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Sammanfattning 
Köparen och säljaren försöker normalt att reglera risken på ett uttömmande 
sätt i köpeavtalet i samband med ett företagsförvärv. Detta är möjligt 
eftersom köplagen är dispositiv och endast gäller i de fall parterna inte har 
avtalat någonting annat. Det är emellertid inte möjligt att fullständigt 
undvika köplagen genom att avtala bort den. Köplagen kan till exempel 
fortfarande ha betydelse som utfyllnad vid tolkning av förvärvsavtalet. Den 
dispositiva rätten är således alltid relevant i samband med företagsförvärv 
och kännedom om dess bestämmelser är därför nödvändig kunskap för de 
jurister som sysslar med sådana transaktioner. Syftet med den här uppsatsen 
är därför att redogöra för köparens undersökningsplikt vid företagsförvärv. 
Eftersom undersökningsplikten regleras i köplagen så utgår framställningen 
från att köplagen är tillämplig på de förvärv uppsatsen behandlar. 
 
Köplagen syftar till en fullständig riskfördelning mellan köparen och 
säljaren. Detta åstadkoms bland annat genom lagen föreskriver en 
undersökningsplikt för köparen och en upplysningsplikt för säljaren. 
Undersökningsplikten före köpet syftar till att få köparen att på förhand 
upptäcka sådana fel som det kan förväntas av honom, för att på så sätt 
begränsa antalet tvister efter det att ett förvärv har genomförts. Tyvärr är 
inte köplagen i första hand avsedd att behandla köp av aktiebolag vilket gör 
att tillämpningen av dess bestämmelser ibland kan bli lite haltande. En 
köpare som förvärvar ett aktiebolag genom ett aktieförvärv förvärvar till 
exempel i första hand aktierna i bolaget, medan undersökningsplikten 
egentligen är avsedd att tillämpas på de tillgångar som äganderätten av 
aktierna representerar. Ett annat problem som man ständigt ställs inför vid 
ett aktiebolagsköp är att det rör sig om ett specieköp. Eftersom varje 
aktiebolag är unikt kan en köpare aldrig på förhand veta vad han förvärvar 
om han inte företar en noggrann undersökning. Det är därför också svårt att 
fastställa vilka förväntningar köparen har på bolaget som är att betraktas 
som befogade.  
 
Köparens undersökningsplikt påverkas till stor del av säljarens agerande. 
Undersökningsplikten aktualiseras exempelvis först och främst genom att 
säljaren lämnar en uppmaning till köparen att undersöka bolaget som är till 
försäljning. På samma sätt kan säljaren begränsa köparens 
undersökningsplikt genom att lämna garantier som omfattar sådana 
egenskaper som annars skulle vara föremål för undersökningen. Säljaren 
kan också lämna andra sorters uppgifter och uttalanden som kan påverka 
köparens undersökning, till exempel friskrivningar och enuntiationer. Var 
gränsen går mellan de uttalanden som påverkar undersökningen och de som 
inte gör det är lika viktig att fastställa som det är komplicerat. I de flesta fall 
är det omständigheterna i det enskilda fallet som fäller avgörandet.  
 
Undersökningsplikten aktualiseras alltså inte automatiskt med anledning av 
ett företagsförvärv. Förutom en direkt riktad uppmaning från säljaren åt 
köparen att undersöka bolaget kan den också aktualiseras på andra sätt. 
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Detta eftersom det inte finns någonting som säger att säljarens uppmaning 
behöver vara uttrycklig. Uppmaningen från säljaren kan också ha 
framkommit av omständigheterna i det enskilda fallet genom att säljaren till 
exempel har hållit köpobjektet tillgängligt för granskning, att säljaren har 
förevisat objektet under förhandlingarna eller genom att säljaren har låtit 
köparen underteckna ett avtal med en klausul om att han har beretts tillfälle 
att undersöka varan. Undersökningsplikten anses också kunna aktualiseras 
om det följer av handelsbruk eller om köparen på eget initiativ undersöker 
köpobjektet. Vid förhandlade förvärv av aktiebolag är det inte ovanligt att 
köparen bereds tillfälle att undersöka det tänkta målbolaget innan köpet 
genomförs, genom en så kallad due diligence. I sådana fall likställs detta 
med en riktad uppmaning åt köparen vilket innebär att köparens 
undersökningsplikt har aktualiserats. 
 
Due diligence undersökningar har bland annat blivit vanligt förekommande 
i det praktiska affärslivet på grund av att man vill undvika att köparen ska 
drabbas av obehagliga överraskningar i ett senare skede då köpet väl är 
genomfört. Due diligence undersökningar har blivit så vanliga att de idag 
genomförs mer eller mindre regelmässigt i samband med åtminstone större 
företagsförvärv. Förutom en due diligence brukar köparen normalt även 
göra andra undersökningar av målbolaget innan köpet, till exempel för att 
skaffa sig ett tillräckligt beslutsunderlag för att kunna värdera bolaget. Ofta 
är den här undersökningen emellertid inkorporerad som en del av due 
diligencen. Eftersom en köpare som regel ändå tycks företa en undersökning 
av målbolaget på förhand har det i doktrinen diskuterats om man inte i 
framtiden istället borde låta undersökningsplikten inträda automatiskt i 
samband med företagsförvärv.  
 
Har man väl fastslagit att köparens undersökningsplikt aktualiserats blir 
nästa steg att bestämma vilken omfattning den ska ha. Köplagen innehåller 
inte något rakt svar på den här frågan men generellt kan sägas att 
undersökningens omfattning till viss del hänger samman med hur 
undersökningsplikten har aktualiserats. Om säljaren har uppmanat köparen 
att undersöka en specifik egenskap i målbolaget så gäller 
undersökningsplikten främst angående just den egenskapen. Om säljaren 
istället har lämnat en generell uppmaning eller om köparens 
undersökningsplikt aktualiserats på ett mer generellt sätt, till exempel 
genom att köparen på eget initiativ företagit en undersökning måste 
omfattningen istället avgöras med hänsyn till omständigheterna i det 
enskilda fallet. Förhållanden som kan vara intressanta vid en sådan 
bedömning är till exempel köparens sakkunskap, varans art, den tid som 
köparen har haft till sitt förfogande, de faktiska möjligheter köparen haft för 
att genomföra sin undersökning, de uppgifter och garantier säljaren har 
lämnat samt den relation som köparen och säljaren har eller har haft med 
varandra.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Den här uppsatsen är avsedd att redogöra för köparens undersökningsplikt 
med anledning av ett aktiebolagsförvärv. Ett företagsförvärv föregås i regel 
av en lång förhandlingsprocess mellan köpare och säljare där en mängd 
uppgifter och utfästelser utväxlas och undersöks. Företagsförvärv är 
dessutom i de flesta fall en mycket komplicerad transaktion vilken innebär 
betydande ekonomiska risker för de inblandade parterna. Detta innebär att 
förutsebarheten av konsekvenserna av transaktionen är viktig både för 
köparen och säljaren. Parterna försöker därför som huvudregel på förhand 
reglera sina inbördes förhållanden för att på förhand veta vem det är som 
står risken för vilka ekonomiska risker i samband med förvärvet. Detta är 
möjligt eftersom den svenska lagstiftningen1 som reglerar förvärvet är 
dispositiv. Men trots att köplagen är dispositiv så är det inte möjligt att 
författa ett avtal som är helt oberoende av de dispositiva lagreglerna. 
Köplagens bestämmelser kan till exempel bli användbara som 
utfyllnadsregler vid tolkning av förvärvsavtalet. Bestämmelser som skulle 
kunna bli tillämpliga är till exempel reglerna om fel, garantier och om hur 
risken ska fördelas mellan parterna. Svensk lagstiftning fördelar risken i 
köplagen genom att bland annat föreskriva en upplysningsplikt för säljaren 
och en undersökningsplikt för köparen före köpet.  
 
Köparens plikt att undersöka målbolaget återfinns i KöpL 20 § och lyder: 
 

Köparen får inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt 
till vid köpet. 
   Har köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar 
anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att 
undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha 
märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid 
mot tro och heder. 
   Andra stycket gäller även när köparen före köpet har fått 
tillfälle att undersöka prov på varan och felet gäller en 
egenskap som skulle framgå av provet. 

 
Köplagen föreskriver följaktligen en plikt för köparen att under vissa 
omständigheter undersöka målbolaget med risk för att annars förlora sin rätt 
att åberopa sådana fel han borde ha upptäckt vid sin undersökning. 
Undersökningsplikten är således inte någon plikt i egentlig mening eftersom 
köparen inte måste undersöka målbolaget, utan innebär endast att köparen 
kan gå miste om en rättighet han annars skulle ha haft om han hade uppfyllt 
sin lagstadgade undersökning. Principen i paragrafen som innebär att man 

                                                 
1 Köplag (1990:931). 
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inte ska ha rätt att åberopa en uppgift som man vet, eller borde ha vetat, är 
fel kan också sägas vara en allmän princip som gäller inom köprätten. 
 
