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Sammanfattning 

 

Det blir allt vanligare att företag säljs genom s.k. kontrollerad auktion, där flera 

potentiella köpare bjuds in till försäljningsprocessen. I den här typen av 

försäljningsprocesser gör säljaren, inledningsvis, en egen legal granskning av 

målbolaget genom sin advokatbyrå, en Vendor due diligence. Advokatbyrån 

sammanställer sedan en rapport som de potentiella köparna får ta del av och som 

den slutlige köparen, ibland även dennes finansiär, t.o.m. medges förlita sig på.  

Risk finns dock att advokatbyrån uppgett felaktig eller vilseledande information i 

rapporten och att det leder till förlust för köparen. Köparen kan då tänkas vilja 

rikta ett ersättningsanspråk avseende ren förmögenhetsskada mot advokatbyrån. 

Dessvärre är det inte helt enkelt då skadeståndslagen enbart föreskriver att 

ersättning för sådan skada utgår vid fall av brottslig handling, en kontraktsrelation 

mellan parterna eller stöd i lag. Uppsatsens syfte är att utreda på vilken grund som 

köparen kan rikta ett ersättningsanspråk för ren förmögenhetsskada mot 

advokatbyrån i den här situationen. 

Högsta domstolen har medgett ersättning för ren förmögenhetsskada som 

orsakats av en värderingsman genom vårdslös informationsgivning som gjorts 

yrkesmässigt. Avgörande för ansvaret var dock att befogad tillit förelåg från den 

skadelidandes sida, att informationsgivaren haft möjlighet att inse att 

informationen kunde komma att användas av den skadelidande samt att förbehåll 

om ansvarsfrihet ej gjorts. Det anses numera vara en generell princip att en 



 

 
iv 

rådgivare kan bli ersättningsskyldig för vårdslös rådgivning om dessa 

förutsättningar är uppfyllda.   

Vad gäller vårdslösheten är det bl.a. viktigt att advokatbyrån använder korrekt 

metod vid genomförandet av uppdraget samt att informationen presenteras på ett 

tydligt sätt. Här är främst god advokatsed och professionsansvaret vägledande för 

culpabedömningen.  

Advokatbyrån kan dock undgå ansvar genom att göra förbehåll om frihet från 

ansvar. HD har fastställt att sådana begränsningar kan göras ensidigt även i 

utomkontraktuella situationer. De får dock inte vara för långtgående, då de annars 

kan komma att jämkas. Vanligen görs sådana begränsningar genom att tydligt ange 

under vilka förutsättningar som uppdraget genomförts och på så sätt minska 

möjligheten till befogad tillit. 
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Abstract 

 

The M&A process has changed during the last years. It has become more and more 

common with auction sales, i.e. sales where several potential purchasers partici-

pate in the process. An important aspect of such a process is that the seller usually 

provides the potential purchasers with a Vendor due diligence (VDD) report, also 

known as sell side due diligence report. This means that the seller´s legal advisors 

do a comprehensive legal investigation of the company being sold.  

This lead to a great amount of risks for the purchaser in such that the report might 

include misleading information. The purchaser might be mislead by such informa-

tion and it might consequently lead to pure economic loss, and a claim for damages 

against the seller´s legal advisor. However, the Swedish Torts Act does not admit 

damages for such loss outside the scope of a contractual relationship, unless a 

criminal act has occurred. The purpose with the investigation is therefore to decide 

on what legal ground damages successfully could be claimed of the seller´s legal 

advisor.  

The Swedish Supreme court has formed an exemption to this general rule, for loss 

related to counseling, where the party who has suffered the loss justifiably relied 

on the information given. For the Supreme Court to admit damages the counselor 

must have been able to foresee the use of the information and must have acted 

negligently. This is a general exemption for loss caused by a professional counse-

lor.  
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In this situation it is important to prove negligence, which can be made by e.g. 

showing that the legal advisor has failed to use an adequate method when doing 

the Vendor due diligence. The legal advisor might however limit the liability; main-

ly by informing the user of the report about the scope of the investigation and in-

structions from the seller. Such limitations might even be made unilaterally. By 

doing so the reliance will not be justifiable and hence the party who suffered the 

loss will not be entitled damages.  
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1 Inledning  

1.1 Problembakgrund 

Företagsförvärv har blivit allt viktigare för företagens utveckling.1 I och med det 

stora antalet förvärv som görs har marknaden i princip skapat en norm för hur 

förvärvsprocessen skall gå till. Det har främst handlat om en tämligen simpel 

process där köparen hittar målbolaget (det företag som skall förvärvas), granskar 

det, lämnar ett bud och sedan förvärvar företaget efter förhandlingar.2  

Ett viktigt steg i processen har varit den ingående granskning köparen gör av 

målbolaget, Due diligence (DD), i syfte att få bättre insikt i dess förhållanden, 

stärka sin förhandlingsposition och få bättre underlag för det förvärvsavtal som 

skall skrivas.3 Köparen får, genom informationen som framkommer i 

granskningen, ett övertag i förvärvsprocessen, vilket länge har utnyttjats av de mer 

erfarna köparna, såsom Private Equity- bolagen.4 

På senare år har dock den typiska förvärvsprocessen förändrats till viss del. I takt 

med att företagsförvärv blivit allt vanligare och mer komplicerade har också ett 

behov av en effektivare process uppstått.5 Förändringen har även varit en åtgärd 

mot köparnas tidigare starka position och ett sätt att få kontrollen om processen 

för säljarna.6  

Idag blir det därför mer och mer vanligt att företag säljs genom s.k. kontrollerad 

auktion, där säljaren är initiativtagare till försäljningen och flera potentiella köpare 

bjuds in till processen. En kontrollerad auktion inleds vanligen med att säljaren 

först gör en egen granskning av målbolaget, en Vendor due diligence (VDD), och 

sedan sammanställer den information som framkommit i en specifik rapport som 

                                                        
1 Brandberg, M & A – festen fortsätter.    

2 Öqvist, …och juristerna firar jubelfest och Sevenius, Due diligence en allt viktigare process, s. 30 f.  

3 Sevenius, Due diligence eller garantier, s. 15. 

4 Calissendorff, Vendor due diligence, s. 108.  

5 Öqvist, …och juristerna firar jubelfest.  

6 Calissendorff, Vendor due diligence, s. 108. 
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de potentiella köparna får ta del av.7 VDD- rapporten framtas i syfte att attrahera 

de potentiella köparna och ligger till grund för de indikativa bud som sedan lämnas 

av de inbjudna intressenterna. Utifrån dessa indikativa bud väljer sedan säljaren ut 

ett fåtal köpare som får gå vidare i processen. De budgivare som väljs ut får göra 

egna undersökningar och återigen lägga bud på målbolaget, tills det slutligen 

återstår en köpare.8 Det förekommer även s.k. contract races, där 

försäljningsprocessen bedrivs med flera potentiella köpare och den slutlige 

köparen väljs ut som ett sista steg i processen.9 

Hur själva processen går till kan variera utifrån säljarens preferenser. Köparens 

möjlighet att göra en egen kompletterande DD är en typisk faktor som varierar.10 

Det genomgående för den ”nya” förvärvsprocessen är dock att den initieras av 

säljaren och att en VDD görs.11 Rapporten som framställs gör det lättare för 

intressenterna att gå in i processen.12 

VDD är främst begränsat till de största förvärven där det finns många intressenter 

och konkurrensen är hög.13 Köparen torde därför alltid ha sina egna konsulter som 

granskar VDD- rapporterna, gör de kompletterande granskningarna, bistår vid 

utformningen av själva förvärvsavtalet samt ger råd till köparen löpande under 

processen.  

1.2 Problemformulering 

Det faktum att köparen mer eller mindre måste förlita sig på den information som 

sammanställts i VDD- rapporten kan dock medföra en del juridiskt komplicerade 

problem. Det handlar främst om situationer där det efter förvärvet visar sig att 

köparen missat någon relevant aspekt avseende målbolaget. Det kan t.ex. ha inletts 

                                                        
7 Öqvist, …och juristerna firar jubelfest.  

8 Se Calissendorff, Vendor due diligence, s. 108 f samt  Öqvist, …och juristerna firar jubelfest.  

9 Calissendorff, Vendor due diligence, s. 109.  

10 Calissendorff, Vendor due diligence, s. 109. 

11 Calissendorff, Vendor due diligence, s. 109.  

12 Bauer, Större ansvar läggs på säljaren.   

13 Har uppgetts av Olle Wallén, chef jurist på Husqvarna AB, Konrad Ziobro, Managing Associate på 

Linklaters, Axel Calissendorff, Senior Partner på Roschier och Paul Schrotti, vice VD på Axel 

Johnson AB. Därmed inte sagt att det inte kan förekomma även vid andra typer av förvärv.     
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en större skadeståndsprocess mot målbolaget eller att målbolagets viktigaste kund 

sagt upp ett avtal med stöd av en s.k. ”change-of-control” klausul14. Detta är typisk 

information som en köpare förväntar sig få efter en företagsgranskning. Köparen 

kommer i en sådan situation att vilja bli kompenserad för den skada denne lidit av 

att målbolaget inte befunnit sig i det skick som förväntats.  

Den skada som köparen kan lida till följd av att denne inte får fullständig 

information om målbolaget är främst ren förmögenhetsskada. Enligt 

skadeståndslagen (1972:207) medges enbart ersättning för ren 

förmögenhetsskada om brott föreligger, såvida stöd inte finns i lag eller en 

kontraktsrelation föreligger mellan parterna.15  

I första hand torde köparen därför rikta ett anspråk mot säljaren. Det är inte alltid 

som det är möjligt eller köparen vill det och istället kan köparen vilja rikta ett 

skadeståndsanspråk mot den som sammanställt VDD- rapporten (advokatbyrå om 

det handlar om den legala granskningen).16 Det är dock inte självklart att det skall 

vara möjligt då det inte föreligger någon kontraktsrelation mellan köparen och 

säljarens advokatbyrå.17 Det finns inte någon lag som ger köparen rätt att vända 

sig mot advokatbyrån som sammanställt en felaktig eller vilseledande VDD- 

rapport. Det finns inte heller någon kontraktsrelation mellan köparen och 

advokatbyrån. Huruvid det är möjligt att erhålla skadestånd för ren 

förmögenhetsskada trots att uttryckligt stöd i lag inte finns har därför varit 

omdiskuterat.  

Högsta domstolen (HD) har medgett skadestånd i vissa situationer där någon lidit 

skada till följd av förlitande på viss information utan att brott föreligger då den 

skadelidande fäst befogad tillit till informationen.18 HD har även medgett 

                                                        
14 Det är en klausul som medger parterna att säga upp avtalet vid händelse av ägarbyte. 

15 Skadeståndslag (1972:207), hädanefter SkL, 1:2 och 2:2 samt Kersby, Due diligence, s. 150. 

16 Det kan finnas flera olika anledningar till att ersättning inte kan erhållas av säljaren. Det kan 

finnas begränsningar i avtalet eller i köplagen som inte medger det i den specifika situationen 

eller så kan säljaren befinna sig i sådan ekonomisk situation att det inte är praktiskt möjligt.  

17 1:2 SkL. 

18 NJA 1987 s. 692. 
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skadestånd i vissa kontraktsliknande situationer.19 Även om det inte avsåg 

företagsförvärv eller juridiska tjänster överhuvudtaget kan det eventuellt vara 

relevant även i den här situationen.  

Självklart måste det alltid konstateras att skada uppkommit och att adekvat 

kausalitet föreligger.20 Den här framställningen avser dock inte att utreda 

förekomsten av skada och adekvat kausalitet, vilket således lämnas därhän.  

Den tydliga problematiken kring trepartsrelationen har givit upphov till flera olika 

juridiska frågeställningar. Den största och viktigaste frågan är om det 

överhuvudtaget är möjligt att som köpare rikta ett skadeståndsanspråk mot 

säljarens advokatbyrå för innehållet i en VDD- rapport och vad som krävs för att 

anspråket skall vinna framgång? 

1.3 Syfte  

Syftet med ifrågavarande uppsats är att utreda det skadeståndsansvar säljarens 

advokatbyrå kan ha för en vilseledande VDD- rapport mot köparen i samband med 

ett företagsförvärv. Detta betyder i sin tur att följande skall undersökas: 

i. Vad som utmärker Vendor due diligence och vilket ansvar advokatbyrån 

har för en VDD- rapport. 

ii. På vilken rättslig grund som köparen kan rikta ett skadeståndsanspråk mot 

advokatbyrån för en vilseledande VDD- rapport. 

iii. Hur advokatbyrån med framgång kan friskriva sig från ansvar gentemot 

köparen. 

Uppsatsen utgår från dessa tre huvudproblem. I detta ligger dock även att göra en 

utredning av själva ansvarsbedömningen, dvs. de riktlinjer som ligger till grund för 

                                                        
19 Se bl.a. NJA 1980 s. 383 samt Klieneman, Ren förmögenhetsskada, s. 448. Kontraktsliknande 

situationer avser relationer där något avtal inte föreligger mellan parterna och där den 

skadelidande i princip är en utomstående part från själva uppdraget, men där relationen mellan 

den skadelidande och skadevållaren är kontraktsliknande för att den ”står nära” ett vanligt 

kontraktsförhållande. Den närmre innebörden av detta kommer att behandlas i kapitel 3. 

20 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 66 och 195 samt Samuelsson, Information och ansvar, s. 282.  
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culpabedömningen. Därutöver måste även själva företagsförvärvets påverkan på 

ansvaret utredas. Med detta åsyftas främst huruvida det är möjligt att alltid rikta 

ett anspråk mot advokatbyrån eller om ansvaret är subsidiärt i förhållande till 

säljarens ansvar.  

1.4 Disposition 

Uppsatsens inledande kapitel presenterar en bakgrundsbeskrivning av det 

problem som avses behandlas, vilket utmynnar i syftet med uppsatsen. Därefter 

presenteras de avgränsningar som gjorts och den metod som kommer att 

användas i uppsatsen.  

I det andra kapitlet redogörs kort för användningen av och syftet med en DD i 

allmänhet och specifikt juridisk DD. Dessutom undersöks hur en VDD skiljer sig 

från en vanlig DD samt de brister som kan förekomma i en VDD- rapport. Därefter 

undersöks huruvida en VDD- rapport kan ge upphov till rådgivaransvar. Det andra 

kapitlet syftar till att adressera olika juridiska risker som föreligger i den aktuella 

situationen samt undersöka de grundläggande förutsättningarna för att ansvar 

skall anses föreligga.    

Detta följs av kapitel tre som behandlar det utomkontraktuella 

skadeståndsansvaret som advokater kan ha. I kapitlet görs en grundlig genomgång 

av den rättsliga grunden och förutsättningarna för ansvaret i den aktuella 

situationen. Utgångspunkten är praxis på området och tillitsprincipen. I det 

nästföljande kapitlet görs en utredning av själva culpabedömningen.  

I det femte kapitlet behandlas de ansvarsbegränsningar som kan vara aktuella i 

den här typen av situation. Utgångspunkten är möjligheten att begränsa ansvaret 

gentemot köparen.  

Detta följs av ett sjätte kapitel som skildrar kopplingen mellan förvärvet av 

målbolaget och advokatbyråns ansvar samt advokatbyråns ansvar i förhållande till 

säljaren. Uppsatsen avslutas med en övergripande analys av samtliga föregående 

kapitel utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar och knyts slutligen ihop i en 

slutsats.  
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1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen avser att i första hand utreda advokatbyråers skadeståndsansvar för en 

vilseledande VDD- rapport gentemot köparen. Utredningen är begränsad till 

svenska regler och förhållanden. Ansvaret mot andra parter och intressenter 

kommer att lämnas därhän. Detsamma gäller andra typer än juridisk DD, vilket 

innebär att uppsatsen utgår från en advokatbyrås ansvar.  

Det faktum att uppsatsen speciellt behandlar ansvaret för en VDD innebär inte att 

någon omfattande och generell utredning av VDD eller DD kommer att göras, eller 

av själva förvärvsprocessen. Däremot är ambitionen att läsaren skall få en 

tillräcklig grund för att förstå diskussionen i uppsatsen.  

Andra ansvarstyper än skadestånd, så som disciplinära åtgärder, kommer inte 

heller att utredas. Dessutom kommer advokatetiska regler enbart att behandlas i 

begränsad omfattning. 

Det faktiskt ekonomiska ansvaret kommer inte heller att behandlas. Detsamma 

gäller ansvarsfördelningen mellan advokatbyrån och de enskilda advokaterna. 

Därmed läggs ingen vikt i hur orden advokat eller advokatbyrå används i 

uppsatsen. Utanför den här framställningen ligger även jämkning av skadestånd. 

1.6 Metod 

Grunden i uppsatsen är att utreda på vilka rättsliga grunder som säljarens 

advokatbyrå kan ha ett skadeståndsansvar mot köparen för en vilseledande VDD. 

Syftet är således att utreda gällande rätt, vilket kommer att göras genom en 

traditionell rättsdogmatisk metod. Det innebär att svensk lag, förarbeten, praxis 

och doktrin kommer att studeras i nämnd ordning.21  

Ansvaret utgår från skadeståndslagen, men då varken denna eller dess förarbeten 

ger någon större vägledningen kommer främst praxis och doktrin att användas. Av 

värde är dock en SOU avseende finansiell rådgivning. Den sammanfattar det 

generella rättsläget på ett bra och tydligt sätt och anses därför vara en värdefull 

                                                        
21 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 38.  
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källa i utredningen.22 Det centrala rättsfallet på området är det s.k. Kone- målet., 

vilket tydligt medger skadeståndsansvar mot tredje man för vårdslös 

informationsgivning i vissa situationer.23 Även om enskilda rättsfall normalt bara 

har begränsad betydelse inom svensk rätt, anses just Kone- målet ha stor betydelse 

för den här typen av ansvar. Det är dock viktigt att notera att Kone-målet inte avser 

specifikt advokaters rådgivningsansvar. Det tycks vara den rådande uppfattningen 

att det ger uttryck för en allmän princip för professionella rådgivares ansvar mot 

tredje man.24 Dessutom anses det värdefullt i och med att domen är 

grundläggande, tydligt och väl övervägd.25 Självklart kommer även annan praxis 

att användas. 

Vad gäller doktrin finns en hel del litteratur om rådgivningsansvaret och 

bedömningen av advokaters skadeståndsansvar att tillgå. Jan Kleineman 

(Kleineman) har skrivit om rådgivningsansvaret mot tredje man och en avhandling 

om ren förmögenhetsskada i utomkontraktuella situationer.26 Avhandlingen är 

från slutet av 1980-talet, men anses ha stor relevans än idag, främst då området 

inte utvecklats nämnvärt sedan dess. Dessutom har Kleineman regelbundet skrivit 

artiklar inom området även efter avhandlingen. Dessvärre är det inte många andra 

författare som berör ren förmögenhetsskada i utomkontraktuella situationer. 

Fredric Korling har nyligen färdigställt sin doktorsavhandling avseende ansvaret 

för finansiell rådgivning.27 Avhandlingens relevans för uppsatsen är dock 

begränsad då den främst utgår från en inomkontraktuell relation. Sammantaget 

bedöms de källor som finns på området vara tillfredsställande och tillförlitligheten 

vara hög. 

Däremot finns inte särskilt mycket material avseende VDD i och med att det är ett 

tämligen nytt redskap och därtill främst en praktisk variant av vanlig DD. Det finns 

                                                        
22 SOU 2002:41 Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. 

23 NJA 1987 s. 692. 

24 Se bl.a. SOU 2002:41, s. 40 och Kleineman, Rådgivares informationsansvar, s. 202 ff.   

25 Kleineman, Om den befogade tillitens skadeståndsrättsliga relevans, s. 626 f.  

26 Kleineman, Ren förmögenhetsskada- särskilt vid vilseledande av annan än kontraktspart, (1987).  

27 Korling, Rådgivningsansvar- särskilt avseende finansiell rådgivning och investeringsrådgivning, 

(2010). 
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inte heller någon, i sammanhanget, relevant lag eller praxis som reglerar 

företagsgranskning. Det finns dock en del doktrin om vanlig DD och den kommer 

att användas i så stor utsträckning som möjligt.  

