undersökning försätter dock säljaren köparen i en 

situation där köparen får kunskap om företagets brister och förtjänster. Sådan genomsyn 

av företaget är kostsam för köparen men är vanligen en god investering då denne vid 

upptäckta fel kan få tillbaka kapital i form av bland annat reduktion av köpeskillingen. 

Köparen skaffar sig även en god bild av hur företaget fungerar och vilka mål företaget 

har, vilket underlättar ett övertagande.
23

 

Annat skäl till att köparen genomför en due diligence-undersökning är att köparen är en-

ligt lag i vissa fall skyldig att genomföra en undersökning av förvärvsobjektet.  

2.3 Företagsförvärv och köplagen 

Trots en väl genomförd due diligence kan fel föreligga vid ett företagsförvärv. För att 

förebygga detta vill parterna redan på ett tidigt stadium kunna överblicka och kontrolle-

ra de ekonomiska risker som är förknippade med ett förvärv.
24

 För det fall avtalet inte 

har reglerat den tvistiga frågan får parterna söka en lösning på tvisten i den på området 

tillämpliga lagen eller genom tillämpning av allmänna rättsprinciper.
25

 Köplagens till-

lämplighet vid aktiebolagsöverlåtelser har debatterats i stor omfattning i doktrinen, sär-

                                                 
22

 Kersby, S., Due diligence – särskilt om advokats ansvar vid dess genomförande, 1997-98:1, s. 144. 

23
 Gorton, L., Due diligence – garantier och undersökning vid olika avtalstyper, 2002, s. 32. 

24
 Johansson, A., Undersökningsplikt vid aktiebolagsförvärv, frågor beträffande köplagens tillämpning 

vid förvärv av aktiebolag, 1990, s. 85. 

25
 Gorton, L., Due diligence – garantier och undersökning vid olika avtalstyper, 2002, s. 35. 
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skilt med tanke på felbedömningen i målföretaget.
26

 I stort sett råder enighet om att 

köplagen är tillämplig på företagsförvärv och viss praxis talar för att så också är fallet 

varför det finns anledning att förutsätta att köplagen är tillämplig på alla förvärv av akti-

er och rörelser.
27

 

Det följer av bestämmelser i KöpL
28

 att köparen bör göra en undersökning av det köpta 

föremålet. Försummad undersökning kan leda till att köparen får bära risken om det 

köpta föremålet och föremålet inte svarar mot hans förväntningar. Vid en förhandlings-

situation kan köparen kräva garantier från säljaren, men detta gör inte att köparen ome-

delbart kan förlita sig på lämnade garantier, ifall en gjord undersökning lett till att han 

insett eller bort inse de rätta förhållandena.
29

 

KöpL är en dispositiv lag som tillämpas i den mån annat inte följer av avtal mellan säl-

jare och köpare. Det råder alltså avtalsfrihet mellan parterna och reglerna i KöpL har 

därför i varje fall en kompletterande funktion. Utöver avtal kan också ett handelsbruk 

eller annan sedvänja bli gällande framför köplagens dispositiva regler.
30

 Vid ett före-

tagsförvärv är köpare och säljare bundna till varandra i ett obligationsrättsligt förhållan-

de. Detta innebär att riskfördelningen mellan parterna är fullständig, det vill säga att nå-

gon av parterna alltid skall bära risken. Köprättslig felbedömning handlar om riskför-

delningen som görs mellan köpare och säljare och innebär en prövning av avvikelser 

mellan köparens förväntningar och köpobjektets beskaffenhet. En stor del av problema-

tiken bakom företagsbesiktningens betydelse i svensk rätt är de grundläggande princi-

perna för riskfördelningen i köprätten. 

Vidare innebär den svenska köprätten bland annat en lojalitetsplikt mellan parterna på 

så sätt att de anses vara samarbetsparter snarare än motparter. Avtalsparterna ingår avtal 

för att främja egna intressen men måste också iaktta och tillvarata sina motparters in-

                                                 
26

 Sevenius, R., Är det rätt att göra due diligence?, 2002, s. 17. 

27
 Hultmark, C., Kontraktsbrott vid köp av aktie, 1992, s. 86, Gorton, L., Due diligence – garantier och 

undersökning vid olika avtalstyper, 2002, s. 41, Karnell, G., Om värdefel av rörelsedrivande aktiebolag, 

1976, s. 288 och s. 292. 

28
 Se kap. 3.2. 

29
 Gorton, L., Due diligence – garantier och undersökning vid olika avtalstyper, 2002, s. 37. 

30
 Gorton, L., Due diligence – garantier och undersökning vid olika avtalstyper, 2002, s. 99. 
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tressen.
31

 Säljaren har ett relativt långtgående ansvar för balansen i avtalsrelationen, 

bland annat bör denne enligt 18 och 19 §§ KöpL korrigera eller upplysa om omständig-

heter som utgör avvikelser. Detta skiljer i viss utsträckning den svenska köprättens ut-

gångspunkter från det anglosaxiska rättsområdets där principen om caveat emptor, kö-

paren må akta sig, är vägledande för avtalsförhållandet, enligt vilken risken för fel lig-

ger hos köparen.
32

  

2.4 Vad undersöks vid en due diligence? 

Due diligence är en omfattande undersökning av målföretaget och därför går det sällan 

att ge några generella regler avseende omfattning på due diligence. Omfattningen är be-

roende av de specifika omständigheterna i varje enskilt fall. Det finns dock standardise-

rade mallar
33

 som används av de anlitade företagen. För att bäst tillgodose både sälja-

rens och köparens önskemål anpassas dessa mallar om due diligence-undersökningen 

efter det enskilda fallet. Dessutom beror utförandet och omfattning av undersökning på 

de garantier vilka säljaren utlämnar till köparen. 

2.4.1 Legal due diligence 

Vid en legal due diligence utförs undersökningen av målföretaget vanligen av juridisk 

expertis.
34

 En kontroll sker hos säljföretaget av bland annat följande poster: ingångna 

kontrakt; företaget, bolagsordning, registrering och aktieförhållanden; försäkringar; tvis-

ter, pågående eller eventuellt framtida; miljöåtaganden och överrensstämmelse med la-

gar; arbetskraft, pensions- och löneanspråk; immaterialrätter, såsom patent, varumärke 

och registrerat affärsnamn och överensstämmelse med konkurrensregler. 

En legal due diligence är vanligen mycket omfattande, såväl vad avser bolagets förplik-

telser, kontrakt och de risker som är förknippade därmed. Bolagets kontraktsförhållan-

                                                 
31

 Munukka, J., Kontraktuell lojalitetsplikt, 2007., not 5, s. 12. 

32
 Kersby, S., Due diligence – särskilt om advokats ansvar vid dess genomförande, 1997-98:1, s. 145. 

33
 Se Bilaga A. 

34
 Kersby, S., Due diligence – särskilt om advokats ansvar vid dess genomförande, 1997-98:1, s. 144. 
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den påverkas ofta av ett företagsförvärv då ett kontrakt inte alltid kan överlåtas utan 

samtycke från tredje man.
35

 

2.4.2 Finansiell due diligence 

Vid genomförande av finansiell due diligence-undersökning analyseras målbolagets 

ekonomiska tillstånd samt finansiella resultat. Finansiell due diligence genomförs ofta 

av revisionsbyråer och innebär att företagets redovisnings- och rapporteringssystem 

kartläggs för att kunna utreda vilka kostnader och intäkter som är förknippade med re-

spektive verksamhetsområde.
36

 Granskningen är främst koncentrerad till resultat- och 

balansräkningen men inkluderar även områden såsom kassaflöde, löneförmåner, pro-

gnoser, intern kontroll samt ledningsinformation. Den finansiella undersökningen syftar 

därmed till att ge en god bild över vilka enheter i målbolaget som är lönsamma.
37

 

2.4.3 Kommersiell due diligence 

Kommersiell due diligence syftar till att undersöka de kulturella samt kommersiella 

aspekterna hos målbolaget, produktionsprocessen, produktutbudet, den operativa mark-

naden, samt leverantörs och kundkontakter. Syftet är att köparen erhåller en förståelse 

för möjligheterna samt stabiliteten i målbolaget. Vid en kommersiell due diligence-

undersökning identifieras syftet med förvärvet, förväntade synergieffekter och hur köpa-

ren har tänkt sig att integrera bolaget. 

                                                 
35

 Gorton, L., Due diligence – garantier och undersökning vid olika avtalstyper, 2002, s. 34. 

36
 Kersby, S., Due diligence – särskilt om advokats ansvar vid dess genomförande, 1997/98, s. 145. 

37
 Sevenius, R., Due diligence eller garantier - en fråga om antingen eller?, 2003, s. 16. 
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3 Due diligence i relation mellan säljaren och köparen 

Inledningsvis skall de grundläggande reglerna i köplagen beskrivas för att ge en förstå-

else hur due diligence-undersökning påverkar förhållandet mellan köparen och sälja-

ren. Relationen mellan due diligence och köpeavtalet diskuteras utifrån den lagstift-

ningen som tillämpas på avtalet. 

3.1 Företagsbesiktning som riskfördelning mellan säljaren och kö-

paren 

I egenskap av ett obligationsrättsligt förhållande är riskfördelningen i företagsförvärv, 

mellan köpare och säljare avsedd att vara fullständig. Det innebär att antingen säljaren 

eller köparen alltid bär risken. Risken för att målföretagets beskaffenhet avviker från 

vad köparen med fog kunnat förvänta sig utgör ett fel enligt köprättslig terminologi och 

faller inom säljarens risksfär. Felbedömningen baseras bland annat på en prövning av 

köparens befogade förväntningar och kunskap om målföretaget. För att kunna hantera 

den köprättsliga riskfördelningen i praktiken används due diligence-undersökning som 

ett redskap. Undersökningens betydelse kan hämtas dels från vad den relevanta före-

tagsbesiktningen utgör utifrån köplagen, dels den relevans parterna själva tillmätt före-

tagsbesiktningen genom avtalsreglering i det enskilda fallet.
38

 

En uppfattning om vad som skall anses utgöra ett fel eller avvikelse enligt de köprättsli-

ga reglerna är att avvikelsen skall sättas i förhållande till målbolaget som helhet eller till 

dess värde och skall överstiga ett viss mått för att vara väsentligt och kunna beaktas som 

ett fel. Även om detta i viss mån överensstämmer med realistiska villkor i köpeavtal och 

riskfördelning kan därmed bli mer specificerad, är grunden för detta resonemang att fö-

retagsförvärvet inte längre betraktas som ett speciesköp, utan som ett köp av en omfat-

tande förmögenhetsmassa av ett visst slag.
39

 Resonemanget kan innebära nackdelar vid 

bestämmande om vilka rättsregler som är tillämpliga på området. 

                                                 
38

 Sevenius, R., Om due diligence – företagsbesiktningens betydelse i svensk rätt, 2007, s. 502. 

39
 Sevenius, R., Är det rätt att göra due diligence?, 2002, s. 18. 
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3.2 Företagsbesiktning och köplagen 

Som ovan har konstaterats är utgångspunkten för företagsbesiktningens relevans i 

svensk rätt köplagen. Felbedömning enligt KöpL baseras på det nätverk av regler kring 

fel, upplysning och undersökning som finns i 17-21 §§ KöpL.
40

 

Det som betraktas som huvudregel vid felbedömning är bestämmelsen i 17 § 3 st KöpL. 

Stadgandet innebär att säljaren står risken för målföretagets avvikelse från vad köparen 

med fog kunnat förutsäga. För att avgöra frågan skall det redogöras om vad som möjli-

gen ligger inom säljarens riskzon. Problemet med befogade förväntningar i samband 

med företagsförvärv är framförallt om det över huvud taget finns någon normal standard 

för företag. Ett företag är en unik enhet, även jämfört med andra företag inom samma 

bransch eller med samma affärsmodell. Ur köprättsligt perspektiv kan företag anses vara 

utpräglade specieobjekt.
41

 Även i form av så kallade lagerbolag har aktiebolag en rela-

tivt särpräglad beskaffenhet eftersom redan aktiebolagslagen ger variationsmöjligheter, 

som bland annat röstvärdesdifferentiering. Ett företagsförvärv kan därmed inte ge en 

köpare anledning till att ha några befogade förväntningar. Trots detta har doktrinen samt 

viss praxis fört fram ett flertal egenskaper som ”grundläggande, och från objektiv syn-

punkt närmast självklara, egenskaper”.
42

 Formellt objektiva förväntningar finns bland 

annat inom områden som god redovisningssed
43

, tillstånd och rättigheter
44

, jämn om-

sättningsfördelning
45

, kundorder enligt branschstandard
46

, och hemulsskyldighet
47

. Det 

                                                 
40

 Hultmark, C., Kontraktsbrott vid köp av aktie – särskilt om fel, s. 88. 

41
 Sevenius, R., Om due diligence – företagsbesiktningens betydelse i svensk rätt, 2007, s. 503. 

42
 Johansson, A., Undersökningsplikt vid aktiebolagsförvärv – frågor beträffande köplagens tillämplighet 

vid förvärv av aktiebolag, 1990, s. 90. 

43
 Hultmark, C., Kontraktsbrott vid köp av aktie, 1992, s. 158, Sacklén, M., Om felansvaret vid aktieköp, 

1993, s. 820, Johansson., A., Undersökningsplikt vid aktiebolagsförvärv – frågor beträffande köplagens 

tillämplighet vid förvärv av aktiebolag, 1990, s. 94. 

44
 Hultmark, C., Kontraktsbrott vid köp av aktie – särskilt om fel, s. 166, Johansson, A., 1990, s. 83, NJA 

1961 s. 330, Håstad., T., Den nya köprätten, 2003, s. 140. 

45
 NJA 1974 A4, Hultmark, C., Kontraktsbrott vid köp av aktie, 1992, s. 115, Sacklén, M., Om felansva-

ret vid aktieköp, 1993, s. 821. 

46
 Johansson, A., Undersökningsplikt vid aktiebolagsförvärv, 1990, s. 108, Jonsson, L., Liljegren, N., Due 

diligence - garantier och undersökning vid olika avtalstyper, 2002, s. 96. 

47
 41 § KöpL reglerar uttryckligen rättsliga fel: säljaren står risken för sådana avvikelser som medför att 

tredje man kan göra äganderätt, panträtt, retentionsrätt eller annan liknande sakrätt gällande gentemot 

köparen, dvs., en så kallad hemulsskyldighet föreligger gentemot köparen. 
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intressanta beträffande egenskaperna är att en viss enighet råder om att det finns befo-

gade förväntningar i samband med företagsförvärv. Denna möjlighet bör säljaren och 

köparen i en företagsförvärvsprocess vara medvetna om. Egenskaperna som uppräknats 

kan betraktas som utgångspunkter för företagsbesiktningens funktion som riskfördel-

ning. 

I motsvarande utsträckning som vissa egenskaper förts fram som objektiva egenskaper 

för vilka säljaren står risken så har andra egenskaper identifieras, där istället köparen 

sedvanligt borde stå risken. Det är egenskaper för vilka köparen typiskt sett inte kan 

framställa några befogade förväntningar. Sådana egenskaper har diskuterats inom bland 

annat följande områden: framåtriktad finansiell information,
48

 värderingsantaganden,
49

 

marknadsposition
50

 och synergieffekter. Synergierna är inte bara beroende av målföre-

tagets beskaffenhet utan i betydande utsträckning av förutsättningarna i köparens egen 

organisation samt planläggningen för att implementera dessa egenskaper. Det kan dock 

förekomma att säljaren presenterar en omstruktureringsplan, i dessa fall kan köparen 

bära risken. Inte heller dessa egenskaper förmår mer än att bilda en tänkt utgångspunkt 

för vem av parterna som skall stå risken. De uppräknade egenskaperna kan endast i un-

dantagsfall hamna inom säljarens riskzon utifrån en allmän bedömning av företagsför-

värvet, vilken görs om problemet uppstår. Parternas strukturella ram för riskfördelning 

inrymmer därmed inledningsvis vissa egenskaper som kan befaras falla inom säljarens 

respektive köparens riskzon. 

Företagsbesiktningens funktion är att anpassa riskfördelningsstukturen. Besiktningen 

kan förskjuta gränsen mellan säljarens och köparens riskzoner. Huvudregeln ger att säl-

jaren står risken för köparens befogade förväntningar. Köparens vetskap påverkar dock 

felbedömningen. Köparen kan inte enligt 20 § 1 st KöpL, som fel åberopa vad denna har 

känt till eller måste ha känt till vid köpet. Köparen står risken för avvikelser som han 

haft kännedom om, eftersom köparen inte kan ha fog för förväntningar om felfrihet när 

                                                 
48

 Hultmark, C., Kontraktsbrott vid köp av aktie, 1992, s. 171, Sacklén, M., Om felansvaret vid aktieköp, 

1993, s. 820. 

