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Sammanfattning 
Intresset för att köpa ett aktiebolag väcks oftast på grund av den externa 
information som finns tillgänglig om företaget. Att köpa en verksamhet är 
dock förenat med vissa risker. Det gäller för köparen, som inte känner till 
verksamheten i detalj, och som därför kan få vissa överraskningar efter att 
han har betalat köpeskillingen. Men det gäller också för säljaren, som efter 
köpet inte vill bli ekonomiskt ansvarig för eventuella fel i den sålda 
verksamheten. För att utreda risker i samband med en aktiebolagsöverlåtelse 
bör köparen genomföra en due diligence.  
 
Due diligence är ett viktigt element i köparens möjligheter att avslöja risker 
vid en företagsöverlåtelse. Due diligence har ingen fastställd standard och 
omfattningen av undersökningen bestäms oftast med hänsyn till det enskilda 
förvärvet, bl a behoven hos köparen, potentiella risker i förvärvsobjektet, 
avtalsvillkor, tillgänglig information och tidsramar. Efter due diligence har 
utförts är köparen bättre informerad och förhandlingar om pris och 
köpeavtal kan påbörjas. 
 
I svensk doktrin är man oense om vilken lag som skall tillämpas beträffande 
fel vid aktieköp. I praxis och doktrin har man dock vanligen ansett att KöpL 
skall tillämpas både på aktierna samt reglera köpet av själva företaget. 
 
Vid ett aktieköp går det inte att uttala sig om köpeobjektets inre egenskaper, 
till följd av en identifiering av köpeobjektet. Därför kan det vara motiverat 
med en särskilt långtgående caveat emptorprincip vid ett aktiebolagsköp. 
Det är lämpligt att köparen i eget intresse förvissar sig om att köpeobjektet 
har de egenskaper som han förväntar sig. Genom att köparen genomför en 
due diligence uppfyller denne sin undersökningsplikt medan säljaren genom 
sin medverkan till due diligence fullgör sin upplysningsplikt. 
 
Genom due diligence kan köparen upptäcka eventuella fel. Om köparen inte 
genomför due diligence kan det innebära att han går miste om att, vid 
förekomsten av fel, göra några påföljder gällande. För omständigheter som 
säljaren ansvarar för har köparen dock ingen undersökningsplikt. 
 
Enligt doktrinen har säljaren överhuvudtaget inte någon självständig 
upplysningsplikt enligt KöpL:s bestämmelser, förutom då en allmän 
friskrivning skett och 19 § KöpL därför är tillämplig. Säljaren bör dock 
upplysa om sådana omständigheter som han fått kännedom om 
huvudsakligen i makt av sin ställning eller sitt särskilda förhållande till 
företaget. Säljaren är givetvis också upplysningsskyldig när 30 eller 33 §§ 
AvtL är tillämplig, om han vill undvika att avtalet blir ogiltigt. 
 
En viktig fråga i sammanhanget är i vilken utsträckning säljarens 
uppmaning begränsar till undersökning och vilka konsekvenser en 
undersökning som köparen genomför på eget initiativ får. Enligt 20 § KöpL 
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svarar inte säljaren för fel som köparen borde ha märkt vid en undersökning 
då köparen trots uppmaning underlåtit att genomföra sin 
undersökningsplikt. Att köparen inte har förmåga att bedöma handlingarna, 
trots säljarens uppmaning, kan inte åberopas till stöd för att frita köparen 
från följderna av underlåten undersökning. 
 
Felbegreppet brukar bestämmas med utgångspunkt i förutsättningsläran. Fel 
delas vanligen in i konkreta respektive abstrakta fel. Med ett konkret fel 
menas att köpeobjektet inte uppnår den standard som säljaren utlovat. Ett 
abstrakt fel innebär att köpeobjektets standard avviker från en abstrakt eller 
normal standard. I KöpL anges olika situationer när fel skall anses föreligga. 
Ett aktiebolag får anses vara extremt heterogent i jämförelse med andra 
köpeobjekt. Inget aktiebolag är i princip det andra likt och därmed är inte 
heller ett aktiebolagsköp det andra likt. Någon normalstandard för företag i 
allmänhet är svårt att fastställa. Trots detta kan det bli aktuellt med påföljd 
vid eventuell avvikelse från vad köparen med fog kunnat förutsätta. KöpL 
anger vilka påföljder köparen får göra gällande vid avvikelse. Prisavdrag 
kan vara en påföljd som lämpar sig bra i många fall vid fel i aktiebolag. 
Omleverans är uteslutet vid köp av samtliga aktier i ett aktiebolag. 
Skadestånd kan också bli aktuellt. 
 
Säljaren är skadeståndsansvarig för direkt skada oavsett om det föreligger 
en utfästelse eller inte. Säljaren står dessutom risken för avvikelser från 
utfästelser i form av garantier eller andra beskrivningar av förvärvsobjektet. 
Köparen står däremot risken för egenskaper som denne har kännedom om 
oavsett om de är en del av avtalet eller inte, samt övriga egenskaper som 
inte innefattats i avtalet. 
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1 Inledning 

1.1 Allmänt om ämnet 

Under de senaste åren har förekomsten av due diligence blivit allt vanligare 
i många industriländer. Förfarandet kommer ursprungligen från USA och 
Storbritannien och allt fler svenska företag inser vikten av att genomföra en 
due diligence i samband med företagsöverlåtelser. Begreppet due diligence, 
som även används i Sverige, är lånat från engelskan och betyder ”erforderlig 
omsorg”. Due diligence används vid företagssamgåenden, vid 
börsintroduktioner samt vid offentliga erbjudanden om aktieförvärv. 
Innebörden av due diligence är helt enkelt att företaget granskas.1 
 
En due diligence genomförs i samband med en företagsöverlåtelse, 
företrädesvis vid större förvärv. Due diligence används även då företag går 
samman, vid börsintroduktioner samt vid offentliga erbjudanden om 
aktieförvärv. Innebörden är att företaget granskas och syftet med 
granskningen är att kontrollera att förvärvsobjektet motsvarar köparens 
förväntningar och kan för denne innebära en typ av ansvarsförsäkring. För 
säljaren innebär däremot en due diligence en minimering av antalet 
utfästelser och garantier i överlåtelseavtalet. Omfattningen av en due 
diligence beror bl a på köparens erfarenhet och behov, storleken på det 
företag som skall förvärvas, priset och den tid som står till förfogande.2 
 
Det förekommer ett flertal olika typer av due diligence. En av dessa är så 
kallad finansiell due diligence som innebär att företagets redovisnings- och 
rapporteringssystem samt personal och dess anställningsförhållanden 
kartläggs. I detta fall är det vanligtvis revisionsfirmor som står för 
undersökningen och syftet är att utreda vilka kostnader och intäkter som är 
förenade med respektive område samt att fastställa nödvändiga åtgärder.3 
 
Vid en affärsinriktad due diligence genomförs en branschanalys där man 
undersöker företagets konkurrensförhållanden, potentiella nyetableringar 
och substitut samt köpares och leverantörers förhandlingsstyrka. Syftet är att 
utreda huruvida utvecklingen som köparen förväntar sig kommer att äga 
rum i verkligheten.4 
 
En annan variant av due diligence är legal due diligence som innebär att de 
avtal där företaget utgör part granskas. Arbetet genomförs oftast av en 
anlitad advokatbyrå som tolkar de juridiska konsekvenserna av avtalen samt 
granskar andra åtaganden, rättigheter och skyldigheter. Den anlitade 
advokatbyrån begär vanligtvis att säljaren skall tillhandahålla information 
                                                 
1 Kersby, s 143. 
2 Kersby, s 143 ff. 
3 Kersby, s 143. 
4 Kersby, s 143 f. 



 6

om företaget. Det är vanligt förekommande att specifika dokument, som rör 
hela företagets verksamhet, enligt en checklista används. När advokatbyrån 
fått dessa sker en granskning.5 
 
Det skall påpekas att alla delar av en due diligence hänger ihop samt att det 
oftast inte finns några tydliga gränser mellan de olika typer av due diligence 
som förekommer. För att kunna göra en rättvis bedömning måste hela 
företaget granskas, inte de isolerade delarna för sig.6  
 

1.2 Syfte och avgränsningar 

Tanken bakom detta arbete är att försöka redogöra för syftet med due 
diligence, men framför allt belysa hur köprättens regler kan inverka på 
företagsöverlåtelse, särskilt vid fel. Uppsatsen kommer främst att behandla 
legal due diligence och framför allt beröra KöpL:s felregler. Due diligence 
används även då företag går samman, vid börsintroduktioner samt vid 
offentliga erbjudanden om aktieförvärv. Detta har jag dock valt att inte 
behandla i denna uppsats, utan jag har valt att begränsa mig till överlåtelse. 
Jag har dessutom valt att utesluta börsnoterade aktiebolag. 
 

1.3 Frågeställningar 

De frågeställningar jag avser att behandla i denna uppsats är följande: 
 

- Kan man tillämpa KöpL:s regler analogt vid köp av aktiebolag? Om 
KöpL är tillämplig, kan då lagens regler tillämpas vid ett förvärv av 
aktierna i ett aktiebolag? Kan KöpL i så fall enbart tillämpas på de 
överlåtna aktierna eller är den också tillämplig på exempelvis fel i 
det sålda företaget?  

 
- Vad har köparen för rätt eller skyldighet att undersöka varan och hur 

långtgående skall i så fall denna undersökningsplikt sträcka sig?  
 

- Har säljaren en informationsplikt och hur långtgående är i så fall 
denna?  

 

1.4 Metod och material 

Metoden som jag använt mig av under detta arbete består främst av studier 
av litteratur, lagtext, förarbeten och rättspraxis. Tyvärr saknas i princip 
litteratur och praxis som berör det exakta ämnet, men studier har ändå 
kunnat göras då analogier kunnat göras från det material jag funnit. Det 

                                                 
5 Kersby, s 144 f. 
6 Kersby, s 144. 
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råder ingen enighet om rättsläget i doktrinen, men slutsatser har ändå kunnat 
göras.  

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds med ett avsnitt som behandlar de förberedelser som i regel 
görs innan en aktiebolagsöverlåtelse. I detta kapitel har jag även kort 
behandlat advokatens ansvar.  
 
I följande avsnitt behandlas KöpL:s tillämplighet och de regler som enligt 
KöpL är aktuella för ämnet. Uppsatsen behandlar främst KöpL:s regler 
avseende undersökningsplikt respektive upplysningsplikt. 
 
Resterande del av uppsatsen berör fel i aktiebolagsöverlåtelsen samt vilka 
påföljder som då är aktuella. 
 
Uppsatsen avslutas med mina egna kommentarer. 
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2 Förberedelser inför 
företagsöverlåtelsen 
Köparens intresse för ett aktiebolag väcks oftast på grund av den externa 
informationen som finns tillgänglig om företaget. Köparen kan ha 
identifierat bolaget genom en medveten sökprocess men kan också ha fallit 
sig helt naturligt, vilket kan vara fallet då ett företag avser att förvärva en 
konkurrent. Köparen vill dock vanligtvis företa en due diligence av det 
tilltänkta köpeobjektet, vilket kan innebära att internt material studeras. För 
säljaren är detta i allmänhet en känslig fråga eftersom köparen har möjlighet 
att avstå från affären. Innan due diligence påbörjas undertecknas därmed ett 
”letter of intent”. Meningen med detta dokument är att ge köparen 
möjlighet att över en period att förhandla fram ett slutligt köpeavtal på plats 
med säljaren. Det bör alltid finnas en möjlighet för köparen att dra sig ur 
affären om det under undersökningen skulle visa sig finnas väsentligt 
negativa förhållanden i företaget.7 Dessutom undertecknas en 
sekretessförbindelse. Köpet avslutas dock inte förrän due diligence är 
genomförd och syftet med detta är att resultatet av granskningen skall 
påverka värderingen av företaget och därmed förhandlingarna och i 
förlängningen den köpeskilling som parterna enas om. Det är en 
förutsättning för due diligenceundersökningen att köparen, och de han 
anlitar för att genomföra granskningen, har tillgång till information om 
företaget som inte är offentlig. En annan viktig del av due diligence är att 
träffa och samtala med företagets ledning, anställda, revisorer, samt kunder 
och leverantörer. Möjligen kan denna del av arbetet vara svår att genomföra 
p g a att parterna vill hemlighålla förhandlingarna så länge som möjligt, 
bland annat för att undvika oro och reaktioner från förvärvsföretagets 
kunder, leverantörer och konkurrenter. Resultatet av due diligence redovisas 
sedan i form av en rapport som den anlitade advokatbyrån eller 
revisionsbyrån sammanställt. Ett syfte med due diligence är att köparen 
försöker hitta omständigheter som kan leda till en sänkning av priset.8 
 
Det finns ingen fastställd standard för due diligence och omfattningen av 
undersökningen bestäms oftast med hänsyn till det enskilda förvärvet, bl a 
behoven hos köparen, potentiella risker i förvärvsobjektet, avtalsvillkor, 
tillgänglig information och tidsramar. Undersökningen bör fokusera på de 
områden som är viktiga för köparen att få kännedom om innan förvärvet. 
Om det är fråga om en finansiell köpare är det viktigt att utöver rent rättslig 
och finansiell information även få tillräcklig kommersiell förståelse för 
verksamheten.9 
 

                                                 
7 Johansson, s 87, Rodhe, s 12. 
8 Kersby, s 144 ff. 
9 Pettersson, Sevenius, s 32. 
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Undersökningens omfattning varierar beroende på vilken typ av köp det är 
frågan om. Bortsett från de omkostnadsmässiga aspekterna, som bör stå i 
rimligt förhållande till väsentligheten av de undersökta förhållandena, kan 
man som köpare inte vara tillräckligt grundlig i undersökningen.10 
 
Engelska och amerikanska köpare tillskriver due diligenceprocessen mycket 
stor betydelse, medan kontinentaleuropéer oftast inte har någon etablerad 
metod. I vissa asiatiska länder nedprioriteras den juridiska delen av due 
diligence till fördel för att bygga upp tillit mellan parterna. Det ställs stora 
krav på rådgivaren när det är fråga om två olika nationaliteter. Många 
transaktioner mellan två parter av olika nationalitet blir inte genomförda p g 
a att säljaren blir skrämd av köparens krav på due diligence och garantier, 
eller köparen känner sig osäker för att säljaren inte vill ge tillräcklig 
information om verksamhetens förhållanden och underliggande risker. 
Undersökningen är också beroende av vilken typ av verksamhet det är som 
skall undersökas. Säljaren vill dessutom sällan ge köparen ”fri tillgång” till 
företaget, innan ett slutgiltigt avtal är ingånget.11 
 
Det är i princip omöjligt att ställa upp entydiga regler för vad som är god 
standard för undersökningen, både nationellt och internationellt. Det är lite 
tveksamt om detta gäller nationellt, även det inte finns några klara regler i 
Sverige så följer due diligence ändå ett visst mönster, svårigheter inträder då 
det är fråga om köp mellan en svensk och en utländsk motpart. 
 

2.1 Hur avtal kommer till stånd 

Vid köp av aktiebolag är det tillräckligt med ett muntligt avtal. Det finns 
inga formkrav för avtal om köp av aktie. Dock är avtal om teckning av 
aktier i nybildat bolag eller vid nyemission formbundet, detta gäller även 
fastighetsbolag. När aktietecknaren skriver under en anmälan på 
stiftelseurkund respektive teckningslista är avtalet bindande för densamme. 
Anmälan får vara villkorad i begränsad omfattning annars är teckningen 
ogiltig. Om bolaget trots allt blir registrerat blir teckningen bindande och 
villkoren kan inte längre åberopas mot bolaget enligt 2 kap 12 § samt 13 kap 
13 § ABL.12 
 
Större aktieköp föregås vanligen av långa förhandlingar och i dessa fall kan 
det förekomma att parterna avtalar om att bundenhet skall uppstå i samband 
med att ett skriftligt avtal undertecknats, s k avtalad skriftform. Detta kan 
dock, enligt Hultmark, inte ses som handelsbruk eftersom aktieköpet i sin 
karaktär är väldigt individuellt.13 Ett problem är om förekomsten av ett 
skriftligt avtal innebär att detta är avsett att uttömmande reglera parternas 
åtaganden och att säljaren inte bär något ansvar för sådana uppgifter som 

                                                 
10 Grüning, Mosgaard, s 10. 
11 Grüning, Mosgaard, s 10. 
12 Hultmark, s 41. 
13 Hultmark, s 41. 
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han lämnat men som inte inflyter i det skriftliga avtalet. Vid företagsköp är 
det inte ovanligt att parterna uttryckligen kommer överens om detta i en s k 
”entire agreement clause”. En lämplig utgångspunkt kan vara att den 
skriftliga handlingens lydelse har företräde som tolkningsdatum framför 
andra tolkningsdata.14 
 
Aktiebolagsförvärvaren måste på egen risk göra en värdering av de aktier 
han har för avsikt att förvärva. Ett fel kan föreligga om de omständigheter 
som legat till grund för köparens värdering varit felaktiga.  
 