Axel Calissendorff (Calissendorff) har emellertid skrivit en artikel om VDD och 

delar av den problematik som uppsatsen avser att behandla. Här är dock viktigt att 

framhäva att Calissendorff själv är advokat och konstant aktiv i den här typen av 

affärer och att det därmed finns risk för partiskhet i vissa frågor. Däremot finns det 

inget tvivel avseende hans kunnande inom branschen och tillförlitligheten till 

information avseende VDD och de praktiska aspekterna.  

I och med det bristande material som finns avseende VDD har samtal/informella 

intervjuer med olika advokater som är verksamma på området genomförts. Den 

information som framkommit i intervjuerna kommer inte att behandlas på något 

mer formellt sätt eller framställas som en empirisk undersökning. Den kommer 

snarare att användas för att verifiera praktisk information och för att kompensera 

för de brister jag har avseende praktisk kunskap samt det faktum att område till 

stor del styrs av aktörerna på marknaden. De personer som vidtalats har valts ut 

noga efter kompetens och erfarenhet. Dessutom har författaren försökt inhämta 

information med viss spridning, genom dels advokater, dels bolagsjurister, dels 

andra funktioner på företag än jurist.  

1.7 Begrepp  

För att underlätta för läsaren kommer här att förtydligas hur en del begrepp 

kommer att användas i uppsatsen. Det första begreppet är DD eller VDD som är 

den företagsgranskning som görs av ett målbolag inför t.ex. ett företagsförvärv. 

När uppsatsen anger något av dessa uttryck åsyftas den granskning som görs inför 

ett förvärv och inte något annat.28   

Två andra viktiga termer är rådgivning (rådgivningsansvar) och 

informationsförmedling (informationsansvar). I doktrin används båda 

benämningarna och det råder viss oenighet huruvida de kan användas synonymt 

                                                        
28 Kersby, Due diligence, s. 143 f.  
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eller om åtskillnad måste göras.29 Enligt Kleineman är det praktiskt sett irrelevant 

huruvida begreppet rådgivning eller informationsgivning används.30 Trots att 

rådgivning inte har någon klar definition förutsätts normalt att rådgivning innebär 

att ett visst handlingssätt rekommenderats.  

I en VDD- rapport kan olika typer av information förekomma. Det kan handla om 

ren information, men det kan även handla om information avseende vissa risker 

som bör beaktas, vilket snarare är ett råd (i snäv bemärkelse). Båda typerna av 

information kan ge upphov till skada vid vårdslös eller felaktig rådgivning.31 Dessa 

termer kommer att användas som synonymer såvida annat inte angivits.    

Slutligen kan det även nämnas att termerna köpare och säljare kommer att 

användas för att referera till typsituationen som uppsatsen utgår ifrån. Som redan 

nämnts i avsnitt 1.1 avser detta parterna i ett företagsförvärv, dvs. den som köper 

målbolaget och den som säljer målbolaget.   

                                                        
29 Gullefors, Ansvar och skadestånd, s. 11. 

30 Kleineman, Rådgivares informationsansvar, s. 186 och 201 samt Lindskog, Recension- 

Rådgivningsansvar, s. 205 f. Jmf dock Korling, Rådgivningsansvar, s. 119. 

31 Lindskog, Recension- Rådgivningsansvar, s. 206.  
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2 Advokats ansvar för Vendor due diligence 

2.1 Vendor due diligence  

2.1.1 Inledning 

Som nämnts i föregående kapitel är bakgrunden till den ökade förekomsten av 

VDD i förvärvsprocesserna främst behovet av att, i vissa fall, effektivisera 

processen. Ett exempel på detta är den tid som sparas i och med att köparen inte 

behöver genomföra en lika ingående undersökning av målbolaget. Dessutom 

underlättar det för fler potentiella köpare att delta i de kontrollerade auktionerna, 

vilket underlättar identifieringen av köpare.32  

I en förvärvsprocess där en VDD- rapport sammanställts medges enbart den 

slutlige köparen att förlita sig på rapporten.33 Det är inte ovanligt att samtliga 

potentiella köpare får skriva under ett s.k. release letter när de emottar VDD- 

rapporten. Detta avtal föreskriver att de inte får fästa någon som helst tillit till 

rapporten och dess information, att inga anspråk medges med hänsyn till 

rapporten etc. Alternativt kan det föreskrivas direkt i rapporten.34 När det 

slutligen återstår en köpare avtalas det vanligen om att denne har rätt att förlita 

sig på informationen i rapporten (beaktat vissa förutsättningar, se kapitel 5), 

vanligen genom ett s.k. reliance letter.35  

2.1.2 Generellt om Due diligence 

Genomförandet av en företagsgranskning är inte reglerat i lag. Huruvida 

granskningen är frivillig eller inte är dock omdiskuterat i doktrin. I praktiken torde 

det numera i princip vara obligatoriskt i och med köplagens bestämmelser om 

”undersökningsplikt” och det handelsbruk som utvecklats av marknadens parter.36 

                                                        
32 Öqvist, …och juristerna firar jubelfest.   

33 Eventuellt även dennes kreditgivare.  

34 Calissendorff, Vendor due diligence, s. 113. Har även uppgetts av Wallén, Schrotti och Ziobro. 

35 Calissendorff, Vendor due diligence, s. 114. 

36 Köplagen förskriver en ”undersökningsplikt” för en köpare om säljaren uppmanar köparen att 

undersöka varan eller ställer varan till köparens förfogande, Köplag (1990:931) hädanefter kallat 

KöpL 20 §. Detta är dock inte en undersökningsplikt i samma bemärkelse som vid fastighetsköp 
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Dessutom kan uppfylld undersökningsplikt ibland vara förutsättningen för att 

köparen skall kunna göra gällande fel som denne upptäcker i målbolaget efter 

förvärvet.37 Trots att det inte finns någon lag avseende företagsbesiktningar och 

vad de skall omfatta är det idag standard att göra åtminstone finansiell-, 

affärsinriktad-, och juridisk företagsgranskning.38 Det börjar dock bli allt mer 

vanligt att även undersöka skatte- och miljöaspekter.  

Syftet med att genomföra en företagsbesiktning är att köparen skall kunna bedöma 

om målbolaget svarar mot de förväntningar som denne har och för att sätta sig in i 

verksamheten som skall förvärvas.39 Det innebär även att köparen kan hamna i en 

bättre förhandlingsposition och på så sätt kan kräva villkorsändringar, tillägg i 

avtalet eller utnyttja informationen på annat fördelaktigt sätt. Framkommer 

negativ information om målbolaget är det vanligt att köparen försöker pressa ner 

förvärvspriset med stöd av denna.40  

2.1.3 Juridisk Due diligence 

Den juridiska granskningen genomförs vanligen av någon advokatbyrå antingen på 

uppdrag av köparen eller av säljaren. Rapporten innehåller information om 

gällande rätt samt information avseende faktiska förhållanden.41  

Syftet med undersökningen är att granska juridiska aspekter av målbolagets 

verksamhet, åtaganden, skyldigheter, rättigheter etc. Rent praktiskt handlar det 

främst om att granska bolagsformalia, ägande- eller nyttjanderätter till 

tillgångarna, omfattningen av de avtal som ingåtts av målbolaget, oavsett om de är 

interna eller externa, samt de konsekvenser som kan följa av dessa.42 Alla 

förpliktelser målbolaget har skall undersökas, t.ex. processer som uppstått eller 

                                                                                                                                                                   
(se Jordabalk (1970:994) 4:19), utan plikten uppstår i och med att köparen ges tillfälle att 

undersöka målbolaget. Vad gäller Due diligence specifikt och huruvida den är obligatorisk eller 

inte se bl.a. Sevenius, Är det rätt att göra due diligence?, s. 20.   

37 Jmf 17 och 20 §§ KöpL samt Svernlöv, Praktisk M&A del 1.  

38 Sevenius, Due diligence en allt viktigare process, s. 32.  

39 Svernlöv, Praktisk M&A del 1 samt Kersby, Due diligence, s. 144.  

40 Sevenius, Due diligence en allt viktigare process, s. 33.  

41 Calissendorff, Vendor due diligence, s. 116. 

42 Kersby, Due diligence, s. 144. 
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kan komma att uppstå.43 Det är helt enkelt de juridiska risker som finns i 

målbolaget som skall sammanställas. 

I och med att undersökningen nästan alltid förekommer vid företagsförvärv har 

advokatbyråerna fått stor erfarenhet av processen och de flesta byråerna har 

färdiga frågelistor och mallar för uppdragen. Självklart anpassas undersökningen 

till det specifika målbolaget och uppdragsgivarens instruktioner.44 

 Bolagsformalia- registreringsbevis, aktiebok, bolagsordning, styrelse- och 
stämmoprotokoll, 

 Relevanta kund- och leverantörsavtal, 

 Materiella tillgångar- t.ex. fastigheter, lokaler, anläggningstillgångar, 

 Immateriella tillgångar- t.ex. patent, licenser, varumärken, 

 Försäkringar, 

 Anställda- t.ex. VD och andra nyckelpersoner 

 Konkurrensrättslig utredning 

 Andra krav och tvister.45  

2.1.4 Särskilt om Vendor due diligence 

En VDD- rapport skiljer sig i princip inte från en vanlig DD- rapport.46 I och med att 

den skall tillställas flera potentiella köpare är den dock mer allmänt hållen än en 

DD-rapport.47 Det förekommer dock att vissa områden utelämnas på säljarens 

begäran. Syftet med att framställa en VDD- rapport är att säljaren på ett enkelt sätt 

skall få tillräcklig information om målbolaget som kan förmedlas till potentiella 

köpare på ett professionellt sätt. Potentiella köpare får ett minskat behov av att 

själva göra ingående undersökningar av målbolaget. Ofta är köparens 

                                                        
43 Kersby, Due diligence, s. 151. 

44 Bl.a. delägare på advokatfirman Delphi har uppgett att de har färdiga frågelistor och att det även 

gäller övriga advokatbyråer som ofta biträder klienter vid företagsförvärv. Se även Sevenius, Due 

diligence en allt viktigare process, s. 32 samt Kersby, Due diligence, s. 162-163. 

45 Listan är bl.a. baserad på Sevenius, Due diligence en allt viktigare process, s. 32 samt information 

från advokatfirman Delphi och Wallén.   

46 Stilton, Sale of shares and businesses, s. 63 och Calissendorff, Vendor due diligence, s. 110. 

47 Calissendorff, Vendor due diligence, s. 110. 
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undersökningar störande för målbolaget och kan leda till onödiga avbrott i 

verksamheten.48 Dessutom sänks kostnaderna för olika budgivare och därmed kan 

fler delta i de kontrollerade auktionerna.49 

Genom att samtliga potentiella köpare får ta del av exakt samma material samtidigt 

kan säljaren utvärdera buden på ett mer objektivt sätt. Det ger upphov till en 

bättre konkurrens mellan köparna.50 Dessutom kan säljaren i förväg identifiera 

och åtgärda brister i målbolaget som en potentiell köpare kan komma att anmärka 

på.51   

Utgångspunkten är att rapporten skall vara så objektiv som möjligt och så 

omfattande att några kompletterande undersökningar inte skall behöva göras av 

köparen.52 I verkligheten torde köparen däremot i princip alltid få möjlighet att 

göra kompletterande undersökningar.53 För att VDD- rapporten skall uppfylla sitt 

syfte är det dock viktigt att köparen kan förlita sig på informationen i rapporten.54  

2.2 Advokats rådgivningsansvar för Vendor due diligence 

2.2.1 Inledning 

Det råder inte någon tvekan om att advokater har ett rådgivningsansvar gentemot 

sin klient och därmed kan hållas ansvariga för vårdslös rådgivning.55 För att 

ansvaret för lämnade råd skall uppstå måste det dock fastställas att det 

förekommit någon typ av rådgivning. Frågan är dock vad rådgivning egentligen är 

och om det innefattar en VDD- rapport.56  

Det tycks dock inte vara tillräckligt att fastställa att en VDD- rapport utgör ett råd, 

utan det måste även föreligga en relation mellan rådgivaren och mottagaren av 

                                                        
48 Stilton, Sale of shares and businesses, s. 63 och Calissendorff, Vendor due diligence, s. 110. 

49 Öqvist, …och juristerna firar jubelfest. 

50 Calissendorff, Vendor due diligence, s. 110. 

51 Stilton, Sale of shares and businesses, s. 63 och Calissendorff, Vendor due diligence, s. 110.  

52 Har uppgetts av bl.a. Schrotti.  

53 Stilton, Sale of shares and businesses, s. 63 och Ziobro.  

54 Calissendorff, Vendor due diligence, s. 110. 

55 Wiklund,  Advokats skadeståndsskyldighet, s. 297. 

56 Kleineman, Rådgivares informationsansvar, s. 185 
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rådet som ger upphov till ett rådgivningsansvar för eventuella fel eller vårdslöshet 

avseende VDD- rapporten.57 Rådgivningsansvaret bygger främst på att det finns ett 

uppdrag mellan rådgivaren och den som tar emot rådet och att rådgivningen sker i 

professionellt sammanhang.58 I den här situationen förekommer visserligen 

rådgivningen i ett professionellt sammanhang, men något uppdrag föreligger inte 

mellan advokaten och köparen. Frågan är därför om rådgivningsansvar kan 

föreligga på annan grund än rent kontraktsrättslig.  

2.2.2 Vendor due diligence rapporten som rådgivning 

Råd och rådgivning har egentligen inte någon fast definition som allmänt kan utgås 

från. I lag (1985:354) om förbud mot juridiskt och ekonomiskt biträde i vissa fall 

anges att rådgivning skall ske yrkesmässigt.59 Även om lagen inte är tillämplig här 

kan definitionen vara vägledande.60 HD har uttalat att rådgivningsverksamhet, 

enligt nämnda lag, omfattar både råd då ett visst handlingssätt rekommenderas 

och konkreta åtgärder för att omsätta ett råd i praktiken.61  

Rådgivning är främst information som tas fram av en part och ges till en annan, 

vilket innefattar t.ex. upplysningar och sakkunnigutlåtanden.62 I doktrin har det 

ansetts att ett uppdrag där uppdragstagaren syftar till att hjälpa en klient att fatta 

ett beslut skall anses vara rådgivning. Det innebär däremot inte att ett faktiskt råd 

måste ha givits utan det är tillräckligt att klienten fått underlag för sitt 

beslutsfattande. Det skall vara en intellektuell tjänst och avtalet skall bygga på 

förtroende mellan parterna.63  

Det kan handla om juridiska råd avseende gällande rätt eller ett lämplighetsråd 

avseende hur klienten bör handla i en specifik situation.64 Det kan handla om 

löpande rådgivning i samband med att en transaktion skall genomföras, så som ett 

                                                        
57 Se Korling, Rådgivningsansvar, s. 600. Jmf dock Lindskog, Recension- Rådgivningsansvar, s. 207.  

58 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 510.  

59 Lag (1985:354) om förbud mot juridiskt och ekonomiskt biträde i vissa fall, 1 §. 

60 SOU 2002:41, s. 28 f.   

61 NJA 1995 s. 505.  

62 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 509. 

63 Gullefors, Ansvar och skadestånd, s. 11. Ingvarsson, Rådgivningsansvar och medvållande, s. 562.  

64 Wiklund, Advokats skadeståndsskyldighet, s. 299. 
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företagsförvärv. Advokaten kan då hållas ansvarig för t.ex. uppenbara fel och 

okunnighet avseende gällande rätt.65  

En del råd anses generellt inte ge upphov till ansvar; råd inom privatlivet66, 

personliga råd67 samt råd som förmedlats till en vid krets68. Inget av dessa 

undantag är tillämpligt här och kommer därför inte heller att behandlas mer 

ingående.  

2.2.3 Rådgivningsansvaret  

Rådgivningsansvaret utgår främst från rättsförhållandet mellan parterna i den 

aktuella situationen.69 Det rättsliga förhållandet mellan rådgivaren och den 

skadelidande bestämmer vilka förutsättningar som finns för att erhålla skadestånd 

för vårdslös rådgivning.70 Det vanligaste är att ansvaret vilar på ett vanligt 

kontraktsförhållande parterna emellan, men det kan även vara andra typer av 

rättsliga förhållanden.71  

Ansvar på kontraktsrättslig grund kan uppstå tämligen formlöst och snarare 

utifrån parternas avsikt än ett formellt avtal.72 HD har i NJA 1992 s. 243 fastställt 

att det inte är nödvändigt med något formellt avtal utan att det är tillräckligt att 

den skadelidande uppfattat skadevållaren som sin rådgivare och att goda skäl 

funnits för denna uppfattning. Dessutom skall uppfattningen ha stått klar för, eller 

borde ha stått klart för, skadevållaren.73 I en hovrättsdom har domstolen ansett att 

en revisor varit skyldig att tala om för klientens motpart att något avtal inte förelåg 

                                                        
65 Wiklund, Advokats skadeståndsskyldighet, s. 307 f.  

66 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 513 ff. 

67 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 518. 

68 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 518 ff. Jmf dock Samuelsson, Information och ansvar, s. och 

Nial, Johansson, Svensk associationsrätt, s. 345. 

69 Jmf Korling, Rådgivningsansvar, s. 600.  

70 Korling, Rådgivningsansvar, s. 345.  

71 SOU 2002:41, s. 30. Jmf även Lindskog, Recension- Rådgivningsansvar, s. 215.  

72 Hellner,  Speciell avtalsrätt II,  1 häftet, s. 215. 

73 NJA 1992 s. 243. 
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mellan dem för att inte åläggas ett rådgivningsansvar även mot klientens 

motpart.74 

Situationen i NJA 1992 s. 243 skiljer sig dock från den aktuella situationen då 

rådgivningsavtal enbart föreligger mellan säljaren och advokatbyrån. HD har 

emellertid vid ett flertal fall ansett att en professionell rådgivare 

(informationsgivare) haft ett ansvar mot den skadelidande för det råd som 

förmedlats med hänsyn till att relationen mellan den skadelidande och 

skadevållaren varit kontraktsliknande.75 I senare praxis har det även medgetts 

ansvar när den skadelidande fäst befogad tillit till den information som 

mottagits.76 I doktrin har detta kommit att benämnas som en tillitsprincip 

avseende ansvaret.77  

2.3 Reflektioner   

Det första som måste beaktas här är själva syftet med företagsgranskningen. I den 

här situationen är det säljaren som gör undersökningen och köparen ges enbart 

begränsad möjlighet till egen undersökning. Därmed måste köparen förlita sig på 

det som framkommit i säljarens undersökning. Detta är problematiskt av flera skäl. 

För det första är det inte ovanligt att köparen ges begränsad möjlighet till 

undersökning i praktiken. Det kan i en sådan situation leda till att köparen missar 

relevanta aspekter som inte upplysts om i VDD- rapporten, men som denne borde 

upptäckt i den kompletterande undersökningen. Trots att 

undersökningsmöjligheterna i praktiken varit väldigt begränsade finns alltid 

risken att den omständighet som förbisetts borde ha upptäckts av köparen.    

För det andra har säljaren ett helt annat informationsövertag, då denne 

bestämmer vilken information som köparen skall få ta del av. VDD- rapporten 

framställs av säljarens konsult och det är mer än troligt att informationen 

framställer målbolaget på ett fördelaktigt sätt. T.ex. är det inte uteslutet att mindre 

                                                        
74 RH 1996:153. Se även Korling, Rådgivningsansvar, s. 359 och 362 f.  

75 I NJA 1980 s. 383 ansågs relationen vara kontraktsliknande. 

76 Se främst NJA 1987 s. 692 samt NJA 2001 s. 878.  I dessa två rättsfall har dock inte HD angett att 

relationen var kontraktsliknande.  