49
 De flesta värderingsmetoder, till exempel avkastningsvärdering enligt discounted cash flow (den så kal-

lade DCF-modellen) bygger på ett antal antaganden om framtiden, vissa grundade på empirisk grund 

och andra mer subjektiva uppskattningar om marknadstrender. Köparen står risken för sin värdering av 

företaget och antagandena bakom denna. 

50
 Hultmark, C., Kontraktsbrott vid köp av aktie, 1992, s. 171. 
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denne är medveten om avvikelser.
51

 I 20 § 2 st KöpL regleras rättsverkan av företagsbe-

siktning ”köparen får inte som fel åberopa vad som farmkommit vid en undersökning 

eller sådant som denne borde ha märkt vid undersökningen”. Den kunskap köparen be-

sitter eller skaffar sig rörande målföretaget inskränker således säljarens riskzon. Regeln 

får praktisk innebörd endast i den mån informationen gäller egenskaper som inlednings-

vis faller inom säljarens riskzon, övriga egenskaper står köparen redan risken för. Be-

siktningens grundläggande köprättsliga betydelse är följaktligen att besiktningen om-

fördelar risken från säljaren till köparen. Det kan tyckas att en utförd due diligence-

undersökning försämrar köparens rättsläge, dock så är inte fallet eftersom det redan i 

första hand är osäkert om det kan finnas några befogade förväntningar att ställa på ett 

målföretag. 

Det finns flera andra sätt att åstadkomma omfördelning av risken. Ett sätt som också re-

gleras i 20 § 2 st KöpL och äger rum redan före företagsbesiktningen är säljarens upp-

maning till att undersöka målföretaget varvid en så kallad undersökningsplikt uppkom-

mer för köparen. Det krävs ingen uttrycklig uppmaning utan det är tillräckligt att sälja-

ren förevisar köpeobjektet eller håller detta tillgängligt för granskning, vilket vid före-

tagsförvärv kan ske exempelvis genom att ett så kallat datarum iordningsställs för köpa-

ren och genom företagsledningens presentationer av målföretaget. I doktrinen har disku-

terats de lege ferenda att det vore lämpligare om köparen vid företagsförvärv har en un-

dersökningsplikt utan anmaning från säljaren
52

 på det sätt som gäller i fastighetsköprät-

ten och till och med att företagsbesiktning redan är obligatorisk. Detta tycks vara en 

uppfattning som finns även bland yrkesverksamma jurister.
53

 

3.3 Företagsbesiktning och köpeavtalet 

I praktiken brukar inte parterna förlita sig på köplagens regler i särskilt stor utsträck-

ning, utan utnyttjar friheten att efter eget intresse reglera rättsförhållandet genom att 

ingå utförliga avtal. Det är dock vanligt med relativt homogena avtal och det kan till och 
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 Prop. 1988/98:76 s. 93. 

52
 Hultmark, C., Kontraktsbrott vid köp av aktie, 1992, s.246, Sacklén, M., Om felansvaret vid aktieköp, 

1993, s. 832. 

53
 Levander, M., Telekombolag i kris ger juristerna mycket jobb, 2002, hämtad den 14 september 2010 kl. 

13:00.  
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med sägas konstituera en särskild avtalstyp med förutbestämd logik.
54

 Företagsköpeav-

tal uppvisar ofta en särskild struktur och standardiserade villkor som utgör ett etablerat 

kontraktsmönster.
55

 Det kan således konstateras att det finns en vilja från parternas sida 

att undanröja eller modifiera köplagens inverkan på transaktionen.  

                                                 
54

 Åman, O., Betydelseprövningen vid företagsöverlåtelser, Svensk Juristtidning, 1993, s. 479. 

55
 Håstad, T., Den nya köprätten, 1998, s. 501. 
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4 Den allmänna lojalitetsplikten i ett avtalsförhållande 

I detta kapitel undersöks och förklaras den allmänna lojalitetsprincipen. Principen dis-

kuteras och tillämpas på en företagsförvärvssituation där både säljaren och köparen 

åläggs att ha viss lojalitet vid ingående av ett avtalsförhållande med varandra men även 

under pågående avtalsförhållandet. 

Mellan två parter i ett avtalsförhållande kan det sägas finnas en allmän lojalitetsplikt. 

Enligt svensk rätt kan säljaren anses ha en viss skyldighet att upplysa köparen om va-

rans både positiva och negativa sidor och egenskaper. Detta innebär dock inte att sälja-

ren fullständigt måste upplysa köparen om alla risker med förvärvet. Det är alltjämt till-

låtet att göra goda affärer. All information och kunskap som säljaren och/eller köparen 

besitter kan anses ha ett värde och vara av betydelse för det kommande avtalet. Gene-

rellt sett finns det meningar om att det inte kan krävas att information och kunskap som 

en part kan erhålla från annat håll skall erhållas fritt från den andre parten. 

Hultmark använder sig av ett exempel för att förtydliga det aktuella problemet: en sälja-

re har information som denne erhållit genom kostsamma marknadsundersökningar. I det 

fall säljaren är skyldig att utan ersättning vidarebefordra denna information till köparen, 

kan det vara mer lönsamt för säljaren att inte göra någon marknadsundersökning och på 

så vis vara i god tro angående eventuella negativa omständigheter. Å andra sidan behö-

ver inte köparen företa en lika ingående undersökning om han förlitar sig på en skyldig-

het för säljaren att lämna upplysningar om alla omständigheter som denne känner till.
56

 

Lojalitetsplikten har inte till funktion att upphäva de olika intressekonflikter som kan 

förekomma i eller inför ett avtalsförhållande. Den grundläggande funktionen tycks istäl-

let vara att förhindra illojala beteenden parterna emellan.
57

  

4.1 Lojalitetsplikt vid ingående av avtal 

Det utgör en allmän princip att det redan under avtalsförhandlingarna mellan två parter 

finns en lojalitetsplikt. Denna lojalitetsplikt gäller oavsett om förhandlingarna leder till 

ett bindande avtal eller inte. Någon lagreglerad lojalitetsplikt finns dock inte, varken då 

                                                 
56

 Hultmark, C., Kontraktsbrott vid köp av aktie, 1992, s. 105. 

57
 Rodhe, K., Lärobok i obligationsrätt, 1986, s. 250. Rodhe utgör inte det faktum att säljaren känner till 

ett visst förhållande som är av betydelse för köparen ett kontraktsbrott. 
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det gäller lojalitetsplikt vid ingående av avtal eller lojalitetsplikt under pågående avtals-

förhållande. Enligt Munukka är plikten inte av tillräckligt karaktäristisk karaktär för att 

betecknas som en rättsregel. Munukka menar att det inte går att slå fast vilka rättföljder 

ett brott mot denna skyldighet skulle kunna medföra. Författaren anser därmed att kon-

traktuell lojalitetsplikt främst skall ses som en princip.
58

 För det fall att bindande avtal 

kommit till stånd kan man dock använda sig av 3 kap avtalslagen
59

 för att angripa ett 

förfarande som bryter mot lojalitetsplikten. Vidare kommer det att framgå att det finns 

vissa stadganden i AvtL som ger uttryck för lojalitetsförpliktelser vid avtals ingående. 

Ett svar på frågan om hur långt lojalitetsplikten sträcker sig kan generellt inte ges. Av-

görande för hur en sådan skyldighet skall definieras är den typ av avtal som är berörd i 

det enskilda fallet samt omständigheterna i övrigt. Ofta saknas uttryckliga lagbestäm-

melser och en klar obligationsrättslig reglering och därmed blir endast den vaga formu-

leringen att part skall betrakta motpartens intressen under avtalets förstadier kvar.
60

 

Det är naturligt att parterna under förhandlingar försöker utforma så fördelaktiga villkor 

som möjligt. Detta leder ofta till vissa svårigheter eftersom parterna inte sällan har mot-

stående intressen. Det är därför av största vikt att avtalsrätten kan balansera säljarens 

och köparens strävan efter att upprätta så gynnsamma villkor som möjligt på motpartens 

bekostnad. Hultmark menar att det allmänna omsättningsintresset hotas, eftersom räds-

lan att bli lurad blir för stor om parterna inte kan räkna med motpartens lojalitet vid in-

gående av avtal.
61

 

Trots att lagbestämmelser saknas finns det en uppfattning att den allmänna lojalitets-

plikten vid avtals ingående anses innebära att det för en part vid en viss tidpunkt inträ-

der en skyldighet att iaktta sin medkontrahents intressen genom att informera och klar-

göra förhållanden av betydelse för frågan om och på vilka villkor avtal kan komma till 

stånd.
62

 Lojalitetsplikten vid ingående av avtal kan ta sig olika former. Då frågan gäller 

företagsförvärv talas det främst om upplysningsplikt och undersökningsplikt för parter-

                                                 
58

 Munukka, J., Kontraktuell lojalitetsplikt, 2007, not 5, s. 461. 

59
 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL). 

60
 Gorton, L., Due diligence – garantier och undersökning vid olika avtalstyper, 2002, s. 70. 

61
 Hultmark, C., Upplysningsplikt vid ingående av avtal, 1993, s. 10. 

62
 Nicander, H., Lojalitetsplikt före, under och efter avtalsförhållanden, 1995/96, s. 46. 
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na. Parterna kan även åläggas viss tystnadsplikt. Dock finns det inte någon generell 

skyldighet att vid avtals ingående inte förhandla även med annan part än medkontrahen-

ten. Det lan dock förekomma att avtal om exklusiv förhandlingsrätt träffas.
63

 

Rättsregler rörande reklamationsskyldighet för part som mottar en sen eller oren accept 

återfinns i 4 § 2st och 6 § 2st AvtL. Om avsändaren felaktigt tror att accepten är ren, och 

mottagaren inser att avsändaren svävar i villfarelse, åligger det den ursprunglige an-

budsgivaren att reklamera. Underlåten reklamation leder till att avtal kommer till stånd 

med den innebörd som framgår av den sena eller orena accepten. De båda paragraferna 

är, enligt Ramberg, ett uttryck för parts lojalitetsförpliktelser.
64

 Följden av detta resone-

mang kan vara att det är illojalt att förhålla sig passiv då motparten har en felaktig upp-

fattning om avtalsinnehållet eller huruvida avtal kommit till stånd. Reglerna anses vila 

på principen att det är otillåtet att spekulera i huruvida motparten tror att avtal slutits el-

ler inte, för att sedan förklara att avtal saknas.
65

 

Åsidosättande av lojalitetsplikten vid ingående av avtal kan vara skadeståndsgrundande 

till följd av dolus eller culpa in contrahendo.
66

 Dock avser culpa in contrahendo även 

fall där avtal kommit till stånd, men då den skadeståndsgrundande handlingen hänför 

sig till en tidpunkt innan bindande avtal slutits.
67

 Kleineman menar dock att det inte är 

nödvändigt att påvisa ett illojalt beteende för att skadestånd enligt principen om culpa in 

contrahendo skall aktualiseras och gör gällande att vårdslöshet är tillräckligt.
68

 

4.2 Lojalitetsplikt under pågående avtalsförhållande 

Det är av vikt i ett avtalsförhållande att parterna inte ensidigt driver sina egna intressen 

till skada för varandra. I svensk rätt utgör lojalitetsplikten en plikt för parterna att beakta 

varandras intressen i avtalsförhållandet och att det vid fullgörandet av avtalet inte är till-

låtet att medvetet skada sin medkontrahent. Lojalitetsplikten skall främst ses som en ut-
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 Nicander, H., Lojalitetsplikt före, under och efter avtalsförhållanden, 1995/96, s. 47. 

64
 Ramberg, J., Allmän avtalsrätt, 1991, s. 167. 
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 Adlercreutz, A., Rättsverkan av brutna avtalsförhandlingar och andra fall av ofullständiga avtal – om 
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66
 Kleineman, J., Skadeståndsgrundande uppträdande vid avtalsförhandlingar, 1991/92, s. 125ff. 
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 Kleineman, J., Ren förmögenhetsskada – särskilt vid vilseledande av annan än avtalspart, 1987, s. 328f. 
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gångspunkt för parternas handlingssätt mot varandra.
69

 Dock gäller lojalitetsprincipen 

som en allmän rättsprincip, och dess innebörd konkretiseras först när den tillämpas i det 

enskilda fallet.
70

 Ett bevis på detta är att det inte finns något konkret lagrum som regle-

rar i vilken utsträckning part måste handla lojalt mot sin medkontrahent. Vissa lagrum 

reglerar dock lojalitetsplikten i vissa situationer, till exempel 73 § KöpL vars innehåll är 

en följd av den avtalsrättsliga principen att skadelidande part är skyldig att vidta rimliga 

åtgärder för att begränsa sin skada.
71

 

Lojalitetsplikten under pågående avtalsförhållanden kan anses vara särskilt framträdan-

de i långvariga avtalsförhållanden i vilka samverkan och ömsesidigt förtroende är sär-

skilt uttalade. Meningen är att avtal skall ses som en samverkan mellan parterna istället 

för ett motsatsförhållande kommer till uttryck i propositionen till KöpL, i vilken det 

anmärks att parterna i ett köpeavtal skall ses som medarbetare och inte som motstånda-

re.
72

 Vid långvariga avtalsrelationer är det tänkbart att lojalitetsplikten innefattar en 

långtgående upplysnings- och informationsplikt för omständigheter som påverkar det 

aktuella avtalsförhållandet. 

Lojalitetsplikten kan även innebära en skyldighet att aktivt företa vissa åtgärder eller 

fullgöra andra skyldigheter, exempelvis så är vid pantsättning panthavaren skyldig att 

vårda pantobjektet. Nicander menar att lojalitetsplikten utgör kompletterande riktlinjer 

vid tolkningen och att plikten utgör en standard som inte bör underskridas vid tolkning-

en av normen i avtalsförhållandet.
73

 Trots att det råder brist på klargörande rättsfall och 

tydliga lagregler, bör lojalitetsplikten i ett avtalsförhållande tillmätas betydelse som en 

allmän rättsgrundsats för att fastställa parternas förpliktelser i avtalsförhållandet. Det 

kan dock föredras att parterna i avsaknad av tydliga lagregler och rättspraxis klargör 

sina respektive skyldigheter inom avtalets ram. Det kan dock vara av stor vikt att man 

skiljer mellan den lojalitetsplikt som föreligger under ett pågående avtalsförhållande och 

den plikt som kan anses föreligga under avtalsförhandlingar. Brott mot lojalitetsplikten 
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 Nicander, H., Lojalitetsplikt före, under och efter avtalsförhållanden, 1995/96, s. 33. 

70
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under ett pågående avtalsförhållande kan utgöra ett avtalsbrott som möjliggör för den 

förlorande parten att söka högre kompensation än vad som är möjligt vid brott mot loja-

litetsplikten vid avtalsingående. Kleineman har dock gjort gällande att det inte finns nå-

gon klar gräns mellan omständigheter som hänför sig till kontraktsförhållandet och om-

ständigheter av utomobligatorisk karaktär. Vidare menar Kleineman att det är svårt att 

dra en gräns mellan för ersättning enligt det positiva och det negativa kontraktsintres-

set.
74

 Den vanligaste följden av brott mot lojalitetsplikten under pågående avtalsförhål-

lande kan vara att drabbad part yrkar på skadestånd, eventuellt i kombination med ett 

hävande av avtalet. Som huvudregel tillämpas dock principen om fortsatt bundenhet, det 

vill säga att parterna är bundna av avtalet även efter avtalsbrottet.
75

 

Sammanfattningsvis efter genomgången av lojalitetsplikten i ett avtalsförhållande re-

spektive innan ett avtalsförhållande kan slutsatsen dras att plikten är mer långtgående in 

contractu än in contrahendo. Den lojalitetsplikten som åvilar parterna skall dock bedö-

mas mot bakgrund av parternas inbördes förhållanden, den aktuella avtalstypen och för-

väntningar på motpartens prestation samt de åtgärder parterna vidtagit, de kostnader de 

ådragit sig i anledning av avtalet och andra faktorer som spelar in i det aktuella avtals-

förhållandet. Ett åsidosättande av lojalitetsplikten kan utgöra ett avtalsbrott som berätti-

gar till skadestånd och hävning, men en grundförutsättning för detta är att vårdslöshet 

kan göras gällande. 
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5 Säljarens skyldigheter vid företagsförvärv 

Kapitlet undersöker säljarens ansvar främst utifrån köplagens bestämmelser. Förutsätt-

ningar för köpet diskuteras och även verkan av säljarens handlingar och underlåtenhet 

att företa dessa beskrivs. Diskussion förekommande i praxis tas upp vilket belyser rå-

dande frågeställningar inom området.  

