
 

 

I N T E R N A T I O N E L L A  H A N D E L S H Ö G S K O L A N  
HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 

 

Företagsbesiktning, garantier  

och bristdeklaration   

Masteruppsats inom affärsjuridik 

Författare:  Dennis Lundquist 

Handledare:  Jan Andersson 

Framläggningsdatum: 13 maj 2013 

Jönköping   

En analys i ljuset av köplagens riskfördelning



 

 
i 

Förord 
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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är att utreda hur företagsbesiktning, garantier och bristdeklaration 

påverkar den riskfördelning som KöpL stadgar vid fel i köpobjektet. Initialt konstateras att 

det är oklart vilken lag som rätteligen ska tillämpas på köp av aktier. KöpL är dock formellt 

tillämplig på aktieköp och förefaller vara accepterad i såväl praxis som i doktrin. 17 § KöpL 

anger att ett köpobjekt är att anse som felaktigt om det inte överensstämmer med vad som 

är avtalat eller om det annars avviker från köparens befogade förväntningar. Säljarens risk-

sfär utgörs således av det som är avtalat samt det som utgör köparens befogade förvänt-

ningar. Köparens risksfär utgörs följaktligen av det som inte är avtalat samt det som inte 

utgör dennes befogade förväntningar.   

20 § KöpL anger vidare att köparen inte med framgång kan göra gällande såsom fel vad 

denne måste antas ha känt till vid köpet. Har köparen dessutom gjort en företagsbesiktning 

eller underlåtit att göra en besiktning trots att säljaren anmodat till detta kan köparen inte 

heller med framgång åberopa såsom fel vad denna borde ha upptäckt vid besiktningen. 

Med anledning av detta kan köparens risksfär sägas expandera med dennes kännedom om 

omständigheter i målföretaget. Säljarens risksfär expanderar istället med dennes garantier 

och den information som lämnas till köparen. En bristdeklaration är ett dokument som 

ofta biläggs aktieöverlåtelseavtalet och som deklarerar garantibrister i förekommande fall. 

Ett av dokumentets huvudsakliga syften är att ”hålla tillbaka” expansionen av säljarens risk-

sfär i anledning av dennes garantier. Detta sker genom att bristdeklarationen bidrar till att 

köparen får kännedom om garantibristerna innan avtalsslutet och denne kan då inte med 

framgång rikta felkrav mot säljaren på grund av de deklarerade bristerna i enlighet med 

ovan. 
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Abstract 

The purpose of this thesis is to examine how due diligence, warranties and disclosure letter 

affect the division of risk provided by the Swedish Sale of Goods Act (1990:931). It is con-

cluded that is it uncertain which act shall be applicable on purchase of shares. The Sale of 

Goods act is formally applicable and is accepted by precedents and legal literature. Article 

17 of the Act provides that the purchase item shall be considered faulty if is doesn’t corre-

spond to the parties’ agreement or if it otherwise deviates from the justified expectations of 

the buyer. 

The seller’s risk thus constitutes of factors that are agreed and factors that can be consid-

ered justified expectations of the buyer. Consequently, the buyer’s risk constitutes of fac-

tors that are not agreed and factors that cannot to be considered his justified expectations. 

Article 20 of the Act further provides that the buyer is prohibited to make claims based on 

knowledge he had before the purchase. If the buyer conducted a due diligence or didn’t 

conduct one despite the seller’s request thereto, he is also prohibited to make claims based 

on knowledge that he should have noticed during the due diligence. As a result, it can be 

said that the buyer’s risk expands with his knowledge about the target company. The sell-

er’s risk can be said to expand with his warranties and information provided to the buyer. 

A disclosure letter is a document typically attached to the share purchase agreement. The 

document discloses breaches of warranties. One of the main purposes with the disclosure 

letter is to “hold back” the expansion of the seller’s risk as described above. This is due to 

the fact the handing over of the disclosure letter implies that the buyer obtains knowledge 

about the breaches of warranties before the purchase. In such circumstances, the buyer is 

prohibited to make claims based on the disclosed information. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det svenska begreppet företagsbesiktning härstammar från engelskans due diligence. Över-

satt till svenska betyder due diligence något i stil med ”skälig aktsamhet”. Företeelsen due 

diligence har sitt ursprung i en rättsregel som användes i antikens Rom. Rättsregeln innebar 

att en köpare som ville minska eller eliminera risken att inte kunna rikta krav mot säljaren i 

fall då köpobjektet var behäftat med fel, hade att iaktta ”skälig aktsamhet” vid köpet.1 

Rättsregeln har sedermera utvecklats till att bli en form av handlingsnorm som reglerar hur 

en köpare ska agera för att inte förtas möjligheten att kunna rikta krav mot säljaren. I 

svensk rätt har due diligence, vad företagsförvärv beträffar, utvecklats till en arbetsmetod 

eller ett verktyg för undersökning av företag.2 Den gängse svenska termen har i detta avse-

ende blivit företagsbesiktning. 

Det mest centrala syftet med en företagsbesiktning torde vara att en potentiell köpare av ett 

företag vill skaffa sig information om målföretagets verksamhet, finanser, legala förhållan-

den, organisation, risker etc.3 Företagsbesiktning förekommer vid olika typer av affärshän-

delser i företag, exempelvis vid viktiga investeringar, före tecknande av omfattande avtal 

samt inte minst vid företagsförvärv.4 Vid avslutad besiktning har köparens konsulter i regel 

påträffat ett antal brister och risker i målföretaget och köparen har då att förhandla med 

säljaren om hur riskerna ska fördelas dem emellan. 

Ett viktigt instrument i denna riskfördelning är den garantikatolog i vilken säljaren lämnar 

garantier om egenskaper i målföretaget. Det kan handla om allt från garantier avseende 

specifika balansposter till garantier avseende avtal med tredje parter. Företagsbesiktningens 

omfattning tillsammans med omfattningen och formuleringen av säljarens garantier kan sä-

gas utgöra stommen i fördelningen av ansvar och risker kopplade till förvärvet. Detta ar-

bete behandlar grundligt det samspel som äger rum mellan köparens företagsbesiktning och 

säljarens garantier. 

                                                 

1 Presentation om företagsbesiktning av Robert Sevenius, tillgänglig via hemsidan för Företagsekonomiska 
Institutet, 2013-05-01. 

2 Gorton, Due Diligence, 2002, s. 3 och Sevenius, Företagsförvärv, 2011, s. 248.  

3 Forssman, Företagsöverlåtelser, 2011, s. 26. 

4 Presentation om företagsbesiktning av Robert Sevenius, tillgänglig via hemsidan för Företagsekonomiska 
Institutet, 2013-05-01. 
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Uppsatsen diskuterar vidare något som på engelska benämns disclosure letter. I Sverige 

finns inget etablerat namn för motsvarigheten till disclosure letter men i denna uppsats an-

vänds namnet bristdeklaration. En bristdeklaration är ett dokument som ofta biläggs aktie-

överlåtelseavtalet och som syftar till att presentera identifierade avvikelser från de garantier 

säljaren lämnat. Säljaren och köparen kommer sedan överens om hur påträffade avvikelser 

ska behandlas, exempelvis kan en justering av köpeskillingen vara påkallad. En viktig juri-

disk konsekvens kopplad till bristdeklarationen är det faktum att de påträffade avvikelserna 

som regel inte kan göras gällande såsom fel i framtiden. 

1.2 Introduktion till problemet 

För att underlätta för läsaren förstå innebörden av uppsatsens kärnfråga ges här en kort in-

troduktion till det aktuella problemet. Överlåtelser av aktier regleras av köplagen (1990:931) 

(KöpL).5 KöpL stadgar att ett köpobjekt är att betrakta som felaktigt om det inte uppfyller 

vad som är avtalat eller om det annars avviker från vad köparen med fog kunnat förvänta 

sig av köpet.6 Vidare anges att köparen inte såsom fel kan åberopa omständigheter som 

denne måste anses känt till vid köpet.7 Har köparen dessutom genomfört en företagsbe-

siktning eller underlåtit att göra en trots säljarens uppmaning får köparen heller inte såsom 

fel åberopa vad denne borde märkt vid besiktningen.8 Följaktligen, beroende på om köpa-

ren väljer att göra en företagsbesiktning och beroende på omfattningen av denna, förändras 

parternas risksfärer. 

Som ovan angetts är det vanligt att en så kallad garantikatalog införs i aktieöverlåtelseavta-

let. Givet är att parternas risksfärer förändras beroende på omfattningen och formuleringen 

av garantierna. De två rättsfigurerna företagsbesiktning och garantier kan sägas överlappa 

varandra funktionellt i vissa hänseenden och relationen mellan de två ger upphov till en rad 

köprättsliga frågor. Svaren på dessa frågor påverkas vidare av en tredje rättsfigur, nämligen 

bristdeklarationen. Eftersom bristdeklarationen bidrar till att köparen får kännedom om 

vissa förhållanden i målföretaget kan en situation uppstå i vilken köparen inte med fram-

gång kan åberopa dessa förhållanden såsom fel vid senare tillfälle. En juridisk fråga är t.ex. 

hur köparens möjligheter att rikta krav mot säljaren på grund av fel i målföretaget påverkas 

                                                 

5 Detta är en omdebatterad sanning som behandlas vidare nedan under avsnitt 2.2.3 Tillämplig lag. 

6 17 § KöpL. 

7 20 § 1 st. KöpL. 

8 20 § 2 st. KöpL. 
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av att köparen gjort en slarvig företagsbesiktning eller helt och hållet underlåtit att göra en 

besiktning trots att säljaren uppmanat till detta. En ytterligare fråga kan vara om köparen, 

från ett köprättsligt perspektiv, bör tillse att en bristdeklaration upprättas. 

Problemet kan tyckas vara av begränsat praktiskt intresse men det ska framhållas att en stor 

del av förhandlingsfasen i förvärvsprocessen behandlar säljarens garantiåtaganden.9 Det är 

heller inte ovanligt att tvister om garantikatalogen uppstår.10 Med detta sagt kan det konsta-

teras att det spenderas mycket resurser på såväl företagsbesiktning som utformning av ga-

rantikatalogen. Det är därför av vikt att reda ut hur företagsbesiktning, garantikatalog och 

bristdeklaration påverkar den köprättsliga riskfördelningen mellan säljare och köpare.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att utreda hur köparens företagsbesiktning, säljarens garantier 

samt bristdeklaration påverkar den riskfördelning KöpL stadgar vid fel i köpobjektet. Vi-

dare är syftet att utreda vilka faktorer i anslutning till företagsbesiktning, garantier och 

bristdeklaration som påverkar riskfördelningen. Den huvudsakliga frågan är hur köparens 

företagsbesiktning, säljarens garantier samt bristdeklaration inverkar på den köprättsliga 

riskfördelningen. Ett antal delfrågor ligger vidare till grund för analysen: 

 Vilka köprättsliga risker bär säljare respektive köpare normalt vid ett företagsför-

värv? 

 Hur påverkar företagsbesiktningen köparens risksfär? 

 Hur påverkar garantikatalogen säljarens risksfär? 

 Vad är en bristdeklaration och hur påverkar denna säljarens respektive köparens 

risksfärer? 

Dessa respektive delfrågor kommer var och en besvaras i arbetet enligt den ordning de är 

uppställda. 

                                                 

9 Svernlöv, Praktisk M&A, del 2: Förvärvsavtalet, PointLex Legala Affärer, 2006 nr 4. 

10 Svernlöv, Praktisk M&A, del 2: Förvärvsavtalet, PointLex Legala Affärer, 2006 nr 4. 
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1.4 Metod och material 

I uppsatsen används en traditionell juridisk metod11. Den juridiska metoden ligger till grund 

för analysen av säljarens respektive köparens skyldigheter och rättigheter enligt gällande 

rätt. Författning, förarbeten, praxis samt doktrin studeras. Som utgångspunkt värderas 

rättskällorna i denna uppsats enligt den ordning de precis presenterats.12 Denna värdering 

är nödvändigtvis inte statisk utan kan variera vid en normkonflikt i ett enskilt fall. Författa-

ren gör i detta hänseende skillnad mellan å ena sidan vilket värde en rättskälla ska tillmätas 

vid utredning av gällande rätt och å andra sidan vilka rättskällor som i ett enskilt fall utgör 

gällande rätt. Med anledning av ämnets dispositiva natur utgör avtal, sedvänja, handelsbruk 

och allmänna köprättsliga principer viktiga rättskällor i praktiken varför de även tillmäts be-

tydelse i detta arbete. 

För att på ett pedagogiskt vis introducera problematiken kring de tre rättsfigurer uppsatsen 

berör, förekommer flera avsnitt som är deskriptiva. Dessa avsnitt syftar till att beskriva för-

värvsprocess, aktieöverlåtelseavtal, garantikatalog, företagsbesiktning, bristdeklaration mm. 

med utgångspunkt i ovan nämnda rättskällor, avtalsrättsliga principer samt litteratur av ex-

perter13 på företagsförvärv.  

Det ska noteras att det finns sparsamt med praxis på området. Detta beror i huvudsak på 

att aktieöverlåtelseavtal normalt innehåller skiljeklausuler vilket gör att de tvister som upp-

står har svårt att finna sin väg till rättssalarna.14 Problemen som behandlas är relativt out-

forskade och utbudet av juridiska källor är därför begränsat. Vid beskrivningen och pro-

blematiseringen av bristdeklarationen har ett antal amerikanska artiklar studerats. Dessa har 

givetvis inget eller lågt rättskällevärde i Sverige men bidrar likväl med relevanta och intres-

                                                 

11 Begreppet traditionell juridik metod har ingen entydig definition. Den gängse uppfattningen torde dock 
vara att det är en metod som söker tolka gällande rätt för att sedan tillämpa densamma på ett juridiskt pro-
blem. Sandgren menar att traditionell juridisk metod utöver rättskälleläran även innefattar användandet av 
tolkningsprinciper, avtalstolkning samt olika aspekter av faktahantering. Se Sandgren, Rättsvetenskap för upp-
satsförfattare, 2007, s. 37 f. 

12 Strömholm och Sandgren är av uppfattningen att det inte finns någon definitiv rangordning av rättskällorna 
utan det förekommer flera tänkbara värderingar. Den för uppsatsen gjorda värderingen enligt ordningen 
lagtext, förarbeten, praxis och doktrin torde vara allmänt känd och accepterad. Se Strömholm, Rätt, rättskäl-
lor och rättstillämpning, 1996, s. 317 ff, Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 2007, s. 36 f, samt Bernitz 
m fl, Finna rätt – juristens källmaterial och arbetsmetoder, 2012, s. 32 f. 

13 De experter som främst refereras till är Robert Sevenius, jur. kand, ekon. lic. och konsult vid företagsför-
värv, Magnus Forssman, advokat och delägare i Wistrand Advokatbyrå i Stockholm samt Carl Svernlöv, ad-
vokat och delägare i Baker & McKenzie i Stockholm, författare och adjungerad professor vid Uppsala Uni-
versitet. Samtliga har mångårig erfarenhet av såväl teoretiskt som praktiskt arbete med företagsförvärv. 

14 Gorton, Due Diligence, 2002, s. 4.  
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santa tankegångar relaterade till bristdeklarationen. Det är dock inte fråga om någon kom-

parativ analys och det finns heller inget särskilt motiv till att det är just amerikanskt material 

som behandlas – materialets lättillgänglighet är avgörande.    

Vid diskussion om säljare och köpares val i olika avseenden, t.ex. omfattning av företegsbe-

siktning eller utformning och formulering av garantier och bristdeklaration, inkluderas vissa 

rättsekonomiska aspekter. Skälet till detta är att företagsförvärvet som företeelse är viktigt 

ur ett samhällsperspektiv såtillvida att alltför höga transaktionskostnader riskerar minska 

omsättningen på företagsförvärvsmarknaden. 

En kommentar om terminologin med avseende på bristdeklarationen är på sin plats. Nor-

malt betecknas rättsfiguren inte med en svensk term utan engelskans disclosure letter an-

vänds frekvent i praktiken.15 Trots att det saknas en etablerad svensk benämning används 

termen bristdeklaration i denna uppsats. Termen är logiskt kopplad till företeelsen som så-

dan eftersom ett disclosure letter syftar till att deklarera förekommande garantibrister. En 

ytterligare observation är att KöpL innehåller ordet undersökning. I detta arbete används 

även ordet besiktning eftersom det normala i fråga om företagsförvärv torde vara att göra 

en företagsbesiktning och inte en företagsundersökning. Skillnaden ska dock inte tillmätas 

någon juridisk betydelse. 