77 Tillitsprincipen kommer att utredas i kapitel 3. 
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fördelaktig information medvetet utelämnas i en VDD- rapport, medan det i en DD- 

rapport inte finns något intresse i att göra det. Det behöver inte diskuteras mer 

ingående än så för att det skall kunna konstateras att köparen löper stor risk att 

missa någon relevant aspekt avseende målbolaget. 

En annan viktig aspekt är det faktum att informationen i VDD- rapporten inte är 

anpassad efter någon specifik köpares önskemål, då det ofta handlar om 

kontrollerade auktioner med flera potentiella köpare. Olika köpare är intresserade 

av olika aspekter och lägger olika stor vikt vid olika ”risker”. Detta motverkas till 

viss del av köparens möjlighet att göra kompletterande undersökningar, men om 

även den möjligheten är begränsad blir risken för köparen stor.  

Vad gäller själva ansvaret för VDD- rapporten råder inte någon större tvekan om 

att en VDD- rapport utgör råd på så sätt att det kan ge upphov till advokats 

rådgivningsansvar gentemot dennes klient, säljaren. Rapporten är framtagen som 

beslutsunderlag i förvärvsprocessen, det sker yrkesmässigt, det är en intellektuell 

tjänst etc. VDD-rapporten fungerar som ett beslutsunderlag även för köparen och 

kan således ge upphov till anvsar. Här är dock viktigt att inte blanda samman 

ansvaret i den här situationen med det rådgivningsansvar en advokatbyrå normalt 

har gentemot sin klient i och med uppdraget.78 En VDD-rapport torde i princip 

aldrig utgöra rådgivning gentemot köparen på så sätt att den kan ge upphov till 

sådan lojalitets- och omsorgsplikt som advokatbyrån har mot klienten.79  

Trots att det inte finns något formellt avtal kan ansvar anses föreligga. Den här 

situationen är dock inte jämförbar med NJA 1992 s. 243, då köparen inte är 

advokatbyråns klient.80 HD har dock tidigare fastställt att ansvar, trots detta, kan 

föreligga i kontraktsliknande situationer eller där befogad tillit fästs till 

informationen.81 I och med dessa avgöranden har det ansetts möjligt att ge upphov 

till rådgivningsansvar i specifika situationer där befogad tillit föreligger.  

                                                        
78 Ett sådant ansvar innefattar t.ex. en omfattande lojalitets- och omsorgsplikt som inte finns i den 

här situationen.  

79 Jmf  Claissendorff, Vendor due diligence, s. 113.  

80 Se avsnitt 2.2.3. 

81 Se avsnitt 2.2.3. 
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Viktigt att observera är att ett ansvar tycks kunna uppstå även mot advokatbyråns 

klients motpart på rent kontraktuell grund om en advokat aktivt bistår båda 

parterna i en avtalsförhandling.82 Det är viktigt att advokatbyrån inte återsig ett 

riktigt rådgivningsansvar gentemot köparen, då det kan leda till lojalitetskonflikt. 

Det är därför vanligt att advokatbyråerna tydliggör för köparen att något 

kontraktsrättsligt ansvar inte finns mellan dem och att det inte heller finns någon 

lojalitetsplikt gentemot köparen, utan att advokatbyrån är säljarens rådgivare.83 I 

fortsättningen utgår uppsatsen från att sådant ansvar inte är aktuellt utan att 

enbart utomkontraktuellt ansvar kan vara för handen och där något riktigt 

rådgivningsansvar inte föreligger.84 Här är uppenbart att köparna kommer att 

fästa viss tillit till informationen och att det står klart för samtliga parter. Närmare 

utredning av de förutsättningar som måste föreligga för att faktiskt ansvar skall 

uppstå följer i nästa kapitel.  

En annan fråga är dock hur skillnaden mellan positiv och negativ information skall 

hanteras. Köparen kan lida skada av att informationen är felaktig eller vilseledande 

likväl som att viss information saknas. Negativ information är egentligen inte 

rådgivning, men kan likväl orsaka vilseledande, och därmed ren 

förmögenhetsskada, för köparen. Frågan är hur en sådan situation hanteras och 

om det kan falla in under rådgivningsansvaret och föranleda skadestånd. Vad 

gäller positiv information kan denna vara uppenbart felaktig avseende visst 

förhållande eller vilseledande av annan orsak (t.ex. otydlig). Om vårdslöshet krävs 

för ansvar torde det vara mycket enklare att göra en culpabedömning avseende 

positiv information än negativ information.85 

 

                                                        
82 Se avsnitt 2.2.3. 

83 Har uppgetts av bl.a. Calissendorff. 

84 Med utomkontraktuellt ansvar menas det ansvar som bygger på tillitsprincipen som kort 

presenterats i slutet av avsnitt 2.2.3 och som kommer att behandlas mer ingående i kapitel 3.  

85 Se t.ex. Samuelsson, Information och ansvar, s. 286 och 291.  
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3 Skadeståndsansvaret enligt tillitsprincipen 

3.1 Inledning 

I problembakgrunden anfördes att ren förmögenhetsskada i princip förutsätter 

brottslig handling, ett kontraktsförhållande eller stöd i lag.86 I den här situationen 

är inte något av dessa krav uppfyllda. Trots att skadeståndslagen prima facie inte 

medger skadestånd i den här typen av situation har det i propositionen till 

skadeståndslagen antytts att det ändock är möjligt i vissa situationer. 

Departementschefen skriver bl.a. att:  

”Regler eller grundsatser av detta slag kan ha en … verkan också i situationer där något avtal inte 
föreligger men som uppvisar kontraktsliknande drag.”87 
 

I samband med detta anfördes även att skadeståndslagen inte är uttömmande och 

inte får föranleda motsatsslut, utan att den måste kompletteras med oskrivna 

allmänna principer som utvecklats, eller kommer att utvecklas i domstol.88 

Departementschefen skriver även följande i propositionen:  

”Den nya lagstiftningen är inte avsedd att vare sig medföra någon ändring i gällande rätt eller utgöra 
hinder för en rättsutveckling genom praxis i riktning mot ett vidgat ansvar för ren 
förmögenhetsskada.”89  

 
Trots att det i lagens förarbeten föreskrivs att några motsatsslut inte skall dras av 

att det enbart uttryckligen medges ansvar vid fall av brottslig handling tycks 

domstolen tidigare ha gjort det.90 I rättspraxis kan hittas konkreta exempel där 

skadevållaren har ålagts ett ansvar med stöd av kontrakträttsliga 

skadeståndsregler.91 I dessa fall har tredje man fäst tilltro till den information som 

                                                        
86 Se avsnitt 1.2.  

87 Prop. 1972:5 s. 448.  

88 Prop. 1972:5 s. 449.  

89 Prop. 1972:5 s. 568.  

90 Se bl.a. NJA 1947 s. 21 och NJA 1980 s. 383 där kontraktsliknande situationer konstruerats för att 

situationen skall falla under den inomkontraktuella sfären.  

91 NJA 1939 s. 360, NJA 1947 s. 21 och NJA 1980 s. 383.   
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skadevållaren givit. Skadeståndslagens huvudregel om ren förmögenhetsskada har 

i princip beaktats som en spärregel både av domstolen och i doktrin.92  

Detta har dock senare utvecklats i NJA 1987 s. 692, det s.k. Kone-målet, där 

domstolen utdömde skadestånd för ren förmögenhetsskada vårdslöst orsakad av 

en värderingsman. Avgörande för ansvaret var huruvid den skadelidande fäst 

befogad tillit till ett vilseledande intyg och därmed lidit skada.93 Följaktligen har 

skadeståndsansvaret för vilseledande eller felaktig information som förmedlats 

vårdslöst i utomkontraktuella situationer utökats.94 Detta kapitel avser att, med 

bakgrund av Kone-målet och tillitens relevans, utreda möjligheten för köparen att 

omfattas av de skadeståndsrättsliga reglerna. Det skall dock framhävas att det 

tidigare, av departementschefen, i propositionen till skadeståndslagen uttryckts att  

”... ersättningsansvar enligt culparegeln- eller ansvarsregler som är knutna till denna- inträder bara 

när skadan har drabbat ett intresse som skyddas av den lagfästa eller oskrivna handlingsnorm vars 

åsidosättande utgör grunden för skadeståndsansvaret”.95 

 Principen är till viss del ett komplement till adekvansbedömningen och medför att 

ersättningsskyldighet inte är möjlig om en skada faller utanför regelns 

skyddsändamål.96 

3.2 Kontraktsliknande förhållanden och tillitsprincipen 

3.2.1 Allmänt om kontraktsliknande förhållanden 

Det karaktäristiska för en kontraktsliknande relation är att relationen i grund och 

botten är utomkontraktuell, men att viss närhet finns till ett vanligt 

kontraktsförhållande. Det handlar ofta om när information förmedlats från en 

                                                        
92 Jmf prop. 1972:5 s. 157 och 568, Dufwa, Skyddat intresse, s. 245 ff, Kleineman, Ren 

förmögenhetsskada vid brott, s. 650 samt  Samuelsson, Information och ansvar, s. 267 ff.   

93 Se t.ex. NJA 1987 s. 692 och NJA 2001 s. 838. 

94 Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 76. 

95 Prop. 1972:5 s. 159. Se även Hellner, Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 86.  

96 Dufwa, Skyddat intresse, s. 182 samt Samuelsson, Information och ansvar, s. 282 f.  
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rådgivare till dennes uppdragsgivares motpart.97 Utvecklingen på området har 

främst skett genom praxis.   

Typiska fall där relationen ansetts vara kontraktliknande är när värderingsintyg, 

äkthetsintyg, solvensintyg och sakkunnigutlåtanden utfärdats av skadevållaren. 

Intygen har framställts i någon typ av handling som utfärdaren kunnat förutse 

kommer att visas upp även för utomstående part.98 Dessutom har det handlat om 

råd eller information förmedlad av en professionell rådgivare och som den 

skadelidande oftast konstaterats ha fäst tillit till.99 Det verkar som att 

skadeståndsansvaret i en sådan situation bedömts som inomkontraktuellt.100 I 

Kone- målet valde dock HD att inte hänföra relationen mellan parterna till den 

kontraktsliknande sfären. Åtminstånne inte uttryckligen.101 Ansvar medgavs utan 

att först konstatera att en kontraktsliknande relation förelåg då den skadelidande 

fäst befogad tillit till informationen. Det har gett upphov till en tillitsprincip för 

rådgivningsansvaret i kontraktsliknande situationer.102 Tillitsprincipen kommer 

att utredas närmare i avsnitt 4.2.3.  

3.2.2 Praxis  

Det finns många avgöranden från HD där skadestånd för ren förmögenhetsskada 

medgetts utan att någon brottslig handling förekommit och utan att någon 

kontraktsrelation förelegat mellan parterna. De två viktigaste rättsfallen i 

sammanhanget är NJA 1987 s. 692, Kone- målet, samt NJA 2001 s. 878 (här kallat 

Sparbanks- målet). Innan Kone- målet kom försökte dock HD främst att 

”konstruera” en kontraktsliknande relation baserad på tillit och på så sätt 

rättfärdiga skadeståndsansvaret.103 Ansvaret har dock i princip utvidgats i och 

                                                        
97 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 468. 

98 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 443. 

99 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 443 och 463. 

100 Jmf NJA 1980 s. 383 och Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 468.   

101 NJA 1987 s. 692. Se även Hellner, Speciell avtalsrätt II, häfte 2,  s. 193. 

102 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 467. Beakta det som skrivits om kontraktsliknande 

relationer i not 19. 

103 Se bl.a. NJA 1947 s. 21 och NJA 1980 s. 383. 
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med de två nämnda rättsfallen och äldre praxis torde därmed ha begränsad 

relevans idag.104 I och med detta kommer inte äldre praxis att behandlas särskilt.  

NJA 1987 s. 692, Kone-målet 

Ett fastighetsbolag beställde ett värderingsintyg avseende en av sina fastigheter, vilket kom 

att användes vid ansökan om ett lån med fastigheten som säkerhet. När fastighetsbolaget 

senare inte kunde infria sina betalningar och säkerheten i fastigheten skulle tas i anspråk 

av banken visade det sig att fastigheten inte blivit korrekt värderad i intyget. Banken 

stämde därför värderingsmannen för vilseledande och felaktigt värderingsintyg.  

Som första steg utredde HD huruvida värderingsmannen förfarit vårdslöst. Det aktuella 

värderingsintyget uppgav felaktigt att byggnadstillstånd fanns, vilket gav fastigheten en 

missvisande värdering. Det konstaterades först att det måste finnas stort utrymme för en 

värderingsmans egen bedömning vid värdering av fastigheter och att stor skillnad mellan 

värderingen och det faktiska värdet skall accepteras utan att han anses ha förfarit 

vårdslöst. Domstolen framhävde dock att den bristande informationen var av stort värde 

för bedömningen av fastighetens värde. I och med att felet avsåg information om ett 

faktiskt förhållande, som inte varit svårt att undersöka för värderingsmannen ansågs 

värderingsmannen ha brustit i undersökningen och således varit vårdslös.105  

Därefter diskuterade domstolen huruvida värderingsmannen kunde hållas 

ansvarig för ren förmögenhetsskada mot annan än den direkta uppdragsgivaren 

trots att brott inte förelegat och lagstöd saknades. Domstolen hänvisade bl.a. till 

äldre praxis avseende olika intyg och soliditetsupplysningar samt 

skadeståndslagens förarbeten.106   

HD beaktade även det faktum att värderingsintyg kan lämnas i många olika 

situationer och förtydligade att förevarande dom avser värderingsintyg för fast 

egendom som framställts av en professionell fastighetsvärderare. HD anförde även 

att det måste ha stått klart för värderingsmannen att även annan än dennes direkte 

avtalspart kan få användning av intyget för andra syften än det ursprungliga. Här 

                                                        
104 Jmf Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 445 som anser att denna praxis har betydelse. 

Kleinemans uttalande gjordes dock innan NJA 1987 s. 692 och NJA 2001 s. 383 kom.  

105 NJA 1987 s. 692 (s. 702).  

106 NJA 1987 s. 692 (s. 702-703). 
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framhåller HD att vikt finns i att låta annan än uppdragsgivaren förlita sig på 

intyget med hänsyn till fastighets- och kreditmarknaden.107  

Med detta som bakgrund finner HD att: 

”...den som med fog satt sin tillit till ett värderingsintyg inte skall bära följderna av en skada som 

ytterst beror på att intygsgivaren förfarit vårdslöst. Skadeståndsansvaret för den som yrkesmässigt 

åtar sig fastighetsvärdering bör alltså i regel inte begränsas till skada som uppdragsgivaren lider utan 

omfatta också skada som åsamkats tredje man, såvida inte förbehåll om frihet från ansvar gjorts i 

intyget.”108  

Det görs i målet klart att skadeståndet kan jämkas om den skadelidande varit 

medvållande på så sätt att denne inte undersökt informationen närmare om 

omständigheterna föranlett det.109  

Domstolen uttalar sig inte uttryckligen om huruvida skadeståndsansvaret är 

utdömt på inom- eller utomkontraktuell grund och använder inte heller termer 

som kontraktsliknande förhållande eller kvasikontraktuell relation. För att gå runt 

den här problematiken uttalas istället att det med hänsyn till tilliten skall utdömas 

skadestånd. 

NJA 2001 s. 878, Sparbanks- målet 

Även i det här målet orsakades skadan av ett värderingsutlåtande avseende en 

fastighet. Det aktuella värderingsutlåtandet angav dock att det var avsett att användas 

vid tvist. Trots detta beviljas en ansökan om kredit med anledning av uppgifterna i 

intyget. Precis som i Kone-målet kunde inte låntagaren infria sina betalningar till 

banken och när banken skulle ta fastigheten i anspråk för att täcka skulden upptäcktes 

att värderingen var felaktig.  

HD hänvisade inledningsvis till Kone-målet och konstaterade att en professionell 

värderingsman blivit ersättningsskyldig mot tredje man för vårdslöst lämnande av 

felaktig och vilseledande information. Domstolen förtydligade i samband med detta 

att stöd inte finns för att tredje man alltid skall tillerkännas skadestånd när denne 

                                                        
107 NJA 1987 s. 692 (s. 703). 

108 NJA 1987 s. 692 (s. 703).  

109 NJA 1987 s. 692 (s. 703). 
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förlitat sig på ett felaktigt värderingsutlåtande, utan att det är avgörande huruvida den 

skadelidandes tillit till intyget varit befogad.110  

Domstolen gick sedan vidare och konstaterade att: 

”Avgörande (för ansvaret) är om tilliten till utlåtandet varit befogad. Av betydelse för prövningen av 

denna fråga är bl.a. om utställaren gett uttryck för något förbehåll avseende ansvaret för intyget eller 

om detta har lämnats helt förbehållslöst. Med hänsyn till de följder som ett skadeståndsansvar kan 

föra med sig bör det inte ställas alltför stora krav på utformningen av sådana friskrivningar.”111  

Om omständigheterna varit sådana att ett utlåtande varit avsett för ett specifikt 

ändamål och begränsningar förelegat i möjligheten att göra en fullständig 

bedömning och värdering anger domstolen att det skall vara möjligt att begränsa 

intygets användande.112  

I det aktuella målet skulle värderingen användas i en tvist som uppdragsgivaren 

var part i. Det angavs därför i intyget att det enbart fick användas i tvist. Domstolen 

ansåg att detta förbehåll borde väckt någon typ av misstanke hos banken och att 

banken borde förvisat sig om att det kunde ligga till grund även för en 

kreditgivning. Domstolen ogillade därför bankens talan trots att 

värderingsmannen förfarit vårdslöst.113  

I förevarande mål fastställde HD de principer som framkom i Kone-målet avseende 

tillitens relevans. Dessutom tog domstolen fasta på möjligheten för rådgivaren att 

göra förbehåll om frihet från ansvar. HD uttalade dock inte heller här huruvida 

ansvaret medgetts på inom- eller utomkontraktuell grund och använde inte 

termen kontraktsliknande.  

3.2.3 Allmänt om tillitsprincipen 

Tillitsprincipen avser att bestämma när skadestånd kan utgå i en utomkontraktuell 

situation där någon orsakats ren förmögenhetsskada till följd av vårdslös 

                                                        
110 NJA 2001 s. 878 (s. 885-886). 

111 NJA 2001 s. 878 (s. 886). 

112 NJA 2001 s. 878 (s. 886). 

113 NJA 2001 s. 878 (s. 886-887). 
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rådgivning.114 Principen har diskuterats ingående i doktrin, främst av 

Kleineman.115 HD synes till viss del ha konkretiserat och fastställt tillitsprincipen, 

främst genom uttalandet om att ansvar ansågs föreligga med hänsyn till den 

befogade tilliten till intyget, i och med Kone-målet. Detta bekräftades sedan i 

Sparbanks- målet där en tydlig hänvisning till Kone-målet gjordes.116  

Det finns dock olika sätt att tolka relevansen av tilliten, vilket konstaterats utifrån 

de studier som gjorts avseende tillitsprincipen. Dessa tolkningar har försökt 

sammanfattas i tre olika modeller för att förtydliga skillnaden mellan dem.117 

För det första kan tilliten avse själva relationen mellan den skadelidande och 

rådgivaren. Det är likt det resonemang som tidigare förts av domstolarna avseende 

kontraktsliknande relationer. Man utgår då från att viss närhet finns mellan 

parterna med hänsyn till tilliten och att ansvar därmed skall utgå. Enligt den här 

modellen bedöms ansvaret utifrån närheten i relationen mellan rådgivaren och 

den skadelidande. Enligt Samuelsson har ansvaret främst utdömts enligt den här 

modellen i Kone-målet.118 

Sedan kan man se det som att tilliten snarare avser själva rådgivningen och rådet 

som sådant och inte den närhet som föreligger mellan parterna. Ett sådant 

resonemang torde närmast utgå från själva professionsansvaret, dvs. det faktum 

att rådet kommit från en professionell rådgivare. Själva relationen mellan parterna 

har dock inte någon relevans här. Däremot torde det i en sådan situation krävas 

faktisk tillit och inte bara abstrakt tillit. Enligt den här modellen bedöms ansvaret 

utifrån den skadelidandes tillit. 