Både köpare och säljare har vissa skyldigheter mot varandra. För säljarens räkning upp-

kommer den naturliga frågan om vilket ansvar säljaren har gentemot köparen, särskilt 

avseende lämnade uppgifter och vilken skyldighet säljaren har att upplysa köparen om 

förhållanden som kan vara av intresse för förvärvet. Eftersom de allmänna avtalsrättsli-

ga regler och köprättsliga regler har subsidiär tillämplighet reglerar dessa regler skyl-

digheterna som uppkommer vid företagsförvärv. I detta kapitel behandlas därför sälja-

rens skyldigheter med dessa rättsregler och principer som bakgrund. 

5.1 Uppgiftsansvar och informationsansvar 

Säljarens ansvar regleras i 18 § 1 st KöpL där det framkommer att en vara är felaktig 

om det inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller använd-

ning som säljaren lämnat vid marknadsföringen eller annars före köpet och som kan an-

tas ha inverkat på köpet. Det första stycket i den aktuella bestämmelsen tar sikte på 

uppgifter lämnade av säljaren medan det andra stycket riktar in sig på uppgifter lämnade 

av annan än säljaren. En uppgift som har givit köparen en oriktig men befogad förut-

sättning är felgrundande enligt 17 § 3 st KöpL. Om köparen känner till att uppgiften är 

felaktig kan han dock inte anses utgå från en befogad förutsättning. Från ansvarsgrun-

dande uppgifter skall dock allmänt lovordande, kringuppgifter och garantier/utfästelser 

skiljas. Uppenbart oriktiga överdrifter torde vara att hänföra till allmänt lovordande. Det 

förekommer dock åsikter i doktrinen om att svävande omdömen av typen ”stabilt före-

tag” och ”blommande företag” kan vara ansvarsgrundande.
76

 Motargumenten kan vara 

att denna typ av utlåtanden inte har något direkt informationsvärde och inte heller kan 

anses grunda en för köparen befogad förutsättning.
77
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Det krävs inte att säljaren faktiskt åtagit sig att ansvara för uppgiften eftersom ett sådant 

åtagande kommer att utgöra ett avtalsvillkor enligt 17 § 1 st KöpL. Förutsättningarna är 

att uppgiften eller informationen lämnats före köpet och att den kan antas ha inverkat på 

köparens beslut att genomföra förvärvet. För att uppgiften eller informationen skall 

kunna antas ha inverkat på transaktionen måste köparen ha känt till den och ha fäst tillit 

till den. Uppgift vidare måste vara tillräckligt konkret.
 78

 

Vid lämnande av sådan information som kan anses vara ansvarsgrundande skall hänsyn 

tas till tidsaspekten. Sannolikt kan det krävas ett visst tidsmässigt samband mellan upp-

giftslämnandet och avtalsslutet.
79

 Någon bestämd tidsram kan inte fastställas, utan be-

dömning får göras från fall till fall.  

I NJA 1991 s. 808 besökte spekulanter på en butiksrörelse butiken tillsammans med 

en mäklare. Spekulanterna träffade vid detta tillfälle även säljaren av butiksrörelsen. 

Konversation om tillstånd för att driva den ifrågavarande rörelsen uppstod och på 

denna fråga svarade säljaren med ett positivt svar. Köpeavtalet undertecknades fjorton 

dagar efter denna konversation utan att frågan om tillstånd behandlades. Senare upp-

finner köparna att erforderliga tillstånd saknades och yrkade prisavdrag beroende på 

att säljaren har lämnat en utfästelse om att erforderliga tillstånd fanns. HD fann fock 

att sådan utfästelse inte gjorts, eftersom uppgiften lämnades innan parterna ingått i 

verkliga avtalsförhandlingar. Rättsfallet kan utgöra ett bevis på svårigheten med be-

stämmande den tidsram då lämnande av en uppgift kan föranleda ett ansvar för sälja-

ren. 

5.2 Förutsättningar för säljarens uppgifts- och informationsansvar 

5.2.1 Uppgiftens precision 

En allmän köprättslig princip är att en lämnad uppgift måste uppfylla vissa krav på kon-

kretion och bestämdhet för att vara ansvarstagrundande.
80

 Vaga och allmänt hållna upp-

gifter och uttalanden av typen allmänt lovprisande av köpeobjektet bör inte ha någon 

betydelse för hur situationen skall bedömas vid en tvist rörande lämnade uppgifter. 

En naturlig utgångspunkt för att över huvud taget diskutera ansvar för lämnade uppgif-

ter är att uppgiften till sin lydelse är så konkret att den verkligen säger något om köpob-

jektets egenskaper och karaktär. Vid avgörandet om en lämnad uppgift skall vara an-
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svarsgrundande eller inte, skall, enligt vissa kunniga inom området, vikt fästas vid om 

uppgiften hänför sig till säljarens kontrollsfär eller om den avser uppgifter av mer all-

män natur eller ligger närmare köparens kontrollsfär.
81

 Då säljaren oftast är den part 

som innehar mest sakkunskap på området bör denne bära ansvaret för uppgiftens riktig-

het. Köparen måste ofta på grund av sin egen bristande kunskap på det aktuella området 

förlita sig på uppgifter från säljaren och ju större skillnad mellan säljarens och köparens 

sakkunskaper desto större anledning finns det för köparen att fästa vikt vid uppgifter 

lämnade av säljaren.
82

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att lämnade uppgifter, som har karaktären av all-

mänt lovprisande inte grundar felansvar för säljaren. Det kan dock uppkomma svåra 

gränsdragningar vid bedömningen om huruvida allmänt lovprisande föreligger eller 

inte. Det krävs dock att hänsyn skall tas till omständigheter i varje enskilt fall då främst 

till säljarens respektive köparens sakkunskaper samt omständigheterna i övrigt. 

5.2.2 Säljarens rättelse av tidigare lämnad uppgift 

Om säljarens före avtalsslutet upptäcker att tidigare lämnade uppgifter är felaktiga finns 

det i 18 § 3 st KöpL ett incitament för säljaren att korrigera de felaktiga uppgifterna. En-

ligt det angivna lagrummet bortfaller uppgiftsansvaret om rättelse skett i tid och på ett 

tydligt sätt. Genom rättelsen förlorar den lämnade uppgiften sin ställning som avtalsin-

nehåll och den anses inte längre kunna påverka avtalets innehåll. 

Sannolikt sätts det högre krav på tydligheten för rättelser av uttryckliga påståenden från 

säljaren om den i hög grad kan antas ha inverkat på köpbeslutet, medan lägre krav san-

nolikt kan ställas på rättelser av uppgifter som inte antas ha inverkat på köpebeslutet, då 

sådana uppgifter kan anses vara obetydliga för förvärvet. 

5.2.3 Köparens onda tro 

20 § 1 st KöpL stadgar att en köpare som vid köpet ägt vetskap om en uppgifts oriktig-

het inte sedan kan åberopa den uppgiften såsom ett fel i varan. Samma resultat kan upp-

nås vid tillämpning av 18 § KöpL, eftersom en uppgifts oriktighet inte anses ha inverkat 
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på förvärvet om köparen känt till uppgiftens oriktighet vid köpbeslutet. Det är en allmän 

köprättslig princip att köparen inte skall kunna åberopa uppgifter från säljaren som han 

vet är felaktiga.
83

 Denna princip om köparens vetskaps betydelse motiveras med att en 

köpare som ingått avtal trots vetskapen om säljarens felaktiga uppgifter har godtagit kö-

pet såsom överensstämmande med sina egna intressen.
84

 

Säljarens uppgiftsansvar kan dock bortfalla inte bara vid köparens vetskap om de felak-

tiga uppgifterna, utan även om köparen borde ha känt till oriktigheten på de lämnade 

uppgifterna. Köparens undersökning av köpobjektet är en utgångspunkt för vad denne 

borde ha känt till om köpobjektets egenskaper och karaktär. Enligt 20 § 2 st KöpL finns 

det dock ingen skyldighet för köparen att på eget initiativ undersöka köpobjektet. Gene-

rellt sett kan därför inte en utebliven undersökning av köpobjektet ha någon lindrande 

verkan på säljarens uppgiftsansvar. Undersökningsregeln i 4 kap 19 § JB
85

 är mycket 

strängare mot köparen, som enligt lagregeln måste genomföra en noggrann besiktning 

av köpobjektet för att inte förlora möjligheten att såsom fel göra gällande oriktiga upp-

gifter.  

5.2.4 Säljarens uppmaning till undersökning 

En ytterligare omständighet som kan påverka bedömningen av köparens onda tro är en 

uppmaning från säljaren att undersöka köpobjektet. Om säljaren uppmanar köparen att 

undersöka en viss egenskap samtidigt som han lämnar en viss information om en sam-

ma egenskap i köpobjektet föreligger ett motsägelsefullt beteende från säljarens sida då 

det ges incitament både att inte vidta och att vidta undersökning av köpobjektet. En tyd-

lig uppmaning från säljaren om att undersöka köpobjektet kan anses neutralisera den 

lämnade uppgiften om objektet och möjligheten att göra ett uppgiftsansvar gällande i 

dessa fall torde vara tämligen tveksam. En mer otydlig eller undanskymd uppmaning att 

undersöka köpobjektet medför dock att uppgiftsansvar kan göras gällande, vilket stöds 

av följande rättsfall. 

I NJA 1980 s. 398 behandlades ett köpkontrakt i vilket det intagits en klausul som an-

gav att det ankom på köparen att själv göra sig underrättad om innehållet i gällande 

planbestämmelser. Vid köpet förhörde sig köparen hos säljaren om det fanns några 
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väg- eller bebyggelseplaner som kunde störa fastigheten. Säljaren besvarade frågan 

nekande och hänvisade till att området utgjorde ett s.k. grönområde. Köparen fann ef-

ter köpet att det faktum att fastigheten utgjordes av ett grönområde medförde kraftiga 

nyttjandeinskränkningar och överhängande risk för expropriation. HD fann att köpa-

ren uppfattat de av säljaren lämnade uppgifterna som fullständiga och att de innefatta-

de en garanti för att planbestämmelserna inte skulle medföra några problem utan en-

bart var positiva för henne. Vidare fann HD att säljaren måste ha insett att detta var 

köparens uppfattning. HD ansåg därför att säljarens uppgifter vid köpet fått till följd 

att uppmaningen till köparen att själv undersöka de gällande planförhållandena neutra-

liserats och satts ur spel. Köparens onda tro har som ovan nämnts en viss betydelse för 

säljarens uppgiftsansvar. 

5.2.5 Kausalitet 

Uppgiftsansvarsreglerna för säljaren som återfinns i KöpL innehåller en generell kausa-

litetsregel. Kausalitetskravet innebär att det endast är uppgifter som kan antas ha inver-

kat på köpet som skall anses vara felansvarsgrundande. Kravet på kausalitet i 18 § 

KöpL visar på att orsakssamband måste förelegat mellan den oriktiga uppgiften och kö-

pet, eftersom det annars skulle vara möjligt för köparen att komma ifrån köpet genom 

att åberopa uppgifter som varit irrelevanta för hans beslut att ingå ett slutligt avtal om 

förvärv.
86

  Syftet med säljarens uppgiftsansvar är således inte att hålla säljaren ansvarig 

för varje felaktig uppgift som han inte rättat till eller friskrivit sig från, utan att skapa en 

god förutsättning för avtals ingående och fortlevnad. 

Bevisbördan för att bevisa att den felaktiga informationen har inverkat på köpet åligger 

köparen, men då det är svårt att bevisa vad som verkligen påverkat denne räcker det 

med att köparen gör orsakssambandet antagligt.
87

 Ramberg menar att det generella kau-

salitetskravet skiljer sig från det traditionella felansvaret.
88

 Vidare menar Ramberg att 

köparen vid en felbedömning enligt 17 § KöpL inte behöver visa att han inte skulle ha 

ingått köpet på oförändrade villkor om han känt till avvikelsen i de lämnade uppgifter-

na. Han menar att det istället är tillräckligt att varan inte överensstämmer med den avta-

lade standarden för att felansvar skall uppstå. Följden av detta blir att säljaruppgifter de-

las in i två olika kategorier, dels kontraktmässiga åtaganden som bedöms enligt 17 § 

KöpL och dels information från säljaren som bedöms enligt regeln om uppgiftsansvar i 

18 § KöpL, vilken kräver ett orsakssamband mellan den oriktiga uppgiften och köpet.  
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Lehrberg menar att uppgiftsansvaret bör omfatta alla situationer där köpet inte avslutats 

på samma vis om köparen erhållit korrekta uppgifter.
89

 En viss kritik riktas dock mot 

denna tolkning av kausalitetskravet eftersom syftet med 18 § KöpL inte är att ålägga 

säljaren en upplysningsplikt. Då ansvaret för lämnade uppgifter är strikt aktualiseras det 

även i de fall säljaren inte själv är medveten om att den lämnade uppgiften är felaktig. 

Det viktigaste syftet med uppgiftsansvaret är istället att få säljaren att avstå från att läm-

na felaktiga uppgifter eller uppgifter vars riktighet han är osäker på.
90

 

Avslutningsvis kan sägas att säljarens uppgiftsansvar förutsätter att det föreligger kausa-

litet mellan den oriktiga informationen och köpbeslutet. Den oriktiga informationen 

skall ha inverkat på köpbeslutet eller villkoren för köpet. Det är köparen som har bevis-

bördan för uppgiftens inverkan, men det är tillräckligt att köparen visar att inverkan är 

antaglig. 
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6 Säljarens upplysningsplikt 

Kapitlet beskriver säljarens upplysningsplikt ur ett rättsligt perspektiv. Faktorer som 

utvidgar och begränsar säljarens upplysningsansvar diskuteras. Informationen som säl-

jaren bör lämna till köparen men även hemlighållande av informationen och grunder 

därav påvisas. 