I arbetet finns av pedagogiska skäl ett antal figurer. Figurernas huvudsakliga struktur svarar 

Sevenius för. Vissa av figurerna har dock modifierats och utvecklats för att passa innehållet 

i uppsatsen.  

1.5 Avgränsning 

Med företagsförvärv avses i detta arbete en transaktion i vilken ett svenskt aktiebolag 

(köparföretaget) förvärvar samtliga aktier i ett annat svenskt aktiebolag (målföretaget) och 

där säljaren är ett svenskt aktiebolag (säljarföretaget). Det ska dock noteras att många pro-

blem, intressen, lösningar mm. som behandlas i detta arbete även gör sig gällande vid för-

värv av t.ex. 90 % av aktierna i ett företag eller vid förvärv av en särskild verksamhet, ett så 

kallat inkråmsförvärv.16  

                                                 

15 Exempel på praktiker som använder den engelska termen är Svernlöv (Praktisk M&A del 2: Förvärvsavtalet, 
PointLex Legala Affärer, 2006 nr 4), Sevenius (Företagsförvärv, 2011) och Forssman (Företagsöverlåtelser, 2011).  

16 Det kan emellertid konstateras att många skillnader beträffande detaljer förekommer. Hultmark för ett re-
sonemang om detta, Hultmark, Kontraktsbrott vid köp av aktie, 1992, s. 235 ff. 
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Transaktionen som avses är även rent nationell, d.v.s. inga gränsöverskridande inslag på-

verkar transaktionen. Uppsatsen behandlar endast köprättsliga aspekter av företagsöverlå-

telser och andra rättsliga aspekter lämnas således till annan behandling. I flera avsnitt skulle 

diskussioner om strategier, värderingsmetoder och påföljder vara aktuella men på grund av 

bristande utrymme förs dessa inte. 

Uppsatsen avser främst förvärv av privata onoterade aktier. Vid så kallade publika förvärv 

där köpare och eller säljare (och även målföretag) är företag vars aktier är upptagna till 

handel på en börs, kompliceras många situationer som beskrivs i uppsatsen. Bl.a. påverkas 

dessa förvärv av bestämmelser om offentliga uppköp, insiderlagstiftning och regler för spe-

cifika handelsplatser.17 

1.6 Disposition  

I förevarande kapitel introduceras läsaren till uppsatsens problem och uppsatsens metod 

och material beskrivs och motiveras. Kapitel två behandlar allmänna aspekter av företags-

förvärv och syftar till att introducera läsaren till förvärvsprocessen och de normer som re-

glerar transaktionen. Vidare behandlas i kapitel tre det som benämns parternas risksfärer. 

Där behandlas vilka förhållanden i målföretaget säljaren respektive köparen bär ansvaret 

för. Kapitel fyra presenteras företagsbesiktningen och garantikatalogen såsom företeelser 

utifrån ett köprättsligt perspektiv. Bristdeklarationen och relaterade problem diskuteras vi-

dare i kapitel fem. I efterföljande kapitel sex analyseras det tidigare anförda och slutsatser 

dras och det görs kopplingar till uppsatsens syfte. Uppsatsen avslutas i kapitel sju med 

några avslutande kommentarer. 

  

                                                 

17 Se exempelvis lag (2007:528) om värdepappersmarknaden och lag (2005:377) om straff för marknadsmiss-
bruk vid handel med finansiella instrument. 
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2 Generellt om företagsförvärv 

2.1 Förvärvsprocessen 

Företagsöverlåtelser förekommer i de flesta branscher och med varierande storlek. Det 

finns även olika typer av överlåtelser, exempelvis förekommer köparinitierat förvärv, sälja-

rinitierat förvärv samt offentliga uppköpserbjudanden på börsen.18 Dessa förutsättningar 

leder till att alla transaktioner ser annorlunda ut och således även förvärvsprocesserna. 

Dock finns det ett antal företeelser eller steg i förvärvsprocessen som mer eller mindre fö-

rekommer i de flesta typer av överlåtelser; dessa är strategifasen, transaktionsfasen samt in-

tegrationsfasen. De respektive faserna äger normalt rum i angiven ordning och berör precis 

som namnen ger vid handen, det strategiska arbetet med att hitta rätt förvärvskandidat, ar-

betet med att strukturera transaktionen samt integration av den förvärvade verksamheten.19 

Dessa olika faser inkluderar i sin tur olika steg beroende på typ av transaktion. Då det sak-

nas anledning i denna uppsats att utförligt analysera alla dessa steg, redogörs endast av pe-

dagogiska skäl för processen vid ett köparinitierat förvärv – d.v.s. ett förvärv i vilken köpar-

företaget aktivt söker efter en förvärvskandidat. Den övriga behandlingen gäller dock före-

tagsförvärv i allmänhet, dock med beaktande av arbetets avgränsning.  

En så kallad köpprocess inkluderar i regel strategisk analys, sökning och identifiering, före-

tagsvärdering, företagsbesiktning, finansiering och strukturering, förhandling och avtals-

skrivning samt integrering. De olika stegen sker i huvudsak i samma ordning som de nämns 

men det ska noteras att det i praktiken inte alltid går att urskilja dessa steg utan gränserna är 

flytande och flera moment pågår ofta parallellt.20 Figuren nedan illustrerar hur en förvärvs-

process för ett köparinitierat förvärv kan se ut. Tidsordningen har viss inverkan på uppsat-

sens kärnfråga och kommer beröras vidare längre fram. 

 

 

                                                 

18 Vid dessa olika överlåtelser tillämpas olika transaktionsprocesser; köpprocess, auktionsprocess och budpro-
cess. För mer om dessa se Sevenius, Företagsförvärv, 2011, s. 116 ff. 

19 Sevenius, Företagsförvärv, 2011, s. 105 ff. 

20 Sevenius, Företagsförvärv, 2011, s. 121 ff samt s. 105. 
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Figur 1: Exempel på en förvärvsprocess vid ett köparinitierat förvärv (Sevenius, Företagsförvärv, 2011, s. 122) 

Företagsbesiktningens position i processen illustreras i figuren. Arbetet med garantikatalo-

gens kan inte sättas ut lika lätt. Vissa garantier finns med redan från då förhandlingarna in-

leds och andra tillkommer precis innan det slutliga aktieöverlåtelseavtalet undertecknas. Det 

är dock inte ovanligt att garantikatalogen till stor del formuleras och förhandlas under för-

handlingsfasen.21 Inte heller bristdeklarationens position i processen är helt fixerad. Garan-

tibrister kan upptäckas löpande av säljare eller köpare och en identifiering av säljaren behö-

ver inte per automatik betyda att samma brist deklareras till köparen. Bristdeklarationen 

kan likt garantikatalogen vara föremål för förhandling och det kan således finnas flera olika 

versioner av den. Det normala torde vara att bristdeklarationen överlämnas och underteck-

nas då den slutliga versionen av aktieöverlåtelseavtalet undertecknas.  

2.2 Reglering av transaktionen 

2.2.1 Aktieöverlåtelseavtalet 

Köprätten är dispositiv och avtalsfrihet råder således.22 Med reservation för vissa tvingande 

regler, exempelvis i avtalslagen och brottsbalken, står det i princip parterna fritt att utforma 

avtalet så som de önskar.23 Detta innebär att aktieöverlåtelseavtalet har en central betydelse 

vid företagsöverlåtelser. Kihlman menar att avtalets funktion som norm vid en eventuell 

felbedömning är av yttersta vikt när köpobjektet är av unik karaktär - exempelvis som vid 

                                                 

21 Svernlöv, Praktisk M&A, del 2: Förvärvsavtalet, PointLex Legala Affärer, 2006 nr 4. 

22 3 § KöpL.  

23 Avtalsfriheten är en allmän utgångspunkt men i det enskilda fallet kan det förekomma inskränkningar i 
denna, exempelvis genom ABL, i ett företags bolagsordning, i konkurrenslagstiftning, i de olika börsernas 
regler eller i lagstiftning rörande specifika aktieköp. För mer om detta se Hultmark, Kontraktsbrott vid köp av 
aktie, s. 37 ff samt Sevenius, Due diligence – besiktning av företag, 2013 s. 316.  
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företagsöverlåtelser – eftersom det då saknas annan jämförelsenorm.24 KöpL tillämpas först 

då vägledning varken finns att hämta i det uttryckliga avtalet (avtalstolkning inkluderat) eller 

genom kontraktsrättslig utfyllning av avtalet genom tillämpning av partsbruk, handelsbruk 

eller annan sedvänja.25 Då detta arbete inte syftar till att behandla avtalsrättsliga aspekter av 

företagsöverlåtelser, introduceras aktieöverlåtelseavtalet endast kort för att bidra till läsarens 

allmänna förståelse. Partsbruk, handelsbruk och sedvänja kommenteras i senare avsnitt. 

Ett aktieöverlåtelseavtal kan givetvis se ut på många olika vis och innehålla nästan vilka be-

stämmelser som helst. Trots detta har det uppstått något som kan benämnas ”ett etablerat 

kontraktsmönster” där kontrakten i stort följer samma struktur och innehåller samma typer 

av bestämmelser. Ett aktieöverlåtelseavtal innehåller i regel följande delar: 26 

 Parter och definitioner 

 Köpobjekt och överlåtelseförklaring 

 Pris och betalning 

 Garanti och reglering av garantibrister 

 Tillträdesvillkor 

 Kontrollvillkor 

 Fullföljandevillkor 

 Icke-konkurrensvillkor 

 Standardvillkor 

 Lagval och tvistelösning 

Till aktieöverlåtelseavtalet hör i regel ett antal kompletterande kontraktshandlingar, exem-

pelvis avsiktsförklaring samt sekretessavtal.27 Vid företagsförvärv pågår förhandlingarna i 

regel under flera veckor eller ibland flera månader. Ofta förekommer mängder med mötes-

protokoll och korrespondens från förhandlingarna och detta material kan komma att ut-

göra avtalsinnehåll. För att minimera risken för att icke avsedda avtalsvillkor från detta 

material smyger sig in som avtalsinnehåll är det vanligt att parterna inför en så kallad integ-

rationsklausul i aktieöverlåtelseavtalet.28 En typisk integrationsklausul anger att det skriftliga 

avtalet utgör parternas fullständiga reglering och att avtalet ersätter samtliga andra skriftliga 

                                                 

24 Kihlman, Fel – särskilt vid köp av lös och fast egendom, 1999, s. 56. 

25 Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt, 2009, s. 32 f.  

26 Sevenius, Företagsförvärv, 2011, s. 312. Anledningen till detta torde vara att advokatbyråer, för att spara tid 
och pengar, normalt arbetar med avtalsmallar som sedan anpassas till den specifika transaktionen – det sak-
nas anledning att författa nya avtal för varje ny transaktion eftersom flera omständigheter är återkommande. 

27 Forssman, Företagsöverlåtelser, 2011, s 19 ff och 23 ff samt Sevenius, Företagsförvärv, 2011, s. 288. 

28 Forssman, Företagsöverlåtelser, 2011, s. 134 och Sevenius, Due diligence – besiktning av företag, 2013, s. 317. 
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och muntliga överenskommelser.29 Trots att integrationsklausulen anger att avtalet ska ut-

göra parternas fullständiga reglering är dispositiv rätt inte fullständigt bortavtalad. Disposi-

tiv rätt kan bli aktuell då tvist uppstår om ett förhållande som inte omfattas av avtalet. Det 

ligger i sakens natur att hela risken måste fördelas mellan säljare och köpare; antingen är 

säljaren ansvarig för ett förhållande eller så är köparen det. KöpL kan bli aktuell eftersom 

det är näst intill omöjligt att formulera ett avtal som täcker alla situationer som kan tänkas 

uppstå. Sevenius menar vidare att en domstol kan komma att begränsa en integrationsklau-

suls effekt med hänvisning till avtalets skälighet och behovet av en mer balanserad riskför-

delning. Domstolen kan då ta hänsyn till allmänna rättsgrundsatser och relevant dispositiv 

rätt, varför KöpL likväl kan inverka på rättsförhållandet.30 

2.2.2 Partsbruk, handelsbruk och sedvänja 

Som anförts ovan har eventuellt partsbruk, handelsbruk eller annan sedvänja företräde 

framför KöpL såsom reglering av transaktionen.31 I detta avseende har rättstillämparen 

först och främst att bedöma huruvida det får anses föreligga någon sedvänja beträffande de 

aktuella parterna och den aktuella transaktionen. Vidare måste bedömas om sedvänjan ska 

anses bindande för parterna och om sedvänjan ska tillämpas på den aktuella situationen.32  

Exempel på sedvänja: 

Anta att det är sedvänja inom en viss bransch, exempelvis bilbranschen, att 

vissa delar av bilen alltid besiktas. I ett sådant fall måste köparen, trots att 

KöpL inte stadgar någon undersökningsplikt, göra en undersökning för inte att 

förtas möjligheten att rikta krav mot säljaren om det skulle föreligga ett fel i 

den del/delar som skulle besiktats. Detta beror på att KöpL anger att köparen 

inte får åberopa såsom fel vad denne borde ha upptäckt vid sin besiktning. 

Fråga är dock i vilken utsträckning eventuell sedvänja ska tillmätas betydelse vid företags-

förvärv. Med sedvänja avses ”sådana normer som allmänt utvecklats för den ifrågavarande 

avtalstypen och som iakttas av parter i motsvarande situation med viss regelbundenhet och 

geografisk utbredning.”33 Alla transaktioner är unika och de fall där två parter gör två eller 

                                                 

29 Forssman, Företagsöverlåtelser, 2011, s. 134 

30 Sevenius, Due diligence – besiktning av företag, 2013, s. 318.  

31 3 § KöpL.  

32 Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt, 2009, s. 33.  

33 Hellner, Ramberg, Speciell avtalsrätt 1 Köprätt, 1991, s. 35 
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fler transaktioner mellan sig torde vara begränsade. Samtidigt torde fallet vara så att det vid 

företagsförvärv förekommer avtalsvillkor och ageranden som är återkommande, exempel-

vis vid förvärv inom en viss specifik bransch. Det kan även påpekas att det är mycket van-

ligt att någon form av besiktning av målföretaget vidtas och detta skulle mycket väl kunna 

betraktas som en sedvänja.  

2.2.3 Tillämplig lag 

Som angavs i avgränsningen förutsätts i detta arbete att transaktionen berör alla aktier i ett 

svenskt aktiebolag. Aktier utgör lös egendom och KöpL är därmed tillämplig på aktieöver-

låtelser.34 Det ska dock noteras att KöpL i första hand är utformad med avseende på köp 

av lösa saker och inte exempelvis aktier.35 I propositionen diskuteras alternativ till KöpL 

som reglering av aktieköp – exempelvis nämns lag (1936:81) om skuldebrev (SkbrL).36 Lo-

giken bakom detta har sin grund i en påstådd likhet mellan en fordrans funktion och en ak-

ties.37 En konsekvens av att tillämpa SkbrL är att köparens risksfär växer jämfört med om 

KöpL skulle tillämpas. Detta beror på det faktum att SkbrL stadgar att säljaren svarar för 

fordrans giltighet medan köparen bär risken för att säljaren verkligen är betalningsduglig, 

fordrans så kallade vederhäftighet.38 Vid tillämpning av detta resonemang på företagsöver-

låtelser skulle således en köpare vara ansvarig för målföretagets ”vederhäftighet” d.v.s. dess 

kvalitet och egenskaper. Detta är sannolikt ett mer långtgående ansvar än enligt KöpL. 

Frågan om vilken lag som ska tillämpas på aktieköp har varit uppe till prövning i HD vid 

några tillfällen. I NJA 1976 s. 341 var det fråga om KöpL:s reklamations- och preskript-

ionsregler var tillämpliga på en överlåtelse av samtliga aktier i ett aktiebolag. HD ansåg att 

så var fallet. NJA 1945 s. 305 berörde en överlåtelse av samtliga aktier i ett aktiebolag vars 

enda tillgång var en fastighet. I fallet förde HD ett resonemang om att tillämpa jordabal-

kens felregler istället för KöpL:s. Det råder en viss tveksamhet vilka felregler HD till slut 

valde att tillämpa men domstolen exkluderade inte uttryckligen jordabalken.  