                                                        
114 Tillitsprincipen är att skilja från tillitsteorin som finns inom avtalsrätten, varpå den senare avser 

att bestämma när ett avtal ingåtts mellan två parter. Jmf dock Samuelsson, Information och ansvar, 

s. 270. 

115 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 467.  

116 Se avsnitt 3.2.2.   

117 Det är egentligen inte några vedertagna modeller eller teorier. De har främst skapats för att 

förenkla det teoretiska resonemanget. 

118 Samuelsson, Information och ansvar, s. 269 ff.   
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Slutligen kan man även se det som att någon faktisk tillit inte alls behövs utan att 

ansvaret utgår automatiskt i och med att det handlar om en professionell 

rådigvare. Här krävs inte någon faktisk tillit utan den är mer abstrakt. Återigen är 

det faktum att det handlar om en professionell rådgivare avgörande för ansvaret, 

och tillit presumeras i princip föreligga. Enligt den här modellen bedöms ansvaret 

utifrån rågivarens handling. Samuelsson tycks vara förespråkare av den här 

modellen och menar att tillitsbedömningen skall vara objektiv.119 Tillit presumeras 

i princip föreligga för värderingsintyg. Tilliten kan dock upphävas om rådgivaren 

visar att den skadelidande var medveten om att denne inte borde förlitat sig på 

rådet.120  

Kleineman tycks förespråka en tolkning där tilliten är ett krav för att ersättning 

skall utgå för ren förmögenhetsskada i den här typen av situationer.121 Med stöd av 

Kone-målet anser Kleineman att den befogade tilliten utgör själva rättsregeln för 

ansvar i en utomkontraktuell situation.122   

Nial har uttryckt viss tveksamhet till att fästa så stor vikt vid närheten mellan 

rådgivaren och den skadelidande (främst vad gäller prospekt och i andra 

associationsrättsliga sammanhang dock). Han menar att avgörande för ansvaret 

troligtvis bör vara tilliten som tredje man hyst till själva informationen och inte 

vem informationen erhållits ifrån. Däremot kan närheten mellan den skadelidande 

och informationsgivaren påverka tilliten.123 Även Roos tycks utgå från samma tänk 

som Nial.124 Han anser dock inte tillitsprincipen nödvändig för att bestämma 

kretsen ersättningsberättigade. Med hjälp av normskyddsläran, 

culpabedömningen, och the end and the aim rule är det enkelt att bestämma 

skadeståndsansvaret såvida spärregeln bortses ifrån.125 Även Lindskog verkar 

                                                        
119 Jmf Samuelsson, Information och ansvar, s. 311. 

120 Samuelsson, Information och ansvar, s. 270 f.  

121 Kleineman, Om den befogade tillitens skadeståndsrättsliga relevans, s. 631 f.  

122 Kleineman, Om den befogade tillitens skadeståndsrättsliga relevans, s. 630. 

123 Nial, Johansson, Svensk associationsrätt, s. 345.  

124 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 314 ff och Roos, Rescension.- Ren förmögenhetsskada, s. 49 

ff. 

125 Roos, Rescension.- Ren förmögenhetsskada, s. 52.  
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ansluta sig till liknande resonemang. Han menar att tilliten inte avser att bestämma 

huruvida ett avtalsförhållande föreligger, utan att rådgivarens ställning i den 

aktuella situationen typiskt sett är tillitsskapande.126 

Ingvarsson, å andra sidan, anser att tilliten inte bör tillmätas någon särskild 

relevans i bedömningen av huruvida ansvar överhuvudtaget skall anses föreligga. 

Han menar att tilliten enbart är relevant i culpabedömningen och att tilliten till den 

mottagna informationen inte ensam motiverar ersättning i en utomkontraktuell 

situation. Det skulle i så fall innebära att även privata råd skulle medföra 

ersättningsskyldighet då tilliten ofta är väldigt hög i sådana situationer.127  

3.2.4 Skadestånd i den aktuella situationen 

Det har nog inte undgått läsaren att inget av de rättsfall som presenterats ovan 

avser specifikt juridisk rådgivning och advokatbyråers ansvar. Tillitsprincipen 

skyddar enbart den som haft fog för tilliten. I detta ligger att göra en 

skyddsändamålsbedömning som skall avgöra om tilliten varit befogad. Slutligen 

skall skadevållaren haft möjlighet att i princip förutse följderna av sin handling.128 

HD tycks, enligt Samuelsson, ha uppställt fem rekvisit för bedömningen, 

yrkesmässighet; insikt om användningssättet; befogad tillit; oaktsamhet och 

friskrivningar.129 Detta är särskilda kriterier för den aktuella situationen utöver de 

allmänna skadeståndsrättsliga förutsättningarna.   

Smiciklas har anfört att Kone- målet främst medger ersättningsskyldighet för 

värderingsmän av fastigheter, men att det inte är uteslutet att det ger stöd för 

andra rådgivares ersättningsskyldighet. Han menar att det är troligt att liknande 

bedömning kommer göras i liknande situationer, såsom vid företagsvärderingar 

inför förvärv.130 Även Hellner anser att det i och med Kone- målet föreligger ett 

                                                        
126 Lindskog, Recension- Rådgivningsansvar, s. 215.  

127 Ingvarsson, Rådgivningsansvar och medvållande, s. 564.  

128 Kleineman, Rådgivares informationsansvar, s. 203.  

129 Samuelsson, Information och  ansvar, s. 269 f.  

130 Smiciklas, ”Rådgivare har ansvar mot tredje man”, s. 48.  
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generellt rådgivaransvar gentemot tredje man.131 Samuelsson anser dock att Kone-

målet har ett begränsat prejudikatsvärde, främst för värderingsintyg.132 

Utgångspunkten idag tycks vara att även advokater kan hållas ansvariga för 

vårdslös rådgivning enligt tillitsprincipen, såvida samtliga förutsättningar därför 

är uppfyllda.133 Kleineman anför dock att stöd måste sökas i viss norm som avser 

att skydda tredje man. I advokaters fall är det de vägledande rekommendationerna 

för god advokatsed som föreskriver viss lojalitetsplikt gentemot klientens 

motpart.134 Han har anfört att advokater bör ha ett ansvar mot klientens motpart 

om denne frivilligt tillhandahåller viss information.135 Även Wiklund har tidigare 

framfört att det bör vara möjligt att hålla advokater skadeståndsansvariga enligt 

reglerna för utomkontraktuellt ansvar.136  

3.2.5 Olika faktorer som påverkar tillitsbedömningen 

Det finns vissa aspekter som anses förstärka respektive försvaga den befogade 

tilliten till det råd eller den information som förmedlats. Dessa aspekter kan bl.a. 

vara rådets yttre form, platsen där det förmedlats samt formuleringen av rådet.137 

Råd som förmedlas i vissa mer kvalificerade former, vanligen 

sakkunnigutlåtanden, äkthetsbevis, värderingsintyg eller liknande, kan ge större 

fog för tillit. Kleineman har angående detta framhållit att en specifik yrkesutövare 

som förmedlat informationen i ett, för den yrkeskategorin, typiskt format kan 

anses ge större fog för tilliten. Det kan då förväntas att åtgärder som normalt 

utförs i samband med vissa specifika intyg faktiskt utförts och att intyget därmed 

är korrekt.138 Det kan kort sägas att en VDD- rapport, utifrån dessa 

omständigheter, normalt bör ge fog för utökad tillit. 

                                                        
131 Hellner, Skadeståndsrätt,  s. 76.  

132 Samuelsson, Information och ansvar, s. 269. 

133 Se t.ex. SOU 2002:41, s. 40, Kleineman, Rådgivares informationsansvar, s. 204 samt Calissendorff, 

Vendor due diligence, s. 115.  

134 Kleineman, Rådgivares informationsansvar, s. 204. 

135 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 549.  

136 Wiklund, Advokats skadeståndsskyldighet, s. 333. 

137 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 531. 

138 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 534 f.  
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En annan viktig faktor som kan påverka tilliten är huruvida informationen 

formulerats på sådant sätt att stor tillit inte bör fästas till den. Det kan t.ex., handla 

om att brister i undersökningen framhålls eller att vissa aspekter inte undersökts. 

Detta är inte en friskrivning utan snarare ett förtydligande av de omständigheter 

som föranlett undersökningen och som påverkar rådet som sådant och dess 

tillförlitlighet.139  

En av de viktigaste tillitsförstärkande aspekterna är dock tilliten till professionella 

rådgivare. Med detta menas den tillit som mottagare av ett råd normalt har till den 

som är ”expert” på ett visst område.140 Detta kommer dock att diskuteras mer 

ingående nedan i avsnitt 4.5.2. 

3.3 The end and aim rule 

En omständighet som påverkar ansvaret för rådgivaren är huruvida rådgivaren 

kunnat förutse vem som kommer att ta del av informationen och förlita sig på 

densamma. Den här regeln kallas ”the end and aim rule” och innebär att 

skadevållaren skall ha haft insikt i de förhållanden som är kopplade till en tilltro till 

informationen för att ansvar skall föreligga.141 Enligt Kleineman görs bedömningen 

utifrån hur subjektiv informationen eller rådet är. Information som inte innehåller 

någon subjektiv bedömning anses i princip alltid medföra befogad tillit, såsom 

vittnesintyg.142 HD ansåg att det i Kone- målet måste ha stått klart för 

värderingsmannen att intyget skulle kunna komma att användas i olika situationer 

och därmed var ändamålskravet uppfyllt i den situationen.143 I Sparbanks- målet 

var dock inte detta krav uppfyllt i och med att det i intyget angivits att det skulle 

användas i en tvist.144 

                                                        
139 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 539. Mer om detta i kapitel 5.  

140 Heuman, Advokats rättsutredningar, s. 22 f.  

141 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 452. 

142 Se resonemang Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 453.  

143 NJA 1987 s 692.  

144 NJA 2001 s. 878. 



 

 
30 

3.4 Köparens undersökningsplikt 

I ett vanligt rådgivningsförhållande har inte uppdragsgivaren någon 

undersökningsplikt av rådet och informationen som förmedlas. I den här 

situationen ställs dock högre krav på undersökning av den emottagna 

informationen.145 HD fastställde i Sparbanks- målet att den skadelidande har viss 

undersökningsplikt om relationen mellan parterna är utomkontraktuell. Den 

skadelidande ansågs ha saknat fog för sin tillit, då värderingsmannen gjort vissa 

reservationer i intyget som borde väckt misstankar som föranlett undersökning av 

informationen.146 Det har uttryckts att bristande undersökning kan komma att ses 

som medvållande till den skada som uppstått, varpå ersättningen kan sättas ned.147  

Även Samuelsson anser att viss undersökningsplikt föreligger för den 

skadelidande.148 Han menar dock att undersökningsplikten minskat i takt med att 

rätten att förlita sig på professionella rådgivare ökat.149 Kleineman anser att 

undersökningsplikten även är beroende av huruvida mottagaren av informationen 

har en egen advokat eller särskild branschkännedom.150  

3.5 Reflektioner 

En viktig aspekt i den här diskussionen är själva grunden till att ansvar 

överhuvudtaget medges, dvs. motiven till ansvaret. Om det kan bestämmas är det 

lättare att reda ut hur specifika omständigheter avseende ansvaret senare skall 

bedömas.151 I Kone-målet antyds att motiven till ansvaret delvis är 

samhällsekonomiska. Det finns ett behov av att låta rådgivare vara ansvariga för 

den information som förmedlas. Detta är dock inte specifikt för ansvaret mot tredje 

man utan utgår från själva handlingen och rådgivarens generella 

samhällsansvar.152 Dessutom framhäver HD att det är en professionell intygsgivare 

                                                        
145 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 563.  

146 Se avsnitt 3.2.2. 

147 Se NJA 2001 s. 878 samt Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 563. 

148 Samuelsson, Information och ansvar, s. 271. 

149 Samuelsson, Information och ansvar, s. 272.  

150 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 563 och Kleineman, Tekniska konsulters ansvar, s. 714.  

151 Lindskog, Recension- Rådgivningsansvar, s. 208.  

152 Se avsnitt 3.2.2 samt Samuelsson, Information och ansvar, s. 270.  
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som föranlett skadan. Därmed torde det kunna dras slutsatsen att det är 

samhällsekonomiska intressen som främst motiverar rådgivningsansvaret. Att det 

dessutom skall utsträckas till tredje man är ett sätt att ytterligare ställa krav på 

rådgivaren och tvinga denne att sammanställa information eller råd på ett aktsamt 

sätt. En rättsordning som enbart medger ansvar mellan en rådgivare och dennes 

direkte uppdragsgivare är ineffektivt och skulle medföra ett utfärdande av samma 

information flera gånger för att säkerställa att samtliga användare har någon 

ansvarar för informationen. Här bör därför även risken för ökade 

transaktionskostnader för tredje man ha påverkat ansvaret (vilket även tycks varit 

fallet i Kone- målet). Lindskog förespråkar ett sådant tänk och menar att ansvaret 

gör rådgivningen mer effektiv och samhällsnyttig. Rådet får bättre genomslag och 

bättre standard.153 Dufwa har tidigt framfört att det finns de som förespråkar ett 

ansvar på deliktuell grund som utgår från skadevållarens handling och inte 

relationen mellan skadevållaren och skadelidande.154 Även Nial anser ansvaret 

fungera preventivt och att det är själva rådgivningen som är i fokus.155  

Utifrån praxis och litteraturen tycks det står klart att ansvaret bygger på en vilja 

att upprätthålla god kvalitet vad gäller råd som förmedlas av professionella 

rådgivare. I grund och botten är det ett professionsansvar gentemot allmänheten. 

Det tycks således inte vara närheten mellan rådgivaren och den skadelidande som 

motiverat ansvaret. Kleineman å andra sidan tycks utgå från att ansvaret främst 

medgetts med hänsyn till den specifika relation som föreligger mellan parterna.156 

När själva motivet till ansvaret analyserats måste även själva rättsgrunden för 

ansvaret samt den befogade tillitens relevans bestämmas. Om man skall utgå från 

propositionen till skadeståndslagen och äldre praxis är det främst själva relationen 

mellan rådgivaren (informationsgivaren) och den skadelidande som är avgörande 

för ansvaret. En kontraktsliknande relation har konstruerats för att skadestånd 

                                                        
153 Lindskog, Recension- Rådgivningsansvar, s. 208 f och Samuelsson, Information och ansvar, s. 271. 

154 Dufwa, Skyddat intresse, s. 213.  

155 Lindskog, Recension- Rådgivningsansvar, s. 209.  

156 Se avsnitt 3.2.3 
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skall kunna utdömas. Departementschefen uttalade dock att det är upp till 

domstolarna att avgöra framtiden för ansvaret för ren förmögenhetsskada.157  

Det har både i Kone- målet och i Sparbanks- målet uttryckts att den befogade 

tilliten är avgörande för ansvaret.158 Frågan är dock om en förändring eller 

utveckling av gällande rätt skett i och med dessa två rättsfall. Tidigare tycks 

ansvaret ha utgått på inomkontraktuell grund genom hänvisningen till 

kontraktsliknande relationer. I dessa två rättsfall har dock HD enbart framhävt den 

befogade tilliten och att det är den som är avgörande för ansvaret. Den lösning som 

domstolen använt sig av i äldre praxis där en speciell relation tvingats konstrueras 

var otillfredsställande. Domstolen har tidigare misstolkat skadeståndslagen och 

betraktat bestämmelsen avseende ren förmögenhetsskada som en spärregel.159 

Genom att se alla fall där ersättning medgetts utan brottslig handling som 

undantag från huvudregeln har utvecklingen mot en mer ändamålsenlig 

skadeståndsrätt också varit något försenad. Skadeståndslagens bestämmelser skall 

inte tolkas på annat sätt än att ersättning för ren förmögenhetsskada vid brottslig 

handling är lagstadgat, medan andra möjligheter till ersättning inte kunnat 

kodifieras i lag p.g.a. tekniska svårigheter.160 HD har dock varken i Kone-målet 

eller i Sparbanks-målet uttryckt att det inte längre är möjligt att bli 

skadeståndsansvarig på grunden att relationen är kontraktsliknande. Det torde 

därför vara möjligt att använda denna ansvarsgrund än idag. 

Det råder ingen tveksamhet avseende det faktum att befogad tillit krävs som ett 

moment för att ersättning skall utgå. Däremot finns ett värde i att analysera 

relevansen av den befogade tilliten utifrån de tre modeller som ställts upp. 

Vad gäller den första modellen som presenterades ovan anses det förlegat att 

resonera kring en viss närhet mellan den skadelidande och rådgivaren för att 

ersättning skall utgå. HD har varken i Kone- målet eller Sparbanks- målet antytt 

något sådant krav. Även om Kleineman tidigare tycks ha tolkat den befogade 

                                                        
157 Se avsnitt 3.1 samt 3.2.1.  

158 Se avsnitt 3.2.2.  

159 Se avsnitt 1.2. 

160 Jmf Dufwa, Skyddat intresse, s. 204 f.  
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tilliten som skapandes av en specifik relation verkar det som att han numera 

ändrat fokus till viss del.161 Nial och andra författare har uttryckligen kritiserat en 

modell där ersättning utgår med hänsyn till parternas relation.162 

Den andra och tredje modellen anses vara mer rimliga att bedöma ersättningen 

utifrån och närmare HD:s domskäl i de två målen. Det är dock inte fullt möjligt att 

säga om tillit kan presumeras föreligga eller inte. Det verkar dock som att en mer 

objektiv och abstrakt tillit enbart behöver förekomma, då HD inte gjort någon 

närmare bedömning utifrån de enskilda omständigheterna. Jag tolkar ansvaret 

som beroende av rådgivarens handling. Precis som nämndes i början av detta 

avsnitt finns det ett intresse i att låta professionella rådgivare ansvara för 

information som de lämnar och det är främst med anledning av detta som ansvaret 

utgår. Jag är inte ensam om att förespråka den här tolkningen, utan flera författare 

har liknande resonemang, Dufwa förespråkar ett ansvar på deliktuell grund och 

menar att ansvaret skall utgå från skadevållarens handling. Även Lindskog och Nial 

tycks vara av samma åsikt.163 I en sådan situation presumeras dessutom befogad 

tillit föreligga i och med det faktum att informationen kommer från just en 

professionell rådgivare. Speciellt i en situation där informationen framtagits 

speciellt för att den skadelidande trots att denne inte är kontraktspart.164 Därefter 

torde det åligga rådgivaren att visa på omständigheter som reducerar eller helt 

utesluter ansvar, såsom förbehåll eller liknande. Presumtionen kan t.ex. brytas av 

bristande undersökning när förbehåll gjorts av rådgivaren.165 Det faktum att en 

mer ingående tillitsbedömning gjordes i Sparbanks- målet bör inte föranleda 

annan slutsats, utan enbart ett konstaterande att det förbehåll som gjorts avseende 

intyget brutit den presumerade tilliten.  När informationen framtagits specifikt för 

                                                        
161 Kleineman, Om den befogade tillitens skadeståndsrättsliga relevans, s. 631 f. Jmf dock 

Samuelsson, Information och ansvar, s. 269 ff.   

162 Nial, Johansson, Svensk associationsrätt, s. 345 och Roos, Rescension.- Ren förmögenhetsskada, s. 

49 ff.  