2.2 Advokatens ansvar samt 
skadeståndsansvar 

Advokater kan ådra sig ansvar för utförda rättsutredningar enligt ett flertal 
olika rättssystem, bl a kontraktsrättens skadeståndsregler och 
advokatsamfundets disciplinära regelsystem. Ansvaret bygger på 
culpaprincipen. En advokat kan även i vissa fall göras straffrättsligt ansvarig 
för sin rådgivning.15   
 
I många fall regleras skadeståndsskyldigheten i ett kontraktsförhållande i 
avtalet. Om så inte är fallet regleras denna istället av SkL. En avtalspart är 
skadeståndsskyldig gentemot motparten om han av oaktsamhet eller av 
vårdslöshet orsakar denne ekonomisk skada.16 Även om culpa inte 
föreligger kan skadeståndsskyldighet uppkomma t ex då ställda garantier 
inte uppfylls. SkL borde normalt vara tillämplig mellan advokat och klient 
vid ett uppdragsavtal som due diligence eftersom skadeståndsskyldigheten 
förmodligen inte är reglerad.  Skador som kan uppkomma till följd av en 
due diligence är vanligtvis ren förmögenhetsskada. I ett utomobligatoriskt 
förhållande förutsätts brottslig handling, medan ren förmögenhetsskada i ett 
kontraktsförhållande ersätts oberoende av om den vållats genom brott.17 
 
En grundläggande förutsättning för skadeståndsskyldighet är kravet på 
kausalitet mellan den skadebringande handlingen och skadan, kausaliteten 
skall dessutom vara adekvat. Vid culpabedömningen avgörs om den 
oaktsamme borde ha handlat annorlunda och för advokater föreligger ett 
höjt aktsamhetskrav. I avseendet due diligence finns det varken lag eller 
prejudikat som ger någon direkt vägledning om hur en advokat bör handla. 
Culpabedömningen bör därför genomföras med utgångspunkt av sedvana. 
God advokatsed utgör grunden för bedömningen och en fri bedömning 
kompletterad av regler och prejudikat som rör advokatansvaret generellt bör 
också kunna göras.18 
 

                                                 
14 Hultmark, s 41 f.  
15 Kersby, s 150. 
16 2 § 1 kap, 1 § 2 kap SkL. 
17 Kersby, s 150. 
18 Kersby, s 151. 



 11

Vid ren förmögenhetsskada fyller skadeståndsansvaret ungefär samma 
funktion som ett straff som sanktion mot ett av rättsordningen ogillat 
handlande. Förhållandena vid person- och sakskada är annorlunda än vid 
ren förmögenhetsskada. Vid person- och sakskada har försäkringar större 
roll än vid förmögenhetsskada eftersom en eventuell försäkring oftast endast 
täcker en mindre del av förlusterna. 19 I due diligencesammanhang rör det 
sig vanligtvis om stora ekonomiska förluster och rätten till skadestånd är då 
ofta mindre värdefull eftersom skadevållaren oftast har begränsade 
möjligheter att ersätta förlusterna. 
 

2.2.1 Culpabedömingen 

Culpabedömningen vid immateriella tjänster är ofta komplicerad. En rad 
omständigheter, som är specifika för en advokats ansvar, måste tas under 
beaktning för huruvida en advokat handlat culpöst. Först och främst måste 
beaktas att uppdraget är utfört av en juridiskt kunnig person och att 
culpabedömningen avser felaktiga upplysningar om gällande rätt. Därefter 
måste beaktas att upplysningar om gällande rätt ofta bildar underlag för 
beslut om att vidta åtgärder. Vidare måste också hänsyn tas till sådana 
faktorer som allmänt är av vikt vid prövning av ansvarsfrågor, t ex särskilda 
avtalsvillkor och arvodets storlek. En annan faktor att beakta vid 
culpabedömningen är att advokater har ett proffessionsansvar, det vill säga 
att de i sin egenskap av juridiska experter har ett ansvar präglat av de 
specialistkunskaper en advokat förutsätts ha. Ganska strikta krav bör ställas 
på en advokat som åtar sig ett juridiskt uppdrag.20 
 
Ansvarets räckvidd och innebörd påverkas även av tillitsprincipen. Denna 
princip bygger på att personer utan juridisk kunskap skall kunna anförtro 
advokater rättsliga problem och kunna lita på advokatens besked. 
Culpabedömningen måste därför i viss mån ske under hänsynstagande till 
kontraktsparternas olika förutsättningar att lösa rättsfrågor. Självklart 
varierar också advokatens ansvar beroende på den enskilda advokatens 
kunskap.21 
 
Förutom ovanstående faktorer har dessutom uppdragets svårighet betydelse 
för bedömningen huruvida en advokat vållat sin klient förmögenhetsskada 
genom vårdslöshet. Här skiljs mellan metodansvar och resultatansvar. 
Metodansvar är det enda ansvaret som aktualiseras vid ett due diligence-
uppdrag. Även tiden som advokaten haft till sitt förfogande för att 
genomföra uppdraget påverkar culpabedömningen. Det är för övrigt klienten 
som har bevisbördan för att han verkligen gjort ekonomisk förlust till följd 
av advokatens handlande.22 
 

                                                 
19 Hellner, Skadeståndsrätt, 1995, s 58. 
20 Kersby, s 155. 
21 Kersby, s 156. 
22 Kersby, s 156 f. 
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2.2.2 Ansvarsbegränsing för advokaten vid due diligence 

En advokats ansvar kan förvisso begränsas. Advokaten måste då klargöra 
osäkerheter och risker med ett visst handlande. Om klienten sedan väljer ett 
osäkert alternativ kan han inte göra gällande att advokaten förfarit vårdslöst 
vid rådgivningen. Det skall dock påpekas att advokaten inte kan friskriva sig 
från ansvar hur långt som helst eftersom långtgående friskrivningar strider 
mot advokatens lojalitetsplikt. Endast begränsade och preciserade 
friskrivningar bör kunna tillåtas om rättsläget är komplicerat. Friskrivningar 
bör dock aldrig sträcka sig längre än professionsansvaret.23 
 
Advokaten och klienten bör i detalj komma överens om vad uppdraget skall 
innefatta. Uppdragets innehåll bör därefter preciseras i ett skriftligt avtal. 
Avtalet begränsar advokatens ansvar. Utformningen av due 
diligencerapporten, vari resultatet redovisas, är en annan möjlighet att 
begränsa ansvaret för advokaten.24 
 

2.2.3 Culpabedömingen i skadeståndsmål i samband med 
due diligenceuppdrag 

Genomförandet av en due diligence innebär regelmässiga upplysningar om 
gällande rätt. Syftet med due diligence är att resultatet av denna skall 
användas som ett beslutsunderlag. Aktsamhetskravet på en advokat som 
genomför ett due diligenceuppdrag är relativt högt på grund av att det 
vanligtvis rör sig om ett kvalificerat och omfattande uppdrag. Uppdraget 
skall utföras med särskild skicklighet och de advokater som anlitas för ett 
due diligenceuppdrag är vanligtvis att anse som specialister på området. 
Undersökningens utförande måste vara så tydligt att risken för 
missuppfattningar och felaktiga tolkningar av resultatet minimeras. Hänsyn 
måste tas till den skillnad som föreligger mellan advokaten och klienten vad 
gäller juridiska kunskaper.25  
 
Vid en due diligence kan inte allt granskas, utan uppdraget måste på något 
sätt begränsas. Ett exempel på en begränsning som kan förekomma redan 
vid uppdragsavtalets utformning är att endast avtal som rör ett visst 
minimibelopp skall granskas.26 

                                                 
23 Kersby, s 158-159. 
24 Kersby, s 159. 
25 Kersby, s 160-162. 
26 Kersby, s 161. 
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3 Aktiebolagsköp i förhållande 
till köprätten 
KöpL är tillämplig såväl vid köp av varor som vid aktieköp. Detta står i 
förarbetena till KöpL och i 1 § KöpL.27 Köparen har en undersökningsplikt 
vilken uttrycks genom caveat emptor-principen, ”köparen må akta sig”. 
Köparen har med andra ord inga rättigheter i utgångsläget, utan måste förlita 
sig på sina egna undersökningar och i vissa fall säljarens garantier. Efter 
köpet kan köparen inte åberopa fel som han borde ha upptäckt vid köpet. 
Undersökningsplikten reduceras dock i samma utsträckning som säljaren 
lämnar upplysningar eller garantier till köparen. Detta har vid ett flertal 
tillfällen fastställts av HD. Säljaren har dock i många fall upplysningsplikt, 
även detta har uttalats av HD.28  
 

3.1 Vilken lag är tillämplig? 

I svensk doktrin är man oense om vilken lag som skall tillämpas beträffande 
fel vid aktieköp. I rättsfall och doktrin har man dock vanligen ansett att 
KöpL skall tillämpas både på aktierna samt reglera köpet av själva företaget. 
Då ett köp avser samtliga aktier i ett aktiebolag skall det i praktiken 
uppfattas och behandlas som ett förvärv av en rörelse.29 Johansson hävdar 
att om aktiebolagsöverlåtelsen ses ur ett associationsrättsligt perspektiv så är 
det långtifrån självklart att  
 

”exempelvis en övervärdering av ett aktiebolags tillgångar skall drabba 
en aktieägare på så vis att denne, vid en eventuell försäljning, svarar för 
felet på köprättslig grund. Tvärtom anser jag att den ansvarsfördelning 
mellan bolagsorganen som aktiebolagslagen ger, snarast borde tyda på 
motsatsen.”30  

 
Olika synpunkter om KöpL:s tillämpning har dock gjorts gällande. Vissa 
anser att KöpL skall vara tillämplig på alla typer av aktieöverlåtelser, men 
även åsikten att 1 kap 9 § 2 st SkbrL skall vara tillämplig finns. I praxis har 
1 kap 9 § 2 st SkbrL ej tillämpats på aktiebolagsöverlåtelser, vilket däremot 
är fallet vad gäller KöpL:s felregler.31 Sammanfattningsvis kan tre 
ståndpunkter gällande företagsöverlåtelse kontra aktieöverlåtelse finnas:  
 

- Den första ståndpunkten, som omfattas av Lindskog och Hultmark, 
innebär att KöpL är tillämplig på alla typer av aktieköp. I vissa fall 
kan dock aktien anses såld med ett begränsat felansvar för säljaren. 

                                                 
27 KöpL 1 §. 
28 Kersby, s 145. 
29 Johansson, s 91. 
30 Johansson, s 91. 
31 Lindskog, s 104. 



 14

Till stöd för denna ståndpunkt kan hänvisas till praxis där 
bedömningen har avsett samtliga aktier i företaget.32  

 
- Den andra ståndpunkten står Karnell för och enligt denna ställs krav 

på så många aktiers övergång att ett praktiskt bestämmande 
inflytande lämnar säljaren. Då en faktisk minoritet p g a övriga 
aktieägares osämja kan utgöra en praktisk majoritet kan en aktiepost 
som medför ett sådant inflytande vara av mycket varierande 
storlek.33 

 
- Den tredje ståndpunkten står Johansson för, och enligt Åhman är 

denna ståndpunkt den mest långtgående. Johansson anser att antalet 
överlåtna aktier saknar betydelse och tillmäter istället det faktum att 
säljaren vid överlåtelsetidpunkten utövade ett bestämmande 
inflytande över företaget avgörande vikt. Om säljaren har ett sådant 
inflytande skall, enligt detta resonemang, KöpL:s regler om fel 
tillämpas. Stöd för detta påstående söker Johansson i 1 kap 2 § 
ABL.34 Åhman anser att KöpL bör tillämpas i de fall köpet rör större 
delen av i företaget insatt kapital och köparen genom köpet uppnår 
bestämmande inflytande i företaget.35   

 
Det yttersta skälet till att KöpL skall tillämpas är att tillgodose principen att 
lika fall skall behandlas lika. Mot bakgrund av detta måste 
överlåtelsesituationen beaktas i sin helhet. Det går ej att begränsa sig till att 
enbart se till antalet överlåtna aktier eller vilka dispositionsmöjligheter 
överlåtaren har beträffande överlåtelseobjektet. De kriterier som enligt 
Åhman bör vara relevanta är att överlåtelsen tagen för sig medför ett 
ägarbyte av större delen av i företaget insatt kapital och att köparen genom 
överlåtelsen uppnår ett bestämmande inflytande i företaget. Åhman anser att 
en överlåtelse av aktier (mindre del där ovanstående krav ej är uppfyllda) 
skall behandlas enligt 1 kap 9 § 2 st SkbrL istället för KöpL.36 Jag är 
benägen att hålla med om detta. 
 
Åhman ger uttryck för uppfattningen att en företagsöverlåtelse med 
användande av aktier föreligger då ett på aktieinnehav grundat faktiskt 
bestämmande inflytande lämnar säljaren som kan vara en eller flera på visst 
sätt förbundna personer och tillkommer köparen, som kan vara en person 
eller en grupp personer, (vars/vilkas syfte är att erhålla kontrollen över 
företaget och dess tillgångar) och större delen av i företaget insatt kapital 
byter ägare genom överlåtelsen tagen för sig. Övriga fall skall normalt 
betraktas som rena aktieöverlåtelser för vilka 1 kap 9 § 2 st SkbrL gäller i 
hänseendet av fel.37 
 
                                                 
32 Hultmark, s 84 f, 88, NJA 1945 s 305, s 309 ff. 
33 Åhman, s 480. 
34 Johansson, s 91, Åhman, s 480.  
35 Hultmark, s 84 f, 88. 
36 Åhman, s 481 f. 
37 Åhman, s 482 f. 
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Enligt 29 kap 1 § ABL är det styrelse och VD som skall svara för skada som 
åsamkats bolaget eller aktieägare. Även revisor svarar för eventuella skador 
på liknande sätt som styrelse och VD enligt 29 kap 2 § ABL. Likaså kan en 
aktieägare, enligt 29 kap 3 § ABL, bli skadeståndsskyldig om han 
medverkar till överträdelse av ABL eller bolagsordningen. En förutsättning 
är dock att överträdelsen skett uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. 
Johanssons uppfattning är att en person enbart i sin egenskap av aktieägare 
varken har skyldighet eller möjlighet att sätta sig in i ett aktiebolags inre 
förhållanden så grundligt att ett köprättsligt ansvar för exempelvis företagets 
redovisning kan vara motiverat.38  Det enda förhållandet där det tycks vara 
motiverat att en aktieägare skall ansvara för företagets standard enligt 
köprättens regler, är när det finns en ensam eller möjligen ett fåtal 
aktieägare till företaget. Denna har ju möjlighet att på ett helt annat sätt ha 
insyn i företaget.39  
 
Det är i praxis fastslaget att vid en försäljning av samtliga aktier i ett 
aktiebolag, där aktierna kontrolleras av en person, skall KöpL:s fel- och 
preskriptionsregler följas. HD fastställde att KöpL:s reklamationsregler vilar 
på tanken att omsättningen är betjänt av en relativt snabb reglering av 
kontrahenternas mellanhavanden; sådan hänsyn gör sig gällande även med 
avseende på köp av det slag varom i målet var fråga. Mera allmänt kan 
sägas, att det måste betecknas som önskvärt att beträffande ett och samma 
köp enhetliga reklamations- och preskriptionstider gäller i fråga om fel, som 
omfattas av garantiåtagande, och fel som faller utanför åtagandet. Slutsatsen 
blir att ett garantiåtagande sätts ur spel om köparen reklamerat för sent.40  
 
Sammanfattningsvis kan därmed konstateras, att KöpL, men inte SkbrL, är 
formellt tillämplig på aktiebolagsköp, att man i rättspraxis tillämpat KöpL:s 
felregler vid aktiebolagsköp, men inte SkbrL, att uppfattningen i doktrin 
varierar beträffande vilken av lagarna som är lämplig, samt att de 
lämplighetsöverväganden som legat till grund för SkbrL:s felansvar inte gör 
sig gällande med större styrka avseende just aktiebolagsköp i förhållande till 
andra typer av köp där KöpL otvivelaktigt är tillämplig. 41 Slutsatsen blir 
därmed att KöpL är tillämplig på alla typer av aktieköp, oberoende av om 
det är fråga om köp av samtliga eller endast ett fåtal aktier i bolaget. 
 

3.2 Due diligence i förhållande till KöpL:s 
regler 

Vid ett aktieköp går det inte att uttala sig om köpeobjektets inre egenskaper, 
till följd av identifieringen av köpeobjektet (aktiebolagets namn). Det kan 
därmed vara motiverat med en särskilt långtgående caveat emptorprincip vid 
ett aktieköp. Det är därför lämpligt att köparen i eget intresse förvissar sig 

                                                 
38 Johansson, s 91. 
39 Johansson, s 91 f. 
40 NJA 1976 s 341, s 351 ff. 
41 Hultmark, s 88 f. 
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om att köpeobjektet har de egenskaper som han förväntar sig.42 Genom att 
köparen genomför en due diligence uppfyller denne sin undersökningsplikt 
medan säljaren genom sin medverkan till due diligence fullgör sin 
upplysningsplikt. Det skall dock påpekas att en due diligence ofta sträcker 
sig betydligt längre och djupare än undersöknings- respektive 
upplysningsplikten inom köprätten.43 
 
Vid due diligence har dock tidigare ett problem uppstått p g a att 
genomförandet skulle innebära ett brott mot BörsL:s långtgående 
informationsplikt. Kurspåverkande information skall, enligt en 
grundläggande princip, normalt lämnas till alla av aktiemarknadens aktörer 
samtidigt. Problemet består häri att den som genomför en due diligence 
måste ha tillgång till en del uppgifter som inte är offentliga. Sedan 1990-
talet har dock Stockholms fondbörs godtagit selektiv informationsgivning 
under vissa omständigheter. Uppgiftslämnande vid förhandlingar med 
blivande köpare utgör en sådan omständighet som godkänns. Det skall 
påpekas att undantaget endast gäller i särskilda fall och skall tillämpas med 
stor restriktivitet. Due diligence hamnar dock under exempel för särskilda 
fall.44 Detta avser dock endast börsnoterade aktiebolag, och dessa skall ej 
behandlas här. 
 