                                                 

34 1 § KöpL samt prop. 1988/89:76 s. 60 f. 

35 Prop. 88/89:76 s. 61. 

36 Prop. 88/89:76 s. 61. 

37 Hultmark, Kontraktsbrott vid köp av aktie, 1992, s. 82 och Sevenius, Företagsförvärv, 2011, s. 347 f.   

38 9 § 2 st. SkbrL. 
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KöpL:s respektive SkbrL:s tillämplighet har även prövats inför Skiljenämnd. Skiljenämnden 

tillämpade KöpL:s felregler på en överlåtelse av samtliga aktier i ett aktiebolag och tilläm-

pade således inte SkbrL.39   

I övrigt saknas praxis i svensk rätt som behandlar vilken lag som ska tillämpas på företags-

överlåtelser. En förklaring till detta är som angavs i metodavsnittet att aktieöverlåtelseavtal 

ofta innehåller skiljeklausuler och att uppkomna tvister därmed löses utanför domstolar-

na.40 

Det har även framkommit förslag på att man med utgångspunkt i omfattningen av trans-

aktionen ska tillämpa olika lagar beroende på hur stor andel av det totala ägandet som över-

låts. Om transaktionen gäller en mindre andel skulle SkbrL tillämpas och om det är en mer 

omfattande andel skulle KöpL tillämpas.41 En uppenbar brist med detta synsätt är det 

gränsdragningsproblem mellan olika transaktioner som omedelbart infinner sig. Sevenius 

och Hultmark tilltalas inte av tanken att SkbrL ska tillämpas på köp av aktier utan menar att 

det föreligger avgörande skillnader mellan en fordran och en aktie.42 Lindskog delar denna 

uppfattning och menar att KöpL är tillämplig på alla aktieköp.43 Det förekommer dock 

andra åsikter i doktrinen. Medan Karnell anser att SkbrL är tillämplig vid alla aktieköp me-

nar Johansson och Ramberg att en säljare bär ett ansvar enligt KöpL i en transaktion där 

säljaren haft ett kontrollerande inflytande över målföretaget men endast ett ansvar enligt 

SkbrL då säljaren saknat inflytande.44 

Det finns följaktligen ingen klar bild över vilken lag som ska tillämpas på överlåtelser av ak-

tier. Av det ovan anförda följer dock att KöpL är direkt tillämplig på aktieköp. SkbrL är 

endast analogt tillämplig. I praxis har KöpL men inte SkbrL tillämpats. Slutligen får även 

                                                 

39 Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut, Årsskrift 1986, s. 47. 

40 Gorton, Due Diligence, 2002, s. 4. 

41 Hellner, Ramberg, Speciell avtalsrätt 1, Köprätt, 1991, s. 40. 

42 Sevenius, Företagsförvärv, 2011, s. 348. Sevenius är dock öppen inför möjligheten att tillämpa KöpL och 
SkbrL jämte varandra. Hultmark delar Sevenius skepsis avseende SkbrL:s tillämplighet, se Hultmark, Kon-
traktsbrott vid köp av aktie, 1992, s. 82 ff.    

43 Lindskog, Om tolkning av balansräkningsgaranti vid aktiebolagsöverlåtelse, 1991, s. 306 ff. 

44 Karnell, Om värdefel av rörelsedrivande aktiebolag, 1976, s. 288 och 292 samt Johansson, Undersökningsplikt vid ak-
tiebolagsförvärv, SvJT 1990, s. 92. Hellner och Ramberg är i princip av samma uppfattning som Johansson, 
Hellner, Ramberg, Speciell avtalsrätt 1, Köprätt, 1991, s. 40. Johansson för i sin artikel i SvJT 
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anses att den dominerande synen i doktrinen är att KöpL är tillämplig på aktieköp. Detta är 

således utgångspunkten i den fortsatta framställningen.45 

2.2.4 Lojalitetsplikt 

En ytterligare faktor som kan anses normerande vid aktieköp är det lojalitetsplikt parterna 

har att iaktta. Det är en allmän princip inom den svenska köprätten är att det råder en lojali-

tetsplikt mellan köpare och säljare.46 Lojalitetsplikten kommer till uttryck i förarbetena till 

KöpL där det anges att köpare och säljare ska betraktas som medarbetare som strävar efter 

ett gemensamt mål snarare än motståndare som söker tillgodose sina respektive intressen.47 

Likt andra allmänna principer låter sig lojalitetsplikten i relation till företagsöverlåtelser inte 

enkelt konkretiseras. Pliktens huvudsakliga användning torde vara att utgöra vägledning vid 

tolkning av de köprättsliga bestämmelserna. En praktisk innebörd kopplad till lojalitetsplik-

ten är dock säljarens allmänna upplysningsplikt – denna behandlas vidare i senare avsnitt.48 

  

                                                 

 ett utförligt resonemang om vilken lag som ska vara tillämplig och anför ett flertal goda argument. 

45 Angermann gör en intressant kommenterar de lege ferenda. Han menar att det vore ändamålsenligt med ett 
särskilt felansvar vid aktieköp. På grund av aktieköpets speciella karaktär där köpet omfattar exempelvis fy-
siska tillgångar, rättigheter och immateriella värden, är det påkallat att säljarens ansvar varierar beroende på 
vilken art av tillgång som är behäftad med fel, Angermann, 1987, s. 82, via Hultmark, Kontraktsbrott vid köp 
av aktie, 1992, s. 102 f. Sacklén är inne på samma spår som Angermann och anger att det vore ändamålsen-
ligt att ansvaret fördelas mellan köpare och säljare på ett sådant vis att framtida tvister, och därmed stora 
kostnader minimeras, se Sacklén, Om felansvaret vid aktieköp, SvJT 1993 s. 848 och 851. 

46 Prop. 88/89:76 s. 23.  

47 Prop. 88/89:76 s. 23. Detta synsätt skiljer sig från vad som är brukligt enligt principen om caveat emptor 
(”köparen må akta sig”), Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt, 2009, s. 92.  

48 Hultmark, Kontraktsbrott vid köp av aktie, 1992, s. 104. 
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3 Säljarens och köparens risksfärer 

3.1 Säljarens risksfär 

I detta avsnitt presenteras säljarens risksfär med utgångspunkt i KöpL:s bestämmelser om 

fel i köpobjektet. Den risk som är aktuell i detta avseende är att säljaren av ett målföretag 

blir ansvarig för ett fel och därmed riskerar påföljder.49 De två påföljder som i huvudsak är 

relevanta vid företagsförvärv är skadestånd och prisavdrag.50 Felbedömningen ska göras när 

risken för köpobjektet övergår från säljaren till köparen, d.v.s. normalt vid avlämnandet.51 

17 § KöpL anger förenklat uttryckt att ett köpobjekt är att anse som felaktigt om det inte 

överensstämmer med vad som följer av avtalet eller om det avviker från vad köparen med 

fog kunnat förutsätta.52 Det framgår således att avtalet är utgångspunkt vid en felbedöm-

ning – avtalet sägs utgöra normen för hur köpobjektet (målföretaget) ska vara beskaffat.53 

Om aktieöverlåtelseavtalet anger en viss egenskap eller en viss förutsättning hos målföreta-

get och detta sedermera inte stämmer är avvikelsen att betrakta som ett fel. 

Den andra delen av feldefinitionen är något mer kryptisk: ett köpobjekt är att betrakta som 

felaktigt om det avviker från köparens befogade förväntningar om köpobjektet. Kihlman 

menar att en förväntning typiskt sett endast är befogad om den har stöd i avtalet.54 Detta 

innebär att beskrivningen av målföretaget och dess egenskaper även har betydelse i denna 

del av feldefinitionen. Kihlman ger en bra allmän beskrivning på relationen mellan beskriv-

ningen i avtalet och köpobjektet som sådant: köparen står risken för att beskrivningen av avtals-

föremålet inte tillräckligt tydligt ger uttryck för hans förväntningar, medan säljaren står risken för att av-

talsföremålet inte svarar mot den sålunda gjorda beskrivningen”.55   

Enligt Kihlman utgör köparens befogade förväntningar en objektiv norm enligt vilken kö-

pobjektet ska överensstämma.56 Felbedömningen ska göras mot denna norm. En central 

                                                 

49 De påföljder KöpL stadgar är avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning samt dessutom skadestånd 
och innehållande av köpeskilling, 30-40 §§ KöpL.   

50 Hultmark, Kontraktsbrott vid köp av aktie, 1992, s. 199, 203 ff samt 226 ff.  

51 21 § KöpL, Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt, 2009, s. 92 

52 17 § 1 och 3 st. KöpL. 

53 Kihlman, Fel - särskilt vid köp av lös och fast egendom, 1999, s. 55 ff. 

54 Kihlman, Fel – särskilt vid köp av lös och fast egendom, 1999, s. 55.  

55 Kihlman, Fel – särskilt vid köp av lös och fast egendom, 1999, s. 56 f.  

56 Kihlman, Fel – särskilt vid köp av lös och fast egendom, 1999, s. 105 ff. 
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fråga är vilka förväntningar som anses befogade respektive obefogade. Dessvärre finns ing-

en definition av normen men som anförts ovan står avtalet i centrum. Kihlman hänvisar 

vidare till den förnuftige köparen och menar att en köpare kan med fog förvänta sig allt vad en 

förnuftig köpare skulle ha förväntat sig i motsvarande situation.57  

KöpL bidrar dock med några allmänna exempel på hur köpobjektet ska vara beskaffat.58 

Exempelvis anges att köpobjektet ska vara ämnat för det avsedda ändamålet.59 De andra 

punkterna i samma stycke behandlar egenskaper hos köpobjektet som säljaren hänvisat till 

genom att tillhandahålla köparen prov eller modell samt hur köpobjektet ska vara förpack-

at. Det framgår tydligt att KöpL:s felregler inte är utformade för köp av aktier eller hela fö-

retag. De allmänna exemplen är därför av begränsad nytta för felbedömningar vid företags-

överlåtelser. Frågan om ett företag är ämnat för det avsedda ändamålet eller inte torde, ur 

ett felbedömningsperspektiv, vara nästintill omöjligt att avgöra.60  

3.1.1 Köparens befogade förväntningar vid företagsförvärv 

Företag betraktat som en viss kategori av köpobjekt är av naturen heterogen. Sevenius ifrå-

gasätter huruvida det överhuvudtaget finns några omständigheter som kan föranleda befo-

gade förväntningar hos en köpare av ett företag. Han motiverar sitt påstående med att ett 

företagsförvärv är ett så kallat specieköp61 med ett bestämt köpobjekt.62 Med anledning av 

att det är ett bestämt köpobjekt som har alldeles specifika egenskaper torde det i allmänhet 

inte vara aktuellt med några befogade förväntningar. Denna tes understryks vidare av det 

faktum att det inte är möjligt att finna ett objektivt rätt värde på företag med de värde-

ringsmodeller som normalt används – alltför många faktorer måste underkastas en subjek-

tiv bedömning.63 

                                                 

57 Kihlman, Fel – särskilt vid köp av lös och fast egendom, 1999, s. 109. 

58 17 § 2 st. KöpL.   

59 17 § 2 st. 1 p. KöpL.  

60 Till detta kan läggas att det råder delade meningar om vad ett företags ändamål överhuvudtaget är. Se t.ex. 
Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, 2007, s. 19 f. 

61 Ett specieköp är ett köp av ett bestämt gods, Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt, 2009, s. 35 

62 Sevenius, Om due diligence, SvJT 2007 s. 502 f. 

63 Se exempelvis Hult, Värdering av företag, 1998, s. 65 ff. Den vanligaste värderingsmodellen vid företagsför-
värv torde vara den s.k. DCF-modellen, discounted cash-flow model, vilken innebär att man estimerar 
framtida kassaflöden och ett residualvärde, vilka sedan nuvärdesberäknas genom en diskontering. 
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Trots det ovan sagda finns det vid företagsförvärv ett antal punkter som i regel betraktas 

som befogade förväntningar på grund av deras grundläggande karaktär.64 Brister med avse-

ende på dessa punkter kan därför med sannolik framgång åberopas som fel av köparföreta-

get trots att de inte har något uttryckligt stöd i aktieöverlåtelseavtalet. 

God redovisningssed 

Finansiell information är naturligtvis en viktig faktor vid alla företagsförvärv. I relation till 

denna information är det möjligt att köparen kan ha befogade förväntningar på att den in-

formation som lämnas är upprättad med god redovisningssed samt i enlighet med redovis-

ningslagstiftningen. Röster i litteraturen är samstämmiga i detta avseende och ett avgörande 

från Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut bekräftar detta synsätt.65 Säljaren är 

således strikt ansvarig för dylik information. På intern finansiell information som ej är 

lagstadgad torde det inte ställas samma höga krav som för de lagstadgade finansiella rap-

porterna. Med anledning av detta förskjuts risken något mot köparen i detta avseende.66 

För den externa redovisningen ansvarar företagets revisorer. Även om dessa utför sitt ar-

bete enligt god revisionssed saknas möjlighet att undersöka alla affärshändelser. Det finns 

härmed en risk att det förekommer avvikelser, avvikelser som säljaren bär ansvaret för.67 

Sevenius konstaterar dock även att god redovisningssed, på grund av dess tvetydiga och 

föränderliga karaktär, utgör ett relativt ospecificerat krav. Detta faktum leder till att en kö-

pare inte ovillkorslöst kan förlita sig på att målföretagets räkenskaper är upprättade enligt 

god redovisningssed. Säljarens ansvar för lämnad redovisningsinformation kan därför 

komma att begränsas något.68 

Grundläggande regelefterlevnad 

Köpare kan med fog förutsätta att verksamheten i det förvärvade företaget bedrivits och 

bedrivs i enlighet med för den specifika verksamheten gällande regler och lagar, exempelvis 

associationsrätt, arbetsrätt och skatterätt.69 

                                                 

64 Sevenius, Due Diligence – besiktning av företag, s. 333. Sevenius anger att dessa ”kärnegenskaper” har stöd i la-
gar, domar samt juridisk doktrin. Han anger vidare att uppställningen inte är uttömmande. 

65 Se exempelvis Johansson, Undersökningsplikt vid aktiebolagsförvärv, SvJT, 1990 s. 94, Sevenius, Om due diligence, 
SvJT 2007 s. 503, samt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, Årsskrift, 1986, s. 55. 

66 Sevenius, Är det rätt att göra due diligence?, Balans, nr 5 2002.  

67 Sevenius, Är det rätt att göra due diligence?, Balans, nr 5 2002. 

68 Sevenius, Är det rätt att göra due diligence?, Balans, nr 5 2002. 

69 Sevenius, Due diligence – besiktning av företag, s. 333.  
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Tillstånd och rättigheter 

En förutsättning som köparen kan ha befogade förväntningar om är att målföretaget har 

alla de tillstånd och rättigheter som fordras för att bedriva verksamheten. Avvikelser be-

traktas som rådighetsfel eftersom köparen förtagits möjligheten att bedriva verksamheten 

såsom planerat.70 

Hemulsansvar 

Köparen kan vidare med fog förvänta sig att det inte föreligger några rättsliga fel avseende 

företagsförvärvet, d.v.s. att tredje man kan göra gällande någon typ av sakrätt mot köparen. 

För sådana rättsliga fel är säljaren strikt ansvarig.71 

3.1.2 Säljarens marknadsföringsansvar 

Säljarens marknadsföringsansvar innebär att köpobjektet är att betrakta som fel om det inte 

överensstämmer med information som säljaren lämnat om köpobjektet vid marknadsfö-

ringen eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet.72 Säljaren har mot-

svarande ansvar för samma typ av information men som lämnas av annan för säljarens räk-

ning och om säljaren inte kände till men borde ha känt till denna information.73 

3.1.3 Säljarens upplysningsplikt  

Det föreligger även en upplysningsplikt för säljaren gentemot köparen. Rent allmänt inne-

bär upplysningsplikten att säljaren är förpliktad att upplysa köparen om väsentligt negativa 

förhållanden i målföretaget som säljaren faktiskt känt till (det är inte fråga om vad säljaren 

borde ha känt till).74 Enligt Hultmark aktualiseras upplysningsplikten i två olika situationer, 

dels då säljaren lämnat information tidigare som är felaktig eller missvisande (detta kallas 

korrigeringsplikt), och dels i en situation där säljaren är medveten om ett förhållande och 

denne inser att förhållandet är av betydelse för köparen.75 

                                                 

70 Johansson, Undersökningsplikt vid aktiebolagsförvärv, SvJT, 1990 s. 96 och Sevenius, Due diligence – besiktning av 
företag, 2013, s. 333. 