163 Se avsnitt 3.2.3. 

164 Se avsnitt 3.2.4. 

165 Se avsnitt 3.2.2 avseende Sparbanks- målet. 
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den skadelidande, såsom i den här situationen, bör det ställas högre krav för att 

tilliten skall kunna reduceras.  

Däremot skulle den här modellen kunna anses inte medge ersättning för negativ 

information då tilliten avser själva rådet. Här skall därför förtydligas att tilliten 

avser professionsansvaret och allt som ligger däri, dvs. både rådet, rådgivningen 

och det ansvar som professionella rådgivare har. Vad gäller de olika ansvar som en 

rådgivare har och specifikt för negativ information kommer det att behandlas i 

kapitel 4. Det behöver således inte först konstateras viss närhet mellan parterna 

utan enbart att befogad tillit föreligger. Huruvida ansvaret utgår på inom- eller 

utomkontraktuell grund saknar således relevans. Lindskog tycks t.o.m. förespråka 

en tolkning där alla rådgivningssituationer bedöms enligt samma resonemang, 

nämligen handlingsnorm, normavvikelse och befogad tillit.166  Detta kommer i 

princip att diskuteras längre ner. Hellner menar att ansvaret numera (i och med 

Kone- målet) kan utsträckas till situationer där något kontraktsförhållande inte 

behöver konstrueras.167  

Ingvarsson har anfört att tilliten skall vara avgörande för culpabedömningen och 

att tilliten inte ensam kan medge ansvar. Detta stämmer i princip överens med 

resonemanget för modell två och tre. Precis som Ingvarsson framfört är det inte 

tilliten som ensam avgör om ersättning utgår.168 Det är snarare 

professionsansvaret där tilliten är ett absolut krav för ersättning. Att 

tillitsprincipen däremot skulle medföra svårigheter i särskiljningen mellan privata 

råd och andra råd som ger fog för tillit är inte riktigt. Ingvarsson tycks ha fått detta 

om bakfoten. Tilliten till råd som förmedlas i privatlivet är i och för sig 

tillitsskapande, men det som särskiljer de fall som ger upphov till ansvar från dessa 

(privata) råd är att ansvaret är kopplat till professionsansvaret och tilliten därtill. 

Därmed är det lätt att särskilja de situationer som ger upphov till ansvar från de 

som inte ger upphov till detsamma.    

                                                        
166 Lindskog, Recension- Rådgivningsansvar, s. 214.  

167 Hellner, Speciell avtalsrätt II, häfte 2,  s. 193.  

168 Ingvarsson, Rådgivningsansvar och medvållande, s. 263.  
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En intressant fråga här är huruvida det egentligen föreligger någon skillnad mellan 

det kontraktsrättsliga ansvaret och det utomkontraktuella ansvaret som medges 

genom befogad tillit. Lindskog tycks utgå från att det inte föreligger någon skillnad. 

Korling diskuterar ingående i sin avhandling hur tilliten kan ge upphov till ett 

skadeståndsansvar på inomkontraktuell grund om befogad tillit föreligger. Han 

utgår (troligtvis!) främst från den avtalsrättsliga tillitsteorin, men det spelar ingen 

roll. Tilliten är densamma.169 Jag ställer mig tveksam till huruvida någon skillnad 

egentligen finns mellan dessa två ansvarstyper förutom klassificeringen, som 

många i och för sig tycks finna viktig. I det här fallet handlar det främst om tilliten 

till rådet och själva rådgivningen snarare än till själva avtalet, men det är lite 

stelbent att betrakta tilliten på det sättet.170 Det torde egentligen aldrig behöva 

krävas tillit till själva relationen utan enbart tillit till själva handlingen och till 

rådet. Därmed inte sagt att ansvar inte kan utdömas på den grunden.171  

I inledningen till detta kapitel framfördes att det ibland uppställs ett krav på att 

skadan fallit inom regelns skyddsändamål för att den skall vara ersättningsgill.172 

Kleineman har anfört att det måste finnas en specifik norm som avser att skydda 

tredje man specifikt.173 När han nämner den förpliktelse som en advokat har mot 

klientens motpart är han lite väl stelbent i sitt resonemang. Jag skulle vilja hävda 

att det är betydligt mycket enklare än så. Det professionsansvar som advokater har 

och den generella tilliten allmänheten har till en professionell rådgivare är 

tillräcklig. Det spelar ingen roll om det är den faktiska klienten eller tredje man. 

Det hänger ihop med själva motiven till ansvaret, de samhällsekonomiska 

aspekterna både för allmänheten generellt och för den enskilde. Ersättning bör 

således kunna medges med eller utan den uttryckliga bestämmelsen som 

Kleineman hänvisar till. De enskilda bestämmelserna som avser skyldigheter 

gentemot tredje man eller klientens motpart kan dock förstärka ersättningsrätten. 

Mer än så skall inte sägas om skyddsnormsläran. 

                                                        
169 Korling, Rådgivningsansvar, s. 366 ff.  

170 Jmf Korling, Rådgivningsansvar, s. 359. 

171 Jmf Samuelsson, Information och ansvar, s. 311. 

172 Se avsnitt 3.1. 

173 Se avsnitt 3.2.4. 
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Det har redan framförts att de flesta författare tycks utgå från att principerna som 

framkommit i Kone- målet och i äldre praxis är generellt tillämpliga på 

professionella rådgivare och därmed även advokater. Grunden är fortfarande 

densamma, tilliten till professionella rådgivare.  Därför kan de principer som 

kommit från just Kone- målet och Sparbanks- målet även tillämpas på råd från 

advokater.  

Vidare är det inte något större problem att konstatera att kravet i ”the end and aim 

rule” är uppfyllt här. Advokatbyrån vet att VDD- rapporten kommer att användas 

av köparen och att den ligger till grund för förvärvet av målbolaget. Däremot är det 

inte säkert att t.ex. den bank som skall finansiera förvärvet kan förlita sig på 

informationen på samma sätt. Detta ligger dock utanför uppsatsens syfte och 

kommer att lämnas därhän.  

Tilliten påverkas även av den undersökningsplikt den skadelidande har. I 

Sparbanks- målet ansågs den skadelidande ha en skyldighet att undersöka 

informationen i intyget och dess användningsmöjligheter. I det här fallet har 

rapporten framtagits i syftet att köparen skall använda informationen och därmed 

torde någon undersökningsplikt avseende rapportens generella tillförlitlighet inte 

föreligga. Det är dock skillnad vad gäller undersökningen av enskilda uppgifter. 

Bedömningen bör även göras utifrån rapportens innehållsmässiga standard, dvs. 

en rapport som är allmänt undermålig bör medföra större undersökningsplikt. 

Undersökningsplikten bör emellertid påverkas av den faktiska möjligheten att 

undersöka informationen.  

Det intressanta avseende undersökningsplikten är om brister skall föranleda 

nedsättning av ersättningen eller eliminera ersättningen helt och hållet. I 

Sparbanks- målet talar HD om medvållande då den skadelidande inte undersökt 

möjligheten att använda informationen. Även Kleineman tycks betrakta bristande 

undersökning som medvållande och att därmed möjlighet för nedsättande till viss 

del finns.174 Således bör slutsatsen om att det främst rör sig om nedsättning av 

ersättning kunna dras.  

                                                        
174 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 564.  
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4 Culpabedömningen 

4.1 Inledning 

För att en advokat skall vara skadeståndsansvarig för vilseledande rådgivning 

måste advokaten ha agerat vårdslöst.175 Här kan skadan ha orsakats på två olika 

sätt, antigen genom förtigande av information eller förmedlande av 

felaktig/vilseledande information. Generellt är det inte möjligt att hållas ansvarig 

för underlåtenhet att handla. Det är dock undantaget situationer där det föreligger 

skyldighet att handla.176  

I princip finns det två sätt att gör aktsamhetsbedömningen, antingen genom att 

avgöra huruvida skadevållaren överträtt en bindande handlingsnorm eller genom 

en riskavvägning. En riskavvägning görs främst då någon handlingsnorm inte finns 

eller bedömningen inte kan göras utifrån denna.177 Den här uppsatsen avser 

enbart att behandla den första metoden. En sådan bedömning skall först bestämma 

om skadevållaren överträtt en handlingsnorm och sedan om det förelegat 

omständigheter som gjort överträdelsen ursäktlig.178 

Culpabedömningen utgår här från advokats rådgivningsansvar, dennes roll som 

professionell rådgivare och den tillit som allmänheten generellt har till advokater 

som yrkesgrupp. Professionsansvaret, som detta kallas, ställer vissa högre krav på 

advokater som professionella juridiska rådgivare. Varje profession har sina egna 

normer som sedan bestämmer culpabedömningen, varpå god advokatsed är den 

vägledande normen för advokater.179 Utöver det grundläggande 

                                                        
175 Wiklund, Advokats skadeståndsskyldighet, s. 297 samt Kleineman, Rådgivares 

informationsansvar, s. 187 f. Det är ovanligt att rådgivare lämnar några garantier, varmed 

utrymmet för strikt ansvar torde vara väldigt litet. 

176 Samuelsson, Information och ansvar, s. 291.   

177 Samuelsson, Information och ansvar, s. 292.  

178 Samuelsson, Information och ansvar s. 297 samt Klieneman, Rådgivares informationsansvar,  s. 

189.   

179 Rättegångsbalk (1942:740) hädanefter 8:4 RB. Se även Klieneman, Rådgivares 

informationsansvar,  s. 189 och Korling, Rådgivningsansvar, s. 542 ff.  
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professionsansvaret kan advokater även iklä sig ett specialistansvar, om de utger 

sig för att ha särskild expertis inom ett specifikt rättsområde.180  

Professionella rådgivare, däri räknat advokater, har olika typer av ansvar för de 

råd som lämnas. I culpabedömningen ligger främst att utreda om advokaten 

brustit i sitt metodansvar, dvs. huruvida en erforderlig metod använts eller inte. 

Advokater har dock även ett ansvar för att visst resultat skall uppnås eller för 

uppenbara felaktigheter i och med resultatansvaret, samt ett ansvar för att rådet 

förmedlas på ett begripligt sätt, informationsansvaret.181 Nära anknutet till 

informationsansvaret är även skyldigheten att framhålla risker som föreligger 

samt olika handlingsalternativ när rättsläget är osäkert, åtgärdsansvaret.182 

Samtliga dessa ansvarstyper är således relevanta i den här situationen.  

4.2 Professionsansvaret  

4.2.1 Generellt om professionsansvaret 

Utmärkande för professionsansvaret är att den aktuella rådgivaren förväntas uppnå 

en minimistandard som är generell för den aktuella professionen oavsett dennes 

personliga egenskaper.183 Professionansvaret är oberoende av huruvida ett avtal 

föreligger mellan parterna och gäller således även i förhållande till tredje man.184 

Korling skriver att de professioner som har ett minimikrav stadgat i lag utgör extra fog 

för tillit.185 

Advokater förväntas ha viss kunskap och utbildning på det juridiska området och 

därmed fäster allmänheten hög tilltro till deras råd.186 Det är grunden för 

professionsansvaret och är nära sammankopplat med tilliten. Tilliten innebär dels 

att klienten skall kunna vända sig till advokaten för att lösa juridiska problem då 

denne själv inte har tillräckliga juridiska kunskaper, dels att ett råd från en 

                                                        
180 Wiklund, Advokats skadeståndsskyldighet, s. 302. 

181 Kersby, Due diligence, s. 153.  

182 Heuman, Advokatens rättsutredningar, s. 109. 

183 Korling, Rådgivningsansvar, s.563.  

184 Korling, Rådgivningsansvar, s. 544.   

185 Korling, Rådgivningsansvar, s. 563.  

186 Heuman, Advokatens rättsutredningar, s. 22 och Wiklund, Advokats skadeståndsskyldighet, s. 298. 

Se även Korling, Rådgivningsansvar, s. 542 ff. 
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advokat skall kunna fästas tillit till.187 Denna förtroendeskapande position medför en 

presumtion för att advokatens verksamhet typiskt sett är tillitsskapande och 

följaktligen en presumtion för att tilliten är befogad.188 

4.2.2 God advokatsed 

God advokatsed är stadgat i rättegångsbalken (1942:740) 8 kap 4 §.189 Normen 

utvecklas främst av advokaterna själva genom advokatsamfundet och dess 

disciplinnämnd.190 Grundläggande enligt god advokatsed är trohet och lojalitet 

gentemot sin klient, att värna om dennes intressen utan att handla i strid med 

gällande rätt och god advokatsed samt att inte främja orätt.191 Den sista 

bestämmelsen innebär att advokaten alltid måste visa hänsyn mot t.ex. 

rättsordningen, klientens motpart och tredje man. Om advokatens uppdrag 

innebär att denne kommer vilseleda någon måste uppdraget avböjas. Advokaten 

måste främja hederlighet och redbarhet.192 Uppdrag skall utföras med omsorg, 

noggrannhet och tillbörlig skyndsamhet.193 Därutöver skall juridiska råd 

förekommas av tillräckliga undersökningar av gällande rätt.194 Det finns även 

direkta riktlinjer för hur en advokat skall agera mot sin klients motpart. Advokaten 

får inte främja klientens intressen genom att agera otillbörligt eller medvetet 

lämna oriktiga uppgifter som kan vilseleda motparten.195  

Skadestånd kan utdömas utan att advokaten anses ha brutit mot god advokatsed 

och vice versa.196 Därmed inte sagt att domstolarna inte beaktar god advokatsed, 

tvärtom det är mer än troligt att domstolen låter sig vägledas av 

                                                        
187 Heuman, Advokatens rättsutredningar, s. 23. 

188 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 557 f.  

189 8:4 RB.  

190 Heuman, Advokatens rättsutredningar, s. 24. Advokatsamfundet, RGA- kommentar, s. 1. 

191 Vägledande regler om god advokatsed (hädanefter RGA), 1.   

192 Advokatsamfundet, RGA- kommentar, s. 6.  

193 2.1 RGA.  

194 2.1.2 RGA.  

195 5.4 RGA och Advokatsamfundet, RGA- kommentar, s. 28. 

196 Jmf Samuelsson, Information och ansvar, s. 293 och 297. 
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advokatsamfundets bedömning.197 Enligt Heuman torde i regel ett handlande som 

strider mot god advokatsed även betraktas som culpöst.198 Praxis från 

disciplinnämnden kan därför vara vägledande, men inte avgörande, för 

culpabedömningen.199 Trots värdet av en genomgång av disciplinavgöranden finns 

dock inte utrymme för det inom ramen för denna uppsats då fokus inte ligger 

särskilt på advokaters verksamhet. Istället kommer det att hänvisas till prejudikat 

från HD.  

4.2.3 Specialistansvaret 

Advokat som utger sig för att vara specialist inom visst område svarar för den 

högre standard som förväntas av denne innebär och inte enbart enligt generell 

standard för advokater.200 Ansvaret är främst kopplat till den erfarenhet som 

advokaten har inom ett visst område. Dessutom ställs högre krav på advokatens 

kunskaper om den process som bör genomgås för att utreda specialistområdet.201  

4.2.4 Metodansvaret 

HD har ansett att en jurist förfarit oaktsamt då denne beskrivit gällande rätt 

felaktigt, trots att något tydligt svar inte fanns i lag. Det rättsliga problemet hade 

ett tydligt svar i en välkänd juridisk bok och juristen ansågs därför ha varit 

oaktsam då denne inte använt sig av den aktuella boken.202 I det aktuella målet 

hade juristen brustit i sitt metodansvar då denne inte gjort erforderliga 

undersökningar. Enligt Kleineman har även culpabedömningen i Kone-målet utgått 

från brott mot metodansvaret.203 Värderingsmannen ansågs inte ha gjort 

undersökningen på ett sätt som anstår värderingsmän då han inte undersökt 

huruvida bygglov fanns för fastigheten. Även om en värdering inte kan göras exakt 

                                                        
197 Heuman, Advokatens rättsutredningar, s. 24 och Gullefors, Ansvar och skadestånd, s. 108 och 113. 

198 Heuman, Advokatens rättsutredningar, s. 12. 

199 Heuman, Advokatens rättsutredningar, s.24 f. Se även NJA 1985 s. 856. 

200 Heuman, Advokatens rättsutredningar, s. 23. Jmf även NJA 1981 s. 1091.  

201 Heuman, Advokatens rättsutredningar, s. 91. 

202 NJA 1957 s. 621.  

203 Se avsnitt 3.2.2. 
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och den alltid torde variera beroende vem som gjort den så avvek värderingen så 

kraftigt mot fastighetens faktiska värde.204 

Härmed visas att det som ligger till grund för bedömningen av en tillfredsställande 

metod är om de efterforskningar som gjorts varit tillräckliga och om alla relevanta 

omständigheter undersökts.205 Advokatens metodansvar betyder att denne har en 

skyldighet att använda ett korrekt tillvägagångssätt vid utredning av en rättslig 

fråga, dvs. använda gängse redskap och metod för att finna relevanta rättskällor.206  

4.2.5 Resultatansvaret 

Det resultatansvar en advokat har innebär dels att denne ansvarar för resultatet av 

uppdraget om ett specifikt resultat utfästs.207 Det påminner om det strikta 

ansvaret för lämnade garantier och är väldigt ovanligt för lämnade råd.208 I den här 

situationen är det inte aktuellt med något sådant resultatansvar.  

Resultatansvaret kan dock även innefatta ansvar för klart felaktiga uppgifter under 

förutsättning att advokaten inte uttryckt någon tveksamhet avseende rättsläget.209 

Även uppenbart felaktiga råd avseende en rättsfråga kan falla under 

resultatansvaret. Ett råd är uppenbart felaktigt om rättsläget är klart fastställt i lag 

eller fast praxis.210 Enligt Gullfors är resultatansvaret i detta hänseende mycket 

strängare än för mer subjektiva råd.211 Det är mer troligt att den här typen av 

resultatansvar blir aktuellt här. 

4.2.6 Informationsansvaret 

Informationsansvaret, eller den pedagogiska plikten som det också kallas, innebär 

att en rådgivare måste framställa rådet eller den information som förmedlas på ett 

                                                        
204 NJA 1987 s. 692 samt Kleineman, Rådgivares informationsansvar, s. 190. Hans tolkning får även 

stöd av SOU 2002:41, s. 34. Jmf dock Gullefors, Ansvar och skadestånd, s. 49. 

205 NJA 1987 s. 692 samt  SOU 2002:41, s. 34 

206 SOU 2002:41, s. 33 och Heuman, Advokatens rättsutredningar, s. 22-23. 

207 Heuman, Advokatens rättsutredningar, s. 25.  

208 Jmf Kleineman, Rådgivares informationsansvar, s. 187 f. 

209 Heuman, Advokatens rättsutredningar, s. 25 f. 

210 Gullefors, Ansvar och skadestånd, s. 75. Se även Heuman, Advokatens rättsutredningar, s. 26. 

211 Gullefors, Ansvar och skadestånd, s. 46 f. 
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tydligt och förståeligt sätt.212 I NJA 1994 s. 532 prövade HD innebörden av 

informationsansvaret för tekniska konsulter.213 HD ansåg att tekniska konsulter, 

som har att redovisa resultatet från en tekniskt komplicerad analys, är ålagda att 

göra detta på ett sätt som medger förståelse av resultatet så att rimliga och 

korrekta bedömningar kan göras. Det skall anpassas till mottagarens 

sakkunskaper.214 Det åligger den med branschkännedom att kritiskt granska 

information som tas emot.215  Det som framkommit i det aktuella målet torde ha 

generell tillämplighet för professionella rådgivare.216   

4.2.7 Åtgärdsansvaret 

Advokater är skyldiga att göra en analys av risker förenade med att rättsläget i viss 

fråga är osäker och förmedla detta till mottagaren av rådet.217  HD har bl.a. anfört 

följande avseende en banks ansvar som skatterådgivare: 

”Allmänt sett är det påkallat att den som lämnar rådgivning i komplicerade 

rättsfrågor fäster uppdragsgivarens uppmärksamhet på om prejudikat saknas och 

om rättsläget av denna eller någon annan anledning är osäkert. Behovet av att 

sådan information lämnas måste emellertid vara beroende av vem uppdragsgivaren 

är, vilka kvalifikationer han har och om han redan känner till problematiken.”218  

Heuman förklarar att en felbedömning av en rättslig fråga i och för sig inte behöver 

leda till skadestånd, men om advokaten i ett sådant läge underlåter att 

rekommendera vissa åtgärder som bör vidtas i den specifika situationen kan detta 

leda till ersättningsskyldighet.219 Åtgärdsansvaret avser att belysa svårigheten i att 

bedöma rättsläget och sedan presentera alternativa lösningar för skydd mot 

                                                        
212 Se bl.a. SOU 2002:41, s. 35 f, Gullefors, Ansvar och skadestånd, s. 122 samt Kleineman, Rådgivares 

informationsansvar, s. 188. 