Undersökningsplikten är inte absolut. För sådana omständigheter som 
säljaren ansvarar för har köparen som huvudregel ingen undersökningsplikt 
före köpet. Köparen kan således förutsätta att varan är felfri i dessa 
avseenden såtillvida han inte blir uppmanad av säljaren att företa en 
undersökning. En annan sak är att köparen alltid har rätt att åberopa så 
kallade dolda fel. Undersökningen är som framkommit inte heller generell, 
utan den inträder normalt först då köparen uppmanas av säljaren att 
undersöka varan. Att köparen endast har en undersökningsplikt för sådana 
omständigheter som säljaren ansvarar för förefaller rimligt. I annat fall bär 
ju köparen själv ansvaret vilket gör undersökningsplikten onödig. Köparen 
kan dock i vissa fall genomföra en undersökning av sådana omständigheter 
som han själv bär risken för. En sådan undersökning kan emellertid vara 
riskfylld eftersom köparen kan riskera att hamna i en sämre ställning om 
undersökningen visar sig vara slarvigt genomförd, se kapitel 6.4.8.  
 
Omfattningen av undersökningen bestäms av omständigheterna i det 
enskilda fallet. Enligt köplagens motiv tas det hänsyn till den grad av 
omsorg som kan krävas av en person i köparens ställning då det avgörs vad 
köparen borde upptäcka vid undersökningen. Om säljaren har lämnat 
uppgifter om varan kan detta både öka och minska förväntningarna på 
undersökningens omfattning.  
 
Idag blir det allt vanligare att köparen genomför en due diligence 
undersökning av målbolaget innan köpeavtal ingås. Detta är en slags 
besiktning av bolaget som syftar till att ge köparen en uppfattning om hur 
företaget är beskaffat och ger en överblick över vilka risker och möjligheter 
som köpet kan ge upphov till. En due diligence är oftast mer omfattande än 
den undersökning som köplagen stadgar om och innebär därför vanligtvis 
att köparen därigenom uppfyller sin undersökningsplikt. 
 

1.2 Syfte 

Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att redogöra för den dispositiva 
rätten vad gäller köparens undersökningsplikt vid företagsförvärv. 
Anledningen till att jag valt att undersöka den dispositiva, utfyllande rätten 
och inte aktuell kontraktspraxis är eftersom det är omöjligt att helt lyckas 
avtala bort köplagen vid ett företagsförvärv. Kännedom om den dispositiva 
rätten är således alltid en nödvändig kunskap. För att ge en förståelse för 
undersökningens bakgrund och vad det är man förväntar sig att köparen ska 
hitta, kommer den första delen av uppsatsen att ägnas åt att sätta in 
undersökningsplikten i dess köprättsliga sammanhang samt åt en 
redogörelse för vad som konstituerar ett fel enligt de köprättsliga reglerna.  
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1.3 Frågeställning 

För att uppnå syftet kommer följande frågor att undersökas och besvaras i 
den följande framställningen:  
 

• I vilket köprättsligt sammanhang återfinns undersökningsplikten?  
 
• Under vilka förutsättningar aktualiseras undersökningsplikten och 

när kan den bortfalla?  
 
• I vilken omfattning och med vilken noggrannhet ska undersökningen 

utföras för att undersökningsplikten ska anses som uppfylld i 
samband med ett företagsförvärv, hur kan undersökningen 
begränsas? 

 
• Vilka förändringar i lagregleringen skulle behöva göras för att 

undersökningsplikten ska kunna leva upp till morgondagens krav? 
 

1.4 Metod och material 

I uppsatsen används en rättsdogmatisk metod,2 enligt vilken lagstiftning, 
praxis, förarbeten och doktrin har använts. Ett problem med lagstiftningen 
är att man vid arbetet med den nya köplagen inte tagit hänsyn till att ett 
företagsförvärv skiljer sig från andra köp av lös egendom. Köplagen är inte 
direkt anpassad för köp av aktier vilket gör att viss försiktighet måste iakttas 
vid dess tillämpning. Vid en genomgång av köplagens förarbeten måste 
också en viss försiktighet iakttas med tanke på att arbetet med propositionen 
genomfördes skyndsamt och på grund av att propositionens kortfattade 
omfång knappast speglar allt det omfattande arbete som ligger bakom. 
 
Ett problem med praxis angående företagsförvärv är att de flesta tvister 
aldrig kommer till domstol. Det vanligaste förfarandet vid tvist är att 
parterna istället hänskjuter tvisten till en skiljedom och sedan hemlighåller 
utfallet. Ett resultat av att tvister inte tas upp och behandlas i allmän 
domstol blir att domstolarnas möjligheter att utveckla rättsläget minskar. 
Det kan därför vara riskabelt att utgå ifrån att gamla rättsfall fortfarande 
speglar gällande rätt. I de rättsfall som jag hänvisar till i uppsatsen har 
dessutom 1905 års köplag tillämpats och inte den idag gällande. Ett annat 
problem är att de flesta rättsfallen jag analyserar i uppsatsen behandlar köp 
av andra typer än företagsförvärv. Även om jag endast hänvisar till vilka 
allmänna principer rättsfallen ger uttryck för är det ändå viktigt att vara 
försiktig med att inte ge dem ett allt för stort intentionsdjup. Eftersom de 
andra nordiska ländernas köprätt liknar den svenska har jag tillåtit mig att i 
en del fall använda mig av danska och norska rättsfall eftersom de 
behandlar sådana frågor som aldrig har avgjorts av svenska domstolar. 

                                                 
2 Peczenik (1995), s.33. 
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Rättspraxis i de olika länderna kan emellertid göra att rättsläget till viss del 
skiljer sig åt från det svenska vilket innebär att jag även i de här fallen har 
fått iaktta en viss försiktighet med analogier.  
 
På grund av de problem som följer av lagtext, förarbeten och rättspraxis 
som behandlar företagsförvärv har jag i mitt arbete istället valt att i så stor 
utsträckning som möjligt utgå ifrån doktrin inom ämnet. Det är inte några 
svårigheter att finna doktrin som behandlar företagsförvärv, snarare 
tvärtom. Mycket av litteraturen är emellertid äldre och behandlar därför 
1905 års köplag. Detta innebär icke desto mindre att den i stora delar 
fortfarande kan tillämpas. Som motvikt till den äldre litteraturen har jag i 
stor utsträckning använt mig av periodiska tidskrifter för att kunna 
presentera den senaste utvecklingen inom ämnet. 
 

1.5 Avgränsning  

Vid framställningen om svensk lagstiftning kommer jag framförallt att 
fokusera på privata förvärv av aktiebolag genom ett förhandlat aktieköp av 
ett helt bolag från en enda säljare. Vid ett icke-förhandlat företagsförvärv 
genom aktieförvärv spelar nämligen parternas agerande en mindre roll 
eftersom förhandlingar i sådana fall är mer sällsynta. Även om uppsatsen är 
fokuserad på aktiebolag så gäller emellertid det mesta som sägs även för 
förvärv av verksamheter i andra former. Anledningen till att jag valt att rikta 
in mig på just aktiebolag är att det är den viktigaste associationsformen i det 
praktiska affärslivet. Eftersom uppsatsen är avsedd att behandla 
företagsförvärv genom aktieförvärv kommer inkråmsförvärv i de flesta 
delar därför att lämnas utanför framställningen. 
 
Inom doktrinen tvistas det om det är köplagen eller skuldebrevslagen som 
blir tillämplig på tvister angående företagsöverlåtelser via aktieöverlåtelse. 
Eftersom köplagen vunnit störst erkännande kommer framställningen främst 
att behandla det som diskuterats inom den svenska köprätten. Uppsatsen är 
endast avsedd att behandla vad som gäller vid ett förvärv där både säljaren 
och köparen är svenskar. Vad som gäller vid internationella köp kommer 
därför inte att avhandlas. 
 