3.3 Köparens undersökningsplikt 

Undersökningsplikten vid ett köp innebär att köparen är skyldig att 
undersöka köpeobjektet så att han upptäcker eventuella fel. Om köparen inte 
undersöker objektet kan det innebära att han går miste om att, vid 
förekomsten av fel, göra några påföljder gällande.45 
 
KöpL fungerar som bakgrundsrätt till de flesta köprättsliga avtal som ingås i 
vårt samhälle. Lagen är dispositiv. Köparens undersökningsplikt beträffande 
köpeobjektet är förknippad med frågan om vad som skall anses utgöra ett fel 
hos objektet.46 (Om fel se kapitel 5) 
 
För omständigheter som säljaren ansvarar för har köparen ingen 
undersökningsplikt. Köparen har ej, enligt KöpL:s utgångspunkt, någon 
undersökningsplikt före köpet utan kan utgå från att godset i dessa 
avseenden är felfritt. Detta gäller enbart fritt såvida säljaren inte uppmanat 
till undersökning enligt 20 § KöpL. För att undersökningsplikten skall 
utlösas är det tillräckligt att säljaren förevisar godset eller håller det 
tillgängligt för granskning. 20 § KöpL aktualiseras också genom att köparen 
själv tar initiativ till undersökningen. Undersökningsplikt kan dessutom 
uppkomma genom handelsbruk eller annan sedvänja.47 Köparen bör dock 
                                                 
42 Kersby, s 145-146. 
43 Kersby, s 146. 
44 Kersby, s 146. 
45 Johansson, s 81. 
46 Johansson, s 81-83. 
47 Hultmark, s 173 ff, Prop 88/89:76, s 94, Sevenius, 2002, s 20. 
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undersöka förhållanden som säljaren friskrivit sig från, även om praxis 
generellt förhåller sig restriktiv i förhållande till friskrivningar (Se NJA 
1941 s 205 och NJA 1983 s 808 som behandlas nedan).48  
 
Det är dock viktigt att köparen fullgör sin undersökningsplikt eftersom han 
inte i efterhand kan åberopa fel som borde ha upptäckt vid undersökningen. 
Detta har fastställts i praxis enligt NJA 1945 s 305 där samtliga aktier i ett 
fastighetsbolag hade sålts med garanti att bolaget var ägare till en 
stadsfastighet vilken i befintligt skick ingick i köpet. Köparen yrkande på 
skadestånd sedan det framkommit brister i fastigheten och säljaren 
underlåtit att upplysa köparen om dessa. Syftet med de i köpekontraktet 
upptagna garantierna och utfästelserna hade, enligt köparen, varit att 
köparen inte skulle förorsakas några utgifter för fastigheten vilka hade sin 
grund i förhållanden som förelegat innan tillträdet av fastigheten ägde rum. 
Domstolen fann att säljaren inte skulle utge skadestånd motsvarande 
kostnaden för att uppföra en ny skorsten. Detta kom domstolen fram till p g 
a att köparen hade företagit en besiktning av fastigheten innan tillträdet då 
ej upptäckt felet.49 
 
20 § 2 st KöpL reglerar uttryckligen ett sätt för köparen att vinna insikt; 
Köparen får inte åberopa fel som framkommit vid en undersökning eller 
som köparen borde ha märkt vid undersökningen. Detta stadgande har 
följaktligen direkt relevans för due diligence. 
 

3.3.1 Vad skall undersökas vid ett aktiebolagsförvärv? 

 
Vid köp av aktiebolag gör köparen en värdering av företaget. Att köparen på 
eget initiativ värderar aktiebolaget innebär inte att han måste gå till grunden 
och undersöka riktigheten av samtliga antaganden som ligger till grund för 
värderingen. Det kan dock vara svårt att skilja mellan värdering och 
undersökning enligt 20 § KöpL. Om köparen företar en värdering, kan det 
ligga nära till hands att han utvidgar undersökningen. För säljaren kanske 
det inte faller sig naturligt att i en sådan situation särskilt anmoda köparen 
att företa en undersökning enligt 20 § KöpL. Det kan därmed antas att det 
vid aktiebolagsköp alltid är underförstått att köparen skall göra en 
undersökning enligt 20 § KöpL.50 
 
Hur långtgående undersökningsplikten är vid aktiebolagsöverlåtelse är ger 
lagtexten ej något besked om. Utgångspunkten för undersökningspliktens 
omfattning måste dock, enligt Hultmark, vara det sätt på vilket 
undersökningsplikten aktualiserats. Om säljaren t ex uppmanat köparen att 
kontrollera att lagret redovisats korrekt i ett bokslut, inskränker sig köparens 
undersökningsplikt till just detta förhållande. Om köparen t ex haft 

                                                 
48 Sacklén, s 832 f, 840. 
49 NJA s 1945 s 305, s 309 ff. 
50 Hultmark, s 175. 
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anledning att misstänka att verksamheten saknar erforderliga 
myndighetstillstånd, skall förekomsten av rådighetsinskränkningar 
undersökas. En sådan misstanke leder inte till att köparen dessutom måste 
kontrollera att räkenskaperna upprättats i enlighet med god redovisningssed. 
Säljaren svarar, oavsett garanti, för att redovisningen är upprättad i 
överensstämmelse med ABL, BFL och god redovisningssed. Ett problem är 
dock att köparen vanligtvis endast har rätt att ta del av den externa 
redovisningen. Ett företag har dessutom ofta en intern redovisning men är 
inte skyldig att upprätta denna efter någon speciell form. Den interna 
redovisningen görs oftast enbart för intressenter i bolaget. Köparen bör vara 
medveten om redovisningens begränsningar, men måste ändå kunna förlita 
sig på att redovisningen är upprättad enligt de riktlinjer som BFL och ABL 
ställer upp. Enligt dessa skall t ex tillgångar värderas lågt enligt lägsta 
värdets princip och skulder skall värderas högt. Härmed kan uttryckas att 
det finns en viss minimistandard som en köpare skall kunna förutsätta att 
företagets tillgångar upprätthåller.51  
 
I de fall köparens undersökningsplikt aktualiseras på ett mer generellt sätt är 
det svårt att uttala sig om hur omfattande undersökningen skall vara. Med 
generellt sätt menas t ex att säljaren håller bolagets räkenskaper tillgängliga 
för granskning eller köparen själv tagit initiativ till undersökningen. Hur 
omfattande undersökningen skall vara skall bedömas med hänsyn till i vad 
mån omständigheterna är lätta eller svåra att undersöka, köparens 
sakkunskap, kostnaden för en undersökning samt i vad mån säljaren agerat 
på ett sätt som kan inskränka undersökningsplikten.52 Enligt NJA 1979 s 
790 behöver köparen inte undersöka förhållanden som medför stora fysiska 
ingrepp.53 
 
I frågan om vilken omfattning undersökningsplikten har efter köpet skall 
man som huvudregel, enligt Johansson, av en köpare kunna kräva att denne 
senast i anslutning till det årsbokslut som följer närmast efter köpet skall 
undersöka företaget och i förekommande fall även påtala eventuella fel i 
detta.54  

3.3.2 Verkan av due diligence 

Eftersom köp av företag kan vara en mycket komplicerad transaktion och 
inte sällan är bland de mest betydelsefulla enskilda affärshändelserna i en 
verksamhet är det är viktigt att veta vad som i själva verket köps. I den 
inledande fasen identifieras och utvärderas företaget utifrån köparens 
strategiska behov. Utvärderingen sker oftast på basis av publika 
informationskällor. Företagsvärderingen är i detta skede viktig för köparens 
fortsatta intresse. Due diligence är viktig för att köparen skall få en 
fördjupad kännedom om hur väl förvärvsobjektet stämmer överens med 

                                                 
51 Hultmark, s 179, Johansson, s 100 ff. 
52 Sevenius, 2002, s 21. 
53 NJA 1979 s 790, s 793. 
54 Johansson, s 106, 110. 
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hans förväntningar. Efter due diligence har utförts är köparen bättre 
informerad och förhandlingar om pris och köpeavtal kan påbörjas.55  
 
Som ovan nämnts är KöpL formellt tillämplig på förvärv av aktier enligt en 
majoritet av den juridiska doktrinen. KöpL är en dispositiv lag vilket medför 
att avtalet ger de villkor som gäller mellan parterna. Först om avtalet inte 
reglerar parternas förpliktelser träder KöpL in. Enligt KöpL:s felregler kan 
det därför vara ofördelaktigt, sett i ett strikt juridiskt perspektiv, för köparen 
att begära och utföra en due diligence utan att en sådan undersökning 
påkallats av säljaren. Men även associationsrättens bestämmelser om 
styrelseansvar har en roll i frågan om motiven till varför due diligence bör 
utföras. Ett aktiebolags styrelse bär skadeståndsansvar för skada som 
åsamkas bolaget med uppsåt eller genom oaktsamhet enligt 15 kap 1 § ABL. 
Skadeståndsansvar för företagsledningen kan bl a uppkomma i samband 
med investeringar i affärsprojekt utanför den normala affärsverksamheten 
som utmärks av stor risk, oklar finansiering och komplexitet. Detta är 
egenskaper som vanligen kännetecknar ett företagsförvärv.56 
 
Normalt innefattar en due diligence en analys av kommersiell, finansiell och 
rättslig information. Det är mycket viktigt att fastställa om det finns brister i 
köpeobjektet som kan förändra förhandlingarna vad gäller pris och andra 
avtalsvillkor. Om köparen kommer fram till att han vill köpa verksamheten 
kommer han också att överväga om de erhållna uppgifterna kommer att 
medföra en nedsättning av köpeskillingen eller om han skall begära vissa 
garantier från säljaren för att minimera de risker som inte omedelbart kan 
upptäckas.  Det görs även en framåtriktad analys som behandlar prognoser 
och potentiella marknadshändelser. Informationen hämtas från 
bolagshandlingar, avtal, redovisningshandlingar, interna rapporter, 
korrespondens, bokföringsmaterial etc. Due diligence inriktas i praktiken på 
att upptäcka väsentliga problem, d v s finna problem och risker i 
förvärvsobjektets affärsmässiga, finansiella eller rättsliga beskaffenhet, 
varför förvärvet kanske inte skall genomföras eller riskerar att fördyras. Det 
skall dock påpekas att iakttagelserna även kan vara positiva och på så sätt 
ökar eller bekräftar köpeobjektets värde för köparen. Den kommersiella och 
tekniska delen är en av de viktigaste delarna i förbindelsen med en due 
diligence då det är avgörande att värdera om verksamheten uppfyller 
köparens strategiska och kommersiella mål, här görs vanligen en s k 
SWOT-analys. Förhållanden som placering på marknaden, d v s 
marknadsstyrka, och strategisk position är väsentligt att få fastställt i 
SWOT-analysen.  SWOT står för strengths, weaknesses, opportunities och 
threaths.57 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att due diligence är ett viktigt element i 
köparens möjligheter att avslöja risker vid en företagsöverlåtelse. Det visar 
sig att det ofta är okunskap och därmed en felaktig beslutningsgrund som är 

                                                 
55 Pettersson, Sevenius, s 30 f. 
56 Pettersson, Sevenius, s 31 f. 
57 Grüning, Mosgaard, s 9, Pettersson, Sevenius, s 32. 
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orsaken till misslyckade verksamhetsköp. Due diligence bör planläggas och 
styras för att köparen skall få ett optimalt utbyte av processen. Det är bl a 
viktigt att inte överlåta till säljaren att diktera villkoren för innehållet av 
undersökningen. En systematisk due diligence är ofta en förutsättning för att 
kunna formulera precisa garantibestämmelser i kontrakten, vilket är både i 
köparens och säljarens intressen. 
 

3.3.3 Köparens sakkunskap 

Vad en köpare bort märka vid undersökningen beror på hans sakkunskap. 
Den sakkunskap som en köpare skall förutsättas inneha är något som styrs 
av om köpet skall betraktas som ett handelsköp eller ett civilt köp. Köparen 
kan antas inneha en större sakkunskap vid ett handelsköp då större krav kan 
ställas på professionella köpare.58 Johanssons slutsats är att det generellt vid 
köp av företag kan förutsättas, bl a på grund av köpeobjektets komplexa 
natur, att köparen dels genomför en tämligen ingående undersökning samt 
att han därvid har tillgång till nödvändig sakkunskap inom 
redovisningsområdet. Därutöver bör kunna krävas att köparen skall ha viss 
kännedom om de särskilda förhållanden som råder i den bransch vilken 
företaget är verksam, åtminstone om förhållandena är av betydelse vid 
bedömningen av bolaget. Om det för undersökningspliktens fullgörande 
även krävs värdering av t ex bolagets fastigheter och maskinpark måste det 
även kunna förutsättas att köparen innehar nödvändig sakkunskap.59 
 

3.4 Säljarens upplysningsplikt 

Enligt doktrinen har säljaren överhuvudtaget inte någon självständig 
upplysningsplikt enligt KöpL:s bestämmelser, förutom då en allmän 
friskrivning skett och 19 § KöpL därför är tillämplig. Den anförda 
uppfattningen synes, enligt Sacklén, rimlig såtillvida att det kanske är 
mindre lyckat att beteckna säljarens möjlighet att undgå felansvar enligt 17 
§ 3 st KöpL genom att upplysa köparen om de rätta förhållandena. 
Uppfattningen sträcker sig emellertid längre och grundar sig på antagandet, 
att vad köparen med fog kan räkna med att bli upplyst om enligt 19 § 2 st 2 
mom KöpL är precis motsatsen till det som kan förutsättas enligt 17 § 3 st 
KöpL. Köparen skulle enligt detta betraktelsesätt ha fog för att förvänta sig 
en upplysning från säljaren endast avseende avvikelser hos varan från vad 
han med fog kan förutsätta, och säljarens vetskap om köparens obefogade 
förväntningar skulle således sakna köprättslig relevans. Ett visst stöd för ett 
fristående säljaransvar vid ond tro kan hämtas från NJA 1991 s 808.60  
 
Säljaren bör upplysa om sådana omständigheter som han fått kännedom om 
huvudsakligen i makt av sin ställning eller sitt särskilda förhållande till 
företaget. Köparens undersökningsplikt medför praktiskt mycket viktiga 
                                                 
58 Johansson, s 103. 
59 Johansson, s 104. 
60 Sacklén, s 827, NJA 1991 s 808, s 808 ff. 
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begränsningar i sammanhanget. Vid sin undersökning av företaget och dess 
verksamhet upptäcker köparen inte sällan förhållanden vilka i och för sig är 
av sådan natur att de skulle kunna omfattas av säljarens upplysningsplikt. 
Det följer emellertid av 20  § 1 st KöpL att köparen såsom fel ej kan 
åberopa omständigheter som han vid sin undersökning borde ha upptäckt, 
men ändå förbisett. Om köparen saknar fog för sina förväntningar om 
upplysningar följer att fel överhuvudtaget inte föreligger enligt 19 § 1 st 2 
mom KöpL. Bakgrund till detta är att säljaren saknar möjlighet att bedöma 
vad köparen i samband med sin undersökning verkligen har eller inte har 
upptäckt.61 
 
Säljaren är givetvis också upplysningsskyldig när 30 eller 33 §§ AvtL är 
tillämplig, om han vill undvika att avtalet blir ogiltigt. Denna 
upplysningsskyldighet kan slå till, även om köparen varit alltför godtrogen, 
det räcker att han faktiskt blivit lurad eller utnyttjad. Rättsföljden stannar 
inte heller alltid vid ogiltighet. Om avtalet fullgjorts, kan en återgång vara 
ringa attraktiv för den förfördelade. I sådana fall – men även annars - bör 
han kunna hävda att bindande avtal föreligger i enlighet med hans egen 
förhoppning om varan. Den förfördelade brukar anses ha rätt till skadestånd 
för det positiva kontraktsintresset vid svek, eventuellt även vid handlande i 
strid mot tro och heder, varför steget till att lägga det klandervärda 
handlandet till grund för ett köprättsligt fel inte är stort. Enligt Håstad bör 
KöpL inte ha inskränkt möjligheten att grunda fel på ohederlig eller i annat 
fall klandervärd tystnad vid vetskap om ett ”fel”, men upplysningsplikten 
står på egna ben och behöver inte stödjas på en analogi från 19 § KöpL.62 
 

3.4.1 Betydelsen av säljarens onda tro 

Säljarens ansvar för fel är strikt i den mening att han ansvarar oavsett om 
han var medveten eller omedveten om felet. Om köparen kände till felet 
undgår emellertid säljaren ansvar. Köparen får kunskap om varans standard 
genom att undersöka objektet, men kan också få kunskap genom säljarens 
upplysningar. En upplysning medför att säljaren undgår ansvar för fel. 
Enligt Martinson bör begreppet upplysningsplikt reserveras för fall där 
säljarens onda tro utgör grunden för ansvar. Det bör vara fråga om fall där 
säljaren inte kan göras ansvarig på någon annan grund än just det faktum att 
han är i ond tro.63 
 
Enligt Martinson finns det tre fall där säljarens onda tro är av betydelse och 
han anser att det i två av fallen bör talas om en upplysningsplikt. Det första 
fallet är vid friskrivningar. En friskrivning kan ligga nära en upplysning, då 
den kan ge köparen information om att det finns en risk för att varan inte 
håller den standard han annars skulle kunna förvänta sig. Enligt rättspraxis 
ställs krav på att friskrivningar skall formuleras tydligt. 19 § KöpL 

                                                 
61 Martinson, s 437, Sacklén, s 829. 
62 Håstad, s 615 f. 
63 Martinson, s 437 f. 
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innehåller upplysningsplikten och preciserar räckvidden av allmänt 
formulerade friskrivingar. Om en säljare, som gjort en allmän friskrivning, 
är i ond tro om ett fel i varan, måste han upplysa köparen om felet för att 
undgå ansvar. I ett sådant fall blir säljaren således ansvarig just p g a sin 
onda tro. Säljaren är dock endast skyldig att upplysa i den mån köparen inte 
får kunskaper på annat sätt. I dessa fall finns därmed enligt Martinson en 
anledning att tala om en upplysningsplikt.64 
 
Det andra fallet, där säljarens onda tro är av betydelse, är när köparen har 
särskilda önskemål om varan som är väsentliga för just honom men inte för 
en köpare i allmänhet. Om säljaren dock känner till köparens önskemål skall 
säljaren ansvara. Detta behandlas i ändamålsregeln i 17 § 2 st 2 p KöpL. 
Säljarens ansvar är beroende av vad han måste ha insett om köparens 
särskilda ändamål. Detta är dock inte detsamma som att säljaren är i ond tro 
om att varan avviker från vad köparen förväntat sig. Om säljaren fått veta 
köparens förväntningar ansvarar säljaren oavsett om han inte förstår att 
varan är olämplig för ändamålet. Detta är under förutsättning att köparen 
haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning. 
Det är med andra ord köparens befogade förväntningar, p g a förtroendet för 
säljaren, som utgör grunden för felansvaret och inte säljarens onda tro. Detta 
skall därmed, enligt Martinson, inte beskrivas som upplysningsplikt.65  
 
Fall nummer tre där säljarens onda tro är av betydelse är när säljarens 
felansvar inte är strikt. Om säljaren endast ansvarar för de brister han känner 
till är det relevant att tala om en upplysningsplikt. Det är möjligt att 
säljarens ansvar för rådighetsfel är beroende av ond tro.66 
 
Enligt Martinsons utgångspunkt är det endast meningsfullt att tala om en 
upplysningsplikt när just säljarens onda tro utgör grunden för ansvaret. Att 
använda resonemang om upplysningsplikt i andra fall är onödigt. Det är 
onödigt att föra resonemang om säljarens onda tro när han ansvarar oavsett 
om han är i ond eller god tro.67 Om köparen har särskilda förväntningar på 
varans lämplighet för ett visst ändamål och att säljaren inte ansvarar enligt 
ändamålsregeln är det följaktligen inte meningsfullt att tillämpa 
upplysningsplikten.  
 