6.1 Upplysningsplikt enligt allmänna avtalsrättsliga regler 

Det saknas en uttrycklig reglering av upplysningsplikten i AvtL. Dock finns det en möj-

lighet att enligt ogiltighetsreglerna i AvtL föra en ogiltighetstalan mot en säljare som 

underlåter att lämna viktiga upplysningar. Jämkning av avtalsvillkor, skadestånd och 

prisavdrag är andra tänkbara sanktioner.
91

 

Säljaren kan göra sig skyldig till svek enligt 30 § AvtL om han undanhåller uppgifter 

som är av betydelse för köparen. Det har dock visat sig vara svårt att bevisa svek i fall 

där uppgifter om ett visst förhållande inte lämnats. Om en säljare utnyttjat en köpares 

underlägsna ställning eller dragit fördel av köparens beteende, genom att inte lämna ve-

derbörliga uppgifter, kan 31 § AvtL om ocker bli tillämplig. Även 32 § AvtL om för-

klaringsmisstag kan i vissa fall tillämpas vid frågor om säljarens upplysningsplikt.
 92

 

Vidare kan en köpare hävda att ett avtal är ogiltigt enligt 33 § AvtL om det skulle anses 

strida mot tro och heder att säljaren åberopar avtalet då han medvetet undanhållit vä-

sentlig information. 36 § AvtL kan tillämpas för att ogiltigförklara eller jämka avtals-

villkor om de kan anses vara oskäliga med hänsyn till förhållandena vid avtalets till-

komst.
93

 För att ett förtigande skall vara relevant skall det krävas att den som eventuellt 

skall anses vara upplysningsskyldig har kunskap om de aktuella förhållandena. Är sälja-

ren omedveten om de aktuella förhållandena, till exempel bolagets ekonomiska ställning 

och framtidsutsikter kan det vara svårt för honom att upplysa köparen därom. 
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6.2 Upplysningsplikt för säljaren av denne kända omständigheter 

För att en utebliven upplysning från säljaren skall vara relevant krävs att säljaren har 

kunskap om de aktuella förhållandena. Säljarens kännedom om de aktuella förhållande-

na är således en nödvändig, men dock inte tillräcklig, förutsättning för att en upplys-

ningsplikt skall aktualiseras.
94

  

Det är klarlagt att det för ansvar krävs att säljaren känner till de aktuella förhållandena, 

men var gränsen går för vad säljaren verkligen inser och vad han enbart tror sig veta är 

mer osäkert. Adlercreutz har gjort gällande att endast säkra fakta skall omfattas av upp-

lysningsplikten, vilket får till följd att risker, framtida förväntningar och övriga progno-

ser ligga utanför upplysningsplikten.
95

 Även Hultmark menar att upplysningsplikten i 

normalfallet endast omfattar omständigheter som säljaren har säker kunskap om.
96

 

Karlgren håller upplysningsplikten som huvudregel, men menar att det finns motargu-

ment som bryter genom upplysningsplikten, till exempel förhållandet att upplysningarna 

avser spekulationer eller allmänna och vaga förhållanden.
97

 Avsikten med upplysnings-

plikten tycks dock inte vara att den skall omfatta säljarens egna värderingar av tillgång-

ar och risker, utan det är de objektiva omständigheterna som talar för att en risk förelig-

ger som avses.
98

 

Utöver den faktiska vetskapen om de aktuella förhållandena krävs det att säljaren kän-

ner till att förhållandena är av betydelse för köparen och att köparen saknar kunskap om 

dessa förhållanden. Hultmark menar dock att inte ens de ovan redovisade omständighe-

terna är tillräckliga för att en upplysningsplikt skall anses föreligga. Hon anser att frågan 

om huruvida en upplysningsplikt föreligger måste bedömas utifrån köparens typiska 

förväntan att bli upplyst. Det är dock inte köparens förväntningar som skall ligga till 

grund för bedömningen, utan bedömning skall ske på en objektiv grund.
99

 Runesson 

menar dock att detta är ett cirkelresonemang, då upplysningsplikten inte kan vara avgö-
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rande för köparens typiska förväntan att bli upplyst, utan att det är det faktum att det 

finns en upplysningsplikt som gör att köparen förväntar sig att bli upplyst.
100

 

I NJA 1975 s. 152 såldes på auktion en tavla, som var en reproduktion, till en köpare 

som sedan hävdade att han borde ha blivit underrättad om att tavlan inte var äkta. 

Auktionsverket ansågs av HD inte vara upplysningsskyldigt härom. HD menade att 

köpet inte kunde ogiltigförklaras enligt 33 § AvtL, trots att det förelåg skillnad mellan 

inropssumman och det värde som reproduktionen ansågs ha. Enligt Hultmarks teori 

hade i detta fall avgörande betydelse det faktum att köpare vid auktion typiskt sett inte 

förväntar sig att bli upplyst, vilket enligt henne innebär att upplysningsplikt saknas 

även om säljaren haft insikt om att köparen misstar sig beträffande köpobjektets vär-

de. 

Det är mycket svårt att med större noggrannhet bestämma omfattningen av upplys-

ningsplikten enligt allmänna avtalsrättsliga regler. Upplysningsplikten är nära samman-

kopplad med köparens undersökningsplikt. Om båda parter har samma möjligheter att 

få fram relevanta uppgifter och en part försummat detta är det rimligt att anse att under-

sökningsplikten försummats och någon upplysningsplikt aktualiseras då inte för dessa 

uppgifter. 

6.2.1 Vårdslösa förtiganden 

Det har förts en diskussion om huruvida det skall vara möjligt att ålägga säljaren en 

upplysningsplikt även då han inte haft insikt i vissa av målföretagets egenskaper, men 

då han borde ha haft det. I doktrinen råder stor meningsskiljaktighet i ämnet och det 

finns ingen vägledande rättspraxis.
101

 Det är därför inte möjligt att ge ett generellt svar 

på frågan huruvida vårdslösa förtiganden skall omfattas av en upplysningsplikt och så-

ledes utgöra en avtalsrättslig ogiltighetsgrund. Slutsatsen som kan dras är att vårdslöshet 

inte kan anses vara tillräckligt för att grunda ansvar för utelämnade uppgifter. 

6.3 Omständigheter som utvidgar respektive begränsar upplys-

ningsplikten 

Allmän upplysningsplikt i generell mening är svår att konstatera. Det är nödvändigt att 

med hänsyn till parternas inbördes förhållande bedöma huruvida upplysningsplikt före-
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ligger. De omständigheter som kan utvidga upplysningsplikten är bland annat företro-

endeförhållande, släktskap och vänskap, avtalsförhandlingar och avsiktsförklaringar 

samt det faktum att en part har en underlägsen ställning gentemot den andre parten. 

På samma vis som upplysningsplikten kan utökas till följd av de omständigheter som 

omnämnts ovan, finns det även omständigheter som kan begränsa upplysningsplikten. 

Exempelvis kan köparens undersökningsplikt, säljarens friskrivningar samt köparens 

och säljarens insyn i och kunskap om köpobjektet begränsa upplysningspliktens omfatt-

ning. Uppräkningen av exemplen är endast exemplifierande och icke uttömmande. 

6.4 Upplysningsplikt vid företagsförvärv 

Allmänt sett rör säljarens upplysningsplikt endast faktiska förhållanden, och inte hypo-

teser eller prognoser. En säljare behöver normalt sett inte påpeka för en köpare om vissa 

faror även om säljaren inser att köpet medför en större risk än vad köparen räknat med. 

Inte heller om säljaren känner till att köparen utfört en värdering av köpobjektet enligt 

en viss metod och använt fel variabler uppstår någon generell upplysningsplikt för sälja-

ren. Gränsen mellan en värdering och ett faktiskt förhållande är inte särskilt skarp och 

en allmän värdering, som påverkar kursen på ett värdepapper, torde kunna jämföras med 

ett faktiskt förhållande.
102

 Om en säljare har överlägsen kunskap inom en industrigren 

eller liknande, så omfattas inte heller denna kunskap av en generell upplysningsplikt.
103

 

Ovan har upplysningspliktens omfattning enligt allmänna avtalsrättsliga principer be-

handlats. För vissa avtalstyper finns dock särskilda regler som reglerar upplysningsplik-

ten för avtalstypens bestämda område. 

6.4.1 Upplysningsplikt vid överlåtelse av lös egendom 

Det föreligger ingen allmän undersökningsplikt för köparen som därför generellt sett 

kan utgå från att köpobjektet är felfritt. Köparen ansvarar enligt 20 § 2 st KöpL för att 

han gör en ordentlig undersökning av köpobjektet om han undersöker det eller blir 

uppmanad av säljaren att göra det. Det kan även åligga säljaren att delge köparen vissa 

uppgifter om köpobjektet. Det är dock med tveksamhet som kan påstås att med stöd av 
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17 § KöpL kan göras gällande att det föreligger en upplysningsplikt.
104

 I grunden är det 

säljarens vetskap om felaktigheter, såväl som köparens förväntningar, på köpobjektet 

som föranleder felansvar, snarare än säljarens underlåtna upplysningar. Säljaren ansva-

rar för felet oavsett om han känner till det eller inte. Då säljaren ansvarar även om han 

inte känner till felet kan det rimligen inte vara riktigt att påstå att det föreligger en upp-

lysningsplikt. Omständigheter som säljaren inte känner till kan säljaren inte heller upp-

lysa om. 17 och 20 §§ KöpL utgör istället ett incitament för säljaren att lämna informa-

tion till köparen och på så sätt försätta denne i ond tro vad gäller eventuella felaktighe-

ter. På så vis har inte köparen längre några befogade förväntningar. Martinsson hävdar 

att det inte kan göras gällande någon upplysningsplikt alls inom ramen för 17 § KöpL, 

eftersom säljaren ansvarar oberoende av ond tro.
105

 

Genom att utforma de allmänna reglerna om säljarens felansvar på det sätt som skett, så 

framgår det av förarbetena till KöpL att säljaren får en ”indirekt upplysningsplikt”. Säl-

jaren måste i vissa fall ge köparen upplysning om relevanta brister i köpobjektet för att 

undgå felansvar.
106

 Med indirekt upplysningsplikt avses således säljarens möjligheter att 

genom upplysning undgå felansvar. 

Hultmark och Håstad har dock argumenterat för en upplysningsplikt grundad på 17 § 

KöpL. Håstad menar att det visserligen är onödigt att använda begreppet upplysnings-

plikt i de fall ansvaret är strikt, men säger samtidigt att begreppet kan användas i situa-

tioner där ansvaret grundas på att säljarens tystnad är sviklig, ohederlig eller klander-

värd.
107

 Det är enligt Håstad inte uteslutet att ansvar grundas på vetskap och klandervärd 

tystnad, trots att ansvar även kan grundas på köparens befogade förväntning.
108

 Enligt 

Hultmark är inte felbegreppet uttömmande reglerat i 17 § KöpL och det skulle därför 

vara olämpligt om det inte var möjligt att beakta säljarens försummade upplysningsplikt 

inom ramen för stadgandet.
109
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6.5 Säljarens tystnad och insyn i verksamheten 

Vid förhandlade aktieköp kan säljarens tystnad i många fall anses stärka köparen i den-

nes förväntningar om bolaget och dess verksamhet. Följden kan då bli att köparens tidi-

gare obefogade förväntningar blir befogade. En köpares förväntning kan vara befogad 

trots att den är omedveten.
110

 Detta gäller särskilt om köparen till säljaren har förmedlat 

sina förväntningar på förvärvet och om säljaren har en god insyn i bolaget. Det kan an-

ses vara rimligt att då säljaren har insyn i bolaget, har han även kännedom om förhål-

landen som är viktiga för köparen. Säljaren kan då komma att svara enligt 17 § 3st al-

ternativt 19 § 1st KöpL. Adlercreutz anser att det föreligger en upplysningsplikt enligt 

33 § AvtL, om en säljare har kännedom om konkreta interna förhållanden som kan på-

verka bolagets värde.
111

 Hultmark delar Adlercreutz uppfattning och gör gällande att an-

ledningen till en sådan upplysningsplikt kan vara att en köpare utgår från att en person 

med insyn i bolaget också lämnar ut viktiga upplysningar.
112

 Det kan dock även anses 

vara ett rimligt antagande att köparen inte kan dra alltför långtgående slutsatser av sälja-

rens tystnad och att hans obefogade slutsatser kanske inte blir befogade av säljarens 

tystnad. Sacklén menar dock att köparen bör kunna räkna med att bli upplyst om sälja-

ren av en tillfällighet fått reda på uppgifter som visar att köparens antaganden om bola-

get och dess verksamhet är felaktiga.
113

 

6.5.1 Hemlig information 

En säljare av samtliga aktier i ett aktiebolag riskerar inte skadeståndsansvar för att han 

lämnar ut hemlig information eftersom säljaren själv beslutar om talan om skadestånds-

anspråk skall väckas. För säljarens del uppkommer dock en annan konfliktsituation när 

det gäller upplysningar till en eventuell köpare. Om den eventuelle köparen är en kon-

kurrent och den aktuella informationen utgör företagshemligheter, tar säljaren en myck-

et stor risk när han lämnar informationen eftersom han riskerar att förvärvet aldrig 

genomförs. Oftast kan dock köparen inte tillgodogöra sig den hemliga informationen på 

annat sätt än genom säljaren, och säljaren skall vara väl medveten om huruvida informa-
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tionen är av stor betydelse för värderingen av bolaget. Det kan i detta fall väckas en frå-

ga om rimligheten av att kräva att säljaren innan köpeavtal slutits skall lämna hemliga 

upplysningar. Vägledande rättspraxis finns inte på området och rättsläget tycks vara 

ovisst. 

Hultmark menar dock att säljaren har en upplysningsplikt i den här situationen och att 

säljaren har ett köprättsligt ansvar om köparen inte fått tillräckligt med information. De 

köprättsliga reglerna är ju dock som bekant dispositiva och säljaren kan därför friskriva 

sig från denna typ av ansvar.
114

 I realiteten är det svårt att få köpare att hålla med om en 

sådan friskrivning från företagshemligheter och det vanliga kan därför vara att parterna 

istället upprättar ett sekretessavtal inför avtalsförhandlingarna för att på så vis undvika 

att hemlig information sprids. 

Aktiebolagsrättsliga principerna kan i dessa fall aktualiseras då dessa konstituerar grän-

sen för målföretagets tillåtna informationslämnande. Generalklausulerna i 7 kap 47 § 

och 8 kap 41 § ABL kan i princip komma att begränsa informationslämnande under 

förutsättning att ett sådant förfarande innebär en otillbörlig fördel åt aktieägare eller an-

nan, till nackdel för bolaget eller annan aktieägare. Köpare utan tidigare aktieägande fal-

ler inom personkategorin ”annan”.
115

 Ett annat sätt att försöka finna en aktiebolagsrätts-

lig gräns för informationslämnandet är att se till bolagsledningens allmänna vårdplikt, 

som inkluderar en tystnadsplikt avseende angelägenheter vars yppande kan medföra 

skada för bolaget.
116

  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det inte finns några preciserade begräns-

ningar eller förbud rörande informationslämnandet vid företagsbesiktning. Det är sna-

rast så att informationslämnande är tillåtet inom rimliga gränser. Att företagsförvärv 

skulle försvåras genom begränsningar avseende informationslämnandet är inte ända-

målsenligt för en normgivning som syftar till att främja en aktiv ägarfunktion.
117

 Före-

tagsbesiktning skall inte i sig vara otillbörlig på det sätt att det gynnar en aktieägare 

framför en annan utan snarast vara ett medel för att garantera aktiernas fria överlåtbar-

het. 
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7 Köparens undersökningsplikt 

I detta kapitel kommer en undersökning av köparens förpliktelser att äga rum, dock med 

klar tyngdpunkt på undersökningsplikten. Undersökningspliktens omfattning utreds. 

Kapitlet behandlar undersökningens omfattning både innan företagsförvärvet och även 

efter detta. 

7.1 Begreppet undersökningsplikt 

Det åvilar köparen att under vissa omständigheter undersöka godset. Begreppet under-

sökningsplikt är emellertid missvisande. Undersökningen företas normalt i köparens in-

tresse för att denne skall undvika att gå miste om möjligheten att åberopa fel. Det är 

alltså frågan om en undersökning i köparens eget intresse och inte en skyldighet gent-

emot säljaren eller köparen själv. Trots att begreppet undersökningsplikt inte är helt 

passande kommer uttrycket att användas i fortsättningen. Detta eftersom begreppet får 

anses allmänt vedertaget.  

7.2 Undersökningspliktens uppkomst 

Köparens undersökningsplikt kan inte granskas helt fristående från andra regler i KöpL. 

Undersökningsplikten är sammankopplad med vad som skall anses utgöra fel i köpob-

jektet. Följden av en utebliven undersökning är att köparen inte kan göra gällande felet. 

Undersökningsplikten är reglerad i 20 § KöpL. Ur 20 § KöpL framgår att köparen inte 

såsom fel får åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet. Avviker varan från vad 

som avtalats föreligger ett fel enligt 17 § 1 st KöpL. Ett fel föreligger i dessa fall utan att 

bedömning om köparens befogade förväntningar måste ske, därmed får 20 § 1st KöpL 

en självständig betydelse. För att köparen skall förlora rätten att åberopa felet krävs att 

han varit medveten om omständigheten samt att han haft en uppfattning om omständig-

hetens betydelse.
118

 Första stycket får anses ge uttryck för en grundläggande avtalsrätts-

lig regel och den egentliga undersökningsplikten är således reglerad i 20 § 2 st KöpL.
119

 

KöpL ålägger inte en förvärvare av ett bolag en generell plikt att undersöka förvärvsob-

jektet, utan utgångspunkten är att köparen inte har någon undersökningsskyldighet för 
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omständigheter som säljaren ansvarar för. Situationen ändras om köparen underlåter att 

på säljarens uppmaning göra en undersökning av varan. Konsekvenserna av en underlå-

tenhet är att köparen är förhindrad att åberopa de fel som han borde ha upptäckt vid en 

undersökning. Detta gäller dock inte i de fall då säljaren handlat i strid mot tro och he-

der. Om köparen på eget initiativ företar en undersökning måste han göra detta nog-

grant. En köpare som företar en slarvig undersökning är förhindrad att åberopa sådana 

fel som han borde ha upptäckt vid undersökningen. Andra ”dolda” fel kan dock förvär-

varen fortfarande göra gällande. En köpare som utför en slarvig undersökning är alltså i 

ett sämre läge än en köpare som helt struntat i att företa en undersökning. Detta förutsät-

ter dock att undersökningsplikten för den senare inte har aktualiserats på grund av sälja-

rens uppmaning att undersöka eller någon annan anledning.
120

 

Det krävs inte någon i ord uttrycklig uppmaning av säljaren för att en undersöknings-

plikt skall utlösas. Det är fullt tillräckligt att säljaren förevisar köpeobjektet eller håller 

det tillgängligt för granskning.
121

 Det är vanligt att säljaren önskar få med en klausul i 

avtalet med innehållet att köparen beretts tillfälle att undersöka bolaget. Innehållet i en 

sådan klausul är förmodligen att anse som en uppmaning till köparen att undersöka.
122

 

Verkan av klausulen blir att köparen inte får göra gällande fel som han bort upptäcka 

vid en undersökning. 