1.6 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i två delar. För att få en bakgrund till 
undersökningsplikten, inleds redogörelsen med en allmän genomgång av i 
vilket sammanhang den aktualiseras. Undersökningsplikten följer av den 
köprättsliga regleringen. I doktrinen har det emellertid diskuterats om 
köplagen verkligen är den lagstiftning som ska tillämpas på ett 
företagsförvärv genom förvärv av aktie. För att motivera min ståndpunkt till 
varför jag anser att köplagen ska vara tillämplig inleder jag därför med en 
diskussion om tillämplig lag, kapitel 2. Därefter redogörs det köprättsliga 
felbegreppet, kapitel 3. Köparens undersökningsplikt syftar till att upptäcka 
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eventuella fel och brister i det bolag som ska förvärvas. Därför är det 
relevant att veta vad ett fel i köpobjekt innebär enligt köplagen och vilka 
rekvisit som ska vara uppfyllda för att man ska ha rätt att åberopa det i en 
eventuell tvist. Kapitel 4 behandlar säljarens ansvar med anledning av ett 
företagsförvärv. Den undersökning som köparen förväntas utföra enligt 
undersökningsplikten grundas i huvudsak på den information som säljaren 
tillhandahållit. Det är därför intressant att ta reda på vilket ansvar säljaren 
har för att hans lämnade uppgifter verkligen speglar förhållandena i 
verkligheten. Idag har det blivit allt vanligare att en köpare genomför en due 
diligence, kapitel 5. Detta är en frivillig undersökning som köparen, och i 
allt högre utsträckning även säljaren, genomför för att skaffa sig ett bättre 
beslutsunderlag innan förhandlingarna inleds och transaktionen genomförs. 
Due diligence undersökningen kan emellertid också syfta till att uppfylla 
köparens undersökningsplikt. En kortare genomgång görs därför som syftar 
till att belysa due diligence undersökningens syfte och omfattning och 
vilken inverkan den kan få på det köprättsliga ansvaret. 
 
Den andra delen av uppsatsen består av en redogörelse av köparens 
undersökningsplikt. Det är den här delen av uppsatsen som syftar till att 
besvara de flesta av uppsatsens frågeställningar. Avsnittet inleds med en 
teoretisk genomgång av när undersökningsplikten aktualiseras, vilken 
omfattning den har samt hur den kan begränsas. Därefter diskuteras hur 
ansvaret fördelas i en situation då köparen har försummat sin 
undersökningsplikt men säljaren samtidigt försummat sina förpliktelser, 
kapitel 7. Avslutningsvis ger jag min syn på hur jag anser att 
undersökningsplikten borde se ut i framtiden, kapitel 8, samt en redovisning 
av de slutsatser som jag kommit fram till i mina avslutande kommentarer. 
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2 Tillämplig lag vid 
företagsförvärv 

2.1 Köplagen eller skuldebrevslagen 

En viktig fråga som måste besvaras för att kunna avgöra riskfördelningen 
mellan parterna enligt lagstiftningen är vilken lag som ska tillämpas. Trots 
att det råder delade meningar inom doktrinen så kan det som huvudregel 
förutsättas att köplagen blir tillämplig.3 Anledningen till att frågan inte kan 
besvaras enhälligt beror dels på hur företagsöverlåtelsen går till och dels på 
att oenighet råder om hur en aktie ska klassificeras.4 Ett företagsförvärv kan 
ske antingen genom ett inkråmsförvärv eller genom ett aktieförvärv. Ett 
inkråmsförvärv går till så att köparen förvärvar bolagets tillgångar. Vilken 
lag som då blir tillämplig beror på typen av den överlåtna egendomen. En 
vanligare variant är emellertid att säljaren istället överlåter bolagets aktier 
till köparen. Valet av tillämplig lag står då mellan köplagen och 
skuldebrevslagen. Avgörande för vilken lag som blir tillämplig är beroende 
av hur man väljer att klassificera aktier. Att det inte är klart vilken 
lagstiftning som ska tillämpas beror bland annat på att ingen av lagarna i 
första hand är utformad för de konfliktsituationer som kan uppstå i samband 
med fel i aktie- eller företagsöverlåtelse. Först ska dock nämnas att 
köplagen är direkt tillämplig eftersom aktier utgör lös egendom. Köplagen 
är emellertid dispositiv och blir därför inte tillämplig om annat avtalats eller 
följer av handelsbruk. Dessutom står det i lagens förarbeten att andra lagar 
kan bli aktuella istället för eller som ett komplement till köplagen och pekar 
bland annat ut skuldebrevslagen som ett alternativ.5 Skuldebrevslagen 
skulle kunna bli tillämplig om en aktie klassificeras som ett skuldebrev. En 
aktie är visserligen en fordringsrätt såtillvida att aktieägaren har ett 
ekonomiskt anspråk på aktiebolaget vid utdelningar och likvidation vilket 
skulle innebära att aktieägaren skulle motsvara en borgenär och aktiebolaget 
en gäldenär. Däremot stämmer inte aktiens karaktär överens med den 
definition som ett skuldebrev ges i skuldebrevslagen och dess förarbeten. 
Det vore dessutom mer rättvisande att anse att aktieägaren har ett 
ägaranspråk snarare än en fordringsrätt gentemot bolaget. Även om 
skuldebrevslagen inte blir direkt tillämplig så kan det ändå bli aktuellt att 
tillämpa dess regler analogt eftersom många av bestämmelserna ger uttryck 
för allmänna rättsprinciper. Skillnaden vid tillämpning mellan köplagen och 
skuldebrevslagen är framför allt att säljarens felansvar är betydligt strängare 
enligt köplagen.  
 
Det finns endast ett fåtal rättsfall som behandlar frågan om tillämplig lag i 
praxis. Anledningen till detta är att parterna föredrar att förlikas eller att 
                                                 
3 Lindskog, SvJT (1990), s.105. 
4 Åhman (1990), s.480ff. 
5 Prop. 1988/89:76, s.61. 
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hänskjuta tvisten till en skiljedom vid tvister angående företagsförvärv. 
Eftersom det är vanligt att skiljedomarnas utfall hemlighålls ger inte heller 
de någon bra vägledning i frågan. Det finns emellertid en del tvister som 
blivit offentliga genom att de kommit upp i domstol och en skiljedom vars 
utfall har offentliggjorts.6 I samtliga fall fann domstolen att köplagen var 
tillämplig på tvister angående felansvar i samband med företagsförvärv. 
Viss tvekan råder emellertid fortfarande om vilken lag som är tillämplig, 
men eftersom köplagen är den lag som enligt praxis varit tillämplig vid en 
aktiebolagsöverlåtelse kommer den fortsatta framställningen främst att 
handla om tillämpningen enligt köplagen.7

 

2.2 Övriga rättsregler 

Avtalslagens ogiltighetsregler och förutsättningsläran skulle också kunna bli 
tillämpliga på företagsförvärv. Detta eftersom de omständigheter som blir 
avgörande i bedömningen om ett fel föreligger ofta härrör sig från händelser 
som ägt rum före köpet, exempelvis vid svek, AvtL 30 §. Däremot är det 
oklart om en köpare kan välja mellan att åberopa ogiltighet enligt 
avtalslagen eller förutsättningsläran eller fel enligt köplagen. Det torde 
emellertid i regel vara mer förmånligt för köparen att åberopa köplagen 
eftersom han då kan få skadestånd motsvarande det positiva 
kontraktsintresset samt låta förvärvet bestå eller få prisavdrag. Enligt 
avtalslagen finns nämligen endast möjlighet att få förvärvet ogiltigförklarat 
och få ersättning för det negativa kontraktsintresset. En fördel med att 
åberopa avtalslagen är emellertid att köplagens reklamations- och 
preskriptionsregler inte blir tillämpliga.8

 
Om säljarens lämnande av uppgifter under avtalsförhandlingarna är att 
anses som vårdslöst kan även dolus eller culpa in contrahendo komma i 
fråga, vilket kan leda till skadeståndsskyldighet.9

 

2.3 Problem vid tillämpning av köplagen på 
företagsförvärv 

Vilken lag det är som ska ha tolkningsföreträde framför andra lagar vid 
företagsförvärv är emellertid inte det enda problemet som härrör sig till 
tillämpningsproblemen vid företagsförvärv. Sluter man sig till 
uppfattningen att köplagens felbestämmelser och lagens regler om 
undersökningsplikt är tillämplig så uppstår nya problem eftersom köplagen 
inte ursprungligen är avsedd att behandla avtalspartners förpliktelser vid 

                                                 
6 T.ex. NJA 1976 s.341, RH 1999:138 och Skiljedom från 1986 refererad i Årsskrift från 
Stockholm Handelskammares Skiljedomsinstitut, s. 47. 
7 Hultmark (1992), s.82. 
8 Hultmark (1992), s.91f. 
9 Kleinemann (1993/94), s.446. 
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aktiebolagsförvärv.10 En fråga som kan uppkomma vid ett förvärv av aktier 
i ett aktiebolag är till exempel om köplagen endast ska tillämpas på de 
överlåtna aktierna eller även på det förvärvade bolaget. Problemet ligger 
främst i att man i och med ett förvärv av aktiebolag genom aktieförvärv 
både förvärvar aktierna i sig samt själva bolaget med samtliga dess 
tillgångar och skulder.11

 
Eftersom tillgångarna och skulderna ofta är av skiftande och individuell 
karaktär, till exempel immateriella rättigheter, sakrätter, 
myndighetstillstånd, lös och fast egendom etc., innebär detta ytterligare 
problem. Exempelvis då man ska fastställa hur köparens undersökningsplikt 
av de köpta föremålen ska se ut. Om varje köpt föremåls karaktär skulle 
vara avgörande för vilket regelverk som skulle bli tillämpligt vid tvist 
angående just det föremålet skulle detta leda till orimliga resultat både 
angående köparens och säljarens förpliktelser vid ett förvärv. En lösning på 
detta problem kan åstadkommas om man istället anlägger ett ändamålsenligt 
perspektiv på förvärvet genom att anta att köparen istället för att förvärva en 
mängd enskilda saker endast förvärvar äganderätten i bolaget. Gör man 
detta kan man också anta att det är äganderätten i sig som är av avgörande 
värde för köparen. De enskilda tillgångar och skulder som omfattas av köpet 
fastställer då endast äganderättens värde men ses inte själva som föremål för 
förvärvet. Accepteras denna tolkning kan man således finna ett stöd för att 
tillämpa köplagens regler på en övergripande nivå på det förvärvade 
bolagets samlade tillgångar och skulder. 