Enligt Martinson ansvarar säljare av lös egendom för fel oberoende av god 
tro. Säljaren kan undgå ansvaret genom upplysningar om brister hos varan. 
Detta förhållande skall dock ej beskrivas som en upplysningsplikt eftersom 
en plikt att upplysa endast följer av att säljarens felansvar relateras till hans 
onda tro. Det förhållandet att säljaren ansvarar då han har insikt om att 
köparen har särskilda förväntningar på varan är inte ett ansvar p g a ond tro 
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66 Martinson, s 439. 
67 Martinson, s 439 - 450. 
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och skall därför inte beskrivas som en upplysningsplikt enligt KöpL då 
säljaren friskrivit sig.68 
 

3.4.2 Verkan av garantier 

Säljaren är skadeståndsansvarig för direkt skada oavsett om det föreligger 
en utfästelse eller inte. Det krävs avvikelse från vad säljarens ”särskilt har 
utfäst” för att köparen skall ha rätt till skadestånd för indirekt förlust enligt 
40 § KöpL. En garanti innebär att säljaren uttryckligen påtar sig ett ansvar 
för vissa förhållanden angående köpeobjektet. Detta utöver vad som framgår 
av beskrivningen. Skillnaden i ansvar mellan att säljaren påstår något om ett 
visst förhållande eller garanterar detsamma är inte stor eftersom han i båda 
fallen bär ett ansvar för förhållandet. Köparens möjligheter att få skadestånd 
för indirekt förlust ökar om säljaren lämnat en garanti. Tidpunkten för 
felbedömningen skall vara farans övergång och effekten av garantin blir att 
bevisbördans placering ändras så att det presumeras att felet förelegat vid 
farans övergång. Detta är huvudregeln i 21 § KöpL och den gäller även för 
balansräkningsgarantier som är brukliga vid företagsköp.69 
 
Säljargarantier begärs oftast som en följd av köparens 
undersökningsproblem och tillkommer vanligtvis av praktiska skäl och för 
att påverka köpbeslutet. Garantins viktigaste funktion bör vara att klargöra 
och precisera bestämmelserna om vad som skall anses som fel samt reglera 
reklamations- och preskriptionsfristerna. Garantin kan också reglera vilka 
påföljder som kan bli aktuella. Dels utvidgar de säljarens ansvar till att 
omfatta förhållanden som han i annat fall kanske inte skulle ha ansvarat för. 
Dels begränsar de köparens undersökningsplikt samt befriar köparens börda 
att visa kausalitet. Det anses även att garantiåtaganden medför en 
omkastning av bevisbördan avseende tidpunkten för felets uppkomst enligt 
huvudregeln i 21 § KöpL. Ett stort problem med garantier är om de skall 
anses röra till något som hör till felbedömningen eller om de är fristående i 
förhållande till den. Om de är fristående, omfattas de inte av KöpL:s 
reklamations- och preskriptionsfrister.70  
 
Säljarens garantier kan ha karaktär av friskrivning. (Om friskrivning, se 
avsnitt 3.4.3) Det är inte ovanligt att säljaren reserverar sig på så vis att han 
endast ansvarar ”så vitt han känt till”. Säljarens vetskap om felet måste i ett 
sådant fall bevisas.71 
 
Garantier kan vara otydligt formulerade beträffande förutsättningarna för 
ansvar och därför kan det vara svårt att tolka garantier. Det kan ifrågasättas 
om frånvaron av en säljargaranti innebär att parterna avsett att köparen skall 
stå risken i det avseendet. Om en garanti ges endast för visst förhållande 
skall säljaren, enligt Karnell, inte ansvara för det som inte garanterats. Han 
                                                 
68 Martinson, s 455. 
69 Hultmark, s 145. 
70 Hultmark, s 146, Sacklén, s 817. 
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anser att information som ges under förhandlingarna, men inte gjorts till 
föremål för garanti, med hänsyn till praxis inte som i vanliga fall kan 
beaktas för en utvidgning av säljarens ansvar.72 Hultmark anser däremot att 
utgångspunkten bör vara att säljaren bär ett ansvar för samtliga uppgifter 
han lämnar till köparen. Garantin innebär inte att säljarens ansvar inskränks 
för andra uppgifter än de som lämnats i form av en garanti.73 
 
Normalt förekommer ett antal garantier i överlåtelsesavtalen. Till dessa hör: 
 

- Substansgarantier avseende det bokförda värdet på de förvärvade 
balansposterna 

 
- Avkastningsgarantier avseende den framtida avkastningen från 

företagets verksamhet 
 

- Tillståndsgarantier avseende tillstånd som fordras för företagets 
verksamhet 

 
- Hemulsgarantier avseende säljarens förmåga att överlåta företaget 

och ägandet i företaget 
 

- Driftsgarantier avseende verksamhetens förvaltning under olika 
skeden av avtalsperioden74 

 

3.4.2.1 Påverkar en garanti köparens undersökningsplikt? 
 
Säljarens garantier utnyttjas regelmässigt som ett instrument för att 
precisera företagets standard. Garantin används dessutom som ett sätt att 
begränsa köparens undersökningsplikt. Däremot är garantins effekter på 
undersökningsplikten mindre långtgående. Om säljaren uppmanar köparen 
till undersökning kan detta ses som en neutralisering av garantin. Detta 
skulle innebära betydande olägenheter för en aktiebolagsköpare eftersom en 
garanti kan sägas utgöra själva stommen i ett avtal om aktiebolagsköp. 
Dessutom är det normalt inte köparen själv som utför den faktiska 
undersökningen av bolaget vilket innebär att han har en begränsad kunskap 
om de uppmaningar till undersökning som faktiskt givits. Om säljaren gett 
en generell och allmänt hållen garanti, kan det, under vissa omständigheter, 
enligt Johansson, finnas skäl att ge säljaren möjlighet att genom en 
preciserad uppmaning till undersökning begränsa garantins räckvidd. 
Köparen bör göra en undersökning och utifrån denna undersökning dra 
slutsatser beträffande det specifika förhållandet och dess betydelse för 
företagets värde.75  
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Johanssons uppfattning är att säljaren inte kan neutralisera en preciserad 
garanti genom att ge köparen en motsvarande preciserad uppmaning att 
undersöka objektet. Om säljaren däremot ger en allmänt hållen garanti skall 
det vara möjligt för denna att genom en riktad preciserad uppmaning till 
undersökning kunna förplikta köparen att genomföra en undersökning. Detta 
trots att uppmaningen berör ett förhållande som säljaren i princip har 
garanterat.76  
 
Parterna har gemensamt intresse av att risken som uppkommer genom 
förvärvet i så stor utsträckning som möjligt regleras. Därmed kan säljarens 
garantier sägas utgöra själva stommen i köpeavtalet, de definierar 
köpeobjektet och bestämmer risken vid förvärvet. Möjligheten att 
framtvinga ett garantiansvar ökar om garantin är precist formulerad. En 
generell garanti kan däremot vara svårare att tillämpa trots att ordalydelsen i 
sig omfattar fler situationer.77 
 
Det finns inget krav på att garantier skall vara skriftliga, muntliga garantier 
är också giltiga men kan vara svåra att bevisa. P g a detta är det vanligt att 
avtalet uttryckligen begränsar giltigheten av muntliga garantier och villkor 
genom en integrationsklausul. Ett problem vid tolkningen av garantier är 
dock att de kan innehålla eller utgöra friskrivningar från ansvar.78 
 

3.4.2.2 Due diligence kontra garantier 
 
Garantier sägs vanligen begränsa köparens due diligence och enligt denna 
uppfattning har köparen i princip inte skäl att undersöka de egenskaper som 
säljaren garanterar. Upplysningar och garantier är dock inte alltid tillräckligt 
för att ge köparen optimalt skydd. Det kan dessutom vara omständligt och 
långsamt att genomföra garantikrav i ett kontrakt. Kombinationen av due 
diligence och garantier är därför oftast den bästa lösningen eftersom de skall 
ses som komplement till varandra, inte som olika alternativ.79 
 
Köparen vill som utgångspunkt försöka att uppnå så omfattande 
förpliktelser och garantier från säljaren som möjligt. För att garantierna på 
ett effektivt sätt skall kunna skydda köparen bör de vara tydligt formulerade 
och ta hänsyn till konkreta riskerna i verksamheten. Den överordnade 
meningen med due diligence, är att sätta köparen i en position, där denne 
inte drabbas av negativa överraskningar om verksamhetens förhållanden i 
efterhand. I en due diligence kan köparen tydliggöra en rad potentiella risker 
som inte är möjligt genom garantier från säljaren.80  
 
Om köparen uppmanas av säljaren att göra en undersökning och köparen 
underlåter detta kan köparen inte som fel åberopa vad han borde ha märkt 
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vid undersökningen enligt 20 § 2 st KöpL. En uppmaning kan vara mer eller 
mindre preciserad. Om säljaren har lämnat en vagt formulerad garanti och 
samtidigt ber köparen att undersöka just detta förhållande bör köparen företa 
en undersökning eftersom en allmänt hållen garanti kan neutraliseras av en 
preciserad uppmaning att undersöka förhållandet. På så sätt kan säljaren 
begränsa garantins räckvidd.81 
 
Tidsordningen mellan garanti och due diligence är en viktig faktor. En 
garanti som introduceras före due diligence kan få begränsad effekt, men 
om köparen efterfrågat garantin efter due diligence p g a kvarstående 
osäkerhet kan garantin tänkas gälla oavsett vad köparen iakttagit i 
undersökningen. Frågan om säljarens förmåga att ersätta köparen i enlighet 
med garantier bör vägas in i om garantierna skall anses tillräckliga. En 
faktor som talar för att utföra due diligence är att det är svårt att formulera 
garantier om kommersiella förhållanden, garantier om avkastningen eller 
garantier som i övrigt omfattar förhållanden i framtiden.82 
 
Givetvis kan interna respektive externa förhållanden utveckla sig sämre än 
förväntat, men de faktorer som är avgörande för denna utveckling, bör vara 
avslöjade, på så sätt att köparen är uppmärksam på riskerna.83  
 

3.4.3 Verkan av friskrivingar 

Praxis förhåller sig restriktiv mot friskrivningar. Detta har fastställts i NJA 
1983 s 808. I fallet yrkade köparen på avdrag av köpeskillingen p g a att den 
köpta fastigheten avvek från vad han med hänsyn till omständigheterna hade 
haft anledning att räkna med vid köpet. I köpekontraktet togs in en 
bestämmelse om att köparen skulle överta säljarens rättigheter och 
skyldigheter gentemot säljarens entreprenörer. Säljarens tolkning, att 
bestämmelsen innefattat en friskrivning av honom för fel som uppkommit 
genom byggnadsarbetet före överlåtelsen, godtogs ej. HovR angav att vissa 
krav måste ställas på en friskrivingsklausul för att den ska kunna göras 
gällande. Klausulen får inte vara för allmänt hållen utan bör vara utformad 
på ett sätt så att det för köparen står klart i vilket eller vilka hänseenden som 
säljaren inte vill vara ansvarig. En klausul som har en mer allmän 
formulering torde dock inte under alla förhållanden lämnas utan avseende 
utan får med beaktande av samtliga föreliggande omständigheter göras till 
föremål för sedvanlig avtalstolkning. HD fastställde att ”särskilt när avtal 
om fastighetsköp utformas ensidigt av säljaren eller dennes ombud måste 
det ställas höga krav på tydlighet för att säljaren skall kunna anses friskriven 
med stöd av avtalet från förpliktelser som annars skulle gälla för honom 
enligt JB:s regler om felansvar”. Att köpekontraktet innehåller en föreskrift 
som säger att ”egendomen överlåtes sådan den av köparen har besiktigats” 
kan inte tilläggas betydelse av friskrivningsklausul.84  
                                                 
81 Sevenius, 2003, s 18. 
82 Sevenius, 2003, s 19. 
83 Rohde, s 11. 
84 NJA 1983 s 808, s 811, 813.  
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Även NJA 1941 s 205 berör friskrivningar. Fallet berör en försäljning av 
samtliga andelar i en bostadsförening, vars huvudsakliga tillgång bestod av 
en stadsfastighet, och som sålts med garanti att fastigheten, som skulle i 
befintligt skicka tillträdas i augusti, vore intill oktober året därpå uthyrd för 
angivet årsbelopp, befanns att två mot viss i beloppet inräknad hyra 
upplåtna bostadslägenheter på vinden i strid mot gällande 
byggnadsbestämmelser blivit inredda, varefter byggnadsnämnden förelade 
föreningen att före november året därpå återställa fastigheten till 
överensstämmelse med gällande ritningar. Köparen yrkande på skadestånd 
därför att lägenheterna inte vidare kunde uthyras för bostadsändamål. 
Säljaren garanterade att fastigheten var fullt uthyrd och att den årliga 
hyresintäkten enligt hyreskontrakt skulle vara x kr. Kontrakten innehöll inte 
något av innebörd att de båda vindslägenheterna inte lagligen kunde uthyras 
såsom bostäder. Att så ej kunde ske var vid tiden för köpet okänd för båda 
parter. Detta var således att anse som dolt fel hos fastigheten, vilken enligt 
grunderna för 41 § KöpL berättigade köparen till avdrag på köpeskillingen, 
men från ansvarighet för sådant fel hade säljaren fritagit sig genom 
bestämmelsen att fastigheten överläts i befintligt skick.85 
 

3.5 Parternas risker 

Säljaren står risken för avvikelser från utfästelser i form av garantier eller 
andra beskrivningar av förvärvsobjektet. Köparen står risken för egenskaper 
som denne har kännedom om oavsett om de är en del av avtalet eller inte 
samt övriga egenskaper som inte innefattats i avtalet. En av de viktigaste 
faktorerna för att avgöra prioriteten mellan due diligence och garantierna är 
tidsordningen mellan aktiviteterna. Generellt bör sannolikt dessa faktorer 
tala för att en köpare inte utan eftertanke kan förlita sig på säljarens 
garantier och avstå från en due diligence.86 
 

3.5.1 Köparens risk 

Det finns en mängd faktorer som säljaren inte ansvarar för vid en värdering 
av aktiebolag. Som exempel kan nämnas köparens antaganden om 
utvecklingen i framtiden. Köparen står själv risken för sådana faktorer. Det 
finns dock vissa faktorer som ingått i köparens värdering för vilka säljaren 
bär ett felansvar. Köparen måste t ex kunna utgå från att ett reviderat 
årsbokslut har upprättats i enlighet med god redovisningssed. Köparen kan i 
ett sådant fall bli skyldig att undersöka om årsredovisningen är upprättad 
enligt god redovisningssed. Skulle köparen underlåta detta går han miste om 
att senare åberopa fel. För andra faktorer kan säljarens ansvar vara mer 
ovisst. Detta gäller t ex beträffande periodbokslut som kan vara upprättat 
hastigt och summariskt eller som ett officiellt årsbokslut.87  
                                                 
85 NJA 1941 s 205, s 207 f. 
86 Sevenius, 2003, s 20. 
87 Hultmark, s 173-174. 
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Säljaren måste inte uttryckligen uppmana köparen att undersöka 
köpeobjektet. En uppmaning från säljaren kan dock användas för att 
omfördela riskerna mellan parterna på samma sätt som en friskrivning.88  
 
Köparens övriga förväntningar, som inte har kommit till uttryck i 
köpeavtalet och inte heller kan sägas vara befogade, faller inom köparens 
risksfär. Köparens ansvar är relativt omfattande. Köparen har visserligen 
förväntningar även inom nedanstående områden men de är ej befogade i 
KöpL:s mening: 
 