I doktrin har diskuterats huruvida en undersökningsplikt kan aktualiseras i de fall då kö-

paren har anledning att misstänka att ett fel föreligger trots att säljaren inte har uppma-

nat honom att undersöka.
123

 I dessa fall konstateras att 20 § 1 st KöpL inte är tillämplig 

eftersom köparen inte måste inse felet. Inte heller 20 § 2 st KöpL är tillämpligt, efter-

som köparen inte undersökt varan. Andra stycket innebär att köparen inte är skyldig att 

skaffa sig ytterligare information. Men den information köparen faktiskt har påverkar 

vad han bort förstå och kan därmed förhindra honom att göra gällande fel, därmed kan 

det vara lämpligt att skilja mellan avtalade villkor och befogade förväntningar. Det kan 

tyckas att en misstanke om felens existens medför att några befogade förväntningar inte 
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kan anses föreligga avseende egenskapen. Misstänker köparen att något inte förhåller 

sig på ett visst sätt, saknar han normalt fog för att förutsätta att ett annat förhållande fö-

religger. Samma resonemang kan inte föras vad gäller avtalade egenskaper.  

Slutsatsen är att en misstanke inte aktualiserar en undersökningsplikt, men den kan på-

verka omfattningen av en redan aktualiserad plikt att granska. Dock påverkar en miss-

tanke bedömningen om huruvida ett fel föreligger enlig 17§ 3 st KöpL. 

En undersökningsplikt kan även följa av handelsbruk eller sedvänja.
124

 En förutsättning 

för att ett handelsbruk skall få företräde framför lagen är att det generellt accepterats och 

efterföljs inom den aktuella branschen. Det krävs att handelsbruket är att anse som stad-

gat, det vill säga att det utmärker sig för en verklig fasthet och varaktighet.
125

 Att ett så-

dant handelsbruk, innebärande att köparen utan anmaning måste utföra en due diligence, 

föreligger kan diskuteras, dock är undersökningen att föredra då det är i nuläget råder en 

utvecklad sedvänja att utföra due diligence-undersökning innan ett bolag förvärvas. 

7.2.1 Due diligence-undersökning 

En due diligence inleds vanligen genom att köparen sänder en förfrågan till säljaren om 

det material han önskar granska. Köparen kan styra undersökningsprocessen genom att 

välja vad han vill begära in. Därför synes undersökningen vara att betrakta som frivillig 

och företagen på köparens initiativ. Det råder olika uppfattningar om detta i doktrin. 

Vissa betraktar en due diligence som en till köparen riktad allmän uppmaning att under-

söka.
126

  En särskild bedömning bör dock ske i det enskilda fallet. Håller säljaren mate-

rial tillgängligt får det normalt ses som en uppmaning till köparen att undersöka detta. 

Sacklén anser att det är marknadspraxis att en sådan undersökning företas före företags-

förvärv.
127

 Han är av den uppfattningen att det vid företagsförvärv inträder en undersök-

ningsplikt även utan konkret uppmaning från säljaren. Om säljaren ger köparen tillfälle 

att ta del av bolagets räkenskaper anses det normalt som en uppmaning att undersöka 

dessa. Men köparen kan vanligen utgå ifrån att redovisning skett i enlighet med god re-
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dovisning sed, så detta förhållande behöver han inte undersöka utan särskild uppma-

ning. Som huvudregel sker alltid en värdering av bolaget innan ett aktieförvärv. Vanli-

gen gör köparen en sådan värdering själv. Informationen som fås vid en sådan värdering 

kan sedan ligga till grund för det kapitalet köparen är beredd att satsa. En på eget initia-

tiv gjord värdering innebär inte att köparen måste undersöka alla omständigheter som 

värderingen grundas på, men att dra en gräns mellan värdering och undersökning kan 

vara mycket svårt. Det har därför i doktrin förespråkats att en undersökning alltid skall 

äga rum vid ett förvärv.
128

 Detta eftersom en värdering inte kan vara möjlig utan en un-

dersökning. 

I NJA 1974 A 4 erhöll en köpare före förvärvet av en mindre åkerirörelse uppgifter 

om rörelsens omsättning under en viss period. Majoriteten i HD (tre justitieråd ) ansåg 

att köparen hade fog för uppfattningen att den omsättning som uppgivits var jämt 

spridd över perioden. Köparen hade därför ingen skyldighet att utan anmaning under-

söka att så verkligen var fallet. Slutsatsen är att det inte föreligger någon generell för-

pliktelse att utan anmaning undersöka ett företag, varken vid inkråms- eller aktiebo-

lagsöverlåtelser. Utgången i fallet stämmer även väl överens med såväl lagtext som 

motivuttalanden. Dock är det av handelsbruket vanligt med due diligence-

undersökning och därför är det numera mer välresonerat av företag att företa denna. 

I vissa fall kan köparen vara ursäktad från att följa säljarens uppmaning att undersöka 

köpobjektet. Detta kan vara fallet då varan befinner sig på annan ort eller då en under-

sökning blir särskilt kostsam eller besvärlig.
129

 Köparen kan dock inte ha framgång med 

att påstå att han saknade tillgång till sakkunniga.
130

 Vad gäller företagsförvärv är om-

ständigheterna något speciella.  

Slutligen kan diskuteras om en due diligence kan anses som en särskilt kostsam och be-

svärlig utredning, vilket befriar köparen från plikten att undersöka företaget. I de flesta 

fall utgör detta inte en giltig ursäkt vid företagsförvärv, det är snarare en förhandlings-

fråga. Köparen kan genom avtal begränsa rättsverkningarna av en sådan undersökning 

och även kostnaden kan regleras genom att parterna utformar avtalet med hänsyn till 

dessa faktorer. 
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7.3 Undersökningspliktens omfattning 

Som tidigare har diskuterats är köparen förhindrad att åberopa fel som han borde ha 

märkt vid en undersökning. Han får inte heller åberopa fel som beror på att en synbar 

risk har förverkligats.
131

 Enligt motiven framgår att vad köparen borde upptäcka skall 

avgöras med hänsyn till den grad av omsorg som kan krävas av en person i köparens 

ställning.
132

 Undersökningens omfattning avgörs således med hänsyn till de specifika 

omständigheterna i fallet, varför hänsyn även tas till köparens sakkunskap. 

Det är svårt att uppställa någon generell bedömningsgrund för hur omfattande en under-

sökning av ett företag skall vara. Säljarens beteende kan inverka på undersökningens 

omfattning, t.ex. om han lämnat uppgifter eller garantier. Det krävs även att beakta hu-

ruvida felet varit svårt eller lätt att upptäcka. Hänsyn måste också tas till tidsfaktorn, det 

vill säga ifall undersökningen utförts under tidspress samt parternas inbördes relation. 

Undersökningens omfattning påverkas således av flera olika faktorer. 

7.3.1 Betydelse av säjarens lämnade garantier, enuntiationer och allmänt 

lovordande 

Garantier är otvetydiga utfästelser, vilka utgör beståndsdelar av avtalet.
133

 Säljaren åtar 

sig i dessa fall ett uttryckligt ansvar för vissa förhållanden.
134

 Garantier syftar oftast dels 

till att fastslå bolagets standard och dels till att begränsa en köpares undersökningsskyl-

dighet. I propositionen till KöpL framgår att säljarens uppgifter vanligen befriar köparen 

från plikten att undersöka varan.
135

 Bland praktiker råder en spridd uppfattning att garan-

tin gäller fullt ut och att köparen är befriad från en undersökningsskyldighet på de om-

råden säljaren lämnat en garanti. Bland teoretiker har dock ofta garantins effekter på un-

dersökningsplikten ansetts mindre långtgående.
136

 Särskilt gäller detta för fall då säljaren 

                                                 
131

 Håstad, T., Den nya köprätten, 1998, s. 87. 

132
 Prop. 1988/89:76, s. 94. 

133
 Se bilaga A. 

134
 Karlgren, H., Utfästelse och enuntiation, 1970, s. 126. 

135
 Prop. 1988/89:76, s. 94. 

136
 Johansson, A., Undersökningsplikt vid aktiebolagsförvärv, 1990, s. 86. 



 

 
42 

uppmanat köparen att undersöka eller då köparen rent faktiskt känt till det verkliga för-

hållandet bakom garantin. 

Utgångspunkten kan vara att en preciserad garanti inte neutraliseras av en uppmaning av 

säljaren att undersöka företaget.
137

 En säljare bör inte uppmuntras att lämna dubbla bud-

skap. I fall då säljaren inte vill stå för uppgiften bör han således underlåta att avgiva en 

garanti. Säljaren har dessutom även möjligheten att söka kompensation för garantin ge-

nom köpeskillingen. En garanti påverkar förmodligen köpeskillingen eftersom säljaren 

tar en större risk. Annorlunda förhåller det sig med mer allmänt hållna utfästelser. I des-

sa fall kan det finnas anledning att låta köparen, genom en preciserad anmaning, be-

gränsa garantins räckvidd.
138

 Uppmaningen kan tolkas som att säljaren garanterar de öv-

riga egenskaperna, men att köparen bör undersöka de egenskaper som säljaren specifikt 

anmodat honom att göra. Det bör också kunna krävas av säljaren att han på ett tydligare 

sätt rättar en uppgift för det fall han inte vill ansvara för den.
139

 Det får dock undersökas 

hur köparen uppfattade den aktuella situationen. Av avgörande betydelse är hur konkre-

ta och bestämda de olika lämnade uppgifterna är. Även sättet för en uppmanings fram-

förande har viss betydelse. En klar uppmaning har större relevans än en tolkningsvägen 

utläst anmaning att undersöka.
140

 Föreligger en oklarhet bör säljaren få bära de negativa 

konsekvenserna av en sådan, eftersom säljaren gett upphov till den oklara situationen. 

I fall då förvärvaren företar en undersökning på det området som täcks av en garanti blir 

rättsläget mer osäkert. Håstad menar att en garanti förmodligen förtas i de fall köparen 

väljer att undersöka det specifika området. Rättsläget måste dock betecknas som osä-

kert.
141

 Av 18 § KöpL framgår att säljaren tydligt skall rätta en uppgift för att undgå an-

svar för densamma. Enligt systematiken i KöpL är emellertid 18 § underordnad 20 § 2 

st, men i praktiken kanske det förhåller sig något annorlunda. Förhållandet påverkas 

även av hur preciserad frågelistan är vid en due diligence. Väljer köparen att inte under-

söka det aktuella området så försummar han inte undersökningsplikten. Vidare måste 
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man beakta en annan tolkningsmöjlighet. Efterfrågar köparen en garanti, på grund av att 

han är osäker på om varan är behäftad med fel och han möjligen bort upptäcka felet, kan 

denna utfästelse vara att tolka så att den skall gälla oavsett vad köparen bort upptäcka. 

Detta förhållande kan vara vanligt vid en företagsöverlåtelse eftersom det är svårt att i 

alla avseende försäkra sig om förvärvsbolagets standard. I och med en sådan tolkning 

tar parternas avtal över den reglerande verkan av 20 § 2 st KöpL, eftersom lagen är av 

dispositiv karaktär.
142

 Sammanfattningsvis kan konstateras att en garanti inte neutralise-

ras utan vidare av att köparen företar en undersökning. 

I vissa fall lämnas garantier efter det att en undersökning av företaget har ägt rum. Detta 

sker vanligen då båda parter varit medvetna om felet och garantin avser då ett åtagande 

från säljarens sida att korrigera felet. Som huvudregel enligt KöpL gäller att köparen 

inte kan åberopa garantin om han, vid avtalsslutet, kände till felet.
143

 Ett särskilt åtagan-

de från säljaren att korrigera ett sådant fel kan dock regleras av ett särskilt avtal, och 

inte med hjälp av KöpL.  

Även om säljaren inte givit köparen några uttryckliga garantier kan det finnas fall då 

dennes undersökningsplikt kan vara begränsad på grund av säljarens beteende. Med säl-

jarens beteende åsyftas i detta sammanhang främst uppgifter som säljaren lämnat om 

objektets standard, men vars riktighet han inte garanterat. Uppgiften måste vara tillräck-

ligt preciserad och bör rent allmänt sett vara ägnad att inge köparen en tillit om att köp-

objektet har en bra egenskap eller saknar en dålig egenskap. Denna typ av uppgifter 

uppkallas enuntiationer.
144

 En skiljelinje måste dras mellan enuntiationer och allmänt 

lovordande. Den senare typen av uppgifter är så oprecisa att det är svårt att fastslå en 

konkret standard, säljaren kan därför inte hållas ansvarig för dessa.
145

 Det får i affärs-

sammanhang anses naturligt att säljaren, i allmänna ordalag, beskriver köpobjektet så 

positivt som möjligt. Köparen saknar därför anledning till att fästa tilltro till uppgifter 

                                                 
142

 Håstad, T., Den nya köprätten, 1998, s. 88. 

143
 Se 20 § 1 st KöpL. 

144
 Grauers, F., Fastighetsköp, 2001, s. 138 och Karlgren, H., Utfästelse och enuntiation, 1970, s. 126. 

145
 Johansson, A., Undersökningsplikt vid aktiebolagsförvärv, 1990, s. 98f. 



 

 
44 

som är allmänt hållna eller är av vag karaktär. En allmänt hållen uppgift kan således inte 

åberopas när plikten att företa en undersökning väl har aktualiserats.
146

 

Ett rättsfall som behandlar enuntiationers inverkan på undersökningsplikten är NJA 

1961 s. 330. Svaranden (I) hade överlåtit sin kioskrörelse till käranden (H). H hade ta-

git del av de tillstånd till drivande av rörelsen som I innehade. När sedermera H an-

sökte om tillstånd fick denne avslag. H önskade bedriva kaférörelse med utvidgat öp-

pethållande, medan den tidigare ägaren I hade bedrivit fruktaffär med kaffeförsäljning. 

Något sådant tillstånd kunde dock inte erhållas lagligen. Den tidigare ägaren hade 

dock i god tro bedrivit en sådan rörelse. HovR fann att ett fel förelåg, men att felet 

kunde upptäckas eftersom det framgick av de handlingar som företetts för H att något 

sådant tillstånd inte kunde erhållas. Men HovR fann att eftersom I ”som uppenbarli-

gen opåtalt hållit affären öppen utöver vanlig affärstid och bedrivit kaffeservering vid 

förhandlingar muntligen lämnat uppgifter av annan innebörd, däribland […] att det var 

den enda affären i Göteborg som kunde få sådana papper. Med hänsyn härtill och till 

övriga omständigheter kan det ej anses, att H enligt 47 § KöpL gått förlustig rätten att 

åberopa felet.” Domen kom inte att ändras av HD.  

Slutsatsvis kan presenteras att garantier och enuntiationer normalt utgör ett giltigt skäl 

för köparen att underlåta att undersöka de områden som omfattas av uppgiften. Karaktä-

ren av de lämnade uppgifterna påverkar plikten att undersöka. Ju mer konkreta och be-

stämda säljarens uppgifter är, desto större betydelse får de vid bedömningen av huruvi-

da köparen uppfyllt sin undersökningsplikt eller inte. Om köparen trots säljarens uppgift 

företar en undersökning undanröjs inte säljarens ansvar helt, utan de lämnade uppgifter-

na påverkar fortfarande omfattningen av säljarens undersökningsplikt. 