                                                 
10 Prop. 1988/89:76, s.23. 
11 Johansson (1990), s.90. 
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3 Felbegreppet 

3.1 Inledning 

Köplagens felbestämmelser återfinns i dess 17-21 §§. Enligt KöpL 17 § ska 
köpobjektet i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper stämma 
överens med vad som följer av avtalet. Med stöd av KöpL 18 § kan köparen 
hävda att varan är felaktig om varan inte stämmer överens med sådana 
uppgifter som säljaren lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på 
köpet. Enligt köplagen är säljarens ansvar i dessa avseenden strikt. De 
garantier som parterna kommit överens om i förvärvsavtalet är som 
huvudregel att anses som avtalsvillkor enligt KöpL 17 § alternativt som 
uppgifter lämnade i enlighet med KöpL 18 §. Detta innebär att ett fel alltid 
föreligger i köprättslig mening i de fall målbolaget inte har de egenskaper 
som garanterats i förvärvsavtalet.12

 
Den avgörande tidpunkten för då varan ska bedömas som felaktig är då 
risken för varan går över på köparen, KöpL 21 § 1 st.13 Det kan finnas flera 
olika sorters fel i en vara. Ett fel i köplagens mening föreligger då varan i ett 
kvalitativt hänseende avviker från vad som följer av avtalet eller från vad 
köparen med fog kunnat förutsätta av varan. Avviker varan i ett kvantitativt 
avseende föreligger det istället en brist. Ett fel i köplagens mening går att 
hänföra till en av de tre feltyperna faktiskt fel, rättsligt fel och 
rådighetsfel.14 Faktiska fel syftar till fel angående varans fysiska 
beskaffenhet. Ett rättsligt fel innebär att felet är av en sakrättslig karaktär, 
exempelvis att varan är belastad av någon annans äganderätt, panträtt, 
nyttjande rätt etc. Ett rådighetsfel föreligger då varan inte kan utnyttjas på 
det sätt köparen har haft fog att förutsätta till följd av föreskrift i lag eller att 
en myndighet förbjuder användningen.15  
 

3.2 Befogade förväntningar 

Enligt KöpL 17 § 1 st. skall varan ifråga om art, mängd och kvalitet, andra 
egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet, 
annars föreligger det ett fel i köplagens mening. Samma paragraf säger i 
tredje stycket att fel även kan föreligga om varan inte överensstämmer med 
vad köparen med fog kunnat förutsätta. I KöpL 17 § 2 st. exemplifieras vad 
som kan menas med dessa befogade förväntningar, men de ger inte någon 
vidare vägledning i de fall transaktionen rör sig om ett företagsförvärv. 
Köplagen är därför inte särskilt klar på punkten om vilka befogade 

                                                 
12 Svernlöv, Balans nr.4 (2004), s.2. 
13 Se kapitel 6.5 angående vad som särskilt gäller för aktiebolagsförvärv.  
14 Håstad (1998), s.69. 
15 Johansson (1990), s.83. 
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förväntningar en köpare kan ha vid felbedömningen av ett företagsförvärv. 
Eftersom det rör sig om ett köp av ett specifikt köpobjekt, ett så kallat 
specieköp, kan man ifrågasätta om det över huvud taget finns några 
omständigheter som kan utgöra befogade förväntningar på målbolaget för 
köparen. Varje företag och dess rörelse är unikt i förhållande till andra 
företag och det är därför svårt att sätta upp några generella normer om hur 
målbolaget borde vara beskaffat. Det har till och med hävdats att det i de 
fall målbolaget bedriver en omfattande verksamhet snarare måste anses 
befogat att förvänta sig avvikelser i enskilda tillgångars beskaffenhet än 
tvärtom.16 Det finns dock vissa objektiva egenskaper som inom doktrinen 
ansetts kunna konstituera befogade förväntningar från köparens sida. 
Exempelvis att redovisningslagen och god redovisningssed har efterlevts i 
företagets redovisning, att erforderliga rättigheter och tillstånd till att driva 
rörelsen har inhämtats och att inte tredje man kan göra äganderätt eller 
panträtt gällande emot köparen.17 Dessutom kan man förutsätta att köparen 
har rätt att förvänta sig att bolaget har den kvalitet och de egenskaper som 
parterna har avtalat om samt att bolaget har en viss beskaffenhet om 
köparen endast genomför köpet på grund av att bolaget har just den 
beskaffenheten. Säljaren måste i sådana fall emellertid inse att den 
särskilda beskaffenheten är avgörande för köparen och köparen måste ha 
haft en rimlig anledning till att lita på att säljarens uppgifter angående 
beskaffenheten varit riktiga. 
 
En befogad förväntning kan emellertid neutraliseras av säljaren om han 
upplyser köparen om bolagets verkliga förhållanden, felet blir i så fall vad 
som kan kallas för ett icke-relevant fel.18 En befogad förväntning kan även 
förlora sin betydelse i de fall säljaren undgår sitt felansvar genom 
friskrivning.  
 

3.3 Säljarens utfästelseansvar 

KöpL 18 § 1 st. fastslår att säljaren har ett utfästelseansvar för de uppgifter 
som han lämnar till köparen. Varan anses enligt bestämmelsen som felaktig 
om den inte överrensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper 
eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha 
inverkat på köpet. Detsamma gäller för sådana uppgifter som lämnats av 
annan än säljaren men för säljarens räkning, KöpL 18 § 2 st. Detta innebär 
att säljaren kan bli ansvarig för sådana lämnade uppgifter som lämnats före 
köpet och som har inverkat på köparens beslut även om han aldrig har åtagit 
sig detta. Ett sådant ansvar inträder emellertid varken för alla sorters 
uppgifter eller under alla omständigheter. Exempelvis är som huvudregel 
varken allmänt lovordande eller kringuppgifter ansvarsgrundande.19

 

                                                 
16 Hultmark (1992), s.80ff. 
17 Sevenius, Balans (2002), s.18f. 
18 Martinson (1992/93), s.438. 
19 Kapitel 4.3. 
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3.4 Kausalitetskrav 

Ett viktigt rekvisit för att fel ska kunna göras gällande enligt köplagen är att 
det finns ett kausalsamband mellan den felgrundande omständigheten och 
felet.20 Att utreda kausalitet i efterhand kan emellertid vara svårt eftersom 
köparen av taktiska skäl inte gärna vill avslöja vilken information som han 
anser vara av särskilt intresse under förvärvet. Om den felgrundande 
omständigheten grundas på en uppgift som säljaren har lämnat är det 
dessutom viktigt att reda ut om den lämnade uppgiften har blivit ett 
avtalsvillkor eller inte. Har uppgiften tagits med i avtalet och blivit ett 
avtalsvillkor ska KöpL 17 § tillämpas. Enligt KöpL 17 § behöver kausalitet 
inte bevisas eftersom detta anses föreligga automatiskt om en avvikelse från 
ett avtalsvillkor föreligger. Om uppgiften inte kan anses vara ett 
avtalsvillkor ska istället KöpL 18 § tillämpas. Här inträder inte kausalitet 
automatiskt. Köparen måste i de här fallen kunna visa att uppgiften inverkat 
på köpet för att säljarens ansvar ska kunna inträda. Råder det oenighet om 
uppgiften är ett avtalsvillkor eller inte, har säljaren bevisbördan för att visa 
varför uppgiften inte ska anses som avtalsvillkor. Bevisbördan är emellertid 
relativt låg och anses som uppfylld redan om säljaren kan göra det antagligt 
att förhållandet föreligger.21

 
Som ett led i kausalitetskravet måste uppgifterna ha lämnats före köpet för 
att anses som ansvarsgrundande. Detta borde dock inte tolkas ordagrant utan 
innebär istället att de måste ha lämnats i anslutning till köpet. Uppgifter som 
lämnats långt innan köpet kan som huvudregel inte ges någon betydelse på 
grund av kausalitetskravet. Det är nämligen ofta svårt att visa att sådana 
uppgifter verkligen har inverkat på köpet, vilket behövs för att säljaren ska 
kunna bli ersättningsskyldig. Enligt Sacklén verkar det också som att 
rättspraxis kan tolkas på det viset att kravet på att uppgifterna måste lämnas 
i anslutning till köpet är ett rekvisit i sig, som kan göra 
kausalitetsprövningen onödig.22  I NJA 1991 s.808 fastslog HD att en 
uppgift som lämnats av säljaren två veckor före köpet, men innan 
avtalsförhandlingarna hade påbörjats, inte kunde anses som en 
ansvarsgrundande utfästelse för säljaren. I rättsfallet brydde sig HD aldrig 
om att göra en kausalitetsprövning.  
 