71 Sevenius, Due diligence – besiktning av företag, 2013, s. 333. 

72 18 § 1 st. KöpL.  

73 19 § 2 st. KöpL. 

74 Hultmark, Kontraktsbrott vid köp av aktie, 1992, s. 103 f. 

75 Hultmark, Kontraktsbrott vid köp av aktie, 1992, s. 112 ff.  
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Det finns ingen explicit lagstadgad upplysningsplikt men en del av innehållet i den lojali-

tetsplikt som föreligger mellan parterna utgör säljarens upplysningsplikt.76 I fråga om köp 

som görs till befintligt skick i enlighet med 19 § 1 st. 2p. KöpL är dock upplysningsplikten 

uttryckligen reglerad (om… säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen…).77 Be-

träffande köp där reservation avseende ”befintligt skick” ej görs är fråga om upplysnings-

plikten kan anses reglerad i lag eller om den endast vilar på lojalitetsplikten. Vissa menar att 

en upplysningsplikt beträffande ”vanliga” köp kan tolkas in i formuleringen i KöpL 17 § 3 

st. (d.v.s. att avvikelse från köparens befogade förväntningar är att betrakta som fel). Reso-

nemanget bygger på att en köpare med fog kan förvänta sig att bli upplyst om vissa nega-

tiva omständigheter i målföretaget.78 En ytterligare aspekt av upplysningsplikten som är re-

levant i detta arbete är om säljarens bristdeklaration ska omfattas av upplysningsplikten – 

d.v.s. om säljaren ska anses förpliktad att lämna köparen en bristdeklaration när så är aktu-

ellt. Detta diskuteras vidare i avsnitt 5.3 nedan. 

3.2 Köparens risksfär 

I detta avsnitt presenteras köparens risksfär enligt KöpL. I avsnittet om säljarens risksfär 

konstaterades att säljarens risk utgjordes av de påföljder som kan bli aktuella enligt KöpL. 

Köparens risk utgörs istället av risken att några påföljder inte kan göras gällande mot sälja-

ren vid förekomst av fel. Detta får konsekvensen att köparen får bära hela ansvaret (ofta 

ekonomiskt) för det negativa förhållandet. Man kan tala om köparens risk som negativt de-

finierad: det som inte utgör köparens befogade förväntningar och som således är säljarens 

ansvar och det som inte är särskilt garanterat av säljaren, är risken som köparen har att 

bära. Det är således fråga om ett relativt omfattande och mångfacetterat ansvar.79 Men pre-

cis som i relation till säljarens risksfär finns det ett antal egenskaper eller omständigheter 

som köparen i regel bär ansvaret för.80 

Framåtriktad finansiell information 

Denna typ av information kan exempelvis vara budgetar och prognoser. På grund av den 

inbyggda osäkerhet som finns i denna information kan köparen inte ha några befogade för-

                                                 

76 Hultmark, Kontraktsbrott vid köp av aktie, 1992, s. 104 f.  

77 19 § 1 st. 2 p. KöpL.  

78 Hultmark för en utförlig diskussion om detta, se Hultmark, Kontraktsbrott vid köp av aktie, s. 105. 

79 Detta framstår som klart vid en logisk analys av 17 § KöpL. 

80 Johansson, Undersökningsplikt vid aktiebolagsförvärv, 1990, s. 81 
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väntningar grundade på denna. Detta synsätt ligger i linje med principen att köparen bär 

risken för händelser som inträffar efter tillträdet. Endast då säljaren lämnar explicit garanti 

avseende sakinformation i redovisningen kan dennes ansvar aktualiseras. 81  

Värderingsantaganden 

Det är en allmänt vedertagen syn att det inte finns något objektivt ”rätt värde” på ett före-

tag. De gängse värderingsmodellerna bygger på antaganden om omsättningstillväxt, margi-

naler och avkastningskrav.82 Dessa är samtliga faktorer som ligger utom säljarens kontroll 

och köparen kan därför inte grunda befogade förväntningar på värderingen av målföreta-

get.83 

Marknadsposition 

Inte heller ifråga om målföretagets marknadsposition kan köparen ha befogade förvänt-

ningar. Ett skäl till detta torde vara att målföretagets marknadsposition är avhängig konkur-

renter på marknaden och är följaktligen inget som säljaren ensam kan styra över.84   

Synergieffekter 

Att uppnå synergieffekter torde vara ett vanligt skäl till att göra ett företagsförvärv. Dessa 

effekter är dock beroende av ett otal faktorer, inte minst sådana som kontrolleras av köpa-

ren. Därmed ligger realiseringen av dessa synergieffekter normalt inom köparens risksfär.85 

3.3 Kort slutsats om parternas respektive risksfärer 

I syftet presenterades ett antal delfrågor varav en var: vilka risker bär säljare respektive kö-

pare normalt vid ett företagsförvärv? Denna fråga har besvarats i det föregående och sam-

manfattas här. Säljaren bär risken för det som är avtalat samt det som är att betrakta som 

köparens befogade förväntningar, d.v.s. det som en förnuftig köpare förväntar sig av aktie-

köpet i fråga. Detta måste avgöras med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. 

Egenskaper som näst intill alltid är säljarens ansvar är dock att målföretaget har erforderliga 

                                                 

81 Johansson, Undersökningsplikt vid aktiebolagsförvärv, 1990, s. 81 och Sevenius, Due diligence – besiktning av företag, 
2013, s. 336. Säljaren bär dock ett visst ansvar i detta avseende, om det framkommer fel i historisk data al-
ternativt om säljaren förskönat framåtriktade budgetar och prognoser eller om dennes budgetprocess eller 
budgetplanering varit av undermålig kvalitet, se Sevenius, Due diligence – besiktning av företag, 2013, s. 336.   

82 Se exempelvis Hult, Värdering av företag, 1998, s. 65 ff. Den vanligaste värderingsmodellen vid företagsför-
värv torde vara den s.k. DCF-modellen, discounted cash-flow model, vilken innebär att man estimerar 
framtida kassaflöden och ett residualvärde, vilka sedan nuvärdesberäknas genom en diskontering. 

83 Sevenius, Due diligence – besiktning av företag, 2013, s. 336. 

84 Sevenius, Due diligence – besiktning av företag, 2013, s. 336. 

85 Sevenius, Due diligence – besiktning av företag, 2013, s. 336.  
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tillstånd, att målföretagets efterlevt gällande regler och lagar, att målföretagets finansiella 

rapporter och bokföring är upprättade enligt god redovisningssed, samt att rättsliga fel ej 

föreligger (hemulsansvar). 

Köparens risk kan definieras negativt: det som inte är avtalat och det som inte utgör köpa-

rens befogade förväntningar (och som alltså säljarens är ansvarig för) bär köparen ansvaret 

för. Detta kan i princip innebära vad som helst men egenskaper som typiskt sett ligger 

inom köparens risksfär är värderingsantaganden, realisering av synergieffekter, prognoser 

och budgetar samt målföretagets marknadsposition. Det är viktigt att notera att denna risk-

fördelning inte är statisk på något vis. Som visas i kommande avsnitt påverkas fördelningen 

av parternas ageranden, överenskommelser, informationsutbyte samt företagsbesiktning. 

 

Figur 2: Parternas risksfärer 

  



 

 
21 

4 Företagsbesiktning och garantier 

4.1 Företagsbesiktning 

4.1.1 Allmänt 

Företagsbesiktning är ett mångbottnat begrepp. När det kommer till företagsförvärv görs i 

regel en företagsbesiktning med avseende på åtminstone de kommersiella, finansiella samt 

legala förhållandena i målföretaget.86 En kommersiell företagsbesiktning undersöker, precis 

som namnet antyder, de rent kommersiella förhållandena i målföretaget och innefattar van-

ligtvis analys av marknad, konkurrenter, försäljning, marknadsföring, kunder, produkter, 

distribution, upphandling, leverantörer, tillverkning och organisation. Den kommersiella 

företagsbesiktningen utförs normalt av köparen själv, ibland med hjälp av konsulter.87 Den 

finansiella företagsbesiktningen behandlar faktorer som påverkar målföretagets finanser. I 

regel undersöks förutom resultat- och balansräkning även redovisningssystem, intern kon-

troll, ledningsinformation, kassaflöde, löneförmåner, budget och prognoser. Undersök-

ningen genomförs i regel av en revisionsbyrå.88 Den tredje typen av företagsbesiktning är 

den legala som utförs antingen av externa jurister eller av köparföretagets bolagsjurister. 

Faktorer som undersöks är bl.a. bolagshandlingar, aktierelaterade frågor, eventuella dotter-

bolag, fastigheter, skatter, avtal, immateriella rättigheter, anställningsförhållanden, myndig-

hetstillstånd, konkurrensfrågor samt eventuella krav och tvister.89 

Företagsbesiktningar kan som sagt göras med avseende på företag av olika storlek och typ. 

Med anledning av detta förekommer ingen allmängiltig besiktningsmetod. Ett normalt till-

vägagångssätt är dock att köparens konsulter upprättar en frågelista som säljarens konsulter 

sedan ombeds svara på.90 Säljaren kan också tillhandahålla köparen information i ett s.k. da-

tarum. Detta kan vara ett fysiskt rum i vilket köparens konsulter går igenom det material 

som tillhandahålls.91 Ett mer modernt upplägg är att ett virtuellt datarum etableras i digital 

miljö och där säljaren kan ladda upp den relevanta informationen. Köparen får sedan ac-

                                                 

86 Forssman, Företagsöverlåtelser, 2011, s. 26. 

87 Sevenius, Företagsförvärv, 2011, s. 252.  

88 Sevenius, Företagsförvärv, 2011, s. 252. 

89 Forssman, Företagsöverlåtelser, 2011, s. 35 ff och Sevenius, Företagsförvärv, 2011, s. 253. 

90 Forssman, Företagsöverlåtelser, 2011, s. 25. 

91 Forssman, Företagsöverlåtelser, 2011, s. 25. 
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cess till datarummet och kan genomföra sin besiktning.92 När arbetet med företagsbesikt-

ning är avklarat avger köparens konsulter en rapport (s.k. due diligence-rapport) till köpa-

ren som anger vad som funnits i målföretaget (s.k. findings).93  

Företagsbesiktningens relevans kommer dels av regleringen i 17 § KöpL och dels av 20 § 

KöpL. 17 § har redan behandlats ovan och kan sägas reglera parternas risksfärer. 20 § 

KöpL stadgar att en köpare inte får åberopa såsom fel vad denne måste antas ha känt till 

vid köpet.94 Vidare anges att om köparen före köpet undersökt köpobjektet eller utan god-

tagbar anledning95 underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka det, får han inte 

åberopa såsom fel vad han borde märkt vid undersökningen om inte säljaren handlat i strid 

mot tro och heder.96 Köparens blotta kännedom om ett visst förhållande förtar inte köpa-

rens möjligheter att åberopa förhållandet som fel, utan det krävs dessutom att köparen in-

ser innebörden av förhållandets betydelse.97 På grund av det är näst intill omöjligt för sälja-

ren att bevisa köparens faktiska kännedom valde lagstiftaren formuleringen “måste antas ha 

känt till”.98 

4.1.2 Finns en undersökningsplikt? 

Att genomföra en företagsbesiktning är, precis som vilken annan besiktning som helst, i 

köparens eget intresse. Som utgångspunkt gäller att köparen inte har någon skyldighet att 

undersöka köpobjektet.99 Detta kan dock förändras om annat följer av aktieöverlåtelseavta-

let eller av sedvänja.100 Det finns emellertid olika situationer i vilka en ”undersökningsplikt” 

aktiveras för köparen – denne måste då vidta en företagsbesiktning för att hålla öppen möj-

ligheten att senare kunna rikta krav mot säljaren för eventuella fel. En sådan situation upp-

står då säljaren uppmanar köparen att undersöka vissa förhållanden i målföretaget.101 Upp-

maningen behöver inte vara explicit utan det räcker till exempel med att säljaren visar upp 

                                                 

92 Forssman, Företagsöverlåtelser, 2011, s. 25. 

93 Forssman, Företagsöverlåtelser, 2011, s. 34. 

94 20 § 1 st. KöpL.  

95 Se meningen före not 103 nedan. 

96 20 § 2 st. KöpL. 

97 Prop. 1988/89:76 s. 93. 

98 Hellner, Ramberg, Speciell avtalsrätt 1 Köprätt, 1991, s. 64. 

99 Prop. 1988/89:76 s. 94.  

100 Prop. 1988/89:76 s. 94. 

101 Håstad, Den nya köprätten, 1993, s. 87 f. 



 

 
23 

köpobjektet eller tillgängliggör den för granskning.102 Köparens undersökningsplikt kan 

även aktiveras om det föreligger en sedvänja som innebär att undersökning normalt vidtas 

vid förevarande köp alternativt om parterna helt enkelt överenskommit om att så ska ske.103 

Trots att säljaren anmodar köparen att genomföra en undersökning finns det vissa omstän-

digheter som leder till att köparen kan befrias från undersökningsplikten. Så kan fallet t.ex. 

vara då det aktuella köpobjektet befinns på annan ort och/eller att en undersökning är allt-

för kostsam eller mödosam att företa.104   

Köparen kan även på eget initiativ genomföra en företagsbesiktning. En konsekvens av 

detta är att köparen utökar sitt ansvar till att inte endast omfatta faktorer som denne bort 

känna till vid köpet utan även faktorer som denne bort upptäcka vid genomförandet av sin 

företagsbesiktning.105  

4.1.3 Vilka faktorer påverkar omfattningen av besiktningen? 

En fråga som vidare är av väsentligt intresse är i vilken omfattning företagsbesiktningen ska 

göras. Det går inte att ange någon generell omfattning utan det finns ett antal faktorer som 

styr detta i det enskilda fallet. En första faktor är hur lätt eller svårt målföretaget är att un-

dersöka. I en situation där målföretaget är lätt att undersöka ställs högre krav på vad köpa-

ren ”borde märka” än om målföretaget är svårundersökt.  

En andra faktor är den tid köparen erhåller för att undersöka företaget och det material 

som tillhandahålls. Om köparen endast under en kortare tid bereds möjlighet att undersöka 

materialet talar logiken för att möjligheterna att finna eventuella fel och brister minskar – 

vid det omvända förhållandet är naturligtvis möjligheterna större.106 Ett problem av prak-

tisk betydelse är då köparen beretts viss tid till undersökning av målföretaget men denne 

emellertid inte anser sig erhållit tillräckligt med tid. I en sådan situation är det av vikt att 

parterna reglerar i aktieöverlåtelseavtalet vilken information som köparen kunnat undersöka 

och vilken information som inte undersökts. Rimligtvis bör köparen inte förtas möjlighet-

                                                 

102 Håstad, Den nya köprätten, 1993, s. 88. 

103 Sacklén, Om felansvaret vid aktieköp, SvJT, 1993, s. 831. 

104 Håstad, Den nya köprätten, 1993, s. 88. 

105 20 § 2 st. KöpL.  