7.3.2 Köparens sakkunskap 

Även köparens sakkunskap inverkar på undersökningsplikten. Det skiljs mellan den 

sakkunskap köparen rent faktiskt innehar och den kunskap han borde ha. Det framgår 

inte av lagtexten huruvida man ställer ett objektivt krav eller om kravet avser att vara 

individuellt. I motiven till KöpL framgår dock att hänsyn skall tas till köparens indivi-

duella kunskap.
147

 Även i doktrinen verkar uppfattningen vara att man bör ta hänsyn till 

vem köparen är.
148
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Ett objektivt krav medför att köparen måste anlita expertis om han inte själv besitter 

kunskapen.
149

 Förvärv av bolag är av rent kommersiell natur och vid sådana typer av 

förvärv finns det förmodligen en större anledning att kräva mer av köparen, därmed en 

objektiv miniminivå bör kunna uppställas. 

I NJA 1974 A 4 gjorde minoriteten ett intressant uttalande avseende undersöknings-

pliktens omfattning rörande ett förvärv av en åkerirörelse. Minoriteten ansåg att det 

faktum att köparen saknat förmågan att bedöma bokföring inte kunde åberopas som 

stöd för att frita honom för en underlåten undersökning. Om köparen saknat sådan 

förmåga, skulle han ha anlitat sakkunnig hjälp. HD:s majoritet tog dock aldrig ställ-

ning till frågan eftersom de inte ansåg att någon undersökningsplikt hade aktualiserats.  

Köparens fackkunskaper får en betydelse då en köpare med stora kunskaper bedöms 

hårdare än en köpare som saknar dessa kunskaper. Hultmark är av den uppfattningen att 

det förmodligen existerar vissa minimikrav för köparens undersökning. Köparen får inte 

vara ”hur dum som helst”.
150

 Men att ålägga en köpare en skyldighet att alltid anlita 

sakkunskap kan i vissa fall anses vara strängt eftersom kostnaden för anlitande av ex-

pertis även bör beaktas och ställa den kostnaden i relation till köpeskillingens storlek. 

Kostnaden för fackkunskap får således inte vara oproportionerligt stor. 

I 1905 års köplag ställdes högre krav på en köpares undersökning vid kommersiella köp 

än vid civilköp. I den nuvarande KöpL görs ingen sådan åtskillnad, men Hultmark anser 

att en mera omfattande undersökning i kommersiella sammanhang bör krävas.
151

 

Det råder en osäkerhet inom området, dock framstår det mer som en lösning att en ob-

jektiv miniminivå måste uppställas, en sådan får inte vara alltför låg. För att minimini-

vån bör vara relativt hög talar själva förvärvstypen. Något som ytterligare talar i skär-

pande riktning är att ett företagsförvärv är av rent kommersiell natur och att köparna 

normalt är väl insatta i förfarandet. Köparen bör dock normalt inte vara tvungen att före-

ta en speciell analys med hjälp av en professionell metod, utan säljaren ansvarar för 

dolda fel, som kräver extraordinära undersökningar för att upptäckas.  
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7.3.3 Tid för företagsbesiktning 

En undersökning av ett företag begränsas vanligen av de givna tidsfaktorerna. I vissa 

fall måste en undersökning företas under tidspress. Frågan är då om tidsaspekten påver-

kar omfattningen av undersökningsplikten. Omfattningen av köparens undersökning är 

beroende av tidsfaktorn. Erhåller inte köparen tillräckligt med tid, kan säljaren inte hel-

ler kräva att han företar en lika grundlig undersökning. I de fall tidsrymden inte ger ut-

rymme för en tillräcklig undersökning, kan inte en anmaning från säljaren att undersöka 

förta köparens möjlighet att åberopa felet.
152

 Det uppkommer en osäkerhet vid bedöm-

ningen om tidsfaktorn i fall då en viss tidsrymd erhållits, men köparen påstår att den va-

rit otillräcklig. Den relevanta nödvändiga tidsfaktorn måste bedömas i varje enskilt fall, 

köparens undersökningsplikt får dock inte påverkas om köparen själv orsakat tidspres-

sen. Har köparen inte haft tillräcklig tid så bör han uppmärksamma säljaren på detta 

förhållande. Vidare bör köparen även se till att uppgifter om tidsbristen förs in i avtalet. 

7.3.4 Parternas relation 

Säljarens och köparens relation till varandra kan ha betydelse för undersökningsplik-

ten.
153

 En part som har goda skäl att fästa stor tillit till en annan person, har ofta en be-

fogad anledning att inte misstänka att det föreligger fel.
154

 Denna faktor kan spela roll 

vid bedömning av noggrannheten av företagen av köparen undersökning och vilken om-

fattning undersökningen skulle ha fått. 

I ett norskt rättsfall, NRt 1935 s. 1079, var det frågan om en försäljning av ett aktiebo-

lag. Bolaget hade sedan starten gått med en kraftig förlust och hade förbrukat allt ak-

tiekapital. Trots detta uppgav säljarna i en försäljningsannons bl.a. ”Sikke inntektsb-

ringende levevei for dyktig forretningsmann.” Vidare upprättade säljarna framtidspro-

gnoser som visade på goda förtjänstmöjligheter. Säljarna försökte undgå ansvar för 

sina vilseledande uppgifter med hänvisning till att köparen brustit i sin undersök-

ningsplikt. Förvisso ansåg domstolen att köparen varit oförsiktig, men med hänvisning 

till att en av säljarna varit hans personlige vän och att köparen fäst tillit till denne så 

hade han inte varit skyldig att företa en undersökning. 
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7.3.5 Svårundersökt målbolag och faktorer som främst bör undersökas 

En viktig faktor som avgör om köparen borde ha upptäckt ett fel eller inte är om objek-

tet är lätt eller svårt att undersöka.
155

 Informationsmängden som en köpare får tillgång 

till vid ett företagsförvärv kan vara mycket stor. Därmed blir uppgiftsmassan svåröver-

skådlig för köparen. Den stora mängden information medför att undersökningen blir 

praktiskt svårhanterlig.
156

 I sådana situationer bör köparen ändå företa en noggrann un-

dersökning av materialet eftersom köparen förmodligen inte skall kunna ha framgång 

med att åberopa att han fått för mycket information. Tidsaspekten måste dock beaktas. 

Har en tidspress förelegat kan man inte kräva lika mycket avseende undersökningens 

noggrannhet. 

Vissa poster bör köparen vara extra uppmärksam på och undersöka till exempel de pos-

ter där säljaren har en stor valmöjlighet att inte skriva ned värdet. Säljaren kan ändra ba-

lansräkningen bland annat genom: goodwill, maskiner, inventarier, att åsätta lagret ett så 

högt värde som möjligt, att inte skriva av osäkra kundfordringar, samt att aktivera orga-

nisations-, marknadsförings- och utvecklingskostnader så att de redovisas som invester-

ingar.
157

 Undersökningen bör läggas upp efter väsentlighet och risk.
158

 Detta synsätt 

stämmer även väl överens med hur revisorer arbetar. Undersökningens inriktning kom-

mer därmed att skifta beroende på dels den aktuella branschen och dels hur det konkreta 

företaget är beskaffat. På området har FAR
159

 utfärdat rekommendationer vilka kan vara 

vägledande. Man bör även beakta kostnaden för en fullständig undersökning och sätta 

denna i relation till felet.  Det kan dock konstateras att det ligger i köparens intresse att 

göra en fullständig undersökning av de posterna som bedöms vara av relevans i det en-

skilda fallet. 

7.3.6 Undersökning av förhållanden som säljaren inte ansvarar för 

En skiljelinje kan dras mellan en undersökning som köparen utför avseende sådana för-

hållanden som säljaren kan bli ansvarig för och en undersökning av sådana förhållanden 
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säljaren inte kan ansvara för. Vissa faktorer skall en köpare själv stå risken för. Ett så-

dant förhållande kan vara köparens antagande om den framtida utvecklingen. Ett fel fö-

religger normalt inte avseende sådana antaganden. Köpobjektet avviker i dessa fall inte 

från vad köparen med fog kunnat förutsätta.
160

 En framtida utveckling kan inte anses 

utgöra fel i objektet, dessutom skall köparen alltid vara medveten om att det är ett osä-

kert antagande och ingen absolut sanning. Undantag föreligger för de fall då säljaren 

lämnat en utfästelse avseende framtiden. I dessa fall förefaller undersökningsplikten 

som en ytterst onaturlig plikt, då undersökningen företas helt i köparens eget intresse. 

7.3.7 Due diligence i relation till 20 § KöpL 

Due diligence-undersökning medför normalt en mer noggrann undersökning än vad 20 

§ KöpL kräver. Genom en due diligence granskar köparen i stort sett samtliga förhål-

landen i målbolaget och undersökningen utförs vanligen av anlitad expertis. Undersök-

ningsplikten i KöpL innebär nödvändigtvis inte att alla förhållanden behöver granskas. 

Dessutom uppställer KöpL inte något krav på att köparen vid sina undersökningar måste 

anlita en extern expertis. Parterna reglerar normalt via avtal hur omfattande en due dili-

gence skall vara och vilka rättsverkningar en sådan undersökning skall ha. Det har tidi-

gare nämnts att om det framgår att köparen har beretts möjlighet till en due diligence så 

har undersökningsplikten enligt KöpL aktualiserats. Ett problem kan dock uppkomma 

då parterna använder ordet due diligence i sitt avtal. Detta kan medföra att det åvilar kö-

paren en strängare undersökningsskyldighet eftersom en due diligence vanligen är mer 

omfattande än den i KöpL lagstadgade undersökningsskyldighet.
161

 

7.4 Köpeavtalets utformning angående omfattning av due diligence 

Precis som övriga klausuler i avtalet är klausuler om företagsbesiktning föremål för för-

handling och sammanjämkande skrivningar. Säljaren står principiellt risken för köpa-

rens befogade förväntningar och kan därför vilja försäkra sig om att köparen bereds till-

fälle att undersöka målföretaget, för att flytta över risken till köparen. Sådana omstän-

digheter som säljaren inte står risken för, det vill säga icke avtalade och icke befogade 

omständigheter står köparen risken för oavsett om denne har vetskap om dem eller inte. 
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Säljaren har ett intresse av att köparen bekräftar att företagsbesiktning skett och kan där-

för vilja ha in en klausul om att köparen beretts tillfälle till företagsbesiktning. En sådan 

avtalstext kan se ut på följande sätt: 

Säljaren har berett köparen möjlighet att hos målföretaget och hos säljaren ta del av all 

information avseende målföretaget och dess verksamhet varvid köparen utfört en in-

gående företagsbesiktning hos målföretaget.
162

 

Syftet med en sådan skrivning kan vara att friskriva säljaren från ansvaret för eventuella 

fel. Säljaren kan även införa en sådan skrivning som uppmaning till köparen att utföra 

en undersökning. Formuleringen visar att köparens undersökningsplikt som stadgas i 20 

§ 2 st KöpL har aktiverats och detta intygas av köparen genom att denne undertecknar 

avtalet. En viktig faktor att ta hänsyn till är att om klausulen har tillkommit på säljarens 

initiativ kan det vara av vikt för köparen att i bevishänseende beskriva hur företagsbe-

siktningen faktiskt gått till. Därför föredras en mer preciserad klausul som beskriver 

förutsättningarna för undersökningen och specificera den information som tillgäng-

liggjorts, att ange när och i vilka former informationen tillgängliggjorts samt även i öv-

rigt visa de begränsningar som gjort i företagsundersökningen. Klausulen kan se ut på 

följande sätt: 

Säljaren har berett köparen möjlighet att ta del av den information om målföretaget, 

som av säljaren bedömts vara av väsentlig vikt för genomförande av förvärvet, avse-

ende målföretaget och dess verksamhet varvid köparen utfört en begränsad företags-

besiktning av överlämnad skriftlig information, enligt förteckningen i bilaga, som till-

gängliggjorts i ett datarum under tre arbetsdagar hos målföretagets revisor. Säljaren 

svarar för att tillgängliggjord information förmedlar en rättvisande bild av de förhål-

landen som påverkar köpet.
163

 

Med denna klausul svarar säljaren för de fel som inte borde upptäckas vid en analys av 

den information som finns med i den bifogade bilagan. Köparen visar genom denna ut-

formning att undersökningen begränsats genom inverkan från säljaren, exempelvis ge-

nom urval av presenterad information, inskränkt tidsperiod och begränsad möjlighet att 

ställa kompletterande frågor till målföretagets medarbetare. Genom att utforma köpeav-

talets klausuler så noggrant som möjligt undviker både köparen och säljaren risken att 

några tvister uppstår. Det ligger främst i köparens intresse att påvisa redan i köpeavtalet 

vad som är av vikt för denne att undersöka och bestämma på vilka grunder eventuella 
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fel kan framställas. Sammanfattningsvis kan konstateras att avtal med konkreta beskri-

vande klausuler kan vid senare tillfälle ha en befintligt stor roll då brist i säljarens ga-

ranti eller köparens due diligence-undersökning påvisas. 

7.5 Köparens undersökningsplikt efter förvärvet 

Köparen har en plikt att undersöka köpobjektet efter förvärvet och fel som han bort 

märka vid en sådan undersökning måste påtalas inom skälig tid. KöpL uppställer regler 

avseende preskription gällande ett eventuellt anspråk på grund av ett upptäckt felet. Kö-

paren måste framställa anspråk med anledning av fel inom två år från och med att han 

mottagit förvärvsobjektet.
164

 Köparen kan emellertid vara skyldig att framställa sina an-

språk på ett tidigare stadium efter en företagen undersökning.
165

 Undersökningsplikten 

efter köpet regleras i 31 § 1 st KöpL: 

”När varan har avlämnats skall köparen så snart omständigheterna medger det under-

söka den i enlighet med god affärssed”. 

Köparen har enligt KöpL en generell skyldighet att efter förvärvet företa en undersök-

ning i enlighet med god affärssed. Ändamålet med regleringen är att varna säljaren om 

att rättsförhållandet inte är avklarat och att förhindra att köparen utnyttjar sin hävnings-

rätt på ett spekulativt sätt.
166

 Vid företagsförvärv är kravet på undersökning efter förvär-

vet omfattande. Rättsläget är oklart om vid vilken tidpunkt undersökningen skall före-

tas. Johansson är av åsikten att det bör ske senast i anslutning till det årsbokslut som föl-

jer efter köpet.
167

 Som utgångspunkt gäller att ju större möjlighet ett snabbt uppdagande 

innebär att skadan kan minskas, desto tidigare bör köparen vara skyldig att undersö-

ka.
168

 En undersökning kan ta lång tid, speciellt då förvärvet avser ett stort företag, men 

det innebär inte att köparen kan vänta med att påbörja en undersökning. Liksom under-

sökningsplikten före köpet är undersökningsplikten efter köpet beroende av köparens 

förutsättningar. 
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8 Köparens möjlighet till riskminimering 

I detta kapitel framställs faktorer som kan påverkas av köparen för att minimera risker 

som ett företagsförvärv kan innebära. Parternas val av införande av garantikataloger i 

ett avtal undersöks och påföljderna beskrivs. Kapitlet behandlar även frågan om under-

sökningens relation till säljarens garantier i ett köpeavtal. Dessutom beskriver det hur 

företagsbesiktningen regleras i själva köpeavtalet och hur det påverkar besiktningen 

betydelse för parterna. 

De möjligheter för riskminimering som främst träder fram med tanke på uppsatsens syf-

te är att köparen genomför en due diligence och att köparen avkräver garantier från säl-

jaren. Vilket av dessa alternativ som köparen väljer beror självfallet på den specifika si-

tuationen. Det framstår dock som en klar lösning för köparen att föredra en kombination 

av dessa två möjligheterna.
169

 

8.1 Garantier i ett köpeavtal 

Säljarens garantier avseende målföretaget är en omfattande del av köpeavtalet och lig-

ger till grund för en av avtalets centrala funktioner: att identifiera och beskriva köpeob-

jektet. De garantier som infogas i köpeavtalet är många gånger av olika typer och har 

skiftande syften.
170

 Preskriptionstiderna för garantierna är ofta ett till två år men kan 

vara sex år efter tillträdet i fråga om skattegarantier. Även miljögarantier brukar ha en 

längre preskriptionstid.
171

 

I praktiken konkurrerar inte due diligence-undersökning och garantier med varandra 

utan utgör komplement. Undersökningen och garantikataloger förekommer sida vid sida 

i de flesta kommersiellt betingade företagsförvärv. Företagsbesiktningen utgör ett före-

byggande sätt att efter egen förmåga identifiera och kvantifiera risker. Garantierna å sin 

sida är ett reaktivt sätt för parterna att försöka fördela risker som uppmärksammas efter 

tillträdet, även sådan som inte kunnat identifieras under företagsbesiktningen och trans-
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aktionsprocessen i övrigt.
172

 En situation uppstår där i stort sett samma uppsättning 

egenskaper dels diskuteras som objektiva förutsättningar, dels besiktigas av köparen, 

dels garanteras av säljaren; denna situation kan anses vara förvirrande. Eftersom de två 

riskfördelningsverktygen företagsbesiktning och garantier måste tillåtas samexistera i de 

flesta företagsförvärv så är det avgörande att prioriteten mellan dem tydliggörs i avtals-

texten. 