I andra fall kan kausalitetsrekvisitet vara tillräckligt i sig även om andra 
rekvisit inte har blivit uppfyllda. Som tidigare påpekats kan ett fel enligt 
KöpL 17 § 3 st. föreligga om varan avviker från köparens befogade 
förväntningar. Men enligt KöpL 18 § 1 st. behöver köparens förväntningar 
inte vara befogade. Det räcker att de har inverkat på köpet. Så länge det kan 
visas att säljarens uppgifter har inverkat på köpet blir säljaren ansvarig för 
sina uppgifter. Oberoende av hur godtroende köparen kan anses ha varit då 
han förlitade sig på säljarens uppgifter. Detta ska dock särskiljas från när det 
objektiva innehållet i säljarens uppgifter avviker från köparens subjektiva 

                                                 
20 Åhman (1990), s.486f. 
21 Hultmark (1992), s.133f. 
22 Sacklén (1993), s.824. 
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uppfattning av innehållet i uppgifterna. Om varan överensstämmer med 
uppgifternas objektiva innehåll föreligger inget i fel i varan så länge säljaren 
vare sig insåg eller borde ha insett köparens missuppfattning.23  
 

3.5 Köparens risk 

De förväntningar hos köparen som inte kan anses vara befogade och inte 
heller uttryckligen tagits med i förvärvsavtalet faller inom köparens eget 
ansvarsområde om det senare skulle visa sig att de varit felaktiga. 
Målbolagets framtida resultat kan till exempel normalt inte anses vara en 
befogad förväntning som köparen kan åberopa som grund för ersättning från 
säljaren om detta inte särskilt har avtalats. Detta hör också samman med att 
det inte kan anses vara rimligt att säljaren ska ansvara för företagets resultat 
efter det att köparen har tagit ledningen. En annan omständighet som ligger 
på köparens ansvar är att han har gjort en korrekt värdering av målbolaget. 
Har köparen gjort en felaktig värdering av målbolaget och därmed erlagt en 
för hög köpeskilling kan han inte sedan göra detta gällande gentemot 
säljaren om inte den felaktiga värderingen gjorts på grund av att säljaren 
gjort sig skyldig till till exempel svek.24  
 

                                                 
23 Sacklén (1993), s.824. 
24 Sevenius, Balans (2002), s.20. 
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4 Säljarens ansvar för 
uppgifter lämnade till 
köparen 

4.1 Inledning  

Inför ett företagsförvärv är det ofta svårt för köparen att göra en korrekt 
värdering av företaget han funderar på att köpa. Ett företag har sällan ett 
objektivt värde vilket innebär att köparen måste bedöma vilket värde 
företaget har för just honom. Värderingen görs till största delen utifrån den 
information som köparen kan få från säljaren och från företaget och därför 
blir regleringen av säljarens ansvar för sådana uppgifter viktigt. Detsamma 
gäller för köparens undersökning som för hans värdering. De flesta 
uppgifter som han grundar sin undersökning på brukar normalt komma ifrån 
säljaren. Det finns emellertid olika sätt för köparen att få tag på de uppgifter 
han behöver och det finns olika sätt för säljaren att lämna vidare uppgifter. 
Därför varierar också säljarens ansvar för sina lämnade uppgifter beroende 
av i vilket sammanhang de är lämnade. 
 
Sker överlåtelsen genom en icke-förhandlad aktieöverlåtelse innebär det 
oftast att köparen måste förlita sig på sådan information om företaget som är 
offentlig. Vid förhandlad aktieöverlåtelse erhåller köparen däremot som 
regel en mängd uppgifter av säljaren som sedan ligger till grund för hans 
värdering. Sådana uppgifter kan vara lämnade av säljaren och vara muntliga 
eller skriftliga eller sådan information som köparen har fått genom att 
undersöka bolagets räkenskaper, budgetar och prognoser etc. Vilken vikt 
köparen tilldelar uppgifterna han har erhållit vid värderingen beror på vilken 
tillit han fäster till informationen samt vilka syften han har med förvärvet av 
företaget. Vid köp av små aktiebolag eller där aktieägandet är koncentrerat 
kan uppgifter lämnade av säljaren ge en större anledning till tillit för 
köparen eftersom säljaren i sådana fall ofta har en god insyn i bolaget och 
dess verksamhet.25

 
Gränsdragningen mellan vilka uppgifter som kan konstituera ett 
utfästelseansvar för säljaren eller inte kan ofta vara svår att göra. En annan 
komplicerande faktor vid framförallt stora aktiebolagsöverlåtelser är antalet 
personer från respektive part som är inblandade. Det kan då vara svårt att 
fastställa vem det är som har sagt vad till vem och vems uppgifter från 
säljarens sida som kan betraktas som ansvarsgrundande utfästelser.26  
 

                                                 
25 Sacklén (1993), s.826. 
26 Sacklén (1993), s. 817f. 
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4.2 Säljarens ansvar för särskilda utfästelser 

Säljarens felansvar bedöms enligt regleringen i köplagen. Som tidigare 
påpekats ska ett köpobjekt enligt köplagen i fråga om art, mängd, kvalitet 
etc. stämma överens med vad som är avtalat, KöpL 17 § 1 st. Om varan 
avviker från vad som är avtalat eller från vad köparen med fog kunnat 
förutsätta så föreligger ett fel i köprättslig mening, KöpL 17 § 3 st. Vid 
bedömningen om ett fel föreligger saknar det betydelse ifall säljaren kände 
till, borde ha känt till eller genom vårdslöshet orsakat avvikelsen från 
avtalet. Däremot kan det ha betydelse vid bedömningen av säljarens 
skadeståndsskyldighet, KöpL 40 § 3 st.27   
 
Enligt KöpL 40 § 3 st. är säljaren skyldig att ersätta all skada om felet beror 
på försummelse på säljarens sida eller om varan vid köpet avvek från vad 
säljaren särskilt utfäst. En försummelse kan enligt förarbetena vara att 
säljaren eller någon på säljarens sida har lämnat uppgifter om varan eller 
dess användning som han insett eller borde ha insett var oriktiga. 
Försummelsen kan exempelvis bestå i att säljaren underlåtit att kontrollera 
uppgifter som lämnats trots att omständigheterna talar för att det skäligen 
kunde förväntas av honom. Ett krav är dock att upplysningen kan antas ha 
inverkat på köpet.28  
 
Även i KöpL 18 § 1 st. fastslås det att säljaren har ett ansvar för de uppgifter 
som han lämnar till köparen. Varan kan enligt KöpL 18 § 1 st. anses som 
felaktig om den inte överrensstämmer med sådana uppgifter om varans 
egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som 
kan antas ha inverkat på köpet. Detta innebär att säljaren kan bli ansvarig 
för lämnade uppgifter utan att särskilt åtagit sig det. Det enda som behövs är 
att uppgiften har lämnats före köpet och att den kan antas ha inverkat på 
köparens beslut vid köpet. Ansvar kan undvikas om uppgiften rättas i tid på 
ett tydligt sätt, KöpL 18 § 3st. Vid bedömningen av säljarens ansvar enligt 
KöpL 18 §, saknar det betydelse huruvida säljaren hade kännedom, eller 
borde ha haft kännedom om de lämnade uppgifternas oriktighet. Även vid 
tillämpningen av KöpL 40 § 3st saknar säljarens insikt betydelse eftersom 
enbart förhållandet att han lämnat uppgifter vars korrekthet han inte varit 
säker på leder till att han anses som försumlig.  
 