106 Johansson, Undersökningsplikt för aktiebolagsförvärv, SvJT 1990, s. 105. 
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erna att rikta krav mot säljaren i anledning av fel som endast kunnat påträffas genom analys 

av det icke undersökta materialet.107 

En tredje faktor är hur köpobjekt av det aktuella slaget normalt är beskaffade. Om det ty-

piskt sett förekommer en mängd fel och brister ställs högre krav på köparens undersökning 

än om det normalt sett inte förekommer några fel.108 

En fjärde faktor är köparens sakkunskap. I förarbetena till KöpL finns indikationer på att 

omfattningen av köparens undersökning delvis ska styras av dennes individuella förutsätt-

ningar: bedömningen får därvid ske med utgångspunkt i den grad av omsorg som kan krävas av en person 

i köparens ställning.109 Det kan sägas finnas ett minimikrav på köparens kunskapsnivå såtill-

vida att en köpare utan någon som helst sakkunskap om målföretaget och dess verksamhet 

förväntas anlita konsulter vid transaktionen.110 I det omvända fallet då köparen har mycket 

god insikt och kunskap förväntas köparen göra en kvalitativt sett ”bättre” undersökning 

och kravet på omfattningen av köparens undersökning får därmed anses öka.111 

En femte faktor som påverkar omfattningen är säljarens beteende. Om säljaren lämnar 

uppgifter om målföretaget eller garanterar vissa egenskaper behöver köparen i regel inte 

undersöka dessa utan kan lita på säljarens uppgifter.112 Johansson diskuterar hur så kallade 

enuntiationer påverkar köparens undersökning och kommer till slutsatsen att köparen torde 

kunna underlåta att undersöka förhållanden varom säljaren enuntierat.113 Detta är dock 

endast en utgångspunkt och det finns förutsättningar som leder till att köparen likväl bör 

företa en undersökning. Om säljaren friskriver sig från ansvar i visst avseende finns givetvis 

anledning för köparen att undersöka relevanta omständigheter.114 Två situationer som kan 

ge upphov till problem är då säljaren lämnar uppgifter och sedan gör en friskrivning alter-

nativt uppmanar köparen att undersöka samma uppgifter. Omfattningen av köparens 

                                                 

107 Johansson, Undersökningsplikt för aktiebolagsförvärv, SvJT 1990, s. 105. 

108 Hultmark ger goda exempel, se Hultmark, Kontraktsbrott vid köp av aktie, 1992, s. 173 ff. 

109 Prop. 1988/89:76 .s 94.  

110 Johansson, Undersökningsplikt för aktiebolagsförvärv, SvJT 1990, s. 103. 

111 Prop. 1988/89:76 .s 94. 

112 Prop. 1988/89:76 .s 94. 

113 Johansson, Undersökningsplikt vid aktiebolagsförvärv, SvJT 1990, s. 98 f. 

114 Hultmark, Kontraktsbrott vid köp av aktie, 1992, s. 188 ff. 
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undersökning får i dylika fall bestämmas med grund i köparens uppfattning av de lämnade 

uppgifterna.115  

En sjätte faktor är parternas relation. Om relationen mellan köparen och säljaren är av så-

dan karaktär att köparen känner tillit till säljaren begränsas omfattningen av köparens 

undersökning.116 

En sjunde faktor som även har betydelse är hur köparens undersökningsplikt aktualiserades 

(se resonemang från ovan). Om t.ex. säljaren uppmanat köparen att undersöka en specifik 

egenskap hos målföretaget begränsas köparens undersökningsplikt endast till denna egen-

skap. Om köparen däremot uppmanas på ett mer indirekt och generellt vis, exempelvis ge-

nom att säljaren håller information om målföretaget tillgängligt i ett datarum, är undersök-

ningsplikten generellt sett mer omfattande.117 I en situation där säljaren anmodat köparen 

att företa en undersökning och köparen underlåter att genomföra en besiktning, är köparen 

likväl ansvarig för de förhållanden säljaren anmodat om – det är anmodan som är avgö-

rande. 

4.2 Garantikatalog 

4.2.1 Allmänt 

En central del av aktieöverlåtelseavtalet är den så kallade garantikatalogen. Denna innehål-

ler ett antal garantier i vilka säljaren garanterar vissa egenskaper och förutsättningar hos 

målföretaget och dess eventuella dotterbolag. Svernlöv anger att det huvudsakliga syftet 

med garantier är att allokera risken för okända fel till den part som har störst chans att 

känna till felen, d.v.s. typiskt sett säljaren.118 Kihlman beskriver garantikatalogen som en be-

skrivning av avtalsföremålets, d.v.s. målföretagets, beskaffenhet.119 Forssman menar att ga-

rantiernas främsta syfte är att avgränsa säljarens ansvar.120 En avgränsning sker såtillvida att 

mycket talar för att de förhållanden som inte garanteras ligger inom köparens risksfär. Via 

garantikatalogen kan alltså säljaren sägas begränsa sin risksfär. Garantierna kan avse nästan 

vad som helst och garantier avseende följande egenskaper/förhållanden är vanliga: bolagets 

                                                 

115 Hultmark, Kontraktsbrott vid köp av aktie, 1992, s. 189. 

116 Hultmark, Kontraktsbrott vid köp av aktie, 1992, s. 189 f. 

117 Hultmark, Kontraktsbrott vid köp av aktie, 1992, s. 179. 

118 Svernlöv, Praktisk M&A, del 2: Förvärvsavtalet, PointLex Legala Affärer, 2006 nr 4. 

119 Kihlman, Fel – särskilt vid köp av lös och fast egendom, 1996, s. 218 f.  

120 Forssman, Företagsöverlåtelser, 2011, s. 64.  
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aktier och aktiekapital, årsbokslut, registreringsbevis och bolagsordning, kundfordringar, 

personal, tillgångar, immateriella rättigheter, försäkringar, väsentliga avtal, tillstånd och tvis-

ter.121 

En garantiskrivning i ett aktieöverlåtelseavtal medför inte någon praktisk skillnad jämfört 

med en ”vanlig” bestämmelse som beskriver förhållanden i målföretaget.122 Likväl kan det 

finnas anledning att införa garantier i avtalet. Garantikatalogen kan ses som ett förtydli-

gande av de förhållanden i målföretaget som köparen kan antas ha befogade förväntningar 

om. Sevenius menar att det i huvudsak finns tre konkreta skäl till att införa garantier: a) de-

finiera säljarens redan föreliggande ansvar för en egenskap hos målföretaget, b) utvidga så-

dant ansvar, eller c) införa ett nytt ansvar.123 Garantier utgör således en bekräftelse eller ju-

stering av säljarens respektive köparens risksfärer. 

En ytterligare viktig funktion hos garantikatalogen är att den resulterar i ett strikt ansvar för 

säljaren. Innebörden av detta är att köparen inte behöver visa att orsakssamband föreligger 

mellan en uppkommen avvikelse och köparens beslut att genomföra köpet. Föreligger en 

avvikelse är säljaren ansvarig för denna.124 Vidare kan konstateras att risken för köpobjektet 

övergår från säljaren till köparen vid tidpunkten för avlämnandet och det är även vid denna 

tidpunkt som felbedömningen ska göras. En konsekvens av att införa garantier är att tiden 

för denna felbedömning senareläggs eftersom det föreligger en presumtion att avvikelser 

som framkommer före garantitidens utgång förekommit redan vid avlämnandet.125 

4.2.2 Verkan av säljarens garantier 

I detta avsnitt följer en redogörsele av hur riskfördelningen mellan säljaren och köpare på-

verkas när säljaren garanterar vissa egenskaper. Utgångspunkten är som tidigare nämnts att 

säljaren bär risken för de faktorer som köparen har befogade förväntningar om (till exem-

pel god redovisningssed och tillstånd för verksamheten) och köparen bär risken för övriga 

faktorer (faktorer som typiskt sett ligger inom köparens ansvar är budgetar, prognoser och 

marknadsposition).126 Nedan följer tre tänkbara situationer. I verkligheten är gränsdrag-

                                                 

121 Forssman, Företagsöverlåtelser, 2011, s. 64 ff. 

122 Kihlman, Fel – särskilt om lös och fast egendom, 1996, s. 219. 

123 Sevenius, Due diligence – besiktning av företag, 2013, s. 339 f. 

124 Sevenius, Due diligence – besiktning av företag, 2013, s. 339 f. 

125 Sevenius, Due diligence – besiktning av företag, 2013, s. 339 f. 

126 Se avsnitt 3.1 samt 3.2. 
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ningen givetvis inte lika enkel men exemplen ger likväl en bild av hur risken fördelas i teo-

rin. 

Säljaren garanterar egenskap inom sin egen risksfär 

Om säljaren garanterar egenskaper som ligger inom dennes ursprungliga risksfär såsom de-

finierad ovan sker ingen justering av riskfördelningen. Säljaren är ju under alla omständig-

heter redan ansvarig för dessa egenskaper. Det är dock möjligt att köparens befogade för-

väntningar förändras i något avseende på grund av garantin, vilket kan få konsekvensen att 

riskfördelningen ändras. Om köparens befogade förväntningar ökar med anledning av en 

garantiskrivning ökar säljarens risksfär och omfattar då även dessa ”nya” befogade förvänt-

ningar. 

Säljaren garanterar egenskap inom köparens risksfär 

Om säljaren däremot garanterar egenskaper som normalt ligger inom köparens risksfär ju-

steras riskfördelningen på så vis att dessa egenskaper förskjuts från köparens risksfär till säl-

jarens risksfär. Eventuella förändringar i köparens befogade förväntningar kan dessutom 

även vara aktuellt i denna situation. 

Säljaren garanterar egenskap som ligger mellan parternas risksfärer och vars ”slutliga position” beror på 

omständigheterna i det enskilda fallet 

Om säljaren garanterar egenskap som ligger mellan parternas risksfärer är utgångspunkten 

att säljaren bär risken för detta. Det ska dock konstateras att säljarens ansvar beror på ett 

antal faktorer såsom köparens företagsbesiktning, graden av specificering av garantin och 

säljarens eventuella anmodan till besiktning av ifrågavarande egenskap.  

Prioriteten mellan garantier och företagsbesiktning kan t.ex. påverkas av tidsordningen i 

vilken garantier införs och företagsbesiktningen företas. En garanti som införs före före-

tagsbesiktningen (kanske på ett slentrianmässigt vis) har begränsad effekt. En garanti som 

tvärtom införs efter företagsbesiktningen (kanske på köparens initiativ p.g.a. återstående 

oklara risker) har starkare effekt och kan gälla oberoende av vad köparens företagsbesikt-

ning avslöjar.127 

Formuleringen av säljarens garantier är vidare av intresse. En garanti som är allmänt hållen 

kan i teorin omfatta fler förhållanden i målföretaget, vilket kan vara till köparens fördel. 

Nackdelen med en allmänt formulerad garanti är att den är svårare att realisera för köparen 

                                                 

127 Sevenius, Om Due diligence, SvJT 2007 s. 506. 
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än en specifik garanti.128 Detta kompliceras ytterligare om säljaren anmodat köparen att ge-

nomföra en undersökning av målföretaget eller endast viss egenskap. Som konstaterats 

ovan kan en anmodan ske uttryckligen genom att säljaren särskilt uppmanar köparen till 

undersökning, eller på ett mer indirekt vis, t.ex. genom att tillhandahålla information till 

köparen. Det centrala i en situation där säljaren anmodar köparen att undersöka ett garan-

terat förhållande är graden av precision av garanti respektive anmodan.129 

I doktrinen finns olika uppfattningar om hur relationen ser ut. Sevenius och Johansson 

menar att en allmänt formulerad garanti kan ”neutraliseras” av en specifik anmodan till 

undersökning. Vid det omvända förhållandet, d.v.s. då garantin är specifik men anmodan 

generell, finns anledning för köparen att undanta de garanterade egenskaperna vid sin 

undersökning – köparen vill ju inte överta ansvaret för en omständighet som säljaren bär 

ansvaret för. 130 Vad som gäller då både garanti och anmodan är generell alternativt specifik 

är något oklart. Sevenius anser att en preciserad anmaning kan neutralisera en preciserad 

garanti men uttalar sig inte om fallet då såväl garanti som anmodan är allmänna.131 Johans-

son anser däremot att garantierna ska väga tyngre varför han anför att en preciserad anmo-

dan inte neutraliserar en preciserad garanti. Detsamma anser Johansson om en allmän an-

modan i relation till en allmän garanti.132 

Köpare och säljare har i regel olika preferenser när det kommer till utformning och formu-

lering av garantikatalogen. Medan vissa utformningar och formuleringar blir säljarvänliga, 

blir andra köparvänliga. Figuren nedan visar en sammanställning av vanliga preferenser hos 

säljare respektive köpare. 

                                                 

128 Sevenius, Due diligence – besiktning av företag, 2013, s. 341. 

129 Johansson, Undersökningsplikt vid aktiebolagsförvärv, SvJT 1990 .s 96 ff. 

130 Sevenius, Due diligence eller garantier – en fråga om antingen eller?, Balans, nr 2 2003, samt Johansson, Undersök-
ningsplikt vid aktiebolagsförvärv, SvJT 1990 .s 96 ff. 

131 Sevenius, Due diligence eller garantier – en fråga om antingen eller?, Balans, nr 2 2003. 

132 Johansson, Undersökningsplikt vid aktiebolagsförvärv, SvJT 1990 .s 96 ff. 



 

 
29 

 

Figur 3: Parternas preferenser avseende garantier (Sevenius, Due diligence – besiktning av företag, 2013 s. 240) 

4.2.3 Begränsning av garanti 

Den ursprungliga tanken mellan säljare och köpare är givetvis att garantin ska gälla såsom 

den är författad i avtalet. Dock förekommer det att såväl säljare som köpare är medvetna 

om att avvikelser från de garanterade egenskaperna föreligger. I dylika fall brukar dessa av-

vikelser behandlas genom att ett särskilt dokument biläggas köpavtalet, en så kallad bristde-

klaration. Detta dokument, som kan författas antingen av säljare och köpare tillsammans el-

ler ensidigt av säljaren, visar avvikelser som inte ska påverka riskfördelningen i efterhand.133 

Hur dessa dokument i sig påverkar riskfördelningen behandlas vidare i ett senare avsnitt. 

Förutom dessa fullständiga undantag till garantier förekommer även olika typer av garanti-

begränsningar. Det kan exempelvis handla om att säljaren begränsar köparens möjligheter 

att göra påföljder gällande. Det är heller inte ovanligt att säljaren begränsar sitt ansvar till 

omständigheter ”såvitt han känt till”. Säljaren kan även i detta sammanhang konkret ange 

vilka personer som ska ha haft kännedom om de aktuella omständigheterna för att ansvar 

ska bli aktuellt.134  

4.3 Kort slutsats om företagsbesiktning och garantier 

Frågan hur omfattningen av företagsbesiktningen påverkar köparens risksfär ställdes som 

en delfråga i uppsatsens syfte. Denna fråga är inte helt enkel att besvara, främst då det är 

många faktorer som har betydelse. Som anförts tidigare bär köparen risken för egenskaper 

som inte är avtalade samt egenskaper som inte utgör köparens befogade förväntningar (och 

som därmed utgör säljarens risksfär). Först och främst påverkas köparens risksfär av den 

information köparen finner om målföretaget i sin besiktning. Detta beror på regleringen i 

20 § KöpL: köparen får inte åberopa såsom fel vad denne får antas ha känt till vid köpet 

                                                 

133 Forssman, Företagsöverlåtelser, 2011, s. 140. 

134 Sevenius, Due diligence eller garantier – en fråga om antingen eller?, Balans, nr 2 2003. 
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och om köparen vidtar en undersökning eller underlåter att göra en trots säljaren anmodan 

får köparen inte heller åberopa vad denne borde märkt vid undersökningen. Samma sak 

gäller om säljaren på något vis uppmanar köparen att göra en undersökning. Notera att kö-

parens risksfär expanderar även om köparen i ett sådant fall inte genomför en besiktning – 

det är säljarens anmodan som är avgörande. 

För det andra kan sägas att köparens risksfär även påverkas på ett abstrakt plan. Företags-

besiktningen påverkar även köparens risksfär i den mån köparens befogade förväntningar 

förändras i och med besiktningen. Detta betyder att om köparens befogade förväntningar 

av någon anledning sjunker som ett resultat av besiktningen (kanske därför att oklarheter 

eller svagheter påträffas), så expanderar köparens risksfär till att även omfatta dessa förhål-

landen. Motivationen till detta har också sin grund i 20 § KöpL.  

Garantikatalogen kan ses som en varudeklaration där köpobjektet specificeras. Garantier 

medför strikt ansvar för säljaren om fel påträffas i ett garanterat förhållande – orsakssam-

band mellan felet och köparens val att köpa behöver inte göras. Som svar på delfrågan hur 

omfattningen och formuleringen av säljarens garantier påverkar parternas risksfärer kan 

anges att de förhållanden säljaren garanterar ligger inom säljarens risksfär. Denna utgångs-

punkt är enkel att förstå. Denna bild kompliceras dock något då köparen vidtar en före-

tagsbesiktning av garanterade egenskaper samt då säljaren anmodar köparen att undersöka 

garanterade förhållanden. I ett sådant fall beror riskfördelningen ytterst på graden av precis-

ion av anmodan och garanti. 