213 NJA 1994 s. 532. 

214 NJA 1994 s. 532. Se även Millqvist, Informationsansvar och kontraktsregler, s. 579.  

215 Kleineman, Tekniska konsulters skadeståndsansvar, s. 714.  

216 SOU 2002:41, s. 36 och Kleineman, Tekniska konsulters skadeståndsansvar, s. 709 och 715. Jmf 

dock Millqvist, Informationsansvar och kontraktsregler, s. 583 f.  

217 SOU 2002:41, s. 60. Heuman, Advokatens rättsutredningar, s. 109.  

218 NJA 1994 s. 598.  

219 Heuman, Advokatens rättsutredningar, s. 28. 
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föreliggande risker. 220  Vilseledandet kan bestå av såväl positiv som negativ 

information, såsom underlåtenhet att förse ett råd med vissa reservationer.221 

4.3 Omständigheter som begränsar ansvaret 

Det finns flera olika omständigheter knutna till rådgivningsavtalet som kan 

begränsa ansvaret. Om t.ex. tiden för undersökningar och framställningen av rådet 

varit begränsad eller advokaten haft andra inskränkningar i uppdragets 

omfattning så kan detta medföra en ansvarslindring för denne.222 I en sådan 

situation är det dock viktigt att advokaten klargör vilka brister samt risker det 

kommer medföra för utredningen så att det är synligt även mot tredje man.223 Det 

kan även handla om att den skadelidande hade kännedom om den korrekta 

informationen för att den t.ex. var allmänt känd eller att rådgivaren fått felaktig 

information genom att t.ex. klienten ljugit om viss omständighet.224  

4.4 Advokatens upplysningsplikt och lojalitetskonflikter 

Om advokatbyrån frivilligt väljer att bistå klientens motpart eller tredje man kan 

det leda till ett tillitsansvar gentemot motparten.225 Kleineman har anfört att 

advokats ansvar kan komma att innefatta både en upplysningsplikt och en 

undersökningsplikt i en sådan situation.226  

Det är dock viktigt att skilja mellan en tillitsbaserad upplysningsplikt och en mer 

generell och absolut upplysningsplikt. Den generella upplysningsplikten är inte 

kopplad till den befogade tilliten.227 Advokaten torde dock ha båda typerna av 

upplysningsplikt, hur omfattande är dock oklart.228  

                                                        
220 SOU 2002:41, s. 60. Heuman, Advokatens rättsutredningar, s. 109.  

221 Kleineman, Tekniska konsulters skadeståndsansvar, s. 710.  

222 SOU 2002:41, s. 35 samt Gullefors, Ansvar och skadestånd, s. 96-97. 

223 Heuman, Advokatens rättsutredningar, s. 31. 

224 Samuelsson, Information och ansvar, s. 299 f.  

225 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 549. 

226 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 557. 

227 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 565.  

228 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 564 och Wiklund, Advokats skadeståndsskyldighet, s. 334. 
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Det har i samband med framställningen om god advokatsed redan anförts att 

advokater har vissa skyldigheter även gentemot klientens motpart. Enligt Wiklund 

skall advokater uppträda hederligt mot klientens motpart. Han anser att viss 

lojalitetsplikt föreligger, även om den inte är lika långtgående som mot klienten.229 

Att ge motparten information som advokaten vet är oriktig är alltid stridande mot 

god advokatsed.230 Advokaten bör således ha ett culpaansvar om denne väljer att 

förmedla ”information i en saklig eller rättslig angelägenhet”. Det ansvaret bör även 

gå före regeln om att främst se till klientens intressen.231 

4.5 Reflektioner 

Hela grunden till ansvaret och culpabedömningen är advokatbyråns 

professionsansvar och tilliten. Det behöver egentligen inte sägas annat än att 

advokatbyrån inte kan komma ifrån det höjda aktsamhets krav som följer därav. 

Det har redan i föregående kapitel fatställts att ansvaret bygger på 

professionsansvaret och den befogade tilliten. Här är dock viktigt att bestämma 

hur det påverkar själva culpabedömningen.  

Den faktiska bedömningen görs utifrån god advokatsed i den här situationen. 

Inledningsvis nämndes att varje profession har sin handlingsnorm och att god 

advokatsed är vägledande för advokater. Här är dock viktigt att poängtera att det 

främst handlar om ett samspel mellan professionsansvaret, god advokatsed och de 

olika ansvarstyperna som måste beaktas. Professionsansvaret är generellt för 

samtliga professionella rådgivare och däri ligger de olika ansvarstyperna. De 

specifika föreskrifterna för god advokatsed skall dock särskilt beaktas. T.ex. är det 

viktigt att advokaten aldrig får uppge information till klientens motpart som denne 

vet är felaktig.232   

Här är viktigt att beakta advokaters specialistansvar. Utifrån kapitel två är det 

väldigt tydligt att den advokatbyrå som upprättar en VDD- rapport i regel har ett 

                                                        
229 Wiklund, God advokatsed, s. 459.  

230 Wiklund, God advokatsed, s. 460.  

231 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 557.  

232 Se avsnitt 4.2.2 
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utvidgat specialistansvar. Det är allmänt känt bland köpare och säljare i processer 

där VDD- rapporter upprättas vilka advokater och advokatbyråer som är 

specialister på området, t.ex. genom byråns egen marknadsföring och det faktum 

att förvärven omfattar så stora belopp.233 Det torde därmed vara befogat även för 

köparen att förvänta sig denna högre kvalitet hos advokatbyrån.  

Vad gäller metod-, resultat, informations- och åtgärdsansvaret spelar det i 

praktiken inte någon roll vilket ansvar som bristen avser. Det är tillräckligt att 

konstatera att en brist föreligger. Däremot är det, ur framställningens synvinkel, 

intressant att titta på de situationer där advokaten kan anses ha brustit i sitt 

ansvar. Först och främst skall dock sägas att samtliga dessa ansvarstyper 

egentligen är kopplade till det generella professionsansvaret och inte specifikt till 

advokatyrket. I och med att grunden för ansvaret är den tillit som hyses till 

professionella rådgivare torde de rättsfall som finns på området vara generellt 

tillämpliga.  

Det borde kunna uteslutas att advokatbyrån har ett resultatansvar enligt dess 

snäva bemärkelse. Däremot kan ansvar föreligga för rent felaktiga uppgifter. Det 

viktigaste är dock advokatbyråns metodansvar. Det har redan sagts att 

specialistansvaret bör beaktas här. Det kan handla om att advokaten skall veta 

exakt i vilka databaser denne skall leta för att få fram korrekt och tillförlitlig 

information, eller att veta hur djupt en fråga måste undersökas för att med 

tillräcklig tillförlitlighet kunna säga att ett visst förhållande föreligger.  

Enligt Kone- målet och annan praxis ställs höga krav på en professionell rådgivare 

avseende de källor denne förväntas ha undersökt innan information lämnas.234 

Även om det inte finns någon fast standard för en VDD torde det kunna krävas av 

advokaterna att de vet hur de skall få fram tillräcklig information avseende ett 

visst förhållande. Metod- och resultatansvaret har ingen tydlig gräns sinsemellan. 

Någon av dessa ansvarstyper kommer dock att aktualiseras om felaktig 

information uppgivits. Är den uppenbart felaktig torde det handla om ett 

                                                        
233 Sevenius, Due diligence en allt viktigare process, s. 32.  

234 Se avsnitt 4.2.4. 
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resultatansvar. Dessa två ansvarstyper aktualiseras främst när felaktig information 

givits, men skulle även kunna vara om viss information omedvetet utelämnats.  

Informationsansvaret och åtgärdsansvaret är också viktiga här. Till att börja med 

måste det faktum att köparen alltid torde ha egna juridiska rådgivare och själv 

vanligtvis är erfaren framhävas. Därmed ställs höga krav på köparens förmåga att 

själv förstå informationen som förmedlas och att kunna identifiera risker utifrån 

informationen. Här är det dock viktigt att vara medveten om den praktiskt 

begränsade möjlighet som köparen ofta har till att dels verifiera informationen, 

dels att tillgodogöra sig tilläggsinformation avseende t.ex. risker. Ofta ges köparen 

begränsad tid till kompletterande DD eller begränsad åtkomst till materialet. Det 

är därför viktigt att advokatbyrån inte uttrycker sig på ett otydligt sätt avseende 

föreliggande risker.   

Advokatbyrån måste tillse att tydliga risker inte förringas i rapporten, eller att de 

omnämns på ett sådant sätt att klara slutsatser kan dras. Det torde dock inte vara 

möjligt att hålla advokatbyrån ansvarig för information som är av mer juridisk 

bedömningskaraktär. Den typen av information är det främst upp till köparens 

egna rådgivare att bedöma tillförlitligheten av. Det bör ställas höga krav på 

köparens rådgivares förmåga att hitta fel i advokatbyråns bedömningar och 

rekommendationer om sådana förekommer. Vad gäller dessa två ansvarstyper 

handlar det främst om vilseledande eller otillräcklig information samt 

utelämnande av information (även avsiktligt).  

När en advokat fått i uppdrag att genomföra en VDD torde möjligheten att åberopa 

ansvarsbegränsande omständigheter såsom begränsningar i uppdragets 

omfattning vara små då säljaren ofta själv vill göra en omfattande och grundlig 

utredning på grund av redan anförda skäl.235 Om det dock skulle vara så att 

begränsningar i uppdraget föreligger är det ändock tveksamt att låta sådana 

invändningar göras gällande mot köparen, såvida begränsningarna i uppdraget 

inte syns utåt. Risken finns dock att säljaren medvetet lämnat felaktig information 

till advokatbyrån. Advokatbyrån bör då inte kunna bli ansvarig för förmedlandet 

av information såvida denna inte varit i ond tro avseende informationens riktighet. 

                                                        
235 Se avsnitt 2.1.4. 
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Möjligtvis skulle domstolen kunna finna det illojalt att lämna sådan felaktig 

information om advokatbyrån haft stark anledning att misstänka att informationen 

varit felaktig. Något direkt stöd för sådant ansvar finns dock inte.236  

Kopplat till informations- och åtgärdsansvaret är även upplysningsplikten. Det 

finns egentligen två typer av upplysningsplikt där den ena snarare är en följd av 

informations- och åtgärdsansvaret. Det nämndes i inledningen till kapitlet att en 

rådgivare inte kan hållas ansvarig för utelämnad information såvida plikt inte finns 

att lämna information.237 Sådan skyldighet föreligger både enligt informations- och 

åtgärdsansvaret samt den generella upplysningsplikten. 

När advokatbyråerna skall upprätta en VDD- rapport finns risk att säljaren vill 

utelämna viss, mindre positiv information, om målbolaget. Det är då upp till 

advokatbyrån att informationens beskaffenhet är sådan att den inte leder till 

ansvarsgrundande skada för köparen samtidigt som säljarens intressen värnas 

om.238 Advokatbyrån måste själv hitta balansen mellan lojalitetsplikten gentemot 

klienten och sina skyldigheter enligt professionsansvaret gentemot köparen på så 

sätt att information framställs så att köparen inte lider skada genom att fästa 

befogad tillit till rapporten.239 Advokatbyrån torde alltid vara skyldig att uppfylla 

sitt professionsansvar gentemot mottagare av informationen även om det skulle 

innebära att klientlojaliteten brister. 

Särskilt problematiskt kan dock detta bli om advokatbyrån löpande arbetat med 

målbolaget som dennes juridiska rådgivare. Om advokatbyrån under en längre tid 

haft olika uppdrag för målbolaget torde denne ha god insikt i dess verksamhet, och 

möjligen kännedom om negativ information som säljaren inte vill avslöja för 

köparen. Det kan då anses illojalt eller t.o.m. en uppsåtligt orsakad skada från 

advokatbyråns sida om detta inte nämns för köparen, trots att det egentligen 

handlar om en utomkontraktuell situation.240  

                                                        
236 Se avsnitt 4.2.2 samt Samuelsson, Information och ansvar, s. 300. 

237 Se avsnitt 4.1. 

238 Calissendorff, Vendor due diligence, s. 111. 

239 Frånsägning av ett uppdrag har bl.a. diskuterats av Wiklund, God advokatsed, s. 222.  

240 Jmf NJA 1928 s. 621, NJA 2005 s. 608 samt Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 234 f. 
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Det torde ligga i professionsansvaret att advokatbyråer alltid måste beakta sina 

skyldigheter gentemot mottagaren av rådet även om det kan medföra en 

lojalitetskonflikt med klienten. Hela grunden för ansvaret är att professionella 

rådgivare skall hållas ansvariga för sina råd och vara uppmärksamma på vilken 

information som de egentligen förmedlar. Med tanke på det intresse som finns i att 

skydda den skadelidande skulle ansvaret förlora stora delar av sitt syfte om det 

vore så lätt att komma undan ansvaret. Att låta klienten ”styra” advokatbyrån och 

på så sätt orsaka klientens motpart skada anses helt orimligt. Även Kleineman 

tycks vara av samma åsikt. Dessutom finns det regler i RGA som förbjuder 

medvetet förmedlande av felaktig information samt ohederlighet gentemot 

klientens motpart.241  

Vad gäller den generella upplysningsplikten som egentligen inte är kopplad till 

tilliten utan föreligger oberoende av denna bör den (åtminstone teoretiskt) 

omfatta upplysningar som skulle vara illojala att förtiga.242 Om t.ex. advokatbyrån 

får kännedom om information av betydelse avseende VD:s anställningsavtal, men 

uppdraget inte omfattar granskning av anställningsfrågor kan det bli svårt att 

hävda upplysningsplikt enligt professionsansvaret. Speciellt om det tydligt 

framhållits att anställningsfrågor inte granskats. Om det däremot inte tydligt 

angetts vilka begränsningar som förelegat i uppdraget kan utelämnandet av sådan 

information anses vårdslöst och då med hänsyn till professionsansvaret. 

Det kan dock föreligga en situation där begränsningen i ansvaret tydligt angetts 

och det är helt uppenbart för köparen att granskning av anställningsförhållanden 

inte gjorts. Advokatbyrån kan dock ha kännedom om information av stor relevans 

för att den t.ex. löpande arbetat med målbolaget. I en sådan situation är det främst 

den generella upplysningsplikten som avgör om advokatbyrån borde upplyst 

köparen om rådande förhållanden. Enligt min mening bör det i en sådan situation 

vara möjligt att ålägga advokatbyrån en upplysningsplikt, såvida innehållandet av 

informationen kan anses illojalt, vilket innebär att det bara kan röra sig om 

                                                        
241 Se avsnitt 4.2.2. 

242 Se avsnitt 4.4. 
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särskild information som är av yttersta vikt för köparen. I andra fall åligger det 

köparen att ha undersökt dessa förhållanden själv.  

I inledningen nämndes att skadan kan orsakas av utelämnad information likväl 

som felaktig och/eller vilseledande information. Det har redan vistas att det finns 

handlingsnormer som medför skyldighet att lämna viss information och således är 

det möjligt att hålla advokatbyrån ansvarig även för utelämnad information.  
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5 Ansvarsbegränsningar gentemot köparen  

5.1 Inledning 

Advokatbyråerna är väl medvetna om risken att bli stämda för vårdslös eller 

felaktig rådgivning, speciellt när en företagsgranskning gjorts. De är därför måna 

om att begränsa sitt ansvar i så stor utsträckning som möjligt.243 För att skydda sig 

från omfattande skadeståndsansvar finns olika sätt att begränsa ansvaret. Det kan 

främst göras genom rena friskrivningar, reservationer eller genom att tydligt 

precisera uppdragets omfattning och vad informationen får användas till.244 

Dessutom är det vanligt att advokatbyråerna tecknar ansvarsförsäkringar.245  

Det viktigaste i den här situationen är att utreda ansvarsbegränsningar som görs 

direkt mot köparen. Det är inte helt klart hur långtgående sådana 

ansvarsbegränsningar kan göras.246 Det har i praxis erkänts viss rätt för rådgivare 

att begränsa sitt ansvar även mot tredje man.247 Den utredning som följer kommer 

främst att fokusera på ansvarsbegränsningar gentemot tredje man.  

I en situation som denna, där köparen riktar ett anspråk mot säljarens 

advokatbyrå, är det särskilt viktigt att belysa skillnaden mellan begränsning av 

ansvarsförutsättningarna och vanliga friskrivningar.248 Inte minst med tanke på att 

det egentligen inte är möjligt att friskriva sig från ansvar mot tredje man, då något 

uppdrag inte föreligger dem emellan. Att begränsa ansvarsförutsättningarna 

handlar främst om att eliminera de grundläggande skadeståndsförutsättningarna 

såsom vårdslöshet eller adekvat kausalitet. Friskrivningar å andra sidan begränsar 

ansvaret trots att skadeståndsansvar har konstaterats föreligga.249 Här kommer 

alla typer av förbehåll eller begränsningar kollektivt att benämnas 

                                                        
243 Kleineman, Om den befogade tillitens skadeståndsrättsliga relevans, s. 632 och Kersby, Due 

diligence, s. 151.  

244 Lundmark, Friskrivningsklausuler, s. 36 f.  

245 Calissendorff, Vendor due diligence, s. 130.  

246 Kleineman, Om den befogade tillitens skadeståndsrättsliga relevans, s. 632.  

247 Se NJA 2001 s. 878.  

248 Kleineman, Om den befogade tillitens skadeståndsrättsliga relevans,  s. 632.  

249 Kleineman, Tekniska konsulters skadeståndsansvar, s. 632.  
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ansvarsbegränsningar, vilket är att skilja från begränsningar av 

ansvarsförutsättningar som är en typ av ansvarsbegränsning likväl som 

friskrivningar.  

Ansvarsbegränsningar får inte göras allt för långtgående, dels då det finns ett 

intresse i att allmänheten skall kunna förlita sig på råd från advokater, dels då den 

som förlitar sig på råden skall ha visst skydd.250  En allmänt erkänd princip är att 

man inte kan friskriva sig från grov vårdslöshet eller uppsåt.251 Ytterst kan 

ansvarsbegränsningar som gjorts jämkas med stöd av 36 § avtalslagen (1915:218) 

och hela syftet med begränsningen omintetgörs.252  Det är därför viktigt att utreda 

i vilken omfattning ansvarsbegränsningar kan göras.  