En garanti innebär att säljaren utöver vad som framgår av beskrivningen av köpeobjek-

tet uttryckligen påtar sig ett ansvar för vissa förhållanden. Skillnaden i ansvar mellan att 

säljaren påstår något om ett visst förhållande respektive garanterar förhållandet är egent-

ligen inte så stor eftersom i båda fallen bär han ett ansvar för förhållandet.
173

 Det faktum 

att säljaren lämnat en garanti kan förbättra köparens möjligheter att få skadestånd för 

indirekt förlust.
174

 

Säljargarantier begärs oftast som en följd av köparens undersökningsproblem och till-

kommer vanligtvis av praktiska skäl och för att påverka förvärvsbeslutet. Garantins vik-

tigaste funktion bör vara att klargöra och precisera bestämmelserna om vad som skall 

anses som fel samt reglera reklamations- och preskriptionsfristerna. Garantin kan också 

reglera vilka påföljder som kan bli aktuella. Dels utvidgar de säljarens ansvar till att om-

fatta förhållanden som han i annat fall kanske inte skulle ha ansvarat för. Dels begränsar 

de köparens undersökningsplikt samt befriar köparens börda att visa kausalitet. Det an-

ses även att garantiåtaganden medför en omkastning av bevisbördan avseende tidpunk-

ten för felets uppkomst enligt huvudregeln i 21 § KöpL. Ett stort problem med garantier 

är om de skall anses beröra något som hör till felbedömningen eller om de är fristående i 

förhållande till den. Om de är fristående, omfattas de inte av köplagens reklamations- 

och preskriptionsfrister.
175
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Garantier kan även ha karaktär av friskrivning, då det inte är ovanligt att säljaren reser-

verar sig på så vis att han endast ansvarar för de förhållanden som han har känt till. Säl-

jarens vetskap om felet måste i ett sådant fall bevisas.
176

 

Garantier kan vara otydligt formulerade beträffande förutsättningarna för ansvar och 

därför kan det vara svårt att tolka garantier. Frånvaron av en garanti från säljaren kan 

även innebära att parterna avsett att köparen skall stå risken i det avseendet. Om en ga-

ranti ges endast för visst förhållande skall säljaren, enligt Karnell, inte ansvara för det 

som inte garanterats. Karnell menar att information som ges under förhandlingarna, men 

inte gjorts till föremål för garanti, med hänsyn till praxis inte som i vanliga fall kan be-

aktas för en utvidgning av säljarens ansvar.
177

 Hultmark anser däremot att utgångspunk-

ten bör vara att säljaren bär ett ansvar för samtliga uppgifter han lämnar till köparen. 

Garantin innebär inte att säljarens ansvar inskränks för andra uppgifter än de som läm-

nats i form av en garanti.
178

 Rättsläget är dock osäkert och bedömning av verkan av säl-

jarens garantier får ske i varje enskilt fall. 

Ur köparens perspektiv utgör garantierna i huvudsak avtalets centrala funktion då för 

köparen är ett företagsförvärv en viktig strategisk investering och därför måste betydel-

sefulla moment i detalj bestämmas genom köpeavtalet. Garantierna är av olika typ och 

syfte.
179

 Enligt Sveriges Advokatsamfunds minneslista för aktiebolagsköp avser van-

ligtvis garantier bland annan årsredovisning, aktiekapital, kundfordringar, varulager, an-

läggningstillgångar, immateriella rättigheter, försäkringar, väsentliga avtal, tillstånd och 

tvister. 

Normalt delas garantierna upp i dessa kategorier: 

Substansgarantier avseende det bokförda värdet på de förvärvade balansposterna. 

Avkastningsgarantier avseende den framtida avkastningen från företagets verksamhet. 

Tillståndsgarantier avseende tillstånd som fordras för företagets verksamhet. 

Hemulsgarantier avseende säljarens förmåga att överlåta företaget och ägandet i företa-

get. 
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Driftsgarantier avseende verksamhetens förvaltning under olika skeden av avtalsperio-

den.
180

 

Säljarens garantier är ofta av olika typer och har skiftande syften. En stor del av garanti-

erna är dock inriktade mot olika balansposter för att säkerställa målföretagets substans-

värde.
181

 

Garantier har samma verkan som avtalsvillkor vilka beskriver olika förhållanden i mål-

företaget. Det föreligger ingen köprättslig skillnad mellan garantier och annan beskriv-

ning av målföretagets egenskaper i avtalet. Användandet av ordet garanti för vissa av-

talsvillkor fyller egentligen inte någon materiell funktion.
182

 Det är alltså ingen rättslig 

skillnad mellan formuleringarna ”målföretagets kundfordringar är säkra och ostridiga” 

och ”säljaren garanterar att målföretagets kundfordringar är säkra och ostridiga”. Det 

finns även praktiska motiven att införa garantier. Garantier har förmåga att precisera 

parternas risker på ett sätt som möjliggör att transaktionen kan slutföras.  I köplagens 

termer kan garantierna sägas precisera de befogade förväntningar som köparen har att 

ställa på köpobjektet.
183

 

Generellt sett är motivet med garantier att identifiera säljarens redan föreliggande an-

svar för en egenskap hos målföretaget, utvidga sådant ansvar eller införa ett nytt ansvar. 

Garantierna kan alltså sägas bekräfta eller justera parternas risksfärer. Garantierna syftar 

även till att befria köparen från kravet att visa att ett orsakssamband föreligger mellan 

avvikelsen och köpet. Avvikelsen från en garanterad egenskap förutsätts därmed ha in-

verkat på köparens beslut att förvärva målföretaget.
184

 Dessutom finns processuella skäl 

till att införa garantier. Enligt den dispositiva köprätten går risken för köpobjektet över 

vid tidpunkten för avlämnandet och det är då felbedömningen skall göras.
185

 Med en ga-
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ranti förskjuts tidpunkten för prövningen, så att en avvikelse som upptäcks senast vid 

garantitidens utgång presumeras förelegat redan vid avlämnandet. Det har även diskute-

rats att garantier kan medföra en omkastning av bevisbördas från köparen till säljaren. 

Parterna har ett gemensamt intresse av att risken som uppkommer genom förvärvet i så 

stor utsträckning som möjligt regleras. Säljarens garantier kan därmed sägas bestämma 

vem som bär risken vid förvärvet.
186

 

Tidigare har en synpunkt om att garantierna uppfattas som argument mot att köparen 

skall initiera en företagsbesiktning redovisats. Köparen bör enligt denna uppfattning inte 

undersöka egenskaper som säljaren har garanterat eller kan komma att garantera efter-

som kännedom om avvikelser i garanterade förhållanden hotar att förta verkan av garan-

tierna. Det vore ett svikligt förfarande att hävda att garantierna verkar emot säljaren 

trots tidigare kunskap om brister.
187

 I dessa situationer kan en diskussion upptas om att 

hänsyn bör tas till ett antal praktiska och rättsliga faktorer, bland annat säljarens finansi-

ella möjlighet att infria garantier, fördröjningen mellan garantibrist och ersättning samt 

svårigheten att formulera tydliga garantier kring kommersiell fakta.  

En viktig faktor för att bedöma frågan är tidsordningen mellan garantierna och företags-

besiktningen. En garanti som introduceras före företagsbesiktningen kan få begränsande 

effekt på besiktningen om detta varit parternas avsikt. Om köparen istället efterfrågat 

garantin efter företagsbesiktningen, till exempel på grund av kvarstående osäkerhet i 

någon av målföretagets besiktigade egenskaper, kan avsikten vara att garantin skall gäl-

la oavsett vad köparen iakttagit i sin besiktning. En garanti kan även avse en av köparen 

observerad avvikelse som skall vara avhjälpt vid tillträdesdagen, i vilket fall säljaren 

skall svara för bristen trots köparens kunskap. 

8.2 Konsekvensen av en genomförd due diligence 

Som framgått ovan är det osäkert att fastställa typiska omständigheter där säljaren står 

den köprättsliga risken vid ett företagsförvärv. Det är också svårt att fastställa omstän-

digheter vilka regelmässigt faller inom köparens risksfär. Likväl innebär det obliga-
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tionsrättsliga rättsförhållandet att risken faller på antingen säljare eller köpare. Säljarens 

och köparens insikt och agerande kan också påverka riskallokeringen.
188

 

Säljaren kan åstadkomma undersökningsplikt för köparen genom en uppmaning att un-

dersöka målföretaget vilket tidigare har diskuterats. Det kan tyckas att uppmaningen 

från säljarens och genomförande av due diligence från köparens sida måste uttrycka att 

säljaren avser att omfördela risken. Om köparen underlåter att följa en sådan uppmaning 

utan godtagbar anledning övergår säljarens felansvar för sådana omständigheter som har 

upptäckts och även sådana som borde ha upptäckts vid undersökningen till köparen. 

Därför sägs att köparen blir skyldig att undersöka omständigheterna. Följaktligen har en 

uppmaning och eventuell underlåtelse att fullfölja due diligence samma rättsverkan som 

vetskapen om en omständighet. Uppmaningen att företa en due diligence och också en 

gemförd due diligence kan alltså användas av säljaren för att omfördela riskerna mellan 

parterna, det vill säga att en förskjutning av den totala risken uppstår så att köparens 

risksfär omfattar mer än tidigare. 
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9 Diskussion 

Detta kapitel behandlar de tidigare redovisade rättsreglerna och kommentarerna. Dis-

kussionen kring uppsatsens kapitel presenteras som leder till svar på de framställda 

frågorna i uppsatsens syfte. Kapitlet utgör grunden för kommande slutsats. 

9.1 Företagsundersökningens roll 

För avtalsparter inom affärsvärlden är det av stor betydelse att kunna kontrollera sin 

risk. I strävan att uppnå detta kan det kännas tryggt för parterna att utarbeta ett noggrant 

avtal och andra processer som av erfarenhet har fungerat och som kommer att reglera 

parternas relation fullt ut. Även om det finns åsikter i doktrin
189

 att vissa speciella fakto-

rer faller inom köparens eller säljarens riskzon råder det fortfarande en tveksamhet i 

rättsläget om vad köparen och säljaren kan förvänta sig och vilken bedömning kommer 

ges eventuellt vid upptäckta fel. Detta avgörs vid noggrann avvägning i det enskilda fal-

let. 

Doktrin och praxis har identifierat vissa omständigheter vid företagsförvärv där köparen 

kan ha befogade förväntningar på målföretaget och säljaren således har ett strikt ansvar 

vilket inte skall påverkas av den av köparen företagna undersökningen.
190

 Vissa om-

ständigheter har identifierats som köparen alltid står risken för och således regelmässigt 

bör omfattas av en företagsbesiktning utan köprättsliga konsekvenser. Eftersom det är få 

omständigheter där en köpare kan anses ha befogade förväntningar om ett målföretags 

beskaffenhet ligger merparten inom köparens risksfär. En undersökning av omständig-

heterna kring målföretaget ligger således generellt i köparens intresse. Konsekvensen av 

en företagsbesiktning för de omständigheter där befogade förväntningar kan komma 

ifråga är dock att risken kan reallokeras från säljaren till köparen. 

Vid en due diligence-undersökning kan det ifrågasättas om det finns någon tydlig norm 

som köparen har att hänföra sig till. Fallet är snarare sådant att det återfinns ett kom-

plext normsystem refererande till ett nätverk av rättsliga och utomrättsliga regler och 

bruk, vilka köparen har att beakta vid utförandet av undersökningen. Företagsundersök-

ningen har flera olika betydelser i svensk rätt. Betydelserna kan hänföras till områdena 
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riskfördelning och informationshantering, till detta kommer ett tredje område som är 

undersökningens ansvarsbegränsade betydelse på basis av framförallt de bolagsrättsliga 

och skadeståndsrättsliga reglerna.
191

 

Då KöpL inte är direkt avsedd att tillämpas vid företagsöverlåtelser passar inte lagen in 

vid tillämpning av vissa regler då främst vid situationer angående felregleringen avse-

ende företagsförvärv. Sett ut köparens synvinkel är det svårt, om inte praktiskt omöjligt, 

att fastställa en normalstandard för ett målbolag som kan ligga till grund för vad köpa-

ren med fog skall kunna förutsätta. Inte heller föreligger någon generell undersöknings-

plikt enligt KöpL. Det kan påstås att Due diligence-undersökning är en undersökning av 

speciell natur som utförs för att en riktig värdering av företaget skall kunna äga rum. Å 

andra sidan föreligger det en mer långtgående upplysningsplikt för säljaren särskild i 

fall då köparen inte genomför due diligence eller om köparen inte uppmanas att vidta en 

sådan undersökning. 

En alternativ lösning till utformningen av felregleringen avseende företagsförvärv skulle 

enligt min mening kunna vara att due diligence-undersökning görs till en absolut under-

sökningsplikt. Den praktiska situationen är nämligen sådan att det ofta är förutsatt att 

köparen skall genomföra en undersökning av målföretaget eftersom en noggrann under-

sökning krävs för att få en välgrundad värdering av målföretaget. Köparen tjänar vanli-

gen på en sådan undersökning av den orsaken att köpeskillingen kan omförhandlas i de 

fall brister upptäcks. Avtalsparternas största vinst med en absolut undersökningsplikt 

skulle kunna vara att eventuella senare oenigheter skall kunna förhindras av en nog-

grann due diligence då parterna redan på ett tidigt stadium skall kunna lösa sina tvister 

och fördela ansvaret mellan varandra. Nackdelen med den absoluta undersökningsplik-

ten kan tyckas att plikten medför höga kostnader för köparen, vilket kan förhindra före-

tagsförvärvsvilja hos små bolag.  

Ett förslag till lagregel i köplagen kan se ut på följande sätt: 
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Undersökning av varan före köpet 

Företagsförvärv 

20 a § Innan ett företagsförvärv genomförs skall köparen undersöka företaget. Sådan 

undersökning skall ske med hänsyn till företagets skick och storlek, handelsbruk samt 

omständigheterna vid köpet.  Köparen får inte såsom fel åberopa vad han borde ha 

märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder. 

Det är av yttersta vikt att vid en due diligence-undersökning tas hänsyn till förutsätt-

ningar i den enskilda förvärvssituationen. 

9.2 Due diligence kontra garantier 

Som tidigare har diskuterats
192

 sägs garantier vanligen begränsa köparens due diligence. 

Enligt denna uppfattning har köparen i princip inte skäl att undersöka egenskaper som 

säljaren har garanterat. Kännedom om avvikelser i garanterade förhållanden skulle förta 

verkan av garantierna.
193

 Detta resonemang grundar sig på köplagens regel att köparen 

inte såsom fel kan åberopa ett förhållande vilken han känt till. Sådan kännedom kan 

uppkomma genom en due diligence-undersökning och kan innebära att genom att köpa-

ren underlåter att företa en undersökning får denne möjlighet att förlita sig på garantin 

fullt ut. Uppfattningen är dock inte fullkomlig och bör modifieras med hänsyn till ett an-

tal faktorer. 