Varje uppgift som säljaren lämnar kan emellertid inte anses vara 
ansvarsgrundande. För att en utfästelse ska bli ansvarsgrundande krävs att 
”köparen med beaktande av det sätt på vilket uppgiften lämnats har haft 
särskild anledning att förutsätta att varan inte avviker från vad som har 
uppgetts”.29  En sådan utfästelse kan således uppkomma genom att säljaren 
exempelvis före köpet särskilt understryker vissa egenskaper hos varan eller 
på annat sätt försöker få köparen att tro att en uppgift är riktig genom det 
sätt han presenterar den på. Det krävs således att den lämnade uppgiften 

                                                 
27 Sacklén (1993), s.816. 
28 Prop. 1988/89:76, s.139. 
29 Prop. 1988/89:76, s.139f. 
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varit av ett kvalificerat slag och haft en viss grad av konkretion och 
bestämdhet. Allmänt lovprisande, vaga yttringar och uppenbara överdrifter 
är inte ansvarsgrundande för säljaren. Även motpartens sakkunskap om 
uppgifterna kan påverka graden av säljarens ansvar.30  
 

4.3 Allmänt lovordande och kringuppgifter 

Huvudregeln som gäller är att säljaren ansvarar för att de uppgifter han 
lämnar är korrekta. Undantag från huvudregeln görs dock för uppgifter med 
karaktären av allmänt lovordande samt för vissa kringuppgifter. I det 
praktiska affärslivet är det naturligt att säljaren i allmänna ordalag försöker 
beskriva köpobjektet så positivt som möjligt för eventuella köpare. Detta 
anses köparen böra förstå och att han därför inte kan fästa allt för mycket 
tilltro på allmänt hållna uppgifter eller uppgifter som är av vag karaktär. 
Även överdrifter som är uppenbart felaktiga och uppgifter som snarare ger 
uttryck för säljarens åsikt än en faktauppgift räknas som allmänt lovordande 
och grundar således inget utfästelseansvar för säljaren. För att bestämma om 
ett uttalande är ett allmänt lovordande och därför inte grundar något ansvar 
för säljaren måste hänsyn tas till i vilket sammanhang uppgiften lämnats och 
vilken tillit köparen fäst vid uppgiften. I bedömningen måste även hänsyn 
tas till den undersökning köparen har gjort eller har haft möjlighet att 
genomföra. Har köparen haft anledning att misstänka att säljarens lämnade 
uppgifter är felaktiga och om han haft en möjlighet att enkelt kontrollera 
uppgifternas riktighet har köparen också en skyldighet att genomföra en 
sådan undersökning.31  
 
Kringuppgifter vid ett företagsförvärv är sådana uppgifter som inte direkt 
handlar om själva målbolaget och som inte heller direkt påverkar 
målbolagets värde. Ett exempel kan vara att säljaren påstått att en 
betydelsefull person tidigare varit involverad i företaget. Ibland kan en 
sådan kringuppgift vara av avgörande betydelse då köparen fattar sitt beslut, 
men det är ofta svårt att hävda att det föreligger något fel i köpobjektet om 
det senare skulle visa sig att uppgiften varit felaktig. Säljaren bär normalt 
inte något strikt ansvar för kringuppgifter, åtminstone inte då uppgifterna är 
lämnade i god tro. Han bär som huvudregel inte heller något ansvar för 
kringuppgifter som lämnats av någon annan än honom själv. Har emellertid 
köparen fäst en avgörande vikt vid kringuppgiften och säljaren varit 
medveten både om detta och om uppgiftens felaktighet kan ett 
utfästelseansvar inträda enligt allmänna avtalsrättsliga principer.32

 

                                                 
30 Hultmark (1992), s.130. 
31 Hultmark (1992), s.140ff. 
32 Hultmark (1992), s.148. 
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4.4 Lojalitetsplikten 

Det finns ingen lagstadgad lojalitetsplikt mellan parterna i ett 
avtalsförhållande. Däremot kan man säga att det finns en allmän 
lojalitetsplikt enligt allmänna rättsgrundsatser som gäller oavsett om 
förhandlingarna leder till bindande avtal eller ej.33 Lojalitetsplikten bygger 
på synen på avtalsparter såsom samarbetsparter snarare än konkurrenter där 
båda parter genom avtalet uppnår en vinst utan att den ena parten sätts i en 
sämre ställning än innan avtalet.34 Enligt den här principen har säljaren en 
skyldighet att i vissa fall upplysa köparen om hur stora risker förvärvet kan 
innebära. Det är dock inte någon fullständig skyldighet såtillvida att 
parterna givetvis har rätt att göra en god affär. Ett åsidosättande av 
skyldigheterna som följer av lojalitetsplikten kan vara skadeståndsgrundade 
till följd av dolus eller culpa in contrahendo. Ett exempel då säljarens 
lojalitetsplikt kommer till utlopp är hans upplysningsplikt vilken finns 
reglerad i avtalslagen och köplagen.  
 

4.5 Upplysningsplikten 

För en köpare är det väsentligt att få reda på så mycket information som 
möjligt, både för att kunna göra en korrekt värdering av målbolaget och för 
att kunna göra en noggrann undersökning av bolaget innan köpet. För 
köparen kan det därför vara viktigt att få reda på så mycket väsentlig 
information som kan antas inverka på köpet från säljaren som möjligt. För 
att inte säljaren ska kunna undanhålla sådan information som en köpare 
rimligen kan förvänta sig att få reda på i samband med sin undersökning av 
bolaget har därför lagstiftaren infört en upplysningsplikt för säljaren under 
vissa omständigheter. Upplysningsplikten vid ett företagsförvärv gäller 
emellertid enbart uppgifter som rör faktiska förhållanden och inte hypoteser 
eller prognoser. Skulle säljaren ha kännedom om att förvärvet innebär en 
större risk än vad köparen har räknat med behöver han därför normalt sett 
inte varna köparen. Var gränsen går mellan en värdering och ett faktiskt 
förhållande är emellertid oklar. En allmän värdering, som påverkar kursen 
på ett värdepapper kan till exempel ofta jämföras med ett faktiskt 
förhållande.35

 
Enligt KöpL 19 § 2 p. har säljaren en upplysningsplikt även i de fall han har 
friskrivit sig från ansvar.36 Rekvisiten som ska vara uppfyllda för att 
köparen ska kunna göra säljaren ansvarig för brott mot upplysningsplikten 
är att säljaren före köpet ska ha underlåtit att upplysa köparen om ett sådant 
väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han 
måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli 

                                                 
33 Nystén-Haarala, s.437. 
34 Nicander (1995/96), s.31. 
35 Hultmark (1992), s.118f. 
36 Håstad (1992/93), s.608. 
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upplyst om. Dessutom krävs att underlåtenheten kan antas ha inverkat på 
köpet. 
 
Säljaren kan även göras skyldig för brott mot upplysningsplikten enligt 
avtalslagen. Säljaren kan till exempel göra sig skyldig till svek enligt AvtL 
30 § om han skulle förtiga vissa omständigheter som är av betydelse för 
köparen.37 Bevissvårigheterna i samband med tillämpning av 
svekbestämmelsen torde emellertid i många fall vara omfattande eftersom 
det ofta brukar vara svårt att kunna bevisa vad någon har känt till vid ett 
visst tillfälle. Om en säljare istället har utnyttjat en köpares underlägsna 
ställning eller oförstånd genom att inte lämna erforderliga uppgifter kan 
även bestämmelsen om ocker, AvtL 31 §, bli tillämplig. Även avtalslagens 
33 § och 36 § paragrafer kan bli tillämpliga om säljaren har undanhållit 
information. Avtalslagens 33 § kan bli tillämplig i de fall säljarens 
undanhållande av information kan ses som ett brott mot tro och heder. Vid 
tillämpning av dessa paragrafer blir resultatet att köpeavtalet 
ogiltigförklaras. Det kan därför i de flesta fall vara lämpligare för köparen 
att åberopa AvtL 36 § som innebär att avtalsvillkor istället kan jämkas om 
avtalet är oskäligt med hänsyn till omständigheterna vid avtalets tillkomst. 
Så kan naturligtvis vara fallet om säljaren till exempel har undanhållit viktig 
information för köparen.38

 
 

                                                 
37 Adlercreutz (2000), s.248. 
38 Hultmark (1992), s.108. 
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5 Due diligence 

5.1 Inledning 

På senare tid har det blivit allt vanligare att köparen, och i allt högre 
utsträckning även säljaren, genomför en undersökning av målbolaget innan 
förvärvet. En sådan undersökning brukar kallas för due diligence och syftar 
till att parterna vill skaffa sig ett bättre beslutsunderlag innan 
förhandlingarna inleds och transaktionen genomförs. Skillnaden mellan en 
due diligence och undersökningsplikten i KöpL 20 § är att due diligence 
undersökningen är frivillig medan köplagens undersökning är lagstadgad. 
En väl genomförd due diligence möjliggör emellertid för köparen att även 
fullgöra sin undersökningsplikt, liksom den kan tillåta säljaren att fullgöra 
sin upplysningsplikt. I de flesta fall sträcker sig emellertid en due diligence 
både längre och djupare än den undersökningsplikt och upplysningsplikt 
som förordas enligt köplagen. 
 