Säljare och köpare har typiskt sett olika preferenser när det kommer till utformning och 

formulering av garantikatalogen. Medan säljaren i regel föredrar få garantier som är snävt 

formulerade och med begränsade möjlig-

heter till påföljder, förespråkar köparen 

många garantier med bred formulering och 

med stora möjligheter att göra påföljder 

gällande.   

Figur 4: Riskfördelningen och påverkan av säljarens 

marknadsföring, garantier och uppmaning till under-

sökning samt köparens besiktning (Sevenius, Due Di-

ligence – besiktning av företag, 2013, s. 332). 

 



 

 
31 

5 Bristdeklarationen och dess påverkan på riskför-

delningen mellan parterna 

5.1 Inledning 

I detta kapitel beskrivs rättsfiguren bristdeklaration ingående. Bland annat berörs bristde-

klarationens juridiska relevans samt hur riskfördelningen mellan säljare och köpare påver-

kas av en bristdeklaration. Vidare diskuteras hur en bristdeklaration kan eller bör behandlas 

i aktieöverlåtelseavtalet. Det ska på nytt anges att det råder brist på rättskällor som behand-

lar bristdeklarationen. Mycket av det som skrivs i detta kapitel bygger därför på logisk ar-

gumentation samt analogiska resonemang kopplat till tidigare anförd information.   

5.2 Vad är en bristdeklaration? 

Som namnet antyder är det fråga om ett dokument, ofta i form av en bilaga till aktieöverlå-

telseavtalet, som presenterar identifierade avvikelser eller brister i säljarens lämnade garan-

tier.135 Bristdeklarationen har två huvudsakliga syften; den presenterar avvikelser från sälja-

rens garantier och bidrar därmed även till att köparen får ytterligare information om målfö-

retaget.136 Den första funktionen, som är att presentera avvikelser från säljarens garantier, 

innebär att säljaren begränsar sina tidigare garantiåtaganden såtillvida att de avvikelser eller 

brister som identifieras och inkluderas i bristdeklarationen normalt inte kan åberopas som 

fel av köparen i framtiden. Som informationsverktyg kan bristdeklarationen ses som ett 

komplement till aktieöverlåtelseavtalet och företagsbesiktningen. Genom denna kan köpa-

ren få tillgång till ytterligare information om målföretaget som inte tidigare funnits tillgäng-

lig. Dessutom underlättar bristdeklarationen säljarens bevisbörda avseende köparens kän-

nedom om förhållanden i målföretaget.137 Arbetet med att upprätta bristdeklarationen sker 

ofta löpande och det är inte ovanligt att dess innehåll är flitigt förhandlat. Det kan före-

komma olika versioner av dokumentet och en slutlig version lämnas i regel som en bilaga 

till aktieöverlåtelseavtalet.138 

För att läsaren ska förstå den problematik som är kopplad till bristdeklarationen ges föl-

jande exempel: 

                                                 

135 Svernlöv, Praktisk M&A del 2: Förvärvsavtalet, PointLex Legala Affärer, 2006 nr 4. 

136 Forssman, Företagsöverlåtelser, 2011, s. 140 och Sevenius, Due diligence - besiktning av företag, 2013, s. 241.  

137 Forssman, Företagsöverlåtelser, 2011, s. 140. 

138 Forssman, Företagsöverlåtelser, 2011, s. 140 f. 
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Anta att säljaren garanterar en egenskap i målföretaget. Vid avtalsdagen visar 

det sig att det förekommer en avvikelse från den garanterade egenskapen. Ett 

sätt att behandla denna avvikelse är att säljaren informerar köparen om denna i 

en bristdeklaration vilket sannolikt leder till att köparen vill bli kompenserad 

för detta (exempelvis genom minskning av köpeskillingen139). Köparen har fått 

kännedom om den negativa avvikelsen och kan som utgångspunkt inte med 

framgång åberopa detta som fel i framtiden.  

Köparen har (kanske) betalat mindre för företaget men situationen kan vara sådan att juste-

ringen av köpeskillingen visar sig vida understiga värdet kopplat till avvikelsen. I ett sådant 

fall får köparen helt enkelt bära risken för avvikelsen. Om säljaren däremot inte givit köpa-

ren information om avvikelsen i sin bristdeklaration hade köparen med stor sannolikhet 

kunnat göra avvikelsen gällande såsom fel. Båda parter kan ha intresse av att en bristdekla-

ration upprättas, typiskt sett torde det vara bäst för båda parterna om rättsförhållandet är 

klarlagt i möjligaste mån. Men som exemplet ovan visar kan intressena dock stå emot 

varandra i vissa situationer. Mot bakgrund av KöpL:s felbestämmelser och påföljder kan 

åtminstone två intressen för säljare respektive köpare identifieras. 

Köparens två intressen:  

1. Om köparen vill kunna åberopa garantibrister såsom fel, vill denne inte att säljaren ska 

deklarera bristerna, alternativt göra så på ett ”undermåligt vis” så att bristdeklarationen inte 

får ansvarsbegränsande verkan. 

2. Om köparen istället vill ha kännedom om alla brister i förväg gör denne rätt i att kräva 

att en bristdeklaration upprättas. Möjlighet finns då att prissätta garantibristerna och för-

handla ner köpeskillingen (ambitionen torde vara att hitta en balans mellan dessa två intres-

sen). 

Säljarens två intressen:  

1. Säljaren kan presentera alla garantibrister så gott det bara går men får då räkna med att 

köparen vill förhandla ner köpeskillingen till en rimlig nivå. 

2. Säljaren kan vara ”försiktig” med att presentera de brister som finns (för att undvika ju-

stering av köpeskillingen) men löper då risken att köparen i efterhand kan åberopa bristerna 

                                                 

139 Sevenius anger att det generellt sett sker en nedjustering av köpeskillingen eller annan åtgärd till fördel för 
köparen. Sevenius, Due diligence – besiktning av företag, 2013, s. 241.  
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såsom fel. Även här borde ambitionen vara att hitta en balans mellan dessa två intressen. 

Beträffande bristdeklarationen är bland annat följande frågor relevanta. Vad händer om 

bristdeklarationen inte tillräckligt tydligt visar de brister som föreligger? Vad händer om 

köparen, via ett utkast till bristdeklaration som senare ändras, får kännedom om förhållan-

den i målföretaget? Fråga är vidare om säljarens underlåtenhet att redovisa brister utgör ett 

agerande som strider mot tro och heder alternativt mot lojalitets- eller upplysningsplikten? 

5.3 Bristdeklarationsplikt? 

En central fråga är om säljaren har en plikt att lämna en bristdeklaration. Även om det, som 

ovan noterats, normalt ligger i säljarens intresse att göra köparen medveten om de avvikel-

ser och brister som föreligger i målföretaget kan det finnas situationer då säljaren inte vill 

lämna en bristdeklaration, exempelvis om en kraftig nedjustering av köpeskillingen är att 

vänta. Det kan konstateras att bristdeklarationen förmedlar information från säljaren till 

köparen. Informationen ifråga utgörs av avvikelser från garanterade förhållanden i målföre-

taget, avvikelser som sannolikt är till nackdel för köparen. Med detta i tankarna ligger det 

nära till hands att likställa informationen i bristdeklarationen med sådan information som 

säljaren är skyldig att upplysa om enligt upplysningsplikten. Säljaren är skyldig att upplysa 

köparen om sådan information som denne vet om och som kan inverka på köparens val att 

förvärva det aktuella företaget (se avsnitt 3.1.3 ovan). Mot bakgrund av detta torde bristde-

klarationen, om den innehåller dylik information, omfattas av säljarens upplysningsplikt. 

5.4 Juridiska konsekvenser 

En bristdeklaration kan utformas och formuleras på olika vis och det är inte ovanligt att in-

nehållet är föremål för förhandling.140 Den främsta orsaken till detta torde vara de juridiska 

konsekvenser dokumentet kan få. Bristdeklarationens juridiska innebörd är kopplad till 20 § 

1 st. KöpL som anger att köparen inte får åberopa såsom fel vad denne känt till vid köpet. 

En uppenbar konsekvens av att säljaren lämnar köparen en bristdeklaration är att köparen 

får kännedom om vissa förhållanden i målföretaget. Utgångspunkten i ett sådant fall är att 

förhållandet inte kan åberopas som fel av köparen om inget annat är avtalat. Forssman me-

nar dock att bristdeklarationens ansvarsbegränsande funktion är beroende av en bestäm-

                                                 

140 Forssman, Företagsöverlåtelser, 2011, s. 140. 
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melse i aktieöverlåtelseavtalet som stadgar att säljaren inte är ansvarig för garantibrister som 

presenterats i bristdeklarationen.141  

Ett problematiskt läge uppstår när köparen och säljaren upprättat ett preliminärt utkast till 

bristdeklaration och denna visar på ett antal brister i målföretaget. Köparen har då fått kän-

nedom om dessa brister. Men anta vidare att innehållet i bristdeklarationen ändras av någon 

anledning och en eller flera av de initialt deklarerade bristerna finns inte längre med. Enligt 

huvudregeln – d.v.s. att köparen inte med framgång kan åberopa såsom fel vad denne känt 

till vid köpet – har köparen inte rätt att grunda påföljder med anledning av de aktuella bris-

terna. Forssman menar att köparen kommer i ond tro i och med utkastet.142 Denna ordning 

är av naturliga skäl inte tillfredsställande eftersom den skapar incitament för säljaren att för-

söka lura köparen genom att först deklarera en brist och sedan, med eller utan köparens 

vetskap, ta bort bristen i bristdeklarationen. Köparen har då varken fått möjlighet att an-

passa sitt agerande, med t.ex. en justering av köpeskillingen, eller möjlighet att göra påfölj-

der gällande mot säljaren. Hur detta problem kan lösas i praktiken diskuterar vidare i av-

snitt 5.6 nedan. 

Det finns ett antal faktorer som nyanserar bilden av att köparen förtas möjligheten att rikta 

krav mot säljaren avseende brister som redovisas i bristdeklarationen. Flera av faktorerna 

känns igen från tidigare avsnitt, exempelvis tydlighet i den lämnade informationen och kö-

parens sakkunskaper. 

5.5 Faktorer som påverkar bristdeklarationens ansvarsbe-
gränsande verkan? 

En fråga som är intressant är vilka faktorer som påverkar bristdeklarationens ansvarsbe-

gränsande verkan. Blott det faktum att ett dokument benämnt bristdeklaration innehållande 

ett antal brister överlämnas till köparen kan skäligen inte automatiskt leda till att köparen 

skjutit ansvar från sig. Rimligtvis borde det ställas vissa krav på den lämnade informationen 

samt att köparen beretts möjlighet att agera. I detta hänseende är flera faktorer relevanta. 

5.5.1 Tydlighet 

Låt säga att säljaren upprättar en bristdeklaration som är så otydlig att köparen inte förstår 

innehållet eller att dokumentet är en bristdeklaration överhuvudtaget. Ett sådant agerande 

                                                 

141 Forssman, Företagsöverlåtelser, 2011, s. 140. 

142 Forssman, Företagsöverlåtelser, 2011, s. 140. 
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från säljarens sida kan knappast resultera i att bristdeklarationen får en ansvarsbegränsande 

verkan. Detta torde vara sällsynt i praktiken då köparen ofta är delaktig i processen att ut-

forma bristdeklarationen. Likväl får det anses krävas att säljaren upprättar en bristdeklarat-

ion som är så pass tydlig att köparen förstår dess innebörd och juridiska konsekvenser.  I 

brittisk rätt gäller att bristdeklarationen ska uppnå sådan tydlighet att avvikelserna eller bris-

terna är deklarerade på ett ärligt och tillräckligt vis (eng. ”fairly disclosed”).143 

5.5.2 Köparens kunskaper 

Vad som är tydligt eller inte ligger i högsta grad i betraktarens ögon, i detta fall köparens. 

Dennes förmåga att uppfatta vad bristdeklarationen för med sig är följaktligen av betydelse. 

Köparens förmåga att uppfatta kan bero på ett antal faktorer, inte minst dennes sakkun-

skap, tidigare erfarenheter och eventuell konsultation. Som konstaterades i ett tidigare av-

snitt måste en utgångspunkt vara att köparens sakkunskaper är begränsade till en minimi-

nivå såtillvida att en fullständigt okunnig köpare förväntas anlita konsulter. Något annat 

vore orimligt i vart fall när det är fråga om kommersiella transaktioner. 

5.5.3 Tidsaspekten 

En ytterligare faktor som torde vara av vikt är när bristdeklarationen lämnas i förhållande 

till undertecknande av avtalet. Om säljaren precis innan avtals undertecknande lämnar en 

bristdeklaration som köparen inte varit med och utformat eller hade vetskap om kan denna 

knappast får en ansvarsbegränsande effekt. Köparen har ju då inte fått tillräcklig möjlighet 

att ta bristdeklarationens innehåll i beaktning och vidta lämpliga åtgärder (exempelvis en ju-

stering av köpeskillingen). 

5.6 Hantering i aktieöverlåtelseavtalet 

Som angetts ovan menar Forssman att bristdeklarationens juridiska funktion är avhängig en 

reglering i aktieöverlåtelseavtalet, en reglering som stadgar att köparen inte får rikta krav för 

garantibrist mot säljaren som grundar sig på information som säljaren lämnat i bristdekla-

rationen. Användningen av denna typ av klausul är omdebatterad i amerikansk rätt där den 

kallas anti-sandbagging clause.144 På svenska brukar en klausul av samma innebörd benäm-

nas informationsklausul. Ordet sandbagging kommer ursprungligen från golfen där en 

                                                 

143 Information från brittisk advokatbyrå, www.luptonfawcett.com, sökning på “disclosure letter”, 2013-05-
07.  

144 Se exempelvis Avery, Weintraub, Trends in M&A provisions, Bloomberg Law Reports, 2011 och West, Shah, 
Debunking the Myth of the Sandbagging Buyer, The M&A Lawyer, 2011.     
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”sandbagger” är en person som ger sken av att vara en sämre golfspelare än vad han eller 

hon egentligen är, och använder sedan denna villfarelse för att vinna fördel gentemot en 

konkurrent.145 För transaktionsjuridikens vidkommande innebär sandbagging att en köpare 

som, via exempelvis företagsbesiktning eller bristdeklaration, fått kännedom om brister i av 

säljaren garanterade förhållanden i målföretaget, fullföljer transaktionen för att sedan efter 

avtalsslut rikta krav mot säljaren med anledning av de redan kända bristerna.146 Denna ord-

ning är givetvis inte attraktiv, varken för parterna i transaktionen eller sett i ett vidare per-

spektiv. Med anledning av detta är det på sin plats att parterna verkar för att en s.k. inform-

ationsklausul införs i aktieöverlåtelseavtalet, d.v.s. att en reglering om att köparen inte med 

framgång kan rikta krav mot säljaren som har sin grund i omständigheter i bristdeklaration-

en. Nedan följer två klausuler som på olika vis behandlar köparens kännedom om vissa 

förhållanden i målföretaget. 

En köparvänlig informationsklausul (pro-sandbagging clause):147 

Köparens rättigheter att rikta krav mot Säljaren ska inte begränsas av sådan 

kännedom Köparen kommit till, eller skulle kunna komma till, via dennes före-

tagsbesiktning, bristdeklaration eller på annat sätt. Säljaren är medveten om att 

Köparen, oberoende av om företagsbesiktning gjorts och oberoende av vad 

som framkommit vid denna, har fullföljt detta förvärv med fullständigt förtro-

ende till den information och de garantier Säljaren lämnat.   

En säljarvänlig informationsklausul (anti-sandbagging clause):148 

Köparen medger att denne fått tillräcklig möjlighet att genomföra en företags-

besiktning av målföretaget. Köparen accepterar att denne inte har rätt att rikta 

några krav mot Säljaren med anledning av garantibrister eller fel i av Säljaren 

informerade förhållanden i målföretaget i den mån Köparen hade kännedom 

om dessa fel och brister vid avtalsdagen.  