- Framåtriktad finansiell information – Vid värdering av aktiebolaget 
spelar antaganden om framtida expansionsmöjligheter, 
samordningsfördelar eller antaganden om framtida vinstförmåga en 
stor roll. Har säljaren inte lämnat några utfästelser bär han inget 
ansvar för denna typ av antaganden.89 De framåtriktade finansiella 
uppgifterna kan ej med tillfredställande säkerhet undersökas av 
köparen. Köparen kan därmed inte grunda några befogade 
förväntningar på förvärvsobjektets framtida utveckling. Varan skall 
avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta för att säljaren 
skall kunna belastas något ansvar. Skulle ett antagande om det 
framtida händelseförloppet slå fel, skall detta ej anses som en 
avvikelse i köpeobjektet. Enligt 41 § KöpL ansvarar säljaren för att 
tredje man inte har äganderätt till köpeobjektet eller har panträtt eller 
liknande rätt i det, s k rättsligt fel. Säljaren ansvarar även om han 
inte känt till det rättsliga felet.90 Budgetar och prognoser är relevanta 
i dessa sammanhang men är oprecisa sammanställningar som baseras 
på osäkra antaganden om framtida händelseförlopp. Köparen står 
risken för allt som påverkar köpeobjektet efter tillträdet som 
markerar farans övergång. Sammantaget medför detta att denna 
information inte kan grunda några befogade förväntningar. För att ett 
säljaransvar skall komma till fråga i detta sammanhang fordras i 
princip, enligt Sevenius, ”antingen en uttrycklig garanti eller 
liknande försäkran eller att de sakuppgifter som redovisas i 
handlingarna inte är korrekta eller att de redovisas på ett 
vilseledande sätt”.91 

 
- Värderingsantaganden – det finns många metoder för värdering av 

företag men oftast bygger köpeskillingen på någon form av 
schablon. Värderingen bygger på ett antal antaganden och kan 
därmed inte tillerkännas relevans som befogade förväntningar. Alla 
avvikelser ligger generellt inom köparens sfär.92 

 

                                                 
88 Sevenius, 2002, s 20 f, 20 § KöpL. 
89 17 § 3 st KöpL. 
90 Hultmark, s 171. 
91 Sevenius, 2002, s 20. 
92 Sevenius, 2002, s 20. 
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- Marknadsposition – i samband med värderingen av företaget kan 
antaganden om hur stora marknadsandelar företaget har eller om 
kvaliteten på företagets produkter och andra immateriella 
antaganden vara av stor betydelse. Avvikelser i förvärvsföretagets 
position på sin marknad ligger inom köparens risksfär. Säljaren 
svarar inte för felaktigheter beträffande dessa omständigheter utan 
uttrycklig garanti. Detta beror på att tredje part är involverad och 
säljaren har ej full kontroll och insyn över omständigheterna.93 

 
- Synergieffekter – en stor del av köparens värdering av företaget 

ligger i de synergieffekter som denne tror skall uppkomma vid 
integrationen av köparens egen och förvärvföretagets organisationer. 
Avvikelser kan ej åberopas såsom fel gentemot säljaren eftersom 
synergi inte enbart är beroende på företagets beskaffenhet, utan även 
på köparens egen organisation samt köparens planläggning för att 
implementera dessa egenskaper.94 

 

3.5.2 Säljarens risk 

Enligt 17 § KöpL skall förvärvsobjektet stämma överens med vad som följer 
av avtalet. Om det inte finns någon avtalad standard kan säljarens felansvar 
uppkomma genom avvikelser i förhållande till befogade förväntningar 
avseende förvärvsobjektet som framgår av 17 § 3 st KöpL. Detta medför 
problem eftersom det är tveksamt om det överhuvudtaget finns några 
omständigheter som kan utgöra befogade förväntningar på ett företag som 
jämförelsenorm för felbedömningen, eftersom det är fråga om ett 
speciesköp. Företag och dess verksamhet är unika enheter, även vid en 
jämförelse med andra företag inom samma bransch eller med samma 
affärsmodell. Normer blir svåra att fastställa vad gäller felbedömning av 
immateriella tillgångar som t ex varumärken, företagskultur och kompetens 
hos medarbetare.95 Troligen borde normer för företagets standard inte ens 
kunna fastställas vid franchising. Franchising bygger ju vanligtvis på att 
företagets verksamhet skall vara likadan oavsett vilken del av verksamheten 
som avses. Som exempel kan nämnas restaurangkedjan McDonald’s som i 
princip serverar samma menyer och har samma inredning över hela landet. 
Restaurangerna ägs dock av olika ägare, men trots detta bedrivs 
verksamheten med största sannolikhet på samma sätt. Någon standard bör 
dock ändå inte kunna fastställas eftersom det kan finnas variationer 
beroende på t ex företagets fysiska ort samt vilken konkurrens som finns på 
orten. 
 
Hur det skall förfaras med enuntiationer vid en objektiv prövning ärm enligt 
Karnell, på samma sätt som vid garantier vilkas syfte ej anses medföra 
felansvar även vid objektivt sett obetydliga avvikelser Köparen kanske rent 

                                                 
93 Hultmark, s 171, Sevenius, 2002, s 20. 
94 Sevenius, 2002, s 20. 
95 Sevenius, 2002, s 18. 
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av avstår från att avkräva säljaren garantier i förlitan på enuntiationernas 
meningsinnehåll. Enuntiationer kan därmed helt enkelt avges på köparens 
risk.96  
 

3.5.3 Omfördelning av risken 

En schematisk modell över möjligheterna till omfördelning av säljarens och 
köparens risk visas enligt figuren nedan. A visar de förhållanden som ligger 
inom säljarens risksfär och följaktligen kan åberopas som fel gentemot 
honom. C visar de förhållanden som ligger inom köparens risksfär och inte 
kan åberopas gentemot säljaren. B visar den sfär där risken kan omfördelas, 
genom säljarens garantier i köpeavtalet eller köparens due diligence samt 
uppmaningar, friskrivingar etc. I praktiken motsvarar B de flesta 
förhållanden. Riskfördelningen är fullständig. I praktiken konkurrerar inte 
due diligence och garantier utan utgör komplement till varandra avseende 
riskfördelning vid företagsförvärv. Due diligence är ett proaktivt sätt att 
identifiera och kvantifiera risk. Den äger rum före bindande avtal och 
används till att föra fram frågor som behöver avtalsregleras, korrigera 
köpeskillingen eller på annat sätt beaktas vid genomförandet av 
transaktionsprocessen.97 

 
Figur 198 

3.6 Säljarens uppmaning till undersökning 

En fråga är i vilken utsträckning säljarens uppmaning begränsar till 
undersökning och vilka konsekvenser en undersökning som köparen 
genomför på eget initiativ får. Enligt 20 § KöpL svarar inte säljaren för fel 
som köparen borde ha märkt vid en undersökning då köparen trots 
uppmaning underlåtit att genomföra sin undersökningsplikt.99 Vad avser 
undersökningen av företagets redovisning bör det vara tillräckligt att 
köparen genomför stickprov för att undersökningsplikten skall anses vara 
genomförd. På så sätt kan köparen försöka bilda sig en uppfattning om den 
standard som företagets redovisning upprätthåller.100 Att köparen inte har 
förmåga att bedöma handlingarna, trots säljarens uppmaning, kan inte 
åberopas till stöd för att frita köparen från följderna av underlåten 
                                                 
96 Åhman, s 490. 
97 Sevenius, 2003, s 20. 
98 Figuren är hämtad från Sevenius, 2003, s 20 
99 Johansson, s 102. 
100 Johansson, s 102. 
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undersökning. Saknas förmågan bör sakkunnig anlitas.101 Om köparen 
finner brister i redovisningen bör han göra en mer ingående undersökning. 
Stickprovsundersökning är enligt Johansson den enda realistiska 
möjligheten för köparen att genomföra sin undersökningsplikt. 
Undersökningen skall dock genomföras med en viss kvalitet och bör inte 
genomföras helt slumpmässigt om den skall vara meningsfull. 
Undersökningens inriktning växlar mellan olika branscher och företag 
beroende på deras struktur och särskilda förhållanden. Även den tid som 
köparen har till sitt förfogande för undersökningen bör vägas in vid 
bedömningen om huruvida undersökningsplikten skall anses fullgjord.102 
 
Om köparen genomför en undersökning på eget initiativ medför denna att 
säljarens ansvar begränsas, enligt 20 § KöpL. En köpare av ett aktiebolag 
bör alltid genomföra en mer noggrann undersökning. Detta p g a att ABL, 
BFL och god redovisningssed endast ger de yttre ramarna för 
redovisningen. Aktiebolags redovisning kan utan att vara felaktig visa stora 
variationer. Därför bör köparen inrikta sig på de områden där variationerna 
är som störst, antingen genom en genomgående undersökning eller genom 
säljargarantier. Ex värdering av fordringar, fastigheter, varulager etc.103 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
101 Johansson, s 103 f. 
102 Johansson, s 104-106. 
103 Johansson, s 102 f. 
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4 Fel i aktiebolagsöverlåtelsen 

4.1 Vilken lag skall tillämpas vid fel i 
aktiebolagsöverlåtelse? 

Enligt 1 kap 9 § 2 st SkbrL ansvarar säljaren av ett skuldebrev inte för 
kvalitetsfel. Säljaren kan dock bli ansvarig enligt AvtL om han har handlat i 
strid mot tro och heder. Vidare bär han ett visst ansvar för att skuldebrevet 
existerar, d v s dess validitet. Enligt KöpL bär säljaren ett långt större ansvar 
för fel i köpeobjektet. Generalklausulen om fel i 17 § 3 st KöpL innebär i 
korthet att säljaren ansvarar för att köparens befogade förutsättningar 
beträffande köpeobjektet inte är felaktiga. För att avgöra vilken av KöpL 
och SkbrL som skall tillämpas bör lagarnas formella tillämpningsområden 
utredas. Av betydelse är också vilka av de lämplighetsöverväganden som 
legat till grund för regleringarna av felansvaret i lagarna som gör sig mest 
gällande vid aktiebolagsköp. Tidigare har konstaterats KöpL:s direkta 
tillämplighet vid aktiebolagsköp eftersom aktier utgör lös egendom. Detta 
gäller även tillämpligheten av KöpL:s felkatalog, vilket fastställts i praxis. 
 
Tillämpning av SkbrL däremot förutsätter att man klassificerar aktie som ett 
skuldebrev, vilket inte är helt korrekt. Aktien kan i och för sig sägas utgöra 
en fordringsrätt för aktieägaren gentemot aktiebolaget. Aktieägaren har ett 
ekonomiskt anspråk på aktiebolaget vid utdelning eller då aktiebolagets 
tillgångar skiftas ut i samband med en likvidation. Det är dock mer 
rättvisande att säga att aktieägaren har ett ägaranspråk än en fordringsrätt. 
Aktieägarens anspråk är ej föremål för preskription, vilket är fallet med en 
fordringsrätt. En annan skillnad mellan skuldebrevsförhållandet och 
aktieägarförhållandet är att avtalsvillkoren mellan en borgenär och gäldenär 
kan förändras om båda parter samtycker. I aktiefallet däremot kan 
aktieägaren ändra avtalsvillkoren utan aktiebolagets samtycke, genom att t 
ex rösta om utdelning eller likvidation. Aktieägarens anspråk är relativt 
bestämt under det att ett skuldebrevs värde normalt är absolut bestämt. 
Aktien representerar ett ägaranspråk till en andel av aktiebolagets 
nettoförmögenhet. Betalningsplikten står alltså i direkt relation till 
betalningsförmågan, vilket torde utgöra en skillnad jämfört med vad som 
vanligen är fallet med ett skuldebrev.104 
 
Även om en aktie inte kan definieras som ett skuldebrev och SkbrL därför 
formellt sett inte är direkt tillämplig, kan det finnas anledning att tillämpa 
lagen analogt. De principer som kommit till uttryck i SkbrL och KöpL har 
ju avsetts kunna appliceras utanför lagarnas formella tillämpningsområden, 
eftersom många av bestämmelserna ger uttryck för allmänna rättsprinciper. 
Enligt NJA 1976 s 341 är KöpL tillämplig på aktiebolagsöverlåtelse.105  

                                                 
104 Hultmark, s 82. 
105 NJA 1976 s 341, 351 ff. 
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4.2 Olika typer av fel i aktiebolagsöverlåtelsen 

Felbegreppet brukar bestämmas med utgångspunkt i förutsättningsläran. 
Enligt förutsättningsläran skall det i korthet vara fråga om en felaktig 
förutsättning som är väsentlig och förutsättningen skall ha varit synbar för 
motparten. Det skall dessutom vara skäligt att risken för den felaktiga 
förutsättningen ligger på motparten (relevansbedömningen). Köprättsliga fel 
har dock inte helt anpassats till förutsättningsläran modell.106  
 
Fel delas vanligen in i konkreta respektive abstrakta fel. Med ett konkret fel 
menas att köpeobjektet inte uppnår den standard som säljaren utlovat. Ett 
abstrakt fel innebär att köpeobjektets standard avviker från en abstrakt eller 
normal standard. I KöpL anges olika situationer när fel skall anses föreligga, 
varför systematiken med abstrakta och konkreta fel ej är nödvändig. 
Indelningen har inte heller några direkta rättsverkningar. Abstrakta fel delas 
in i tre grupper; faktiskt fel, d v s fel som berör köpeobjektets fysiska 
beskaffenhet, rättsligt fel d v s fel sakrättslig karaktär samt rådighetsfel. 
Rådighetsfelen har sin grund i att lag eller myndighets beslut begränsar 
innehavarens möjligheter att fritt råda över köpeobjektet.107 
 
KöpL anger vilka påföljder köparen får göra gällande vid fel. Enligt 
motiven avser detta dock endast faktiska fel, eftersom det anses att KöpL 
endast tar sikte på fysiska fel.108 Rättsliga fel regleras av 41 § KöpL. Det 
framgår ej av motiven till KöpL vilka påföljder som kan göras gällande för 
de andra typerna av fel, d v s rådighetsfel, immateriella fel. Det är inte heller 
möjligt att utläsa begränsningen till faktiska fel ur själva lagtexten.  Motiven 
definierar inte skillnaden mellan faktiska fel och rådighetsfel. Enligt 
Hultmark bör även rådighetsfel omfattas av 17 § KöpL eftersom sikte tas på 
hur köpeobjektet är avsett att användas.109  
 
Ett rättsligt fel föreligger om tredje man har äganderätt till varan eller har 
panträtt eller annan liknande rätt i den. Regleringen beträffande rättsliga fel 
är dock ej avsedd att tillämpas vid tredje mans immaterialrätt. Vilken 
inverkan tredje mans immaterialrätt skall ha på förhållandet mellan säljare 
och köpare skall bedömas enligt allmänna regler.110 Vilka regler som menas 
framgår ej. I KöpL regleras rättsliga fel separat i lagtexten och där stadgas 
att den tvååriga preskriptionstiden inte gäller för rättsliga fel.111  
 
Vid ett aktieköp där rörelseverksamheten lider av en rådighetsinskränkning, 
kan inte köpeobjektet, själva aktien, sägas vara behäftad med rådighetsfel. 
Ett rådighetsfel kan inte beröra själva aktien utan endast verksamheten i 
                                                 
106 Hultmark, s 92. 
107 Hultmark, s 94 f, Johansson, s 81-83. 
108 Prop 88/89:76, s 120. 
109 Hultmark, s 95. 
110 Prop 88/89:76, s 141 f. 
111 Hultmark, s 95-97. 
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företaget. Om det dock är fråga om en företagsöverlåtelse så är det en 
rådighetsinkränkning. Värdefel, däremot, rör omständigheter i själva bolaget 
som t ex lagrets värde eller den förväntade vinsten.112 
 
Överlåtelsen sker med användning av aktier. För att det, enligt Karnell, skall 
bli aktuellt att tala om aktiebolagsöverlåtelse och inte endast 
aktieöverlåtelse måste åtminstone en så stor mängd av aktier övergå från en 
eller flera överlåtare till en eller flera förvärvare i ett av parterna samordnat 
överlåtelseförlopp att ett på aktieinnehav grundat, praktiskt bestämmande 
inflytande i förtaget lämnar den förra gruppen.113 Ordet värdefel uttrycker i 
detta fall avvikelse mot fakta beträffande företaget, för vilken den ena eller 
andra parten bär risken, vare sig avvikelsen grundar sig på sakfel i lämnade 
uppgifter, oriktiga uppskattningar av tillgångars värde eller annat som här 
antytts. Själva aktien utgör köpeobjekt i det avtal som träffas om dess 
överlåtelse.114  
 
19§ 2 st KöpL behandlar begagnad vara. Säljaren ansvarar i dessa fall ej för 
köpeobjektets kvalitet. Fråga är om säljarens ansvar för aktiens kvalitet och 
egenskaper inskränkt på samma sätt som säljarens ansvar är inskränkt 
beträffande lösöre som säljs på auktion.115 I detta hänseende är börsnoterad 
aktie att likställa med lösöre som säljs på auktion. Detta skall dock inte 
behandlas i denna uppsats. 
 