Due diligence är ett engelskt begrepp som betyder ”erforderlig omsorg” på 
svenska. Due diligence-förfarandet kommer såsom namnet antyder från 
USA och Storbritannien och har därifrån exporterats till bland annat 
Sverige. Fram till för några år sedan var due diligence förfaranden näst intill 
okänt i Sverige.39  Under 1980-talet var det ovanligt att man genomförde 
någon organiserad undersökning av målbolagen innan förvärv skedde men 
efterhand som man upptäckte fördelarna med förfarandet blev det allt 
vanligare under 1990-talet. Idag genomförs det åtminstone vid stora affärer 
näst intill på rutin, särskilt om utländska köpare är inblandade.40  
 

5.2 Syftet med due diligence 

Vid ett företagsförvärv syftar en due diligence framförallt till att kontrollera 
om målbolaget motsvarar köparens förväntningar. Genom att göra en due 
diligence skapar köparen sig en garanti mot obehagliga överraskningar i ett 
senare skede samtidigt som han kan bilda sig en uppfattning om de risker 
som är förenade med köpet. Resultatet av granskningen är dessutom en 
viktig utgångspunkt för köparen i dennes beslutsfattande angående förvärvet 
och påverkar ofta direkt köparens värdering av företaget och därför också i 
förlängningen köpeskillingen.41

 
Ett annat syfte för köparen kan vara att han vill fullgöra sin 
undersökningsplikt enligt köplagen. Utöver de juridiska förpliktelserna som 
följer av köplagen kan köparen även ha ett intresse av att utföra en due 

                                                 
39 Kersby (1997/98), s.143. 
40 Svernlöv, Balans nr.4 (2004), s.1. 
41 Kersby (1997/98), s.144. 
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diligence för att i förväg få reda på vilka brister målbolaget är behäftat med. 
Genom att på förhand upptäcka problem i målbolaget har köparen fler 
valmöjligheter angående hur han ska gå vidare än i de fall de upptäcks efter 
köpet. Efter köpet kan köparen som huvudregel endast rikta ersättningskrav 
gentemot säljaren, ett krav som är förenat med risk eftersom det finns en 
mängd omständigheter som kan föreligga och som kan innebära att någon 
ersättning inte kommer att inflyta. Å andra sidan står det en rad möjligheter 
till köparens förfogande om problemen upptäcks innan köpet, till exempel 
krav gentemot säljaren att åtgärda bristen innan köpet, nedsättning av 
köpeskillingen eller att helt enkelt avstå från att genomföra förvärvet 
överhuvudtaget.42

 
Andra syften med en due diligence kan vara att köparen vill lära sig om den 
verksamhet som ska förvärvas och dess kommersiella förhållanden, förstå 
målbolagets struktur, undvika oväntade krav från tredje man, se till så att 
rätt tillgångar förvärvas och från rätt ägare liksom att bedöma hur 
verksamheten passar in i köparens redan befintliga verksamhet och bedöma 
de rättsliga konsekvenserna av förvärvet, till exempel de 
konkurrensrättsliga.43  
 

5.3 Omfattningen av en due diligence 

Det finns inte någon fastställd standard angående omfattningen av 
undersökningen utan detta är något som måste bestämmas i varje enskilt fall 
utifrån bland annat köparens behov, potentiella risker i målbolaget, 
tillgänglig information och den tid man har på sig att genomföra 
granskningen. Fokuseringen brukar läggas på de delar som det är viktigt att 
köparen har kännedom om innan förvärvet genomförs vilket i sin tur 
innebär att köparens tidigare kännedom om målbolaget och dess bransch har 
stor betydelse. En due diligence omfattar vanligtvis en analys av den 
kommersiella, finansiella och rättsliga information som finns att tillgå om 
bolaget och innehåller vanligtvis uppgifter av både historisk karaktär, 
uppgifter om nuläget och framtida prognoser. Den historiska analysen och 
nulägesanalysen syftar främst till att se efter om målbolagets status 
överensstämmer med köparens förväntningar och för att kontrollera om det 
finns några brister i målbolaget som köparen borde ta upp under 
avtalsförhandlingarna. Den framtida prognosen görs bland annat för att 
identifiera eventuella hot mot bolaget samt för att undersöka vilka framtida 
vinstmöjligheter som finns.44  
 
För att få en tydlig uppfattning om företagets möjligheter och risker krävs 
att hela företaget granskas så att en helhetsbedömning kan göras. Det finns 
emellertid även skäl som talar emot sådana undersökningar, till exempel tid 
och kostnader. Det är ofta väldigt dyrt och tidskrävande att utföra en 

                                                 
42 Svernlöv, Balans nr.4 (2004), s.2. 
43 Svernlöv, Balans nr.4 (2004), s.2f. 
44 Sevenius, Balans (2000), s.32. 
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fullständig due diligence, särskilt om det rör sig om ett större målbolag med 
verksamheter i flera länder. Därför nöjer man sig ibland med att begränsa 
sin due diligence till vissa områden. Vilken eller vilka typer av due 
diligence man utför beror bland annat på vilken typ av målbolag det rör sig 
om, vilka saker man tror sig kunna hitta vid en undersökning och på vad 
man har för syfte med affären.45  
 

5.4 Due diligence-förfarandet 

Förfarandet går vanligtvis till på det sättet att köparen först anlitar en 
advokatbyrå för att genomföra due diligencen. Därefter begär advokatbyrån 
att målbolaget ska tillhandahålla information om företaget som sedan 
granskas. Det är inte ovanligt att kompletterande uppgifter begärs in 
efterhand som granskningen fortlöper på grund av att advokaterna upptäcker 
saker som skulle kunna vara intressanta för deras klient. Ett annat sätt att 
inhämta information på är genom att intervjua personer inom företaget, till 
exempel styrelsen, revisorer, anställda och personer utanför företaget som 
ändå kan vara av intresse, till exempel kunder och leverantörer.46 Det finns 
även mycket information att inhämta från allmänt tillgängliga källor i 
offentliga register. Genom att söka på bolaget i PRV:s näringslivsregister 
kan man få fram många olika slags detaljerad information om företaget i 
fråga. Man kan också titta i företagets aktiebok och se efter om det finns 
några kreditupplysningar på målbolaget eller ta reda på om bolaget är eller 
har varit inblandade i någon tvist i allmän domstol, förvaltningsdomstol 
eller haft att göra med kronofogdemyndigheten. Även målbolagets hemsida 
innehåller normalt information som kan vara relevant för en eventuell 
köpare.47  
 

5.5 Due diligence inverkan på det köprättsliga 
ansvaret 

Den köprättsliga regleringen innebär att en fullständig riskfördelning sker 
mellan köpare och säljare i den mening att endera parten alltid kommer att 
få bära risken för att köparen inte blir helt nöjd med sitt förvärv. Även om 
det i vissa fall kan vara svårt att fastställa vilka omständigheter som 
respektive part ska ansvara för om detta lämnats oreglerat i förvärvsavtalet 
är det klart att parternas insikt och agerande påverkar bedömningen.48  
Säljaren har ansvaret för att målbolaget motsvarar köparens befogade 
förväntningar samt för de avvikelser i egenskaper som följer av avtalet, 
KöpL 17 §. Men detta ansvar begränsas av köparens kännedom om 
avvikelser och den undersökning han företar av målbolaget genom att 
köparen inte kan åberopa sådana fel som han kände till eller borde ha känt 
                                                 
45 Kersby (1997/98), s.143f. 
46 Kersby (1997/98), s.144f. 
47 Svernlöv, Balans nr.4 (2004), s.2f. 
48 Sevenius, Balans (2002), s.20. 
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till vid avtalsslutet, KöpL 20 §.49 Här finner vi således en koppling mellan 
det köprättsliga ansvaret och en due diligence undersökning. Genomför 
köparen en due diligence ska han följaktligen göra den noggrant eftersom 
han enligt köplagen inte i efterhand kan åberopa sådant som framkommit 
eller borde ha framkommit vid undersökningen.50 Så länge köparen 
upptäcker alla de förhållanden han borde upptäcka begränsas inte hans 
möjlighet åberopa fel enligt köplagens undersökningsplikt. För att vara 
säker på sin sak borde därför omfattningen av undersökningen åtminstone 
utsträckas till att omfatta alla de områden och egenskaper som köparen 
förväntas upptäcka enligt köplagens undersökningsplikt.51 Säljaren kan 
frambringa köparens undersökningsplikt enligt KöpL 20 § 2 st. genom att 
till exempel hålla all relevant om målbolaget tillgängligt i ett datarum 
alternativt genom att lägga fram de intressanta förhållandena under 
förhandlingarna med köparen. Detta kan vara till säljarens fördel eftersom 
köparen bär risken för de omständigheter som skulle ha kommit fram i en 
granskning i de fall han underlåter att uppfylla sin undersökningsplikt eller 
att företa en due diligence. 
  