Köparens krav på att säljaren skall avge garantier kan vara ett sätt att få möjlighet till att 

utföra due diligence. Vidare kan due diligence vara ett sätt för köparen att få säljaren till 

att garantera förhållanden som denne inte kunnat undersöka. Due diligence kan således 

vara ett sätt att tvinga fram preciserade garantier från säljaren. En grundlig och precise-

rad garanti är normalt att föredra för köparen. Men även då säljaren avger generella ga-

rantier och inte precisa kan köparen använda detta till sin fördel och använda garantier-

na för att ifrågasätta förvärvet även om den egentliga orsaken till missnöjet beror på 

andra omständigheter än fel i målföretagets garanterade egenskaper. Från säljarens sida 

kan det ligga i dennes intresse att få till stånd preciserade garantier eftersom rättsförhål-
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landet mellan parterna i sin helhet blir mer förutsägbart. Säljaren vinner därigenom in-

sikt i eventuella finansiella förpliktelser och kan bedöma eventuella risker.
194

 

9.3 Garantiutfästelse i relation till uppmaning om due diligence 

En uppmaning från säljaren att köparen bör utföra en due diligence-undersökning av 

förvärvsobjektet innebär att säljaren reallokerar risken för ansvar för de fel som skulle 

kunna upptäckas till köparen. I fall då säljaren uppmanar köparen att genomföra en före-

tagsbesiktning och om köparen underlåter att följa säljarens uppmaning kan köparen 

inte som fel åberopa vad denne borde ha märkt vid undersökningen. Om säljaren upp-

manar att undersöka ett garanterat förhållande uppstår en situation som måste tolkas 

med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. I en sådan situation, då frågan 

uppstår om värdering av den lämnade uppgiftens betydelse, bör bedömningen utgå från 

hur säljarens beteende uppfattades av köparen. Min uppfattning är att då säljaren avger 

en vagt formulerad garanti bör den försiktige köparen lyda säljarens uppmaning efter-

som en allmänt hållen garanti kan neutraliseras av en preciserad uppmaning att under-

söka förhållandet. Det kan även vara så att garantin är precis men uppmaningen är vag 

och då bör köparen ha ett intresse av att undersöka målföretaget med undantag för de 

garanterade egenskaperna. Endast genom en preciserad uppmaning till undersökning 

kan säljaren begränsa garantins räckvidd.
195

 

9.4 Tidpunkten för garantiutfästelse 

En viktig faktor vid bedömningen av relationen mellan en av säljaren utlämnad garanti 

och köparens due diligence är tidsordningen mellan utlämnade garantier och företagsbe-

siktigning i transaktionsprocessen. Vissa garantier introduceras spontant av säljaren ti-

digt i processen som ett naturligt inslag i en standardiserad garantikatalog. Andra garan-

tier kommer efter särskild begäran från köparen eller kanske på initiativ av säljaren för 

att förebygga långdragna förhandlingar om ett specifikt förhållande. Tidsordning mellan 

introduktionen av garantierna och genomförandet av företagsbesiktningen har betydelse 

för att bedöma prioriteten dem emellan. En garanti som introducerats före företagsbe-

siktningen kan få begränsad effekt, men om köparen efterfrågat garantin efter företags-
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besiktningen, på grund av kvarstående osäkerhet i målföretagets egenskaper, kan garan-

tin tänkas gälla oavsett vad köparen iakttagit i sin undersökning. En garanti kan också 

avse en omständighet där köparen är medveten om avvikelser men att säljaren med ga-

rantin avser att dessa skall vara avhjälpta vid förvärvsavtalsdagen. I sådant fall svarar 

säljaren för bristen trots köparens kunskap. 

För köparen kan det praktiska värdet av en garanti även få begränsat resultat på grund 

av säljarens finansiella ställning. Säljarens förmåga att ersätta köparen i enlighet med 

garantier då eventuell tvist uppstår skall vägas in i om garantierna skall anses tillräckli-

ga eller inte. Ett praktiskt sätt att säkra säljarens betalningsförmåga vid garantibrist är 

genom en efterställd köpeskilling, bankgaranti eller depositionsavtal.
196

 

9.5 Värdering av brist grundad på garantiutfästelse 

En praktisk begränsning av garantiernas värde som därutöver kan vara aktuell är för-

dröjningen mellan upptäckten av fel och kompensation av bristen. Fallet kan nämligen 

vara sådant att garantibrister beträffande redovisningen inte slutligt kan konstateras för-

rän nästa årsbokslut upprättas. En due diligence å sin sida kan ge kompensation genom 

lägre köpeskilling redan i samband med avtalsslutet. Denna begränsning kan dock köpa-

ren delvis själv få kontroll över genom en snabb och ingående undersökning efter till-

trädet till målföretaget, och därmed snarast kunna åberopa eventuella fel. 

En omständighet som talar för att köparen skall åläggas att genomföra due diligence-

undersökning är att det är svårt att formulera garantier om kommersiella förhållanden, 

avkastningsgarantier eller garantier som i övrigt omfattar förhållanden i framtiden. För 

köparen är det betydligt mer effektivt och funktionellt att få värderingsantaganden och 

finansiell information angående framtida förhållanden genom en utförd due diligence-

undersökning. Som motargument kan dock framhållas att många finansiella företagsbe-

siktningar i huvudsak inriktas mot historisk redovisningsinformation, som vid revision, 

varför denna fördel framför garantivalet ibland kan vara begränsad.
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En synpunkt har framförts att den part som till lägst kostnad kan undersöka vissa förhål-

landen skall göra detta och stå risken för de förhållanden som undersökts med tanke på 
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rättsekonomiska faktorer. I många fall är denna part säljaren och om denne samtidigt 

lämnar garantier beträffande de kända förhållandena är det inte dugligt att köparen på 

nytt undersöker förhållandena vilket kan ödsla parternas resurser.
198

 

9.6 Prioritet mellan due diligence och garantier 

Vid bedömning av relationen mellan garantier och due diligence skall hänsyn tas till en 

viktig omständighet vilket är det sättet på vilket informationen om målföretagets egen-

skaper presenterats vid due diligence. Denna bedömning om undersökning kan nämli-

gen neutralisera garantierna. De uppgifter som köparen får av due diligence och som 

påvisar avvikelser i målföretaget skapar lättare en insikt hos köparen att säljarens garan-

tiansvar begränsas. Detta kan jämföras med sådan information som först efter särskild 

bedömning kan peka på en avvikelse. Köparens insikt i den iakttagna omständighetens 

karaktär av fel kan även tillmätas relevans. Om köparen inser att ett problem hos målfö-

retaget utgör garantibrott kan denne få svårt att hävda att det ändå skall bli fråga om ett 

fel. 

Med tanke på de beskrivna faktorerna kan framföras att parterna borde vara måna om att 

köpeavtalet uttryckligen reglerar prioriteten mellan due diligence-undersökning och de 

utlämnade garantierna. Detta sker dock sällan i praktiken eller relationen regleras endast 

med vaga formuleringar. Avtalsvillkor om due diligence och garantier kompletterar ofta 

varandra utan en tydlig prioritering om vad som gäller för förhållanden som både under-

sökts och garanterats. Därmed bör parterna i ett avtalsförhållande sträva efter en mer 

tydliga och skiljbara bestämmelser i förvärvsavtalet som kommer att underlätta vid 

eventuell framtida konflikt.
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10 Slutsats 

Detta avslutande kapitel utgör en sammanfattande slutsats av de diskuterade områdena. 

Slutsatsen presenteras och svar på det presenterade syftet redogörs. 

Av störst vikt vid en företagsförvärvsprocess är huruvida säljaren och köparen reglerar 

sina ansvarsområden och bestämmer gränser för riskövergången i köpeavtalet. Ur rätt-

säkerhetssynpunkten är det essentiellt att kunna förutsäga och identifiera riskerna redan 

vid avtalsslutet. Som framgått av uppsatsen ligger det ofta i parternas intresse att så 

långt som möjligt reglera förutsättningarna redan vid ingående och utformning av ett 

köpeavtal. Det köprättsliga felbegreppet har sin absoluta utgångspunkt i köparens befo-

gade förväntningar på det överlåtna objektet. Utgångspunkten vid formuleringen av av-

tal mellan parterna måste detta vara utgångspunkt även om de har för avsikt att sins-

emellan slutligt fördela risker genom avtal. En genomförd due diligence och införande 

av garantier i köpeavtal kan innebära att dessa betydande moment regleras vilket leder 

till förutsägbarhet och säkerhet för parterna att kunna förutse eventuella framtida risker. 

Due diligence är en möjlighet för köparen att uppfylla sin undersökningsplikt genom att 

dra paralleller till 20 § KöpL. Undersökningsplikten är inte generell, utan det krävs att 

säljaren anmanar köparen att undersöka eller köparen på eget initiativ undersöker mål-

bolaget. Due diligence är däremot i sig inte något formkrav för köparen som skall 

genomföra ett företagsförvärv även om kraven att genomföra due diligence som nämn-

des tidigare har ökat från olika håll. Det föreslås att due diligence-undersökning görs till 

en absolut undersökningsplikt eftersom det skulle kunna minska antalet framtida tvister 

mellan avtalsparter och det redan idag är ett väletablerat handelsbruk att företa due dili-

gence för att införskaffa ett gott värderingsunderlag inför avtalsförhandlingarna. Due di-

ligence utgör ett förebyggande sätt att identifiera och kvantifiera risk. Undersökningen 

används till att föra fram frågor som behöver avtalsregleras, korrigera köpeskillingen el-

ler på annat sätt beaktas vid genomförande av företagsförvärvet. 

Eftersom ett företagsförvärv är av speciell avtalsnatur föranleder detta stora svårigheter 

med att specificera vilka förväntningar en köpare kan ha på ett målbolag. Denna be-

dömning av huruvida en köpares förväntningar är befogade eller inte, skall göras mot 

bakgrund av allt som förekommit mellan parterna. När due diligence blir aktuell ställs 

det kvalitetskrav på denna undersökning, då hänsyn skall även tas till köparens indivi-
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duella kunskap. Vidare kan det konstateras att vid förvärv av rent kommersiell natur bör 

nivån på kunskaperna ställas högre än vanligt. Due diligence är en mycket omfattande 

undersökning som vanligen utförs av expertis och omfattningen av vilket påverkas av 

sådana faktorer som säljarens beteende, parternas relation, tid med mera. 

Sett från säljarens synvinkel omfattar dennes riskzon avvikelser från utfästelser i form 

av garantier eller annan information om målföretagets egenskaper som lämnats av den-

ne. Det ligger i köparens intresse att säljaren avger konkreta och preciserade garantier 

då det finns risk att vagt formulerade garantier kan neutraliseras av uppgifter i resultatet 

av en due diligence-undersökning. I fall då säljaren avger en generell garanti bör denne 

också att ge köparen en preciserad anmaning till undersökning vid vilken köparen har 

möjlighet till att noggrant kontrollera de väsentliga förhållandena. I köparens riskzon 

ingår egenskaper i målföretaget som köparen har kännedom om oavsett om informatio-

nen är en uttrycklig del av avtalet eller inte, särskilt i de fall då undersökning har ge-

nomförts. Vidare kan köparens kunskap om förhållanden i målföretaget, som kan ha er-

hållits vid genomförandet av en due diligence, innebära en reallokering av risken från 

säljare till köpare. Följden av detta blir därför att en försiktig köpare bör undvika att på 

eget initiativ undersöka omständigheter som tydligt garanterats av säljaren. Som fram-

gått i uppsatsen påverkas frågan om garantiernas innehåll och omfattningen av en due 

diligence-undersökning av en mängd olika faktorer. Det kan formuleras en generell ut-

gångspunkt som innebär att en köpare inte utan eftertanke kan lita på säljarens garantier 

och avstå från en due diligence. Uppsatsen uttrycker även att garantier kan sägas utgöra 

en grund för den standard som kan förväntas, men inte tillräckligt instrument för att 

fullständigt kompensera köparen för fel. Informationen som kommer till uttryck i garan-

tierna behöver inte motsvara den information som framkommer i en due diligence un-

dersökning, men är något som har direkt inverkan på en köpares befogade förväntning-

ar.  

Det kan konstateras att det inte föreligger någon konkurrens mellan due diligence och 

garantier i fråga om uppdelning av risksfärer, snarare kompletterar de varandra då de 

verkar på olika stadier i förvärvsprocessen och har olika utgångspunkter. Med detta me-

nas att due diligence-undersökning är ett förebyggande sätt att identifiera och kvantifie-

ra risk, det vill säga att undersökningen äger rum före bindande avtal föreligger och har 

som yttersta uppgift att föra fram frågor som skall regleras mellan parterna genom avtal. 
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Due diligence-undersökning kan ligga till grund för avtalsinnehållet då parterna är med-

vetna om målbolagets tillstånd och kan båda påverka motparten till fördel för sina egna 

intressen. I och med due diligence påverkas främst säljarens riskzon i och med att köpa-

rens befogade förväntningar på målbolaget blir mer specificerade. Om bindande avtal 

ingås efter att parterna har kännedom om resultatet av due diligence-förfarandet, kan av-

talet bli mer anpassat och målenligt då det baserats på underlag och en god förutsättning 

för diskussion och förhandlingar har funnits parterna i och med genomför due diligence 

och noggrann avtalsreglering. 

Då relationen mellan due diligence och garantier skall bestämmas i varje enskilt fall är 

det av vikt för parterna att redan vid tidigt skede reglera förhållandet mellan due dili-

gence och garantier i köpeavtalet. Det finns en mångfald av faktorer som skall beaktas 

för att avgöra om garantier skall begränsa due diligence eller inte. En av de viktigaste 

faktorerna är tidsordningen mellan aktiviteterna. Generellt talar dessa faktorer för att en 

köpare inte kan förlita sig på säljarens garantier och avstå från en företagsbesiktning. 

Garantierna utgör en grund för den standard som kan förväntas, men inte något som 

fullständigt kan kompensera köparen för fel. Det borde föreligga en skyldighet för köpa-

ren att undersöka målbolaget då främst de omständigheter som är av mest relevans vid 

just det förvärvet. Vidare kan informationen som framkommer genom garantierna inte 

väntas motsvara den information som framkommer genom en due diligence-

undersökning. 

Due diligence är ett förebyggande sätt att identifiera och kvantifiera risk, garantin är 

däremot ett reaktivt sätt att försöka allokera risk. Genom utförande av due diligence-

undersökning och införande av garantier i ett köpeavtal skapas ett förutsägbart rättsför-

hållande mellan parterna som vidare kan tillämpas på ett kontrollerat sätt. 
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Bilaga A 

Exempel på en garantikatalog i ett företagsförvärvsavtal 

Enligt Svenska Advokatsamfundet förekommande säljargarantier vid aktiebolagsöverlå-

telser: 

1. Senaste årsredovisningens riktighet och överrensstämmelse med lag och god re-

dovisningssed. 

2. Den period och det årsbokslut som köpet baseras på anges. 

3. Bolaget skall äga samtliga bokförda tillgångar med full äganderätt. 

4. Värdet av mottagna säkerheter garanteras. 

5. Existensen av och godheten i utestående fordringar garanteras. 

6. Värderingen av pågående arbeten beskrivs. 

7. Omsättnings- och värderingstillgångar för ej vara upptagna till ett högre värde än 

årsredovisning- och bokföringsförlagen medger. 

8. Att skulder och ansvarsförbindelser är upptagna till sina fulla belopp. 

9. Lämnade säkerheter. 

10. Pensionsåtaganden. 

11. Beräkning av sociala kostnader. 

12. Att inga anspråk p.g.a. sålda varor eller utförda tjänster har riktats eller kommer 

att riktas mot bolaget. 

13. Att ingen rättegång, skatteprocess eller administrativt förfarande kommer aktua-

liseras p.g.a. förhållanden före överlåtelsen. 

14. Att det inte finns några förelägganden eller förbud mot verksamheten. 

15. Att man inte gör intrång i annans patent, mönsterskydd, varumärke, eller annan 

immateriell rättighet. 

16. Försäkringsskydd. 

17. Anställningsavtalens innehåll. 

18. Att hyres- och arrendeavtal samt andra avtal är giltiga enligt ordalydelsen, att de 

ej sagts upp eller förväntas sägas upp av motparten. Att avtalen ej innehåller 

onormalt betungande villkor. 

19. Att inga onormala transaktioner eller avvikelser från bolagets normala verksam-

het förekommit under tiden efter de presenterade räkenskaperna. 
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20. Att aktierna är till fullo betalda och ej belastade med hembudsklausul. Att akti-

erna ej är pantsatta. 

21. Att utdelning ej beslutats för det senaste räkenskapsåret. 

22. Att förhandlings- och informationsskyldighet enligt MBL har iakttagits. 

23. Eventuellt kan resultatet en viss tid efter köpet garanteras. Beskrivningen av hur 

köpeskillingen i så fall skall justeras vid dåligt resultat. Beräkning av ev. 

tilläggsköpeskilling. 

24. Garantiansvarets preskriptionstid. Reklamationsfrister. 

25. Tillvägagångssätt vid problem enligt avtalet. Skiljeklausul. Tillämplig lag. 

26. Garantier avseende ev. dotterbolag till det sålda bolaget. 

27. Konkurrensklausul 

28. Säljarens åtagande att avsätta gamla styrelsen på tillträdesdagen. 

29. Köparen bereds insynsmöjlighet i bolaget fram till inträdet. 

30. Beloppsbegränsningar för säljarens ansvar. Integrationsklausul. 