5.2 Allmänt om advokatbyråers ansvarbegränsningar 

Inledningsvis nämndes att det finns olika sätt att begränsa sitt ansvar som 

rådgivare. De tre huvudsakliga metoderna är rena friskrivningar, reservationer 

eller tydlig precisering av uppdragets omfattning och vad informationen får 

användas till, dvs. begränsning av ansvarsförutsättningarna.253 Friskrivningar kan 

t.ex. vara ett beloppsmässigt tak för skadeståndet, friskrivning från olika typer av 

påföljder eller vårdlöst orsakad skada.254 Reservationer är samma sak som att göra 

förbehåll om någonting, eller sätta upp olika villkor och undantag som gäller i 

förhållande till rådet som lämnas. Reservationer påverkar både culpabedömningen 

och huruvida befogad tillit anses föreligga.255 Den tredje metoden avser att 

begränsa förutsättningarna för culpa genom att specificera uppdragets omfattning 

och förutsättningar. Vanligen anges t.ex. hur advokatbyrån gått till väga för att 

genomföra uppdraget, vad syftet är med informationen som sammanställts, hur 

den är avsedd att användas etc.256  

                                                        
250 Heuman, Advokatens rättsutredningar, s. 31. 

251 Se t.ex. Lundmark, Friskrivningsklausuler, s. 133. 

252 Heuman, Advokatens rättsutredningar, s. 31 och Lundmark, Friskrivningsklausuler, s. 84.   

253 NJA II 1976 s. 245 och 286.  

254 Heuman, Advokatens rättsutredningar, s. 33. 

255 Heuman, Advokatens rättsutredningar, s. 31.  

256 Kleineman, Tekniska konsulters skadeståndsansvar, s. 703-704.  
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Den sista typen av ansvarsbegränsningar har länge använts av jurister vid 

utfärdandet av legal opinions. Det utmärkande för ett sådant utlåtande är att dess 

innehåll bestäms av uppdragsgivaren och de riktlinjer som juristen fått. Därför 

brukar också juristen tydligt ange omfattningen av dennes uppdrag så att 

informationen inte kan komma att användas på andra sätt än väntat.257 

Möjligheten för advokater att begränsa sitt ansvar är omtvistad. En del menar att 

det strider mot god advokatsed och det bör vara restriktiva regler kring 

ansvarsbegränsningar.258 I takt med att advokatbyråernas uppdrag blivit mer och 

mer komplicerade har dock den här strikta synen förändrats till viss del.259 T.ex. 

anser Heuman att advokatbyråer kan ha rätt att begränsa sitt ansvar, men att vissa 

krav bör ställas på sådana begränsningar vad gäller tydlighet i formuleringen. 

Däremot anser han att det inte bör vara möjligt att friskriva sig från hela sitt 

metod- och resultatansvar.260 Han ifrågasätter att en rådgivare skall kunna 

friskriva sig från det som utmärker den specifika professionen som rådgivaren 

tillhör, som t.ex. god advokatsed. Även Kleineman tycks vara av samma åsikt.261  

5.3 Ansvarsbegränsningar vid företagsförvärv 

Även om det inte är helt givet att advokatbyråer skall kunna begränsa sitt ansvar 

har det i branschen utvecklats olika typer av ansvarsbegränsningar som är vanligt 

förekommande vid uppdrag som omfattar granskning av företag. Det är brukligt 

att advokatbyrån i rapporten tydligt anger uppdragets omfattning, ändamålet med 

uppdraget och informationens användning för att på så sätt begränsa sitt 

ansvar.262 Den här typen av ansvarsbegränsning verkar vara mer accepterad även 

vad gäller advokater.263 Det är vanligt att advokatbyrån i inledningen till rapporten 

bl.a. föreskriver exakt vilka områden som undersökts, vilken typ av dokument och 

                                                        
257 Kleineman, Tekniska konsulters skadeståndsansvar, s. 704.  

258 Se t.ex. Wiklund, God advokatsed, s. 341. 

259 Kersby, Due diligence, s. 158.  

260 Heuman, Advokatens rättsutredningar, s. 31 f.   

261 Heuman, Advokatens rättsutredningar, s. 32 och Kleineman, Rådgivares informationsansvar, s. 

205.  

262 Calissendorff, Vendor due diligence, s. 134.  

263 Heuman, Advokatens rättsutredningar, s. 33 och Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 567. 
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avtal som undersökningen innefattat, att enbart legala och svenska förhållanden 

undersökts etc.264 

Standard är att advokatbyråerna anger att de förutsätter att samtliga dokument är 

autentiska, men att deras äkthet inte kontrollerats, att rapporten enbart får 

användas av klienten (eller köparen om det är en VDD- rapport) samt att den 

upprättats enbart för det aktuella förvärvet. I rapporten kan det även anges att 

t.ex. enbart vissa kund- och leverantörsavtal granskats (kan vara baserat på en 

beloppsgräns eller liknande).265 

Vad gäller begränsningar av ansvaret som är mer specifika för VDD är det inte 

ovanligt att det föreskrivs att advokatbyrån inte har något kontraktuellt ansvar 

gentemot köparen, utan att det är ett culpaansvar på utomkontraktuell grund (se 

även avsnitt 2.2.3), att advokatbyrån inte har någon kontraktuell lojalitetsplikt 

gentemot köparen samt att inga garantier lämnas.266 Dessutom kan det förekomma 

att köparen inte medges ersättning av advokatbyrån om det kan erhållas från 

annan och då specifikt säljaren genom förvärvskontraktet.  

 

Det är också vanligt att ett tidsbegränsat takbelopp föreskrivs för den ersättning 

som kan utgå eller att ersättning inte medges om köparen upptäckt eller borde ha 

upptäckt felet själv. Ansvar brukar inte heller medges mot annan än just den 

slutlige köparen (se angående release letters i avsnitt 2.1).267  

5.4 Giltighet av ansvarsbegränsningar gentemot köparen 

HD har i ovan refererade Kone-målet anförts att en värderingsmans ansvar kan 

begränsas genom ett förbehåll om frihet från ansvar.268 Hur dessa förbehåll skall 

                                                        
264 Kersby, Due diligence, s. 160.  

265 Se t.ex. Kersby, Due diligence, s. 159 f och Calissendorff, Vendor due diligence, s. 134. Dessa 

begränsningar har uppgetts som vanliga av olika svenska advokatbyråer så som advokatfirman 

Delphi, Roschier och Linklaters.   

266 Vad gäller detta har det redan anförts i avsnitt 2.2.3 att det är nödvändigt för att ett 

kontraktuellt ansvar inte skall uppstå.  

267 Sammanställt  utifrån det som angivits av främst Calissendorff och Ziobro. Se även Calissendorff, 

Vendor due diligence, s. 114.  

268 NJA 1987 s. 692. 
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utformas och hur långtgående de får vara specificerades dock inte. I Sparbanks- 

målet förtydligade dock HD vad som menades i Kone-målet och anförde att 

förbehåll som lämnas i samband med informationen (i intyget) är av relevans för 

huruvida tilliten varit befogad eller inte.269 Dessutom ansåg domstolen att kravet 

på utformningen av sådana förbehåll inte bör ställas så högt med hänsyn till de 

följder som ett skadeståndsanspråk kan föra med sig. HD anförde även att en 

värderingsman skall ha möjlighet att noga ange de begränsningar denne haft i 

uppdraget och att specificera ändamålet med utlåtandet. I det här fallet hade 

värderingsmannen angett att utlåtandet enbart skulle användas i tvist, vilket enligt 

HD begränsade dennes ansvar.  Enligt Kleineman handlar det inte om någon riktig 

friskrivning i Sparbanks- målet, utan snarare om en begränsning av mottagarens 

befogade tillit genom att noga beskriva användningen av intyget.270 Calissendorff 

anser att HD i Sparbanks- målet i princip fastställt att förbehåll kan göras om total 

ansvarsfrihet på så sätt att den befogade tilliten helt och hållet reduceras. Därmed 

bör det vara tillåtet att även föreskriva mindre omfattande ansvarsbegränsningar, 

såsom ett beloppstak.271  

Kleineman menar att det i och för sig är sant att det i vanliga utomobligatoriska 

situationer inte är möjligt att friskriva sig från ansvar, men att det förhåller sig 

annorlunda i kontraktsliknande förhållanden. Han menar att hela syftet med 

ansvar i den här typen av situationer är att man inte kan acceptera att vare sig 

avtalspart eller annan, oaktsamt vilseleds av en rådgivare. Om då friskrivningar är 

giltiga mot en avtalspart bör de vara giltiga även mot tredje man i en 

kontraktsliknande situation.272 Enligt Smiciklas fastställer HD redan i Kone- målet 

att friskrivningar gentemot tredje man är tillåtna. Han menar att det dock bör 

göras på så sätt att det blir känt för mottagaren av informationen, genom t.ex. 

                                                        
269 NJA 2001 s. 878. Se dock NJA 2007 s. 962 där det i en inomkontraktuell situation krävdes att 

förbehållet gjorde avtalsinnehåll genom att presenteras när avtalet ingicks.  

270 Kleineman, Om den befogade tillitens skadeståndsrättsliga relevans, s. 633.  

271 Calissendorff, Vendor due diligence, s. 126.  

272 Kleineman, Om den befogade tillitens skadeståndsrättsliga relevans, s. 634. 
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föreskrift i själva intyget. Han anser dock att det inte är möjligt att friskriva sig från 

vårdslöshet, men att beloppsmässiga tak bör medges.273  

5.5 Ansvarsförsäkringar 

Alla advokater och deras biträdande jurister är ansvarförsäkrade i och med sitt 

medlemskap i Advokatsamfundet. Försäkringen täcker ren förmögenhetsskada 

som uppkommit i advokatverksamhet. Ansvarsförsäkringen kan utnyttjas om 

advokat blir skadeståndsskyldig för ren förmögenhetsskada som en klient eller 

tredje man lidit till följd av advokatens handlande. Det förutsätter dock att 

advokaten agerat felaktigt eller försumligt och därmed orsakat en skada.274 

Försäkringen är dock begränsad och advokatbyråerna torde därför teckna 

ytterligare ansvarsförsäkringar. Numera är dessutom advokater skyldiga att 

teckna försäkringar som är anpassade efter den verksamhet som bedrivs.275  

Det finns även Warranty and Indemnity- försäkringar, vilka i princip täcker brister 

i förvärvet av målbolaget.276 Försäkringarna kan anpassas för den här typen av 

affärer, men har inte fått full genomslagskraft. Det tros dels bero på de höga 

premierna som sådana försäkringar har.277  

Det finns inte någon avsikt att närmare utreda innebörden av ansvarsförsäkringar 

och dessas påverkan på skadeståndsansvaret.278 Denna korta redogörelse avser 

enbart att belysa möjligheten att erhålla ersättning från advokatbyråns 

ansvarsförsäkringar.  

5.6 Reflektioner  

Det kan enkelt konstateras att ansvarsbegränsningar ensidigt kan göras i 

förhållanden till tredje man. Redan i Kone-målet anförde HD att förbehåll om frihet 

från ansvar kunde göras för att slippa ansvaret gentemot tredje man. Detta 

                                                        
273 Smiciklas, ”Rådgivare har ansvar mot tredje man”, s. 49.  

274 http://www.advokatsamfundet.se/templates/CommonPage.aspx?id=3806, (2010-12-07 16:00).  

275 2.6 RGA.  

276 Claissendorff, Vendor due diligence, s. 128.  

277 Har uppgetts av bl.a. Calissendorff och Schrotti.  

278 Det föreligger visst samband mellan förekomsten av ansvarsförsäkring och jämkning av 

skadestånd enligt 6:2 SkL, se Claissendorff, Vendor due diligence, s. 130 f.   

http://www.advokatsamfundet.se/templates/CommonPage.aspx?id=3806
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bekräftades sedan i Sparbanks- målet där det uttrycktes att ett förbehåll är 

avgörande för tilliten.279 Precis som Kleineman anfört handlar det i en sådan här 

situation inte om riktiga friskrivningar utan om andra typer av 

ansvarsbegränsningar, begränsningar av ansvarsförutsättningarna. Kone-målet 

ger intryck av att väldigt långtgående ansvarsbegränsningar kan göras. Det skulle 

t.o.m. kunna sägas att det ger intryck av att samtliga ansvarsbegränsningar är 

möjliga och även begränsningar som snarast är att likna vid friskrivningar. HD har 

dock uttalat sig något förvirrande i Sparbanks- målet. För det första har eventuella 

ansvarsbegränsningar som kan göras hänförts till den befogade tilliten. Å andra 

sidan talas det om friskrivningar. Det har redan angivits att friskrivningar 

egentligen inte kan göras i en utomkontraktuell situation då något uppdrag inte 

finns.280 Genom att hänvisa till att förbehåll främst avser att påverka den befogade 

tilliten så ges dock intrycket av att enbart begränsningar av 

ansvarsförutsättningarna är möjliga. HD använde dock ordet friskrivningar, vilket 

ger intrycket av att samtliga typer av ansvarsbegränsningar skulle vara tillåtna, 

t.o.m. beloppstak och begränsningar i tid. HD hänvisade även till de ekonomiska 

följder som ett obegränsat ansvar kan få för rådgivaren när ansvarsförbehåll 

medgavs.281  

Kleineman har försökt analysera HD:s domskäl och konstaterar inledningsvis att 

HD i Sparbanks-målet inte uttryckt sig tydligt och dessvärre inte heller helt korrekt 

avseende ansvarsbegränsningar. Detta till skillnad från Kone- målet som var mer 

välskriven och korrekt i det avseendet.282 Kleineman syftar främst till att HD 

anförde att avgörande för tillitsbedömningen var huruvida friskrivningar gjorts 

eller inte.   

Han kommer fram till att det i kontraktsliknande situationer bör medges 

ansvarsbegränsningar. Han menar att hela syftet med ansvar i den här typen av 

situationer är att man inte kan acceptera att vare sig avtalspart eller annan 

                                                        
279 Se avsnitt 5.4.  

280 Se avsnitt 5.1. 

281 NJA 1987 s. 692. 

282 Kleineman, Om den befogade tillitens skadeståndsrättsliga relevans, s. 631. 
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oaktsamt vilseleds av en rådgivare. Om då friskrivningar är giltiga mot en 

avtalspart bör de vara giltiga även mot tredje man i en utomkontraktuell situation. 

Detta tycks vara den rådande uppfattningen på området enligt Kleineman. Det 

tycks inte finnas något stöd för att man skulle vara mer restriktiv med tillåtandet 

av friskrivningar i en utomkontraktuell situation.283 Om dessa är för långtgående 

bör de dock jämkas som oskäliga enligt 36 § avtalslagen. Detsamma gäller 

egentligen tidsmässiga begränsningar.284 

Calissendorff anser att beloppstak och tidsbegränsade ansvar bör medges även 

gentemot tredje man. Han menar att det är en mindre betungande 

ansvarsbegränsning än de som uttryckligen medgetts i Sparbanks- målet, 

begränsningar av ansvarsförutsättningarna, då de senare kan leda till att hela 

ansvaret försvinner. Det föreligger dock en grundläggande skillnad mellan dessa 

två olika förbehåll.  Begränsningar av ansvarsförutsättningarna, vilka Calissendorff 

hänvisar till som mer betungande, gör att förutsättningar för ansvar inte föreligger 

och därmed utgår ingen ersättning, eller eventuellt att ersättningen nedsätts.285 

Självklart skall inte advokatbyrån betala om den inte gjort något fel. Ett beloppstak 

förutsätter dock att byrån faktiskt agerat culpöst för att det skall bli aktuellt. Taket 

påverkar dock ansvaret på så sätt att ersättning som egentligen hade utgått fullt ut 

i och med taket skall nedsättas. Därmed föreligger en grundläggande skillnad 

mellan dessa olika ansvarsbegränsningar som gör att det argumentet i den här 

situationen inte fullt ut kan hållas med. Det är dock inte sagt att beloppsmässiga 

tak inte kan motiveras på annan grund.  

Även om det inte tycks råda några större tveksamheter avseende huruvida rena 

friskrivningar är tillåtna kan det finnas skäl att diskutera det lämpliga i detta och 

om utvecklingen bör ta en annan riktining. Enligt min mening bör viss restriktivitet 

föreligga vad gäller medgivandet av ansvarsbegränsningar, oavsett i vilken 

situation de görs. Grunden till ansvaret är rådgivarens professionella ansvar och en 

angelägenhet om att professionella rådigvare skall svara för sina handlingar. Precis 

                                                        
283 Kleineman, Om den befogade tillitens skadeståndsrättsliga relevans, s. 633 f. 

284 Se även Claissendorff, Vendor due diligence, s. 126.  

285 Calissendorff, Vendor due diligence, s. 126.  
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som nämndes i avsnitt 3.5. så finns ett samhällsintresse i att låta professionella 

rådgivare ansvara för lämnade råd. Skillnaden mellan den här situationen och en 

vanlig kontraktssituation är dock att det är lättare att skydda sig mot följdskador 

för den faktiske uppdragsgivaren än för tredje man. Den direkte uppdragsgivaren 

kan förhandla om priset för uppdraget utifrån förbehåll som görs och kan även på 

andra sätt skydda sig genom kontraktet. Det är inte möjligt för tredje man på 

samma sätt.  

Enligt Roos skall ett ersättningsrättsligt resonemang utgå från behovet av 

ersättning och möjligheten att försäkra sig.286 Även Dufwa är inne på samma bana 

och menar att friskrivningar skall bedömas utifrån sin effektivitet. Man skall se till 

den ekonomiska riskfördelningen och utgå från vem som lättast kan förhindra 

skadan samt vem som billigast kan försäkra sig.287 Dufwa lägger till att det är 

väldigt svårt att försäkra sig mot ren förmögenhetsskada.288 I den här situationen 

är det utan tvekan lättast för advokatbyrån att stå ansvarig för den ekonomiska 

risken. Det finns bra ansvarsförsäkringar som kan täcka upp eventuell ersättning 

som skall utgå. Köparen å andra sidan har inte alls lika stora möjligheter att skydda 

sig. Det enda sättet skulle vara att låta sina egen juridiska rådgivare göra en full 

granskning av målbolaget, vilket inte bör vara önskvärt för de inblandade parter. 

Dessutom fördelas kostanden för advokatbyråns försäkring på flera klienter. 

Visserligen är det möjligt för köparen ett teckna en Warranty and Indemnity- 

försäkring, men dessa är väldigt dyra. Därmed bör möjligheten att begränsa 

ansvaret mot tredje man vara mer begränsat än vad gäller mot en vanlig 

kontraktspart. Det i sin tur innebär att ansvarsbegränsningar såsom tidsmässiga 

begränsningar, beloppstak och där ersättning inte medges om köparen kan erhålla 

ersättning från annan egentligen ej bör medges.  

Ansvarsbegränsningar bör inte kunna göras mer långtgående än det generellt är 

tillåtet för advokater att friskriva sig. Detta främst med hänsyn till grunden till 

                                                        
286 Roos, Rescension.- Ren förmögenhetsskada, s. 50. 

287 Dufwa, Skyddat intresse, s. 198. 

288 Dufwa, Skyddat intresse, s. 203. 
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ansvaret, professionsansvaret.289 Stora delar av syftet med ansvaret skulle gå 

förlorade om ansvarsbegränsningar kunde göras fullt ut i alla situationer. Praxis 

visar dock på en annan linje där begränsningar i ansvaret varit möjliga att göra 

fullt ut. Jag ställer mig dock skeptisk till en sådan möjlighet för advokatbyråer. 

Flera författare har argumenterat emot advokaters möjlighet att begränsa sitt 

ansvar.290 Även om det främst rört ansvarsbegränsningar gentemot klienten 

bottnar resonemanget i advokaters roll som ansedda rådgivare och bör således 

gälla även gentemot tredje man. Det har bl.a. framförts att det inte borde vara 

möjligt att friskriva sig från god advokatsed och allt vad gäller både resultatet och 

metoden. Heuman är en av flera som ställer sig bakom en sådan åsikt.291  

Den allmänna regeln att inte uppsåtliga handlingar eller grov culpa kan friskrivas 

ifrån får stor betydelse här. Låt säga att advokatbyrån uppsåtligen skrivit felaktig 

information i rapporten och det dessutom föreskrivits ett beloppsmässigt tak eller 

en tidsfrist för ansvaret. Det skulle då leda till att advokatbyrån i praktiken 

friskrivit sig från uppsåt. Det bör dock inte vara möjligt.  