5.7 Hur påverkas riskfördelningen? 

I kapitel 4 beskrevs hur företagsbesiktning och garantier påverkar den köprättsliga riskför-

delningen mellan köparen och säljaren. Kortfattat kan sägas att information från säljaren till 

                                                 

145 West, Shah, Debunking the Myth of the Sandbagging Buyer, The M&A Lawyer, 2011.  

146 West, Shah, Debunking the Myth of the Sandbagging Buyer, The M&A Lawyer, 2011. 

147 Avery, Weintraub, Trends in M&A provisions, Bloomberg Law Reports, 2011. 

148 Avery, Weintraub, Trends in M&A provisions, Bloomberg Law Reports, 2011. 
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köparen om målföretaget samt säljarens garantier resulterar i en expansion av säljarens risk-

sfär. Köparens företagsbesiktning samt en eventuell anmodan till besiktning av säljaren för-

anleder en expansion av köparens risksfär. En central delfråga i denna uppsats är hur brist-

deklarationen påverkar riskfördelningen. Som beskrivits ovan bidrar bristdeklarationen med 

att köparen får kännedom om vissa förhållanden i målföretaget. Beroende på hur köparens 

kännedom regleras i aktieöverlåtelseavtalet, påverkas riskfördelningen olika enligt resone-

manget ovan. Generellt kan dock anges att om avtalet inte reglerar hur köparens kännedom 

ska påverka dennes möjligheter att kunna rikta krav mot säljaren, så expanderar köparens 

risksfär – eller snarare att expansionen av säljarens risksfär ”hålls tillbaka” såsom figuren 

nedan visar. En förutsättning för detta torde dock vara att bristdeklarationen uppfyller vissa 

krav på exempelvis tydlighet och dess avlämnande.  

 

Figur 5: Bristdeklarationens påverkan på parternas respektive risksfärer (Figuren bygger vidare på den figur Seve-

nius utformat. Sevenius, Due diligence – besiktning av företag, 2013, s. 332) 
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6 Analys och slutsatser 

6.1 Kort sammanfattning 

Vid ett företagsförvärv överlåts aktierna i ett s.k. målföretag från ett säljarföretag till ett 

köparföretag. Överlåtelsen regleras, förenklat uttryckt, av aktieöverlåtelseavtalet, eventuell 

sedvänja och lag. Eftersom KöpL är dispositiv har aktieöverlåtelseavtalet en central roll i 

regleringen av transaktionen. Parternas överenskommelser har således företräde framför 

KöpL, dock med reservation för eventuella lagstridiga eller oskäliga regleringar. KöpL blir 

aktuell först när avtalet inte reglerar visst förhållande alternativt som stöd vid tolkning av 

avtalet. 

Köparföretaget genomför normalt sett en företagsbesiktning av målföretaget och säljaren 

garanterar typiskt sett ett antal egenskaper och omständigheter i målföretaget. Enligt KöpL 

får köparen inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet. KöpL stad-

gar även att om köparen undersökt köpobjektet eller utan godtagbar anledning underlåtit 

att följa säljarens uppmaning att undersöka det, får denne inte såsom fel åberopa vad denne 

borde ha märkt vid undersökningen (om inte säljaren handlat i strid mot tro och heder). 

6.2 Ämnets dispositiva natur 

KöpL:s bestämmelser är dispositiva. Detta leder till att uppsatsens ämne som sådant även 

är dispositivt och avtalet har som sagt en viktig roll. Många problem som ställs upp gör sig 

därför inte gällande då parterna kommit överens om en lösning i avtalet. Det är allmänt 

känt att KöpL är dispositiv så det normala torde vara, i vart fall vid förvärv som genomförs 

av erfarna parter eller förvärv där konsulter anlitas, att avtalet reglerar parternas relation i 

den utsträckning det är möjligt. Sedvänja har också företräde framför KöpL. Det är svårt 

att avgöra hur pass aktuell sedvänja är i praktiken. Som tidigare angetts etableras sedvänja 

när ett visst tillvägagångssätt eller agerande används i sådan utsträckning att det blir allmänt 

accepterat och att denna acceptans har en viss geografisk utbredning. Med anledning av att 

företagsförvärv utgör relativt komplexa köp där köpobjekten är helt olika från gång till an-

nan och att parterna inte sällan är kommersiella aktörer från olika delar av Sverige eller 

världen, kan det ifrågasättas om sedvänja överhuvudtaget kan anses föreligga och om den i 

så fall ska tillmätas någon betydelse. Dock finns det säkerligen ett antal faktorer som alltid 

eller åtminstone i en majoritet av alla förvärv är återkommande och som parterna i regel 

förhåller sig till. Sådana faktorer torde närmast vara att betrakta som sedvänja. Det torde 

även vara så att det för särskilda typer av förvärv eller beträffande förvärv inom en särskild 
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bransch förekommer ageranden eller villkor som är kutym för de aktuella aktörerna. Även i 

detta avseende skulle det vara relevant att tillmäta sedvänjan betydelse.      

6.3 Tillämplig lag 

Med hänsyn till föregående avsnitt kan man fråga sig varför frågan om vilken lag som ska 

tillämpas på transaktionen är relevant. Ett av svaren är att det är omöjligt att reglera alla 

tänkbara situationer i aktieöverlåtelseavtalet. Den tillämpliga lagen med tillhörande princi-

per har därför åtminstone en sekundär roll som utfyllnad. Det har konstaterats att KöpL är 

direkt tillämplig på köp av aktier och att SkbrL endast är analogt tillämplig. Även om KöpL 

har tillämpats vid företagsförvärv i praxis har det har inte klart fastställts vilken lag som ska 

tillämpas på köp av aktier och om olika lagar ska tillämpas på olika omfattande köp. Detta 

arbete är förvisso avgränsat till att endast omfatta förvärv av samtliga aktier men det är lik-

väl relevant att föra en diskussion om detta problem. I doktrinen råder delade meningar om 

vilken lag som ska tillämpas på olika transaktioner. KöpL och SkbrL föreslås användas vid 

förvärv av olika stora andelar av företag. Denna lösning är logisk såtillvida att KöpL ska 

vara tillämplig vid förvärv av mer omfattande andelar (vilket kan liknas med att ett helt ob-

jekt köpes) och att SkbrL ska vara tillämplig vid köp av mindre andelar eller enstaka aktier 

(vilket kan liknas med överlåtelse av skuldebrev). Ett omedelbart problem med detta för-

slag är den gränsdragning som måste ske mellan å ena sidan köp som ska regleras av KöpL 

och å andra sidan köp som ska regleras av SkbrL. Denna gränsdragning är av naturliga skäl 

inte enkel att göra och en central fråga är vilka kriterier som ska ligga till grund för gräns-

dragningen. Ett problem som vidare infinner sig är att riskfördelningen mellan parterna ser 

olika ut vid tillämpning av KöpL respektive SkbrL. Köparen har ett mer långtgående ansvar 

vid tillämpning av SkbrL eftersom köparen av ett skuldebrev bär risken för dess ”vederhäf-

tighet”. Även om det av olika skäl skulle anses lämpligt att parternas riskfördelning ska vara 

beroende av omfattningen av förvärvet förefaller rättsläget inte särskilt förutsebart när det 

är oklart hur gränsdragningen ska göras och på vilka grunder. Det vore annorlunda om lag-

stiftaren, under beaktande av relevanta faktorer och intressen hade utformat en bestäm-

melse som resulterade i olika riskfördelning vid förvärv av olika omfattning – men så är 

inte fallet. Det skulle vara på sin plats att HD prövade frågan om vilken lag som ska tilläm-

pas på olika förvärv och om det finns en lag som är universellt tillämplig.  
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6.4 17 § KöpL – felbestämmelsen 

Denna bestämmelse anger att ett köpobjekt är att betrakta som felaktigt om det inte över-

ensstämmer med vad som är avtalat eller om det annars avviker från vad köparen med fog 

kunnat förutsätta. Det har tidigare fastställts att aktieöverlåtelseavtalet spelar en viktig roll. 

Felbedömningen ska främst göras genom att köpobjektet jämförs med vad som är avtalat. 

Det är inte enkelt att beskriva eller specificera köpobjektet i avtalet när köpobjektet är ett 

företag. Vad köparen faktiskt köper och vilken kvalitet och egenskaper köpobjektet ska ha 

är därför svårt att skriftligen återge i avtalet. I detta avseende fyller garantikatalogen en vik-

tig funktion. Som tidigare angetts är ett av syftena med garantikatalogen att beskriva och 

specificera målföretaget. Problemet med att beskriva köpobjektet och dess egenskaper är 

alltjämt gällande. 

Den andra delen av felbestämmelsen stadgar att ett köpobjekt ska anses vara felaktigt om 

det avviker från köparens befogade förväntningar. Vad som utgör köparens befogade för-

väntningar påverkar således parternas risksfärer. Om köparens befogade förväntningar ges 

en bred innebörd expanderar säljarens risksfär och om det tolkas mer snävt minskar istället 

säljarens risksfär. Härmed är det av vikt att i ett enskilt fall veta vad som är köparens befo-

gade förväntningar. Lagen anger inte vad som utgör befogade förväntningar eller hur denna 

bedömning ska gå till. I doktrinen anförs att köparens befogade förväntningar är sådana 

förväntningar som en förnuftig köpare har i motsvarande situation. Doktrinen menar att 

det i relation till företagsförvärv finns det ett antal egenskaper eller omständigheter som är 

av så pass grundläggande karaktär att en förnuftig köpare kan grunda befogade förvänt-

ningar på dem (se avsnitt 3.1.1 ovan). Det ska dock observeras att detta endast är syn-

punkter i doktrinen och såvitt känt är denna ordning inte fastställd i praxis. 

Som angetts tidigare för Angermann ett intressant resonemang de lege ferenda. Han menar 

att det vore ändamålsenligt med en särskild bestämmelse för fel vid företagsförvärv. Denna 

bestämmelse skulle vara anpassad till företagsförvärvs heterogena art och vid felbedöm-

ningen skulle hänsyn tas till vilket slag av tillgång det påstådda felet är hänförligt till. Felde-

finitionen skulle således inte vara en och samma utan skulle variera beroende på i vilken typ 

av tillgång felet förekommer. Denna idé känns tilltalande. Sacklén är inne på samma spår 

och anser att det vore lämpligt att ansvaret fördelas mellan köpare och säljare på ett sådant 

vis att framtida tvister, och därmed stora kostnader minimeras. Även om det finns skäl som 

talar för att ny lagreglering ska införas finns det skäl som talar för det motsatta; etablerade 

tillvägagångssätt och tankegångar måste kanske revideras och nya tolkningsproblem gör sig 
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sannolikt gällande och även om det finns brister med dagens reglering kan det inte påstås 

att det finns ett akut behov av förändring. 

6.5 20 § KöpL – undersökningsbestämmelsen 

Det är genom 20 § KöpL företagsbesiktningen och bristdeklarationen får sin expanderande 

effekt på köparens risksfär. Bestämmelsen anger att köparen inte med framgång kan åbe-

ropa såsom fel vad denne måste antas ha känt till vid köpet. Köparens blotta kännedom 

räcker inte för att förta möjligheterna att rikta felkrav mot säljaren utan köparen måste även 

haft en uppfattning om omständighetens betydelse. Har köparen gjort en företagsbesikt-

ning eller underlåtit att göra en besiktning trots att säljaren anmodat till detta kan denne 

inte heller med framgång åberopa vad denne borde ha märkt vid besiktningen. I detta finns 

två huvudsakliga problem. Det första berör vad köparen måste antas ha känt till vid köpet. 

Det andra gäller frågan vad köparen borde ha märkt vid sin besiktning. Som visat tidigare 

har svaren på frågorna direkt inverkan på riskfördelningen mellan parterna. 

Vad köparen måste antas ha känt till är av naturliga skäl inte enkelt att avgöra. I rättskäl-

lorna finns begränsad vägledning att finna. Det står dock klart att det inte är fråga om kö-

parens faktiska kännedom utan blott vad denne måste antas ha känt till. Det rimliga i detta 

hänseende torde dock vara att analysera vilket material och vilken information köparen haft 

tillgång till innan köpet och med detta som utgångspunkt avgöra vilken kännedom köparen 

bör anses ha tillgodogjort sig. Det kan röra sig om material från säljarens företagspresentat-

ion, köparens företagsbesiktning, bristdeklarationen eller information som offentliggjorts 

på annat vis. Vad köparen måste antas ha känt till är vidare beroende av en mängd faktorer 

som även är kopplade till bedömningen av vad köparen borde ha märkt vid sin undersök-

ning. Detta är diskuterat i doktrinen och följande faktorer har lyfts fram: hur pass svårun-

dersökt köpobjektet är, den tid köparen fått till undersökning, den normala beskaffenheten 

hos köpobjekt av samma art, köparens sakkunskap, säljarens beteende, parternas relation 

samt hur undersökningsplikten aktualiserades. 

I praktiken är det mycket vanligt att köparen genomför en företagsbesiktning av målföreta-

get innan ett eventuellt förvärv fullbordas. Det ligger i köparens intresse att reda ut hur 

målföretaget är beskaffat och vilka eventuella svagheter och brister som förekommer. Dock 

finns det ingen lagstadgad plikt för köparen att genomföra en besiktning – möjligen följer i 

vissa situationer sådan plikt av sedvänja. Under vissa omständigheter kan en undersök-

ningsplikt dock aktiveras för köparen. Detta sker t.ex. när säljaren på något vis anmodar 
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köparen att genomföra en besiktning. Om köparen då underlåter att besikta företaget mis-

ter han rätten att rikta felkrav mot säljaren med anledning av brister som borde ha upp-

täckts vid en besiktning. Det ter sig oerhört komplicerat att köparens undersökningsplikt 

ska vara beroende av en eventuell vag anmodan av säljaren. En sådan ordning är inte sär-

skilt rättssäker. Ett företag är sannolikt ett av de mest komplexa objekt som kan förvärvas. 

Med tanke på detta och på den centrala innebörd företagsförvärvet som företeelse har för 

näringslivet vore det önskvärt om det fanns en lagstadgat besiktningsplikt. En sådan plikt 

kunde stadga att en köpare är skyldig att besikta målföretaget och samtidigt ange några cen-

trala faktorer som ska underkastas besiktning. Exempel på sådana regler finns bland annat i 

börsernas regler om offentliga uppköp. 

Fråga är dock om det inte föreligger en sedvänja att en köpare alltid genomför en företags-

besiktning. Ytterst få köpare torde vara beredda att ta risken att köpa ett företag som de 

inte besiktigat med avseende på legala förhållanden. Det kan även konstateras att det vid 

alla företagsförvärv görs en värdering av målföretaget. För att kunna göra en rimlig värde-

ring måste köparen undersöka en mängd förhållanden i målföretaget. Gränsdragningen 

mellan denna värdering och en undersökning enligt 20 § KöpL är inte helt lätt att göra var-

för det i praktiken näst intill alltid torde vara så att en undersökning enligt 20 § KöpL ge-

nomförs. 

En intressant innebörd av regleringen i 20 § KöpL är att köparens risksfär faktiskt expan-

derar om denne väljer att genomföra en företagsbesiktning (se utförligt resonemang ovan i 

avsnitt 4.1.2 ovan). Trots att denna bestämmelse kanske inte typiskt sett blir aktuell i prak-

tiken eftersom den avtalas bort, måste det likväl anses vara fel att KöpL delvis ger incita-

ment till att inte genomföra en besiktning (eftersom köparens risksfär expanderar). Tvär-

tom borde lagen uppmuntra till försiktighet och till att en besiktning företas av köparen. 

6.6 Användningen av företagsbesiktning, garantier och brist-
deklaration i praktiken 

Företagsbesiktning, garantier och bristdeklaration används ofta parallellt i transaktioner. 