Om köpeobjektet är behäftat med fel som köparen kände till vid köpet, kan 
han som huvudregel efter köpet inte göra anspråk på ersättning med 
anledning av felet. I de fall då säljaren avgett en garanti bör skiljas på de fall 
då båda parter kände till felet och det var underförstått att säljaren skulle 
avhjälpa felet genom garantin samt de fall då säljaren varit ovetande om 
felet. I det första av fallen bör köparens vetskap inte påverka rätten att påtala 
felet. Då, som i andra fallet, säljaren varit omedveten om felet bör köparen 
åläggas en viss plikt att söka klarlägga förhållandet. Köparen bör 
uppmärksamma säljaren på felet i klargörande syfte. Köparen skall inte 
passivt kunna åberopa konkret standard i ett sådant fall. Köparen bör in 
dubio få ta med avvikelsen i beräkningen och inte kunna åberopa den.116 
 
 
 

4.3 Säljarens felansvar 

Vid aktieköp är det relativt komplicerat att värdera köpeobjektet. Köparen 
är för värderingen i stor utsträckning beroende av information och därför är 
säljarens ansar för uppgifter han lämnar av särskilt stort intresse. Köparen 
kan ta del av information från aktiebolagets officiella eller interna 
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räkenskaper.117 Om köpeobjektet avviker från säljarens beskrivning och 
uppgifter föreligger fel enligt 17 och 18 §§ KöpL. Säljarens ansvar för de 
uppgifter han lämnar är oberoende av vad han faktiskt känt till om de 
omtalade förhållandena. Detta innebär att säljaren ansvarar även om han 
varit i god tro och trott att den uppgift han lämnat var korrekt.118  
 
Enligt 18 § KöpL är en vara felaktig om den inte överensstämmer med 
sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren eller 
person för säljarens räkning lämnat vid marknadsföringen eller annars före 
köpet, om uppgiften antas ha inverkat på köpet. Om säljaren inte kände till 
felet eller borde ha känt till felet skall varan dock ej anses som felaktig. Det 
har ingen betydelse om uppgifterna lämnas muntligen eller skriftligen. 
Uppgiften måste dock vara tillräckligt konkret och inte endast innebära ett 
allmänt lovprisande. Ju mer allmänt hållen uppgiften är desto svårare blir 
det att grunda något anspråk med anledning av uppgiften. Om säljaren är 
osäker på någon omständighet rörande varan bör han avhålla sig från att 
lämna några uppgifter eftersom han annars kan drabbas av felansvar i det 
hänseendet. Ansvar enligt bestämmelsen förutsätter inte vållande hos 
säljaren. Däremot då det gäller följderna av ett fel, t ex vad gäller 
skadeståndsansvar, har säljarens eventuella vållande samma betydelse som 
vid fel i allmänhet. Förutsättningen för felansvar är att den uppgift som 
lämnats kan antas ha inverkat på köpet. Eftersom säljaren själv avgör vilka 
uppgifter om varan han vill ge bör han se till att osäkra uppgifter inte 
presenteras som säkra utan istället förse uppgifterna med tillräckliga 
reservationer, eller att det i varje fall framgår att uppgiften är osäker.119 
 
Alla uppgifter som säljaren lämnar är dock inte ansvarsgrundande. Det kan 
tjäna som en vägledande utgångspunkt att säljaren bär ett ansvar för sina 
oriktiga uppgifter, trots att han varit i god tro. Säljaren kan dock gå fri från 
ansvar med hänsyn till parternas sakkunskap och det sätt på vilket uppgiften 
lämnats.120 Enligt Hultmark är det rimligt att säljaren skall ansvara för 
felaktiga uppgifter som han lämnar om köpeobjektet även om han tror att 
uppgiften är riktig. Köparen har tagit fasta på uppgiften och värderat 
köpeobjektet mot bakgrund av denna. Det är inte rimligt att säljaren skall 
kunna tillgodogöra sig det högre värde som köparen tillskriver köpeobjektet 
på grund av säljarens felaktiga uppgift.121  
Vid köp av aktier förekommer att säljaren är felinformerad om företagets 
ekonomiska ställning. Säljaren grundar ofta sin kunskap på uppgifter från 
andra, t ex anställda eller ekonomiska rapporter, och inte på självständigt 
iakttagna förhållanden. Detta kan vara en omständighet som talar för att 
säljaren lämpligen inte bör bära ett strikt ansvar för sina uppgifter. På grund 
av de stränga krav som vid aktiebolagsköp ställs på köparen gällande 
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undersökningen av köpeobjektet före köpet, torde dock inte säljarens strikta 
ansvar för de uppgifter han lämnar vara orimligt betungande.122  
 
Om varan avviker från vad som kan avses i avtalet om varans egenskaper 
enligt 17 § 1 st KöpL föreligger enligt 17 § 3 st KöpL ett fel i lagens 
mening. Detta gäller även om varan sålts i befintligt skick. Om säljaren var 
medveten eller borde ha varit medveten om felet saknar betydelse för frågan 
om huruvida fel föreligger. För säljarens skadeståndsskyldighet kan 
omständigheterna vara av betydelse. Det förekommer ofta att säljaren i 
köpeavtalet garanterar att det aktuella företaget och dess verksamhet 
uppfyller vissa däri angivna minimikrav. Även om säljarens garantier som 
regel avser förhållanden som hänför sig till tiden före tillträdesdagen, 
omfattar de ibland även försämringar som inträffar därefter. Sålunda 
garanterar säljaren t ex ofta att bolagets kundfordringar inom viss tid 
kommer att inflyta med i balansräkningen upptaget belopp. Säljaren bör 
sannolikt, enligt ett sådant åtagande, svara även om betalningen från en viss 
kund inte inflyter inom nämnda tid, även om det kan visas att kunden inte 
var på obestånd vid tidpunkten för köpet.123 
 

4.3.1 Ansvarsgrundande uppgifter 

Köparen är vid köp av aktiebolag beroende av säljarens uppgifter. 
Huvudregeln är att säljaren ansvarar för att uppgifterna han lämnar är 
korrekta. Uppgifter som har karaktären av allmänt lovordande är ett 
undantag från huvudregeln. Härvid måste det bedömningsunderlag som 
varit tillgängligt för köparen underkastas en helhetsanalys. Genomgången 
avser dels att närmare fastställa vad som ingått i köparens underlag, dels att 
bedöma underlagets tillförlitlighet. Resultatet är en sammanvägning av 
omständigheterna i det enskilda fallet och några allmängiltiga riktlinjer för 
hur bedömningen bör ske är därför av begränsat värde. Information om 
redovisningen intar självfallet en framträdande plats i köparens 
bedömningsunderlag eftersom denna information har direkt relevans för 
köparens värdering av företaget.124  
 
Enligt 18 § KöpL skall fel inte anses föreligga om uppgifterna rättast i tid på 
ett tydligt sätt. Detta gäller även då varan sålts i befintligt skick. Säljaren 
ansvarar endast om uppgifterna avsett varans egenskaper eller 
användning.125 Därmed ansvarar säljaren ej för kringuppgifter. Säljaren 
svarar endast om uppgifterna kan antas ha inverkat på köpet och om 
uppgifterna lämnats före köpet. Säljaren kan i vissa fall emellertid tänkas bli 
ansvarig enligt 18 § och 19 § 1 st 1 mom KöpL även om de förväntningar 
om varan som köparen grundat på säljarens uppgifter inte kan anses 
befogade, nämligen om uppgifterna likväl kan antas ha inverkat på köpet. 
Enligt detta kausalitetskrav finns inte något villkor att köparen haft fog att 
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förlita sig på säljarens uppgifter. Även en godtrogen köpare kan således 
göra säljaransvar gällande, förutsatt att han kan göra antagligt att han inte 
skulle ha genomfört köpet på avtalade villkor om det inte varit för säljarens 
uppgifter. En annan sak är att det vid en tolkning av säljarens uppgifter kan 
visa sig att uppgifternas objektiva innehåll avviker från köparens 
uppfattning om innehållet. Under förutsättning att varan överensstämmer 
med uppgifternas objektiva innehåll föreligger inte någon felgrundad 
avvikelse enligt 18 och 19 §§ 1 st 1 mom KöpL. Detta bör sannolikt i alla 
fall gälla om säljaren varken insett eller bort inse köparens misstag.126  
 
En uppfattning är att avvikelsen skall sättas i förhållande till företaget som 
helhet eller till dess värde och avvikelsen skall överstiga ett visst mått för att 
vara väsentlig och kunna beaktas som ett fel. Grunden för detta resonemang 
är att företagsförvärvet inte längre betraktas som ett speciesköp utan som ett 
köp av en omfattande förmögenhetsmassa av visst slag. Trots att det är svårt 
att fastställa befogade förväntningar på ett företag har ett antal förhållanden 
diskuterats som grundläggande egenskaper, från objektiv synpunkt närmast 
självklara, vilka kan få karaktären av befogade förväntningar vid 
företagsförvärv. Säljaren har ett strikt ansvar för sådana händelser.127 
 
De egenskaper som avses är följande: 
 

- God redovisningssed – efterlevnad av god redovisningssed kan antas 
som en möjlig befogad förväntan på förvärvsföretagets finansiella 
information. Säljarens faktiska inflytande eller vetskap om 
redovisningsinformationens riktighet skall tillmätas betydelse för 
säljarens felansvar då den finansiella informationen skall ge en 
rättvisande och objektiv bild av företaget enligt 3 § 2 kap ÅRL. 
Enligt Sevenius bör god redovisningssed, eftersom det inte är fråga 
om en enhetlig standard, i praktiken komma till korta som befogad 
förväntan i ett köprättsligt hänseende varför utrymmet för säljarens 
ansvar för att redovisningen överensstämmer med god 
redovisningssed begränsas.128 

 
- Omsättningens fördelning – enligt NJA 1974 A 4 skall en köpare 

som meddelats ett totalt omsättningsbelopp normalt kunna anta en 
jämn fördelning av omsättningen, bortsett från säsongvariationer och 
dylikt. Om fördelningen av omsättningen visar en negativ trend 
aktiveras en upplysningsskyldighet för säljaren.129 

 
- Tillstånd och rättigheter – en mer uppenbar egenskap hos 

förvärvsföretaget är att det besitter erforderliga tillstånd, 
myndighetsbeslut eller andra rättigheter för att bedriva den rörelse 
som faktiskt bedrivs. Om det förekommer avvikelser i förhållande 
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till denna jämförelsenorm skall dessa benämnas såsom rådighetsfel 
eftersom köparens rådighet över köpeobjektet begränsas så att det 
inte kan utnyttjas som förväntas. Enligt NJA 1961 s 330 bär säljaren 
ett strikt ansvar för att den pågående verksamheten bedrivs med 
erforderliga tillstånd.130 

 
- Hemulsansvar – rättsliga fel regleras enligt 41 § KöpL och säljaren 

bär ett strikt ansvar för de avvikelser som medför att tredje man kan 
göra äganderätt, panträtt, retentionsrätt eller annan liknande sakrätt 
gällande gentemot köparen.131 

 
Budgetar och prognoser skall dock alltid anses behäftade med osäkerhet, 
och bör som regel inte i sig själva kunna grunda befogade förväntningar om 
företaget. Det har dock ibland antagits att köparens förväntning på jämnt 
fördelad vinst och omsättning är befogad. 132 Enligt NJA 1974 A 4 kunde 
köparen med fog anta att den uppgivna omsättningen var jämnt fördelad 
över perioden. Köparen hade dessutom inte undersökningsplikt då han ej 
blivit uppmanad att undersöka detta förhållande.133 Sacklén finner detta 
tveksamt och väl långtgående. Vid köp av aktier måste köparen under alla 
förhållanden företa en relativt noggrann granskning av företagets bokföring 
för att i eget intresse överhuvudtaget kunna göra en tillförlitlig bedömning 
av den underliggande verksamheten. Det måste kunna krävas att köparen 
vid en sådan granskning själv försöker fastställa huruvida företagets 
räkenskaper ger en någorlunda rättvisande bild av verksamheten. Säljarens 
bestämda och för övrigt tillförlitliga uppgifter kan förvisso befria köparen 
från att undersöka de förhållanden som omfattas av uppgifterna. Innebörden 
av detta är emellertid begränsad till att köparen såsom fel kan åberopa 
sådant som säljaren svarar för enligt KöpL:s felbestämmelser men som 
köparen bort upptäcka vid en undersökning före köpet om en sådan 
undersökning hade företagits.134 
 
 
 
 

4.3.1.1 Kringuppgifter 
 
Köparen kan i samband med aktiebolagsköp få del av s k kringuppgifter. 
Dessa uppgifter rör inte själva köpeobjektet som sådant och påverkar inte 
köpeobjektets värde teoretiskt sett. Ett exempel på en kringuppgift kan vara 
att ett konkurrerande bolag förväntas gå i konkurs eller har andra problem. 
Om det skulle visa sig att uppgiften är felaktig kan det knappast hävdas att 
det föreligger ett köprättsligt fel i aktiebolaget. Säljaren bär normalt inte ett 
strikt ansvar för kringuppgifter, utan endast för uppgifter som han känt till 
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var felaktiga. Om säljaren särskilt garanterar en kringuppgift och köparen 
fäst avgörande vikt vid denna och säljaren insett kringuppgiftens betydelse 
för köparen och insett att den var felaktig, borde ett ansvar för säljaren 
kunna aktualiseras enligt allmänna avtalsrättsliga principer. Säljaren måste 
ha förstått att uppgiften var av betydelse för köparen.135 
 

4.3.1.2 Uppgifter som härrör från företaget och inte från säljaren 
själv  
 
Köparens kunskap om köpeobjektet grundar sig i stor utsträckning på 
uppgifter som han erhållit före köpet. Uppgifterna kan vara lämnade av 
säljaren men också från andra, t ex leverantör eller tillverkare. Säljaren bär 
ett ansvar för uppgifter som lämnats före köpet av annan om det sker för 
hans räkning, 18 § 2 st KöpL. Detta gäller under förutsättning att säljaren 
känt till eller borde ha känt till uppgiften. Det är inte nödvändigt att säljaren 
hänvisat till eller åberopat uppgiften. Uppgifterna behöver inte tillställas 
köparen direkt, utan kan ha förekommit i ”allmän marknadsföring”.136  
 
Vid köp av aktiebolag tar köparen ofta del av information som 
sammanställts av företaget och inte av säljaren själv. Om säljaren 
uttryckligen åtar sig ansvar för att informationen är korrekt, bär han 
naturligtvis ansvar för detta även om han inte känt till att informationen var 
felaktig. I de fall säljaren åberopar information på ett sådant sätt att det 
framgår att han menar att den är korrekt för företaget, utan att uttryckligen 
åta sig ansvar för att informationen är korrekt, bör hänsyn tas till i vad mån 
köparen själv bort bilda sig en uppfattning om trovärdigheten av 
upplysningarna. Detta innebär t ex att köparen bör inse att det periodbokslut 
som inte granskats och godkänts av revisor, inte kan ge någon särskilt säker 
bild av bolagets ekonomiska ställning. De felaktigheter i periodbokslut och 
prognoser som säljaren hänvisat till torde han följaktligen endast bli 
ansvarig för om det föreligger särskilt allvarliga felaktigheter. Säljaren har 
upplysningsplikt beträffande felaktigheter som han känt till.137 
 

4.3.2 Kausalitet  

För att säljarens uppgifter om varan skall anses som felansvarsgrundande 
måste uppgifterna ha haft någon slags betydelse för köparen vid köpslutet. 
Enligt 18 § KöpL finns ett krav på kausalitet. 17 § KöpL däremot stadgar 
ingenting om kausalitet, utan denna paragraf förutsätter kausalitet och att en 
avvikelse från avtalsvillkor således medför felansvar för säljaren.138 I 17, 18 
§§ 3 st KöpL omtalas inte avtalsvillkor, utan ”vad köparen med fog kunnat 
förutsätta”. I detta senare begrepp finns ett kausalitetskrav. I 17, 18 §§ 
KöpL föreligger en befogad förutsättning först om förutsättningen legat till 
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grund för köparens köpbeslut. Detta innebär att för sådana uppgifter som 
inte kan karaktäriseras som avtalsvillkor bär aktiebolagssäljare ett ansvar 
endast i de fall köparen gjort en värdering och lagt säljarens uppgifter till 
grund för värderingen. Om köparen enbart företagit en substansvärdering, 
bär alltså säljaren inte något ansvar för de uppgifter han lämnar om 
företagets omsättning.139  Karnell betonar att det inte är tillräckligt att det 
föreligger ett fel i någon enskild tillgång eller avvikelse från ett garanterat 
förhållande. Avvikelsen måste ha betydelse för företagets värde sett som 
helhet.140  
 
Köpeskillingen skall justeras i efterhand om parterna avtalat om hur denna 
skall beräknas och det senare visar sig att det inte gjorts en värdering på de 
avtalade premisserna, t ex p g a att en skuld ej medräknats som bort 
medräknas.141 I NJA 1947 s 150 jämkades köpeskillingen till säljarens 
förmån då det kunde konstateras hur köpeskillingen fastställts och att priset 
grundats på en felaktig uppgift.142  
 
Det kan vara svårt att utreda kausaliteten i efterhand. Köparen kanske inte 
avslöjar vilken information som är av särskilt intresse vid 
köpeförhandlingarna av rena taktiska skäl. Enligt Lindskog skrivs nästan 
alla kontrakt om aktieköp som om aktierna substansvärderats.143 Skiljelinjen 
mellan uppgifter som blivit en del av avtalet, d v s en uppgift enligt 17 § 
KöpL, respektive uppgifter som lämnats före köpet utan att ha influtit som 
avtalsvillkor, d v s en uppgift enligt 18 § KöpL, kan vara svår att dra. En 
uppgift enligt 18 § KöpL är inget avtalsvillkor men om uppgiften kan antas 
ha inverkat på köpet får det samma rättsliga effekt som ett avtalsvillkor. Det 
är i säljarens intresse att uppgiften karaktäriseras enligt 18 § KöpL eftersom 
bevisbördan att uppgiften kan antas ha inverkat på köpet då läggs på 
köparen. Om uppgiften istället karaktäriseras enligt 17 § KöpL behöver 
kausaliteten inte bevisas. Det är vid aktiebolagsköp rimligt att säljaren skall 
stå ansvar för de uppgifter han valt att delge köparen, utan att köparen först 
skall behöva göra en bedömning av säljarens insynsmöjligheter.144 

4.4 Köpeobjektets standard 

Det kan förekomma fall då säljaren inte givit några uttryckliga garantier 
men hans agerande likväl har givit köparen skäl att begränsa sin 
undersökning. Så kan fallet vara då säljaren har givit uppgifter avseende 
köpeobjektets standard, men därvid inte lämnat några garantier beträffande 
de givna uppgifternas riktighet. Denna typ av uppgifter kallas enuntiationer 
och innebär att köpeobjektet anses inneha en konkret standard på samma 
sätt som en garanti, avseende de förhållanden som uppgifterna beskriver. 
Det måste dock göras en betydelsefull åtskillnad gentemot de fall där 
                                                 
139 Hultmark, s133. 
140 Karnell, s 280 ff. 
141 Hultmark, s 133 f. 
142 NJA 1947 s 150, s 154 f 
143 Hultmark, s 134. 
144 Hultmark, s 134, 138. 