                                                        
289 Se avsnitt 3.5. 

290 Se avsnitt 5.2. 

291 Se avsnitt 5.2. 



 

 
60 

6 Förvärvsprocessens påverkan på ansvaret 

6.1 Inledning 

En viktig aspekt som inte får glömmas bort i utredningen är hela grunden till att 

företagsbesiktningen överhuvudtaget görs, nämligen själva förvärvet och 

förvärvsavtalet. Förvärvsavtalet baseras på information som framkommit vid 

undersökningarna av målbolaget och VDD- rapporten och påverkar i sin tur 

eventuella anspråk som köparen vill framställa efter förvärvet.  

En annan viktig aspekt i samband med den här utredningen är om säljarens ansvar 

mot köparen påverkar advokatbyråns ansvar gentemot densamma. Vad som här 

åsyftas är det faktum att köparen ingår ett förvärvsavtal med säljaren och att 

denne bör hållas primärt ansvarig för de fel som upptäcks efter förvärvet. Detta är 

kopplat till den riskfördelning som finns mellan köparen och säljaren vid förvärv 

av företag och som styrs av förvärvsavtalet och köplagens regler.292 Det kan uppstå 

situationer där köparen vill vända sig mot advokatbyrån trots att säljaren 

egentligen står risken för felet. Frågan är följaktligen om köparen alltid kan vända 

sig mot advokatbyrån.   

6.2 Omständigheter som påverkar risken för ansvar 

Det finns många olika omständigheter som kan påverka risken för aktualisering av 

advokatbyråns ansvar för VDD- rapporten. Det kan ske indirekt genom påverkan 

av köparens möjlighet att kräva ersättning av säljaren, både genom advokatbyrån 

och genom säljaren.293 Vad gäller advokatbyråns påverkan avser det främst VDD- 

rapportens tydlighet. Om köparen lättare kan uppfylla sin undersökningsplikt 

gentemot säljaren med hjälp av VDD- rapporten ökar också köparens möjlighet att 

rikta anspråk mot säljaren.294 Säljaren kan också påverka risken. Oftast görs det 

dock i negativ riktning för advokatbyrån. Det är inte ovanligt att det i 

förvärvsavtalet avtalas om att köparen förväntas känna till allt som står i VDD- 

rapporten. Det innebär att information i rapporten som motbevisar en garanti går 

                                                        
292 1 § KöpL.  

293 Se strax ovan avseende fördelningen av risken mellan köparen och säljaren. 

294 Se avsnitt 2.1.2. 
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före garantin i förvärvsavtalet och kan därmed inte göras gällande gentemot 

säljaren. 295  

Det kan även förekomma att säljaren friskriver advokatbyrån från ansvar mot 

köparen. Detta kan göras genom att t.ex. säljaren och köparen avtalar om att 

köparen förvärvar målbolaget så som det är på avtalsdagen och att köparen inte 

får förlita sig på information, garantier m.m. som denne fått av säljarens rådgivare 

eller annan.296 Ansvarsfriskrivningar av den här karaktären är dock inte vanliga då 

syftet med en VDD- rapport är att köparen skall kunna förlita sig på 

informationen.297 En sådan friskrivning bör enbart vara giltig såvida köparen tagit 

del av den redan när VDD- rapporten erhölls.298 Om så är fallet bör inte köparen 

kunna anses haft fog för tilliten till rapporten.  

Advokatbyråns ansvar bör dock även kunna påverkas i mer direkt bemärkelse 

genom att den befogade tilliten förstärks (eller reduceras299). Garantier i 

förvärvsavtalet skulle t.ex. kunna ge fog för tillit till viss information i rapporten, 

utan att den undersöks närmre. Om dessutom begränsad tid och möjlighet till egna 

undersökningar ges så torde även det påverka ansvaret.  

6.3 Säljaren vs. Advokatbyrån 

Kone- målets relevans för den här typen av ansvar har redan belysts och även i 

detta hänseende kan det vara vägledande. Först och främst kan konstateras att HD 

inte uttalat några begränsningar i möjligheten att vända sig direkt mot 

värderingsmannen. Domstolen har inte överhuvudtaget berört det faktum att 

käranden istället hade kunnat vända sig mot sin medkontrahent utan har enbart 

utrett förhållandet mellan banken och värderingsmannen. Det avgörande var 

huruvida banken haft befogad tillit till rådet.300 HD bekräftar detta återigen i 

                                                        
295 Har uppgetts av bl.a. Calissendorff, Ziobro och Schrotti.  

296 Förekom i ett förvärvsavtal som Husqvarna AB (köpare) ingått.   

297 Se avsnitt 2.1.4. 

298 Jmf NJA 2007 s. 962 samt vad som anförts i avsnitt 5.4 om att ansvarsbegränsningar gentemot 

tredje man bör göras i själva intyget eller rådet.  

299 Har redan behandlats i kapitel 5.  

300 Jmf NJA 1987 s. 692.  
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Sparbanks- målet och förtydligar där att den befogade tilliten är avgörande för 

ansvaret. Det verkar således som att avsikten inte varit ett subsidiärt ansvar. Detta 

är även kopplat till den generella grunden för ansvaret som presenterats i kapitel 3 

och 4, nämligen professionsansvaret och angelägenheten om att hålla 

professionella rådgivare ansvariga för sina råd. Om ansvaret skulle vara subsidiärt 

förlorar det stor del av sin effekt. Professionella rådgivare har ett självständigt 

ansvar. 

Även Kleineman diskuterar till viss del den här problematiken. Han menar att det 

faktum att ansvaret är utsträckt även till tredje man är kopplat till det faktum att 

der rör sig om immateriella tjänster och inte köp av lös egendom.301 Kleineman 

drar slutsatsen att ”...ett ansvar i kontraktsliknande situationer förefaller det 

närmast vara avtalstypen och inte partsrelationen som bestämmer i vilken mån ett 

ansvar på kvasikontraktuell grund kan föreligga”.302  

Vad detta får för advokatetiska följder vad gäller advokatbyråns och säljarens 

relation är dock en annan fråga. I och med att saken aldrig prövats i domstol är det 

omöjligt att säga att hänsyn inte kommer att tas till den specifika relation som 

advokatbyrån har med sin klient samt de oönskade intressekonflikter och 

regressanspråk som det kan medföra. Å andra sidan skulle det medföra onödiga 

regressanspråk mellan säljaren och advokatbyrån om köparen alltid var hänvisad 

till att vända sig mot säljaren först.303 Köparen torde således alltid kunna vända sig 

mot advokatbyrån då denne har ett självständigt ansvar som bottnar i 

professionsansvaret. 

                                                        
301 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 460 f.  

302 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 463. 

303 Det är förvisso det som gäller för köp av lös egendom. Skillnaden är dock att i en sådan situation 

kan köparen alltid vända sig mot säljaren då det är i själva egendomen som felet föreligger. Här är 

det dock information som överhuvudtaget inte lämnats av säljaren.   
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7 Avslutande analys 

I den avslutande analysen skall de olika delanalyserna försöka knytas ihop för att 

skapa en helhet. För det första vill påminnas om de risker som föreligger med att 

förlita sig på en VDD- rapport som köpare. Dels risken att felaktig eller 

vilseledande information förekommer, dels risken att viktig information 

utelämnats. Det har konstaterats att båda dessa typer av brister är ersättningsgilla 

såvida övriga förutsättningar är uppfyllda. Vad gäller utelämnandet av information 

omfattas det både av den tillitsbaserade upplysningsplikten och både av den 

generella upplysningsplikten. Den förra är dock mer trolig att aktualiseras i den 

här situationen då den generella upplysningsplikten inte är särskilt långtgående 

gentemot tredje man.  

I kapitel två diskuterades rådgivningsansvaret. När analysen kommit så här långt 

skulle jag inte längre vilja prata om ett rådgivningsansvar utan om ett 

professionsansvar för vilseledande information. Det faktum att skadevållaren 

professionellt tillhandahåller information som skall ligga till grund för 

affärsmässiga beslut är hela grunden till ansvaret. Att benämna det råd är 

missvisande då det naturligt för tankarna till att ett visst handlingssätt skall ha 

rekommenderats. Vid en jämförelse med praxis kan dock konstateras att detta inte 

är nödvändigt för att ansvar skall föreligga. Därmed bör egentligen inte begreppet 

rådgivaransvar användas utan snarare begreppet professionsansvar. Ett ansvar 

som vilar på samhällsekonomisk grund och som utgår med hänsyn till den 

automatiska tillit som fästs till professionella informationsgivare.  

För att ansvar skall utgå krävs dock även att informationen förmedlats 

yrkesmässigt, att tillit föreligger samt att informationsgivaren kunnat förutse hur 

informationen kan komma att användas. Hur själva tillitsbedömningen skall göras 

är dock oenigt. Som jag ser det spelar det dock inte någon större roll. I grund och 

botten handlar det om en tillit till professionsansvaret. Det gäller både inom- och 

utomkontraktuella relationer. En professionell rådgivare har handlat på så sätt att 

någon haft fog för att fästa tillit till honom, handlandet och/eller informationen. 
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Det finns ett intresse i att skydda den skadelidande oavsett om denne är den 

direkte avtalsparten eller inte.  

Tillitsbedömningen påverkas i praktiken av undersökningsplikten och 

begränsningar av ansvarsförutsättningarna. Som utgångspunkt presumeras tillit 

föreligga utan att den skadelidande behöver påvisa faktisk tillit. Presumtionen kan 

dock brytas om informationsgivaren kan visa att den skadelidande haft orsak att 

undersöka informationen. Det torde dock krävas en del för att 

undersökningsplikten skall aktualiseras i en situation där informationen främst 

varit tillställd den skadelidande. Här handlar det främst om situationer där 

advokatbyrån tydligt specificerat vad uppdraget omfattat och köparen således bör 

förstå att vissa områden inte omfattats av granskningen. 

Det är därför viktigt att advokatbyrån tydligt specificerar vad uppdraget omfattar, 

begränsningar i uppdraget, ändamålet med rapporten etc. Även om VDD inte har 

någon specifik standard som talar om exakt vad granskningen skall omfatta finns 

det till viss del en norm för dess genomförande och aspekter som vanligen skall 

innefattas i granskningen. Att då kalla rapporten för en VDD- rapport kan ge 

köparen fog för vissa antaganden avseende innehållet. Med detta påstås inte att det 

idag finns några sådana befogade förväntningar, eller att det inte finns några 

befogade förväntningar, utan enbart att det är en risk som advokatbyrån skall vara 

medveten om. Precis som det förväntas att en värderingsman genomför vissa 

undersökningar innan ett värderingsutlåtande lämnas kan det också förväntas att 

en advokatbyrå genomför vissa undersökningar innan VDD- rapporten utställs.304 

Redan i kapitel 2 framfördes att viss skillnad finns mellan vilseledande p.g.a. 

positiv information i rapporten som varit felaktig eller förvirrande och negativ 

information, dvs. information som saknas. I kapitel 3 framfördes att tillit kan fästas 

även till negativ information på så sätt att tillit fästs till själva rådgivaren och 

situationen. Här handlar det främst om att köparen ”förväntar sig” bli upplyst om 

vissa omständigheter i en VDD- rapport och att tillräcklig information ges för att 

köparen skall kunna dra rimliga slutsatser, vilket i sin tur är kopplat till 

                                                        
304 Se avsnitt 2.1.3 samt 4.2.3. 



 

 
65 

informations- och åtgärdsansvaret. Tilliten presumeras föreligga i och med att 

ansvaret utgår från professionsansvaret, precis som för positiv information.    

Vad gäller ansvarsbegränsningar har det redan diskuterats ingående hur sådana 

skall behandlas och hur långtgående de får göras. Det råder inte någon större 

tvekan om att ansvarsbegränsningar ensidigt kan göras mot tredje man även i en 

utomkontraktuell situation. Det råder dock viss osäkerhet avseende hur 

långtgående dessa begränsingar kan göras. Beloppsmässiga tak och tidsmässiga 

ansvarsbegränsningar tycks definitivt vara möjliga att göra. Här vill dock 

innebörden av release- och reliance letters kort framhållas. I och med att det är 

dokument som köparen skriver under skulle de kunna komma att ses som avtal 

och att ansvarsbegränsningarna avtalats om. Ansvarsbegräsningar som görs på det 

sättet skulle kunna komma att ses som mer accepterade än om de gjorts ensidigt. 

Detta är dock ett ämne för fortsatta studier.    

En viktig aspekt som bör framhållas är att det kanske inte är önskvärt att 

egentligen hålla en advokatbyrå ansvarig gentemot dennes klients motpart. Trots 

att det är tämligen klart hur advokatbyrån rättsligt skall behandla 

lojalitetskonflikter som kan uppstå, försvinner inte det faktum att 

lojalitetskonflikter ändå uppstår i praktiken. Här skall också nämnas att 

Calissendorff har uttryckt att det finns bättre sätt att ekonomiskt tillse att köparen 

får kompensation för brister i målbolaget än genom att använda advokatbyråernas 

ansvarsförsäkringar. Han menar att t.ex. Warranty and Indemnity- försäkringar (se 

avsnitt 5.5) kan tillgodose samma intresse.305 Detta stämmer, men dessvärre är 

sådana försäkringar idag väldigt dyra och har inte fått den genomslagskraft som 

kanske vore på sin plats.  

Det är dock viktigt att här framhålla att ansvar med anledning av en vilseledande 

VDD- rapport är ytterst ovanligt.306 Det finns betydligt bättre och lättare sätt att 

kräva ersättning för skada som uppstår i ett företagsförvärv av t.ex. säljaren med 

stöd av avtalet (främst garantier) eller köplagen.  

 

                                                        
305 Claissendorff, Vendor due diligence, s. 128. 

306 Har uppgetts av bl.a. Calissendorff och Ziobro.  
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Det betyder dock inte att hela den här undersökningen varit förgäves. För det 

första kan VDD komma att bli ännu större i framtiden och kraven på och mot 

advokatbyråerna kan förändras genom tiden. Det är viktigt att belysa de risker 

som finns, både ur dessas perspektiv och ur köparperspektiv. Dessutom är det 

viktigt att framhäva olika lösningar som aktörerna skapar för de juridiska problem 

som föreligger. Utan en juridisk risk uppkommer inte heller någon juridisk lösning. 

Ett typexempel på detta är release- och reliance- letters som syftar till att begränsa 

större delen av det ansvar som ytterst bygger på tillitsprincipen som i den här 

uppsatsen analyserats.  

En annan viktigt aspekt är lojalitetskonflikten med klienten. Den är fullt verklig och 

kan få stora kommersiella konsekvenser för advokatbyråerna om de juridiska 

riskerna inte belyses för klienterna. Genom att uppge advokatbyråns ovillkorliga 

skyldigheter gentemot andra än just klienten, kan parterna i förväg lösa något som 

annars hade kunnat bli ett problem.   

Avslutningsvis följer en sammanfattning av de viktigaste aspekter som en 

advokatbyrå bör beakta när den här typen av uppdrag erhålls. Till att börja med är 

det viktigt att upplysa köparen om att något avtalsförhållande inte föreligger 

mellan advokatbyrån och denne för att inte göra sig skyldig till ett 

kontraktsrättsligt rådgivningsansvar. Det är viktigt att redan från början klargöra 

för klienten att negativ information om målbolaget inte kan utelämnas på klientens 

begäran. Kopplat till detta är också att advokatbyrån måste vara så pass tydlig i 

rapporten, att köparen kan göra rimliga bedömningar av informationen i 

rapporten. Det är viktigt att advokatbyrån aldrig garanterar det som angivits i 

rapporten, samt att nödvändiga ansvarsbegränsningar görs, såsom t.ex 

beloppsmässigt tak. Ansvarsbegränsningar bör dock inte göras för långtgående då 

de kan komma att jämkas. Sist och kanske även viktigast är att tydligt ange 

omfattningen på uppdraget, vilka aspekter som det omfattat, inskränkningar i 

uppdraget etc. Genom att eliminera den befogade tilliten och risken för att anses ha 

agerat culpöst elimineras också risken för ersättningsanspråk.307 

                                                        
307 Jmf. Calissendorff, Vendor due diligence, s. 134. 
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8 Slutsatser 

Syftet med ifrågavarande uppsats är att utreda det skadeståndsansvar säljarens 

advokatbyrå kan ha för en vilseledande VDD- rapport gentemot köparen, i 

samband med ett företagsförvärv. För att kunna uppfylla syftet har tre 

huvudsakliga delmoment undersökts. Till att börja med granskades VDD, grunden 

till hela ansvaret. Det faktum att en VDD genomförs av säljarens advokatbyrå 

medför stor risk för köparen att vilseledas vad gäller målbolagets situation. Å ena 

sidan är den neutral på så sätt att den framtas för att tillfredsställa flera potentiella 

köpare, å andra sidan är den partisk på så sätt att det är säljarens konsult som 

framtar rapporten. Risk finns därmed för att mindre positiv information 

utelämnas. Köparen ställs inför risken att vilseledas av informationen som finns i 

rapporten samt att denne förbiser en relevant aspekt avseende målbolaget p.g.a. 

utelämnandet av viss information.  

Det råder ingen tvekan om att en VDD- rapport utgör ett informationsunderlag 

som ligger till grund för de förhandlingar som görs med säljaren och det 

förvärvsavtal som skall författas och att det därmed finns risk för att ansvar 

föreligger. Det spelar inte heller någon roll att det egentligen är en 

utomkontraktuell relation som råder mellan köparen och advokatbyrån, såvida 

befogad tillit föreligger avseende rådet och rådgivningen. Befogad tillit presumeras 

föreligga, dels då rapporten är till för köparen, dels då hela grunden till ansvaret är 

den tillit som normalt fästs till professionella rådgivare. Däremot kan köparen ha 

en undersökningsplikt avseende viss information i rapporten om 

omständigheterna föranleder det. Den befogade tilliten är avgörande för ansvaret 

och det är inte nödvändigt att någon specifik (kontraktsliknande) relation kan 

konstateras föreligga för att ansvaret skall aktualiseras.   

Det måste dock fastställas att advokatbyrån agerat vårdslöst för att köparen skall 

medges ersättning för den vilseledande information, trots att befogad tillit 

föreligger. Grunden för culpabedömningen är god advokatsed och det generella 

professionsansvaret. Här beaktas bl.a. det faktum att advokatbyråer inträder en 

expertroll vid den här typen av uppdrag, och att högre krav således kan ställas på 
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dem. Dessutom ställs höga krav på den metod som advokatbyrån använder vid 

genomförandet av uppdraget samt på det sätt som informationen förmedlas på. 

Alltför kryptiskt formulerad rapport kan komma att ses som vårdslöst. I 

aktsamhetsbedömningen skall dock beaktas att köparen själv har god kunskap 

inom området och det faktum att denne haft egna juridiska konsulter.  

Om advokatbyrån däremot gjort förbehåll om frihet från ansvar så kan det 

medföra att ersättning inte skall utgå. Här är det bl.a. viktigt att alltid vara noga 

med att ange förutsättningarna och omfattningen på VDD- uppdraget samt vad 

informationen kan användas till. På så sätt elimineras den befogade tilliten och 

förutsättningarna för ansvar. Dessutom kan rimliga begränsningar i form av 

beloppsmässigt- och tidsmässigt tak för ansvaret medges. Allt för långtgående 

begränsningar kan dock komma att jämkas.  

Slutligen skall nämnas att köparen alltid har möjlighet att vända sig mot 

advokatbyrån. Byråns ansvar bottnar i den befogade tilliten och 

professionsansvaret. Därmed finns inga krav på att köparen först skall vända sig 

mot säljaren. Det är dock inte sagt att det rekommenderas att vända sig mot 

advokatbyrån, tvärtom, köparen bör i regel vända sig mot sin egen avtalspart, 

säljaren, och där uttömma alla möjligheter på ersättning innan ett eventuellt 

anspråk mot advokatbyrån överhuvudtaget övervägs.  
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