Som läsaren inser är det inte helt givet hur dessa tre rättsfigurer förhåller sig till varandra. I 

det föregående har rättsfigurerna behandlats var för sig och olika juridiska konsekvenser 

har redogjorts för. Här ska istället diskuteras hur företagsbesiktning, garantier och bristde-

klaration kan användas i praktiken – d.v.s. hur de samspelar. Tankegångarna har till stor del 

inspirerats av resonemang som Sevenius för i de framställningar som tidigare refererats till. 
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Samspelet kan först och främst analyseras från en rättsekonomisk synpunkt. Säljaren är ty-

piskt sett den part som har störst vetskap om förhållanden i målföretaget och den som till 

lägst kostnad och ansträngning kan försäkra sig om dessa. Den rättsekonomiskt sett mest 

effektiva ordningen är således ett system där säljaren garanterar dessa egenskaper och att 

köparen inte ska/bör undersöka desamma. Detta torde leda till lägre transaktionskostnader. 

Det föreligger inget uttryckligt krav på att säljaren ska lämna en bristdeklaration. Men i linje 

med resonemanget ovan är det välkommet att ett sådant krav upprättas.  

Det finns en mängd skäl som styr användningen av företagsbesiktning, garantier och brist-

deklaration, endast ett fåtal behandlas dock här. Först och främst kan företagsbesiktning 

användas av köparen som ett påtryckningsmedel för att få säljaren att lämna garantier. Om 

köparen utfört en företagsbesiktning men av olika skäl inte kunnat ”komma åt” vissa egen-

skaper kan köparen kräva att säljaren garanterar dessa egenskaper för att affären ska gå i lås. 

Det kan även vara svårt att på ett tillfredsställande vis författa garantier om exempelvis 

kommersiella förhållanden, framtida avkastning eller andra framtida omständigheter. Till 

detta kommer svårigheterna att värdera eventuella garantiavvikelser och svårigheter att 

formulera metoder för denna värdering i aktieöverlåtelseavtalet. I detta avseende kan det 

vara på sin plats att vara förutseende och genomföra en företagsbesiktning och inte endast 

förlita sig på garantier. Detta kan vidare vara det korrekta från en rättsekonomisk synpunkt; 

transaktionskostnaderna för parterna kan totalt sett bli lägre om köparen genomför en före-

tagsbesiktning än om det inte görs och det sedan uppkommer fel och brister i målföretaget 

som ger upphov till en tvist som kan komma att kosta mycket.  

En intressant situation uppstår då säljaren anmodar köparen att undersöka en egenskap 

som säljaren garanterat. Om köparen underlåter att undersöka denna egenskap kan köparen 

inte åberopa såsom fel vad denne borde ha upptäckt vid undersökningen. Även om risk-

fördelningen i en dylik situation måste avgöras med hänsyn till omständigheterna i det en-

skilda fallet, kan graden av precision av anmodan till undersökning respektive garantiskriv-

ning vara till hjälp vid tolkningen (se utförligt resonemang i avsnitt 4.2.2 ovan). Om en ga-

ranti är allmänt formulerad och anmodan är specifik bör köparen följa säljarens anmodan 

för att undgå risken att bli ansvarig. Om däremot garantin är specificerad och anmodan är 

av allmän karaktär finns anledning för köparen att undanta de garanterade egenskaperna 

vid utförande av besiktningen för att inte mista möjligheten att rikta krav mot säljaren om 

det skulle visa sig att fel föreligger i de garanterade egenskaperna.  
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Det ska noteras att det är säljarföretaget som står bakom garantierna. En garanti i ett aktie-

överlåtelseavtal är därför aldrig mer värd än vad säljaren faktiskt kan svara för. Som en 

konsekvens av detta är säljarens finansiella ställning av central betydelse. Om säljarens fi-

nansiella ställning i ett särskilt fall bedöms svag, kan det vara påkallat för köparen att ge-

nomföra en företagsbesiktning av målföretaget istället för att lita på säljarens garantier ef-

tersom säljaren kanske inte kan förmå svara full ut för dessa. 

Upprättandet av en bristdeklaration bidrar till ett förutseende av parternas rättsliga relation. 

De brister som deklareras kan visserligen resultera i att köpeskillingen blir lägre, vilket är till 

nackdel för säljaren. Bristerna kan även vara av sådan art att de utgör s.k. deal-breakers och 

omkullkastar hela transaktionen. Det finns således skäl som talar mot att en bristdeklaration 

upprättas. Fördelarna som allmänt innebär ett förtydligande av parternas respektive risksfä-

rer torde dock väga tyngre varför det är eftersträvansvärt att en bristdeklaration upprättas. 

6.7 Slutsatser 

I syftet ställdes tre delfrågor som var och en har besvarats i arbetet. Frågorna och svaren 

återges kort på nytt nedan. Först ska dock kommenteras vilken lag som är tillämplig på köp 

av aktier. Det har konstaterats att KöpL är formellt tillämplig på alla aktieköp men att det 

förekommer åsikter i doktrinen om att även SkbrL är tillämplig på vissa aktieköp. Praxis 

tyder på att KöpL är tillämplig men bidrar inte med något beträffande SkbrL:s tillämplig-

het. Med hänvisning till praxis samt den dominerande synen i doktrinen får anses att det i 

vart fall inte är felaktigt att tillämpa KöpL på företagsförvärv. 

Den första delfrågan i syftet var vilka köprättsliga risker säljare respektive köpare normalt 

bär vid ett företagsförvärv. Den risk som är aktuell för säljaren är att denne ansvarar för ett 

eventuellt fel i målföretaget. Köparens risk utgörs av att denne ansvarar för ett eventuellt 

fel i målföretaget. Den grundläggande bestämmelsen för riskfördelningen är 17 § KöpL vil-

ken anger att ett köpobjekt är att betrakta som fel om det inte stämmer överens med vad 

som är avtalat eller om det annars avviker från köparens befogade förväntningar om köp-

objektet. Säljarens risksfär består alltså i det som är avtalat samt det som utgör köparens be-

fogade förväntningar. Köparens risksfär består således i det som inte är avtalat och det som 

inte utgör dennes befogade förväntningar. Med hänsyn till företagsförvärvets komplexa och 

irreguljära natur uppstår befogade förväntningar för en köpare inte utan vidare. Det finns 

dock ett antal egenskaper eller omständigheter som är så pass grundläggande att en köpare 

typiskt sett kan ha befogade förväntningar om dessa: verksamhetens tillstånd, allmän regel-
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efterlevnad, god redovisningssed samt hemul. Samtidigt finns det egenskaper som en kö-

pare normalt ansvarar för: värderingsantaganden, synergier, prognoser och marknadsposit-

ion.  

Den andra frågan var hur företagsbesiktningen påverkar köparens risksfär. Köparen får inte 

såsom fel åberopa vad denne måste antas ha känt till vid köpet. Köparens risksfär expande-

rar följaktligen med den information som påträffas vid besiktningen. Vidare utökas risksfä-

ren såtillvida att köparen ansvarar för brister som köparen borde ha märkt vid sin besikt-

ning. Om säljaren anmodar köparen att genomföra en besiktning om köparen underlåter 

detta, innefattar risksfären även brister som borde ha upptäckts vid en besiktning. 

Fråga tre var hur garantikatalogen påverkar säljarens risksfär. Garantikatalogen kan sägas 

avgränsa, specificera och samtidigt expandera säljarens risksfär. Mycket talar för att det som 

inte är garanterat (eller på annat vis är reglerat i avtalet) ligger inom köparens risksfär – säl-

jarens risksfär avgränsas således till att endast omfatta de garanterade egenskaperna. Sälja-

rens risksfär specificeras även genom att det uttryckligen beskrivs vad säljarens ansvarar 

för. Säljarens risksfär expanderar även med de egenskaper säljaren garanterar om dessa 

egenskaper annars skulle vara inom köparens risksfär.  

Den fjärde och sista frågan var vad en bristdeklaration är och hur denna påverkar riskför-

delningen. En bristdeklaration är kort beskrivet ett dokument som lämnas från säljaren till 

köparen (den upprättas dock ofta i samförstånd mellan parterna) och som syftar till att de-

klarera i målföretaget förekommande garantiavvikelser. Bristdeklarationen påverkar risk-

fördelningen på så vis att brister som deklareras, inte med framgång kan åberopas såsom fel 

eftersom en köpare inte med framgång kan åberopa såsom fel vad denna måste antas ha 

känt till vid köpet (om inget annat är avtalat). Bristdeklarationen kan även, på ett abstrakt 

plan, påverka riskfördelningen genom att den information som lämnas påverkar köparens 

befogade förväntningar i någon riktning. Det har även diskuterats om det ställs några krav 

på bristdeklarationen och dess avlämnande för att den ska få ansvarsbegränsande verkan. I 

svensk rätt saknas det i princip rättskällor som behandlar detta. Men med stöd av logiska 

och analogiska resonemang diskuteras ett antal faktorer som påverkar bristdeklarationens 

verkan. Det är rimligt att ställa ett krav på viss tydlighet och att bristdeklarationen lämnas så 

att köparen erhåller tillräckligt med tid för att anpassa sitt agerande efter informationen i 

dokumentet. Dessa två faktorer får anses vara delvis beroende av köparens sakkunskaper. 

En köpare som har goda kunskaper kan lättare tillgodogöra sig informationen i bristdekla-
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rationen och kan handla snabbare – det omvända torde gälla då köparen endast har begrän-

sade kunskaper. 

Det ska återigen påpekas att KöpL är dispositiv och att bestämmelser i aktieöverlåtelseavta-

let alltid, under förutsättning att de är skäliga och inte lagstridiga, har företräde framför den 

riskfördelning som ovan beskrivits. I praktiken hanteras denna problematik genom en s.k. 

informationsklausul, som stadgar hur köparens kännedom påverkar dennes möjligheter att 

med framgång kunna rikta krav mot säljaren i anledning av fel. 

Mot bakgrund av analysen ovan och de resonemang som tidigare förts i uppsatsen görs föl-

jande sju iakttagelser i anslutning till köparens kännedom om omständigheter, säljarens ga-

rantier samt bristdeklarationen. I de olika fallen ändras förutsättningarna såtillvida att sälja-

ren antingen har garanterat de aktuella omständigheterna eller så har säljarens inte gjort det 

och antingen finns i avtalet en reglering om köparens kännedom omständigheter eller så 

finns det inte. 

 Om en köpare vid företagsbesiktningen fått kännedom om brist i målföretaget och det 

regleras i avtalet att köparen inte har rätt att rikta krav med anledning av information 

som denne fått kännedom om, kan köparen inte med framgång rikta krav mot säljaren 

med anledning av den påträffade bristen – detta oberoende av om säljaren garanterat 

omständigheten eller inte (avtalet har företräde). 

 Om en köpare vid företagsbesiktningen fått kännedom om brist i målföretaget och det 

regleras i avtalet att köparen har rätt att rikta krav med anledning av information som 

denne fått kännedom om, kan köparen med framgång rikta krav mot säljaren med an-

ledning av den påträffade bristen – detta oberoende av om säljaren garanterat omstän-

digheten eller inte (avtalet har företräde). 

 Om en köpare vid företagsbesiktningen fått kännedom om brist i målföretaget som säl-

jaren inte lämnat garanti om och det samtidigt saknas reglering om detta i avtalet, gäller 

KöpL:s bestämmelser. Konsekvensen blir att köparen inte med framgång kan åberopa 

omständigheten som fel i framtiden eftersom denne kände till omständigheten vid kö-

pet och köparen får således bära risken för denna brist. 

 Om en köpare vid företagsbesiktningen fått kännedom om brist i målföretaget som säl-

jaren lämnat garanti om, förefaller den dominerande synen i doktrinen vara att ”garan-

tin håller”, d.v.s. att köparen kan med framgång rikta krav mot säljaren och hävda ga-

rantibrist – detta trots att det saknas reglering om detta i aktieöverlåtelseavtalet. 
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 Om en bristdeklaration lämnas och det regleras i avtalet att köparen har rätt att rikta 

krav med anledning av information som denne fått kännedom om, kan köparen med 

framgång rikta krav mot säljaren med anledning av brist som deklarerats. 

 Om en bristdeklaration lämnas och det regleras i avtalet att köparen inte har rätt att 

rikta krav med anledning av information denne fått kännedom om, kan köparen inte 

med framgång rikta krav mot säljaren med anledning av brist som deklarerats. 

 Om en bristdeklaration lämnas och det saknas reglering om köparens rätt att rikta krav 

med anledning av information i bristdeklarationen, är det oklart huruvida köparen med 

framgång kan rikta krav mot säljaren.  

I det sistnämnda fallet gäller KöpL:s dispositiva bestämmelser. Konsekvensen av detta blir 

att köparen inte kan rikta krav mot säljaren eftersom denne kände till omständigheten vid 

köpet. Eftersom KöpL är dispositiv och att exempelvis sedvänja har företräde framför la-

gen kan det diskuteras om det även finns andra faktorer än en uttrycklig reglering i avtalet 

som påverkar köparens möjligheter att rikta krav mot säljaren. Om det t.ex. framgår av par-

ternas agerande och omständigheter vid avtalets tillkomst, att lämnad bristdeklarationen ska 

påverka, alternativt inte ska påverka, köparens möjligheter att rikta krav mot säljaren med 

anledning av brist som deklarerats, är det rimligt att via en helhetsbedömning avgöra köpa-

rens möjligheter att med framgång kunna rikta krav mot säljaren. Eftersom bristdeklarat-

ionens själva syfte är att begränsa säljarens risksfär är det fråga om inte ett blott upprät-

tande och avlämnande ska räcka för att bristdeklarationen ska få verkan. Detta torde åt-

minstone vara fallet när parterna i en transaktion är erfarna och vana vid den arbetsgång 

och de dokument som vanligen förekommer.  
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7 Avslutande kommentarer 

I detta arbete har de tre rättsfigurerna företagsbesiktning, garantikatalog och bristdeklarat-

ion studerats. Utredningen har fokuserats på gällande rätt i relation till rättsfigurerna. Den 

fundamentala frågeställningen har varit hur företagsbesiktning, garantier och bristdeklarat-

ion inverkar på den köprättsliga riskfördelningen vid en felbedömning enligt KöpL. Det 

har konstaterats att säljarens risksfär expanderar med det som garanteras och med annan 

information som säljaren lämnar till köparen om målföretaget. Köparens risksfär expande-

rar med dennes kännedom om omständigheter i målföretaget. Denna kännedom kan upp-

stå exempelvis genom företagsbesiktningen eller via bristdeklarationen. Arbetet har även 

beskrivit vad en bristdeklaration är och behandlat vissa anslutande juridiska problem. Det 

har visats att bristdeklarationen ”håller tillbaka” expansionen av säljarens risksfär och det 

har argumenterats för att bristdeklarationen rimligtvis måste uppfylla vissa krav för att få 

den ansvarsbegränsande verkan som typiskt sett eftersträvas. 

Som framgår av det framförda, är det inte alltid helt enkelt att reda ut vem av köpare och 

säljare som ska ansvara för en viss brist i målföretaget eller hur köparens kännedom om 

brister innan avtalsslutet ska påverka parternas ansvar. På grund av företagsförvärvets in-

neboende komplexitet är det på sin plats att sträva efter förenkling och förtydligande i för-

värvsprocessen. Ett allmänt råd är därför att i möjligaste mån ange i aktieöverlåtelseavtalet 

om företagsbesiktning skett, vad som besiktats, vad som inte kunnat besiktas och hur kö-

parens kännedom om förhållanden ska behandlas. Det är även påkallat att parterna kom-

mer överens om att en bristdeklaration ska lämnas om det är aktuellt och att parterna då i 

förekommande fall inför en reglering om detta i avtalet – allt för tydlighets skull. 

Några korta argument de lege ferenda har vidare anförts. KöpL:s bestämmelser om fel i 

köpobjektet samt köparens undersökning är inte anpassade varken för köp av mindre pos-

ter av aktier eller köp av hela företag. Med tanke på företagsförvärvets centrala position i 

samhället är det önskvärt med bestämmelser som är avsedda för denna specifika typ av köp 

och som tar i beaktning olika förekommande intressen och företagsförvärvets heterogena 

karaktär. Framtida studier kan förslagsvis fokuseras på lämpligheten i att företagsförvärvet 

regleras av regler som inte är anpassade till dess specifika karaktär och lämna förslag till 

förbättring. Av vidare intresse är att problematisera kring bristdeklarationen och dess plats i 

svensk rätt. Den nuvarande ordningen, där bristdeklarationen förefaller användas frekvent i 

praktiken men där reglering av den eller dess juridiska konsekvenser saknas, är inte särskilt 

tillfredsställande – praktiken ligger före teorin. 
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