 41

uppgifterna inte är tillräckligt preciserade. Detta innebär att uppgifterna 
istället blir att betrakta som allmänt lovordande och med detta följer inte 
något ansvar för säljaren. Vad beträffar enuntiationernas betydelse för 
köparens undersökningsplikt, bör köparen företa en undersökning enligt 20 
§ KöpL. På frågan om vilken standard en köpare utan säljargarantier kan 
kräva gäller att säljaren svarar för att en viss abstrakt standard 
upprätthålls.145 
 

4.4.1 Kan det för ett aktiebolag talas om en abstrakt eller 
normal standard?  

Ett aktiebolag får anses vara extremt heterogent i jämförelse med andra 
köpeobjekt. Inget aktiebolag är i princip det andra likt och därmed är inte 
heller ett aktiebolagsköp det andra likt.146 Någon normalstandard för företag 
i allmänhet är svårt att fastställa. Köparen kan dock med fog förvänta sig att 
företaget drivs i enlighet med lag och myndigheters krav. Enligt Sacklén bör 
köparen också med fog kunna ställa vissa förväntningar på företagets 
substans. Kvaliteten på substansen varierar dock starkt från företag till 
företag och någon normalstandard går därmed knappast att fastställa. Detta 
utesluter emellertid inte att köparen med fog kan förvänta sig en viss 
minimistandard.147  
 
Enligt Johanssons uppfattning skall en köpare av ett aktiebolag alltid kunna 
utgå från att exempelvis bolagets redovisning är upprättad i enlighet med 
ABL och bokföringslagens regler, samt att den är upprättad enligt god 
redovisningssed. God redovisningssed kan sägas utgöra ett instrument för 
att standardisera företagens redovisning. Det kan dock vara svårt att 
fastställa vad som är god redovisningssed, men det är betydligt lättare att 
avgöra vad som inte är det (detta skall dock inte behandlas i denna 
framställning). En avvikelse från god redovisningssed kan troligen anses 
utgöra ett abstrakt fel. Johansson menar dock att en viss försiktighet är 
påkallad varför endast grundläggande, och från en objektiv synpunkt, 
närmast självklara egenskaper skall få status av abstrakt standard.148  
 
Enligt Åhman, till skillnad från Johansson, går det ej att fastställa någon 
abstrakt standard beträffande företag. De förhållanden som tagits till intäkt 
för att fel enligt en abstrakt bedömning inte kan förekomma vid 
företagsöverlåtelser är att det inte går att avgöra vad som är normal standard 
hos ett företag och att något objektivt företagsvärde ej låter sig bestämmas. 
Åhmans uppfattning innebär att möjligheterna borde variera beroende på 
vilka enskildheter det är som ifrågasätts motsvara normal standard. I vart 
fall beträffande fysiska tillgångars faktiska beskaffenhet borde det under 

                                                 
145 Johansson, s 98 f, 108. 
146 Johansson, s 94. 
147 Sacklén, s 822. 
148 Johansson, s 94-96. 



 42

vissa förutsättningar finnas möjlighet att tala om fel enligt en abstrakt 
bedömning.149 
 
Vid avvikelse från konkret eller normal standard vid företagsöverlåtelser, 
liksom vid köp av omfattande förmögenhetsmassor i allmänhet, måste 
avvikelsen vara av betydelse för köpet som helhet för att överhuvudtaget 
betraktas som ett fel. Detta krav kan kallas för ett ”väsentlighetsrekvisit” 
och prövningen huruvida detta är uppfyllt utgör en väsentlighetsprövning.150 
 
Karnell har beträffande fel som innebär en ekonomiskt någorlunda mätbar 
avvikelse (värdefel), hävdat att felbestämningen måste ta fasta på sådant 
som ”är av betydelse för företagets värde, sett som en helhet”151. Det 
påpekas dock att företagets värde inte objektivt ”exakt” kan bestämmas.152 
Felet skall vara väsentligt med beaktande av företaget som helhet. Detta är 
fallet om köparen vid ett hypotetiskt prov ej skulle ha köpt företaget ens 
med ett mot felet svarande prisavdrag i medvetande om avvikelsen. Det som 
talar för en subjektiv prövning är att fel kan tänkas föreligga utan att 
överlåtelseobjektets ekonomiska värde för den skull minskat. Det enda 
”objektiva alternativet” till en subjektiv betydelseprövning är enligt Åhman 
en begränsad prövning med innebörden att garantier och enuntiationer 
undandras dess verkan. En sådan skulle ligga väl i linje med det allmänna 
motivet för en betydelseprövning. Betydelseprövningen vid 
företagsöverlåtelser bör enlig Åhman utformas i anslutning till KöpL:s 
kausalitets- och väsentlighetskrav, då en avvikelses objektiva ekonomiska 
värde inte alltid kan tillmätas relevans och då det inte främjar enkelhet o 
överskådlighet i rättssystemet med olika lösningar i samma fråga, att en 
preciserad regel kan uppställas med hjälp av förutsättningslärans 
hypotetiska prov.153 

4.5 Vilka normer reglerar transaktionen? 

Den köprättsliga felbedömningen innebär att en fullständig riskfördelning 
sker mellan köpare och säljare. Säljaren står risken för avvikelser från 
köparens befogade förväntningar om förvärvsobjektets egenskaper enligt 17 
§ 3 st KöpL. Det är KöpL i avsaknad av regler i avtalet, som utgör det 
huvudsakliga verktyget för riskfördelningen. Säljaren står risken för 
avvikelser i egenskaper som anses följa av avtalet enligt 17 § 1, 3 st KöpL. 
Säljarens risk begränsas dock av köparens kännedom om avvikelser. Om 
köparen vid en undersökning innan transaktionen funnit avvikelser kan 
köparen ej åberopa dessa som fel gentemot säljaren.154 
 
Det råder avtalsfrihet mellan köparen och säljaren då den rättsliga 
bedömningen enligt KöpL är dispositiv och endast tillämpas i den mån 
                                                 
149 Åhman, s 484 f. 
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annat inte följer av köpeavtalet.155 Typiskt sett förekommer en viss struktur 
och vissa standardiserade villkor vid företagsförvärv d v s ett etablerat 
kontraktsmönster. Avtalets struktur baseras vanligen på bl a följande 
avdelningar: parter, bakgrund, köpeskilling, tillträde, garantier, påföljder, 
preskription, konkurrens, sekretess, lagval. Det kan även förekomma att 
vissa avtalsvillkor kommer till uttryck utanför huvuddokumentet genom 
föravtal, brev, bilagor, protokoll och olika former av sidoavtal. Vanligtvis 
försöker parterna begränsa avtalet till det skriftliga genom s k 
integrationsklausuler och avtalet uppfattas därför som uttömmande. 
Detaljerna i varje köpeavtal präglas av de specifika omständigheterna i den 
föreliggande transaktionen.156 
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5 Påföljder vid fel 

5.1 Prisavdrag 

Prisavdrag kan vara en påföljd som lämpar sig bra i många fall vid fel i 
aktiebolag. Prisavdrag kan dock inte, enligt Karnell, användas som påföljd 
när företaget saknar ett objektivt fastställbart ”verkligt värde”.157 
Prisavdragets storlek kan i många fall inte baseras på marknadsvärden men 
kan ändå komma i fråga som påföljd. Beräkningen kan i en del fall göras på 
mer skönsmässiga grunder med utgångspunkt i felets betydelse för köparen. 
Ersättning genom prisavdrag utesluter dock inte att köparen kräver 
skadestånd på grund av felet.158 Enligt 37 § KöpL skall köparen i första 
hand använda sig av avhjälpande och omleverans. Prisavdrag blir inte 
aktuellt förrän det visat sig att omleverans eller avhjälpande inte är möjligt. 
Rätten till prisnedsättning är oberoende av felets art och storlek samt 
orsaken till avtalsbrottet.159  
 
Enligt praxis kan prisavdrag ges om den överlåtna verksamheten varit 
behäftad med rådighetsfel. Så var fallet i NJA 1991 s 808 där en rörelse 
avseende försäljning av glass o konfektyr såldes till nya innehavare. 
Köparen har tillerkänts prisavdrag med hänsyn till att säljarna inte 
tillräckligt tydligt klargjort för köparna att tillstånd enligt 
livsmedelslagstiftningen att driva rörelse i lokalen saknades. Som villkor för 
köpet angavs i avtalet, bl a att vederbörliga myndigheter senast på 
tillträdesdagen medgav köparna rätt att bedriva rörelsen i den aktuella 
butikslokalen och att köpet skulle gå åter utan vederlag för någondera parten 
om sådana medgivanden ej lämnades. HovR angav härvid att enligt gängse 
uppfattning ansvarar säljaren för att godset ej är behäftat med 
rådighetsinskränkningar ifall han uttryckligen utfäst detta eller genom sitt 
uppträdande gett köparen direkt anledning anta att ingen inskränkning i 
rådigheten fanns. Vid rådighetsfel anses säljarens ansvar för egna uppgifter 
och även för omständigheter som han känt till, men som han inte 
uppmärksammat köparen på, möjligen sträcka sig något längre än vid 
faktiska fel. Mera preciserade uppgifter kan medföra att säljaren ådrar sig ett 
garantiansvar för uppgifternas riktighet. Trots det måste åtskillnad göras 
mellan de fall då en uppgift endast upplysningsvis lämnats under 
avtalsförhandlingar eller under ett förstadium till dessa, och de fall, då 
säljaren genom en viljeförklaring såsom i ett ingånget avtal åtagit sig ansvar 
för uppgiftens riktighet. Säljaren kände enligt HD till att köpeobjektet i 
rådighetshänseende var sämre än vad köparen förutsatte. Med bakgrund av 
detta ansåg HD att det hade förelegat säljaren att tydligt klargöra för 
köparen hur saken låg till. Underlåtenheten betraktades ej som svek enligt 
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30 § AvtL, men säljaren skulle dock vidkännas ett prisavdrag till följd av att 
den överlåtna rörelsen var behäftad med rådighetsfel.160 
 
Prisavdrag är dock inte alltid en lämplig påföljd för båda parter. KöpL tar i 
viss mån hänsyn till säljarens intressen genom att avhjälpande och 
omleverans är de påföljder som i första hand skall komma ifråga. 
Påföljderna är dock oftast oanvändbara i fråga om aktiebolagsköp, varför 
prisavdrag aktualiseras. Aktiebolagsköpet karaktäriseras dessutom i hög 
grad av att olika spekulanter kan fästa sig vid olika förhållanden i det 
företag vars aktier överlåtits.161  
 
Vissa aktiebolagsköp likställs med auktionsköp och detta påverkar frågan 
om fel överhuvudtaget föreligger eftersom aktiebolaget då skall anses som 
sålt i befintligt skick. Även om aktiebolaget sålts i befintligt skick visst 
säljaransvar aktualiseras, t ex om det sålts under felaktig beteckning. Trots 
att säljaren bär ett felansvar, kan köparen inte kräva prisavdrag om det är 
fråga om begagnad vara som sålts på auktion, enligt 37 § 2 st KöpL.162 Vid 
köp av begagnade varor på auktion är det inte rimligt att köparen kräver 
prisavdrag eftersom det är köparen själv som bestämmer priset.163 
Prissättningsmekanismen vid auktionsköp innebär att det är svårt att 
bedöma relationen mellan varans värde och försäljningspriset objektivt. 
Prisavdrag är i sådana fall inte en lämplig påföljd. Vid en auktion ges oftast 
det mest objektiva värdet på en vara. Det objektiva värdet motsvaras av 
försäljningspriset. Det kan dock vara svårt att fastställa vilka omständigheter 
som köparen tagit fasta på vid en auktion.164 Det är oklart om köp av 
marknadsnoterad aktie omfattas av regeln om begagnade varor som säljs på 
auktion. Lagtextens ordalydelse ger ingen klarhet. Hultmark anser dock att 
eftersom det inte är fråga om auktionsköp i snäv bemärkelse samt att aktie i 
normalt språkbruk skulle kallas begagnad, omfattas köp av 
marknadsnoterade aktier inte av undantagsregeln i 37 § 2 st KöpL. 
Prisavdrag är därmed ej uteslutet som påföljd vid köp av marknadsnoterad 
aktie.165 Det är tveksamt om frågan om ett icke marknadsnoterat aktiebolag 
kan anses som en begagnad vara kan svaras jakande. 
 
Enligt 38 § KöpL skall prisavdraget svara mot felet. Det innebär att 
köpeobjektets värde med felet skall bestämmas. Att köparen gjort en 
felaktig värdering ger inte rätt till större prisavdrag. Köpeobjektet med felet 
kan värderas antingen objektivt eller subjektivt. Vid en objektiv värdering 
fastställs vad köpeobjektet med felet vore värt på marknaden. Den 
subjektiva värderingen innebär att det görs ett hypotetiskt prov och frågan 
om vad köparen skulle ha värderat köpeobjektet till.166 Enligt förarbetena 
skall man ta hjälp av marknadsvärden vid värderingen, d v s den objektiva 
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metoden, men om marknadsvärde saknas, t ex då en vara är speciellt 
tillverkad för köparen, används den subjektiva metoden. Då görs 
beräkningen utifrån felets betydelse för köparen.167  
 

5.1.1 Fastställande av prisavdragets storlek 

Den objektiva metoden är lämpligast vid beräkningen av prisavdragets 
storlek vid köp av marknadsnoterade aktier. Det är dock svårare att fastställa 
ett objektivt verkligt värde vid köp av aktier som normalt inte omsätts eller 
vid köp av ett företags samtliga aktier (som är fallet i denna uppsats). Här 
får istället den subjektiva metoden användas och prisavdraget beräknas 
utifrån felets betydelse för köparen. Det är i praktiken svårt att i efterhand 
utreda hur ett fel skulle ha påverkat köparens värdering av aktiebolaget. T 
ex är det svårt att veta vilken värderingsmetod köparen använt och även om 
metoden kan preciseras så har förhandlingarna kanske avslutats med 
prutning och prishöjning som varit helt fristående från den använda 
metoden. I praktiken avgörs prisavdragets storlek med en skönsmässig 
bedömning.168  Enligt praxis skall hänsyn tas köpeobjektets värde med felet 
vid tidpunkten för avlämnandet vid bestämmandet av prisavdragets storlek. 
Med andra ord skall inte tidpunkten för köpslutet beaktas.169 
 

5.2 Avhjälpande och omleverans 

Omleverans är uteslutet vid köp av samtliga aktier i ett aktiebolag. Detta har 
fastslagits av HD i NJA 1947 s 1. I fallet hade samtliga andelar i en 
bostadsrättsförening, vars enda tillgång utgjordes av en stadsfastighet, sålts 
på villkor bl a att fastigheten skulle överlåtas i befintligt skick, yrkade 
köparen på skadestånd, eftersom säljaren hade underlåtit att lämna köparen 
en upplysning om att yrkesinspektionen föreskrivit viss 
ventilationsanordning uti en verkstadslokal i fastigheten. Köpet skulle enligt 
domen ej återgå, däremot fastställde HD att säljaren skulle ersätta köparen 
för de kostnader han haft för att installera ventilationen eftersom säljaren 
underlåtit att upplysa om detta vid köpet.170  
 
Avhjälpande kan komma ifråga, men denna påföljd kan bli betungande för 
säljaren om kostnaden för att avhjälpa felet är mycket hög jämfört med 
felets betydelse för köparen. Prisavdrag är en vanligt förekommande påföljd 
enligt rättspraxis. För att hävning skall aktualiseras krävs ett kontraktsbrott. 
I rättspraxis har dock rådighetsfel och fel bestående i att köparen haft 
befogade anledningar om väsentligt högre vinstkapacitet ansetts som en 
grund för hävning. Skadeståndsansvar föreligger vanligen för direkt förlust. 
Detta p g a att många hinder ligger inom säljarens kontroll när han äger 
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samtliga aktier i bolaget. Ersättning för prisskillnad kan dock vara svårt att 
tillämpa då en eventuell prisskillnad är svår att fastställa.171 
 
Vid köp av kontrollpost är prisavdrag ofta en lämplig påföljd. Omleverans 
förekommer normalt inte då det skulle förutsätta orimliga uppoffringar av 
säljaren. Avhjälpande är inte heller aktuellt. Om felet är väsentligt kan 
hävning tillämpas. Skadeståndsansvar för direkt förlust föreligger vanligen 
då förhållanden som rör bolaget omfattas av kontrollansvaret.172 
 

5.3 Köparens dröjsmål 

En av köparens viktigaste förpliktelser är att erlägga köpeskillingen i tid. 
Erläggs denna för sent föreligger dröjsmål på köparens sida. Säljaren har 
normalt rätt till dröjsmålsränta och kan dessutom ha rätt att innehålla 
aktierna ( d v s detentionsrätt). Säljaren är inte skyldig att leverera 
aktiebreven innan köparen har erlagt köpeskillingen enlig Zug-um-Zug-
principen. Om dröjsmålet är väsentligt kan säljaren häva köpet såvida 
aktierna inte finns i köparens besittning. Hänsyn måste dock tas till köpets 
karaktär och vad som har avtalats angående betalningssätt. Om köparen ej 
kan åberopa någon befrielsegrund kan säljaren ha rätt till skadestånd enligt 
57 § KöpL.173 Skadeståndsskyldigheten omfattar ersättning för prisskillnad 
om köpet hävs eller dröjsmålsränta om köpet inte hävs. I vissa speciella fall 
kan ersättningen också omfatta kursförlust. Beräkningen av ersättningen 
sker på samma sätt som köparens rätt till prisskillnad p g a säljarens 
avtalsbrott. Enligt KöpL skall skillnaden mellan det kontrakterade priset och 
marknadspriset vid tidpunkten för hävningen vara avgörande när det gäller 
att fastställa skadeståndets storlek. Säljaren är skyldig att vidta skäliga 
åtgärder för att begränsa sin skada. Säljaren har rätt till den verkliga 
förlusten om han agerat så att han i möjligaste mån minskat den.174  
 

5.4 AvtL:s tillämplighet 

Felbegreppet brukar bestämmas med utgångspunkt från förutsättningslärans 
konstruktion. Enligt förutsättningsläran skall det i korthet vara fråga om en 
felaktig förutsättning som är väsentlig och förutsättningen skall ha varit 
synbar för motparten. Slutligen skall det vara skäligt att risken för den 
felaktiga förutsättningen ligger på motparten. Köprättsliga fel har dock inte 
helt anpassats till förutsättningslärans modell. Felansvaret är grundat på 
vissa avtalsrättsliga principer. Att förtiga för köparen väsentliga 
förhållanden kan också vara en form av culpa in contrahendo. Säljarens 
ansvar för fel som han inte känt till och som han inte heller lämnat 
upplysning om bygger dock inte på ett ansvar för culpa in contrahendo. 
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Detta ansvar är köprättsligt och baseras på en skälig ansvarsfördelning 
mellan köparen och säljaren. Ingen av parterna bär någon ”skuld”. Trots 
detta har en skada uppstått och frågan är hur ansvaret för denna skall 
fördelas.175 
 
AvtL:s ogiltighetsregler har ett samband med KöpL:s felregler. Det som är 
relevant vid avgörande av om fel föreligger är ju ofta vad som tilldragit sig 
före köpet. Frågeställningen om säljaren har gjort sig skyldig till svek och 
om säljaren har förtigit vissa av honom kända omständigheter blir här 
aktuella. Det är osäkert om köparen kan välja mellan att hävda ogiltighet 
enligt AvtL eller förutsättningsläran eller fel enligt KöpL. Undantaget 
KöpL:s reklamations och preskriptionsregler i 32 §, torde det normalt vara 
mest förmånligt för köparen att åberopa KöpL, eftersom köparen därvid har 
goda möjligheter att erhålla skadestånd motsvarande det positiva 
kontraktsintresset samt att behålla aktierna och få prisavdrag, medan han 
enligt AvtL tvingas lämna ifrån sig aktierna och i princip nöja sig med 
ersättning för det negativa kontraktsintresset.176 
 

5.5 Skadestånd 

Om en säljare varit försumlig eller lämnat särskild utfästelse, är han 
skadeståndsskyldig. Säljaren ansvarar också för direkt förlust om han inte 
kan visa att felet berott på ett hinder utanför hans kontroll och vars följder 
han inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Det är för 
skadeståndsansvar tillräckligt att försummelsen förekommit på säljarens 
sida, d v s säljaren behöver inte själv varit försumlig.177 
 
Skadestånd kombineras vanligtvis med andra påföljder om säljarens 
kontraktsbrott består i att köpeobjektet är felaktigt, men kan även 
förekomma som ensam påföljd. Skadeståndet omfattar ersättning för 
utgifter, prisskillnad, utebliven vinst och annan förlust men inte förlust som 
köparen tillfogas genom skada på annat än köpeobjektet (d v s 
produktansvar).178  
 
Skadeståndsskyldighet föreligger när säljaren varit försumlig. 
Försummelsen kan föreligga in contractu genom att säljaren vanvårdat 
köpeobjektet under tiden mellan köpeavtalet och avlämnandet, något som 
inte borde vara särskilt vanligt förekommande vid aktiebolagsköp där avtal 
och avlämnande vanligtvis ligger mycket nära varandra i tiden. 
Försummelse kan också föreligga vid uppfyllande av avtalsförpliktelserna i 
övrigt eller in contrahendo genom att säljaren försummat sin 
upplysningsplikt eller lämnat felaktiga upplysningar om köpeobjektet. Det 
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skall vara fråga om uppgifter som säljaren borde ha insett var oriktiga eller 
vilseledande.179 
 
Säljaren kan eventuellt göras ansvarig för försummelse om han borde insett 
att uppgiften var osäker, i ett sådant fall kan eventuellt krävas att säljaren 
kontrollerar uppgiften. Säljarens primära felansvar föreligger i regel 
oberoende av om han har känt till eller borde ha känt till att varan inte 
motsvarar vad köparen hade rätt att räkna med. Däremot kan 
skadeståndansvaret enligt förevarande bestämmelse, som grundas på 
försummelse på säljarens sida, uppkomma endast i fråga om omständigheter 
som säljaren har känt till eller borde ha känt till. Alla uppgifter som säljaren 
lämnar kan dock ej uppfattas som särskilda utfästelser. För att en 
ansvarsgrundande utfästelse skall föreligga måste det krävas att köparen 
med beaktande av det sätt på vilket den lämnats har haft särskild anledning 
att förutsätta att varan inte avviker från vad som har uppgetts. Vad avser 
bevisbördan är avsikten att den princip som i allmänhet gäller vid 
culpaansvar, d v s att den som påstår att motparten varit försumlig har 
bevisbördan härför, skall gälla. Beviskravet får bli beroende av 
omständigheterna i det enskilda fallet. Köparen bär bevisbördan för att 
säljaren varit försumlig. Enligt förarbetena bär dock säljaren alltid ett 
skadeståndsansvar för direkta förluster om han lämnat oriktiga uppgifter.180  
 
Det är för skadeståndsansvar tillräckligt att försummelsen förekommit på 
säljarens sida, d v s säljaren behöver inte själv varit försumlig. Det innebär 
vid försäljning av aktiebolag att uppgifter som lämnas culpöst av företagets 
företrädare (t ex VD, styrelse) medför skadeståndsansvar för säljaren.181 
 
Om säljaren lämnat särskild utfästelse, d v s uttryckligen garanterat ett visst 
förhållande, föreligger skadeståndsansvar. Detsamma gäller förhållanden 
som utgör en beskrivning av själva köpeobjektet. Det är oklart om annat än 
uttryckliga utfästelser kan leda till skadeståndsansvar. Likaså kan avsaknad 
av kärnegenskaper och dylikt inte inrymmas i lagtextens ”särskild 
utfästelse” eller i övrigt kunna läggas till grund för skadeståndsansvar.182 
 
Säljaren är ansvarig för försummelser både vid avtalsslutet och vid 
fullgörande av avtalet. Säljaren är skadståndsansvarig för direkt förlust om 
felet beror på ett hinder som legat inom hans kontroll.183 Befrielse från 
skadstånd vid direkt förlust vid fel är i praktiken mycket begränsad. Det 
finns dock vid aktiebolagsköp en rad inte helt ovanliga situationer där 
säljaren bär ett felansvar utan att vara skadståndsskyldig för direkt förlust. I 
detta avseende finns anledning att skilja mellan fall då säljaren varit 
minoritetsaktieägare respektive kontrollaktieägare. Om en 
minoritetsaktieägare saknar möjligheter att påverka bolagets skötsel, bär han 

                                                 
179 Hultmark, s 227. 
180 Prop 88/89:76, s 139-141. 
181 Hultmark, s 228. 
182 Hultmark, s 228 f. 
183 Prop 88/89:76, s 139 f. 



 50

inget skadeståndsansvar såvida han inte handlat försumligt eller lämnat 
särskild utfästelse. Detta förutsätter att säljaren saknat möjlighet att leverera 
andra felfria aktier till köparen. Om en aktiesäljare har haft stort inflytande i 
företaget, t ex genom stort aktieinnehav eller genom styrelsepost, kan denne 
bli skadeståndsansvarig för direkt förlust på grund av värdefel eftersom det 
ligger inom hans kontroll att undanröja felet före avlämnandet av aktierna. 
Det är tillräckligt att säljaren haft ett reellt inflytande över bolagets skötsel. 
Ett värdefel kan bestå i att företagets räkenskaper eller uppgifter om 
företagets ekonomiska ställning inte är korrekta. Värdefel kan också bestå i 
att säljaren försummat sin undersökningsplikt beträffande företagets 
ekonomiska ställning eller kan bestå i att företaget är belastat med 
rådighetsfel.184 
 

5.5.1 Skadeståndets storlek 

Olika typer av ekonomiska skador som aktiebolagsköpare kan drabbas till 
följd av att köpeobjektet varit behäftat med fel. 
 
Skadeståndet omfattar ersättning för utgifter, prisskillnad, utebliven vinst 
och annan förlust med anledning av avtalsbrottet enligt 67 § KöpL. Skada 
som uppstår på annan egendom än köpeobjektet regleras i SkL och 
ProduktansvL, och ej i KöpL. Produktansvar bör för aktiebolagsköpets del 
ej aktualiseras. Om det överlåtna företaget blir produktskadeansvarigt i 
förhållande till sina kunder, kan detta vara ett ”vanligt” köprättsligt fel i 
förhållandet mellan köparen och säljaren av aktierna i företaget. Ersättning 
för prisskillnad beräknas antingen genom en prisjämförelse med ett 
täckningsköp eller, om sådant ej skett, med ledning av ”gängse pris” enligt 
68, 69 §§ KöpL. Om köpet hävs och företagets värde stigit kan det bli fråga 
om ersättning för prisskillnad. Täckningsköp kan inte genomföras om köpet 
avser hela företaget eftersom företag som driver verksamhet är så unika att 
det inte kan göras en skadeståndsberäkning baserad på täckningsköp av ett 
likvärdigt företag. Samma sak gäller om köpet rör mer än 50 % av 
aktierna.185 Bestämmelsen i 68 § KöpL blir endast tillämplig i fråga om 
täckningsförsäljning om köpet avser ett unikt eller starkt särpräglat föremål, 
t ex aktier. Täckningsköp blir i ett sådant fall inte möjligt. En annan 
förutsättning för att prisskillnaden skall beräknas enligt föreliggande 
paragraf är att täckningstransaktionen sker med omsorg, t ex kan köparen 
inte kräva ersättning för prisskillnad på grund av ett täckningsköp till ett 
onödigt högt pris. Vad avser säljaren innebär kravet på omsorg vid 
täckningsförsäljning att han skall försöka uppnå samma pris för varan som 
vid det ursprungliga avtalet. Det krävs dessutom att täckningstransaktionen 
sker inom skälig tid efter hävningen för att bestämmelsen skall vara 
tillämplig.186 
 

                                                 
184 Hultmark, s 229 f. 
185 Hultmark, s 230. 
186 Prop 88/89:76, s 203. 
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Köparen skall genom skadestånd för prisskillnad kompenseras för en allmän 
prisstegring på det köpeobjekt han köpt och genom hävningen gått miste 
om. Köparen har en skyldighet att begränsa sin skada enligt 70 § KöpL. 
Enligt Hultmark kan det enbart vara aktuellt med en skadeståndsberäkning 
baserad på täckningsköp om köpet rör mindre poster i aktiebolag vars aktier 
regelbundet omsätts.187 
 
Ersättning för prisskillnad kan också beräknas med ledning av gängse pris. 
För marknadsnoterade aktier utgörs gängse pris av den aktuella börskursen 
per hävningsdagen. För icke marknadsnoterade aktier är det svårt att 
bestämma ett gängse pris.  För att metoden skall kunna användas måste 
köpeobjektet vara föremål för omsättning i sådan omfattning att det finns ett 
marknadspris. Här får en konkret skadståndsberäkning göras med beaktande 
av de speciella omständigheterna i varje enskilt fall.188 
 
Skadestånd omfattar även ersättning för utebliven vinst. Köparen kanske har 
gått miste om en förmånlig vidareförsäljning p g a felet. Skadestånd kan 
också omfatta annan förlust. Detta kan t ex vara att det framställs 
regresskrav mot köparen eller att köparen går miste om förmånliga 
skatteeffekter. Om säljaren inte lämnat särskild utfästelse eller förfarit 
försumligt, men hindret för att prestera ett felfritt köpeobjekt legat inom 
hans kontroll är han endast skadeståndsskyldig för direkt förlust. Som 
exempel kan ges ersättning för prisskillnad, ersättning för förlorad vinst vid 
vidareförsäljning och ersättning för regressanspråk. Förlusten kan också 
vara indirekt och gränsdragningen mellan indirekt och direkt förlust är 
oklar. En indirekt förlust är en förlust som beror på köparens särskilda 
förhållanden och är därför svår att bedöma. Enligt 70 § KöpL kan 
skadestånd jämkas. Jämkning kan komma ifråga vid ansvar för indirekt 
förlust. Vid detta skall samtliga omständigheter av betydelse beaktas; köpets 
karaktär, orsak till avtalsbrott, avtalsparterna, den skadeståndsskyldiges 
handlande samt den skadelidandes förhållningssätt.189 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att vid köp av enstaka 
marknadsnoterade aktier torde framför allt, som påföljd, omleverans komma 
i fråga. Då omleverans inte är möjlig bör prisavdrag aktualiseras. Vid 
allvarliga fel kan även hävning komma ifråga. Avhjälpande är i princip 
omöjligt att utföra. Skadeståndsskyldighet för direkt förlust uppkommer p g 
a säljarens kontrollansvar och aktualiseras främst när säljaren har möjlighet 
att påverka händelseförloppet genom sin kontroll av företaget före 
avlämnandet. Om säljaren varit försumlig eller lämnat särskild utfästelse 
kan skadestånd för indirekt förlust föreligga. Beräkningen av skadeståndets 
storlek sker med ledning av ett täckningsköp eller vid en prisjämförelse med 
gängse pris.190 
 

                                                 
187 Hultmark, s 231. 
188 Hultmark, s 231. 
189 Hultmark, s 231 f. 
190 Hultmark, s 232. 
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6 Avslutande kommentarer 
En due diligence är ett mycket viktigt element vid ett aktiebolagsförvärv 
eftersom den avser att göra köparen medveten om de risker som överlåtelsen 
kan medföra, samt upptäcka fel som kan finnas hos förvärvsföretaget. Det 
har i verkligheten visat sig att det ofta är okunskap, och därmed en felaktig 
beslutningsgrund, som är orsaken till misslyckade verksamhetsköp. 
 
En av de frågeställningar som jag i denna uppsats avsåg att behandla var 
frågan om KöpL:s regler, då särskilt reglerna om fel, analogt kan tillämpas 
vid köp av aktiebolag. Det har i uppsatsen, enligt min mening, framkommit 
att KöpL i första hand är formellt tillämplig på aktiebolagsköp. Det råder 
dock inte enighet i doktrinen men denna synpunkt synes vara övervägande. 
Även i rättspraxis har KöpL:s regler, särskilt vid fel, ansetts vara 
tillämpliga. KöpL skall vara tillämplig på alla typer av aktieköp, oavsett om 
det är fråga om köp av samtliga aktier eller enbart ett fåtal av aktierna i 
företaget.  Svaret på frågan om vilken lag som skall tillämpas just vid köp 
av ett fåtal aktier har varit av varierande uppfattning, då de flesta anser att 
KöpL är tillämplig och andra att SkbrL är mest lämplig att använda trots att 
det är tveksamt om en aktie kan anses som ett skuldebrev i SkbrL:s mening.   
 
Det har i uppsatsen även konstaterats att köparen i princip är skyldig att 
genomföra en undersökning och att due diligence är ett sätt för köparen att 
fullgöra denna undersökningsplikt. Det ställs stora krav på köparens 
undersökning eftersom en underlåtenhet att genomföra en undersökning kan 
straffa sig genom att köparen inte kan åberopa fel som han borde ha 
upptäckt vid undersökningen.  
 
En annan fråga som uppsatsen belyser är frågan om säljaren har en 
upplysningsplikt och hur långtgående denna är. Det kan konstateras att 
säljaren inte uttryckligen måste uppmana köparen att undersöka 
köpeobjektet, men att en uppmaning från säljaren kan användas som ett sätt 
att omfördela riskerna mellan parterna på samma sätt som en friskrivning. 
Riskfördelningen mellan parterna vid en överlåtelse är fullständig. Det finns 
ett område där riskerna kan omfördelas genom säljarens garantier i 
köpeavtalet eller köparens due diligence samt uppmaningar, friskrivingar 
etc. I praktiken motsvarar detta de flesta förhållanden vid en överlåtelse. I 
praktiken konkurrerar inte heller due diligence och garantier utan utgör 
varandras komplement avseende riskfördelningen vid företagsförvärv.  
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