 
 

                                                 
49 Sevenius, Balans (2003), s.15. 
50 Prop. 1988/89:76, bilagedelen, s.107. 
51 Sevenius, JT (2002/03), s.464f. 
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6 Köparens undersökningsplikt 

6.1 Inledning 

En allmän princip inom den svenska avtalsrätten är ”caveat emptor”, dvs. 
”köparen må akta sig”. Principen om caveat emptor går ut på att säljaren 
inte bär något ansvar för den sålda varan. Detta innebär att köparen ska 
undersöka och värdera varan på egen risk. Caveat emptor bygger på idén att 
det är önskvärt att förhållandet mellan köpare och säljare avslutas så fort 
som möjligt för att minimera uppkomsten av tvister. Principen lämpar sig 
bäst att användas på köp då godsets värde är svårbestämt, exempelvis vid 
företagsförvärv, eller då värdet kan variera beroende på i vems ägo godset 
befinner sig i. Med anledning av företagsförärv så har det därför hävdats i 
doktrinen52 att det vore motiverat med en särskilt långtgående sådan princip 
eftersom det vid ett förvärv av ett aktiebolag inte finns några typiska 
egenskaper som en köpare i och med köpet normalt sett kan förvänta sig att 
erhålla. Namnet på företaget ger till exempel inte många ledtrådar om 
målbolagets inre egenskaper. Det kan därför också anses som rimligt att 
förvänta sig att köparen förvissar sig att köpobjektet verkligen har de 
egenskaper som han förväntar sig. För att åstadkomma detta har lagstiftaren 
infört en undersökningsplikt för köparen i köplagen. 
 
Undersökningsplikten finns reglerad i KöpL 20 §. Det rör sig egentligen 
inte om någon plikt i egentlig mening utan innebär snarare att köparen kan 
förlora sin rätt att åberopa fel i köpobjektet under vissa förutsättningar om 
han inte genomför någon undersökning. Av KöpL 20 § 2 st. framgår att en 
köpare som innan köpet har undersökt varan eller utan godtagbar anledning 
underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka köpobjektet också 
förlorar sin rätt att såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid 
undersökningen, såtillvida att inte säljaren har handlat i strid mot tro och 
heder. 
 
Vid ett företagsförvärv är det också viktigt att skilja mellan de olika slags 
undersökningar som köparen gör i samband med köpet. Det är framförallt 
viktigt att skilja mellan den undersökning som köparen gör angående de 
förhållanden som säljaren kan hållas ansvarig för och de förhållanden som 
säljaren aldrig kan hållas ansvarig för. För de omständigheter som säljaren 
inte ansvarar för ansvarar istället köparen för i linje med den fullständiga 
riskfördelning mellan säljare och köpare som lagstiftaren försöker 
åstadkomma i köplagen. Att köparen har ett intresse av att undersöka sådana 
förhållanden som han själv ansvarar för är ganska naturligt. Lagstiftaren har 
därför istället valt att endast låta undersökningsplikten omfatta sådana 
förhållanden som säljaren kan bli ansvarig för. För sådana egenskaper som 
säljaren ansvarar för har köparen inte någon undersökningsplikt av före 

                                                 
52 Hultmark (1992), s.80ff. 
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köpet om inte de rekvisit som ställs upp i lagtexten är uppfyllda. Köparens 
utgångspunkt kan således vara att köpobjektet är felfritt i dessa avseenden.53

 
Köparens undersökningsplikt är varken automatisk eller obegränsad och 
begränsas bland annat av de upplysningar och garantier säljaren lämnar i 
samband med köpet. För att köparen ska vara medveten om vad det är som 
han förvärvar har dessutom lagstiftaren i köplagen i vissa fall försett 
säljaren med en upplysningsplikt angående köpobjektet.54

 
Den fortsatta framställningen kommer att behandla frågor som kan 
uppkomma i anslutning till köparens undersökningsplikt, till exempel när 
den aktualiseras, hur den genomförs och vilka omständigheter som är med 
och påverkar dess omfattning. 
 

6.2 När aktualiseras undersökningsplikten? 

Som tidigare har nämnts kan köparens undersökningsplikt endast 
aktualiseras angående sådana förhållanden som ligger inom säljarens 
ansvarsområde, det vill säga de egenskaper som säljaren har ett köprättsligt 
felansvar för. Utgångspunkten är att köparen inte heller har någon generell 
undersökningsplikt för de förhållandena. Undersökningsplikten aktualiseras 
alltså således inte automatiskt med anledning av ett förvärv. Den 
aktualiseras istället främst genom att säljaren riktat en uppmaning åt 
säljaren att undersöka köpobjektet. Det finns emellertid ingenting som säger 
att säljarens uppmaning behöver vara uttrycklig.55 Uppmaningen från 
säljaren kan till exempel även ha framgått av omständigheterna genom att 
säljaren har hållit köpobjektet tillgängligt för granskning56, att säljaren har 
förevisat objektet under förhandlingarna eller genom att säljaren har låtit 
köparen underteckna ett avtal med en klausul om att han har beretts tillfälle 
att undersöka varan. Klausulen fungerar i sådana fall samtidigt som en 
uppmaning åt köparen att undersöka bolaget och som ett bevis på att 
säljaren har hållit bolaget tillgängligt för undersökning.57 
Undersökningsplikten anses också kunna aktualiseras om det följer av 
handelsbruk58, annan sedvänja59 eller om köparen på eget initiativ 
undersöker köpobjektet.60 Vid förhandlade förvärv av aktiebolag är det inte 
ovanligt att köparen bereds tillfälle att undersöka det tänkta målbolaget, en 
så kallad due diligence.61 I sådana fall likställs detta med en riktad 
uppmaning åt köparen som då också aktualiserar undersökningsplikten.62

 
                                                 
53 Hultmark (1992), s.173. 
54 Kersby (1997/98), s.145f. 
55 Sevenius (2003), s.103. 
56 UfR 1929 s.98H. 
57 Håstad (1998), s.86. 
58 Sacklén (1993), s.831. 
59 Prop. 1988/89:76 s.94. 
60 Hultmark (1992), s.175. 
61 Se kapitel 5. 
62 Sacklén (1993), s.832. 
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När undersökningsplikten väl har aktualiserats blir köparen automatiskt 
förhindrad att vid ett senare tillfälle åberopa sådana fel som han borde ha 
upptäckt vid en undersökning. Sådana fel som köparen inte borde ha 
upptäckt vid sin undersökning, så kallade dolda fel, kan han emellertid utan 
begränsning åberopa även i fortsättningen.63

 

6.2.1 Fullmaktsläran 
Det första man måste klarlägga för att fastställa om en undersökningsplikt 
har aktualiserats är om uppmaningen till köparen att undersöka bolaget har 
givits och tagits emot av personer som verkligen binder köpare- respektive 
säljarsidan. Vid ett företagsförvärv är ofta ett stort antal personer inblandade 
i förhandlingar, uppgiftslämnande och avtalsskrivande och som tillsammans 
utväxlar en mängd information sinsemellan. Enligt fullmaktsreglerna så kan 
emellertid inte alla uttalanden tillräknas sådan betydelse att de kan anses 
binda köparen respektive säljaren. Det är till exempel inte ovanligt att båda 
parter vid ett företagsförvärv utnyttjar konsulter vars behörighet att ge och 
motta information begränsas av den fullmakt de har givits.64

 
Vilka personer som är behöriga att företräda parterna och därmed lämna och 
ta emot en bindande uppmaning som i sin tur aktualiserar 
undersökningsplikten är en fråga som främst hör hemma inom 
associationsrätten och fullmaktsläran. En fördjupning i den här frågan 
kommer därför inte att lämnas i den här uppsatsens fortsatta framställning. 
 

6.2.2 Om köparen har anledning till misstanke  
Enligt bestämmelsen i KöpL 20 § 1 st. kan köparen inte såsom fel åberopa 
vad han måste antas ha känt till vid köpet. Utformningen av bestämmelsen 
innebär att det endast är sådana fel som köparen faktiskt känt till som kan 
innebära att köparen går miste om sin rätt att åberopa omständigheten.  
 
Förutsättningsläran har emellertid en något annorlunda utformning än 
köplagen. Enligt förutsättningsläran kan nämligen en köpare inte heller 
åberopa sådana omständigheter som han innan köpet var medveten om var 
osäkra. För att köparen ska få åberopa fel i ett senare skede måste han göra 
en undersökning av de förhållandena som han håller som osäkra innan 
köpet. Med andra ord så aktualiserar köparens misstanke en 
undersökningsplikt enligt förutsättningsläran. Det är emellertid osäkert om 
köparens anledning till misstanke om ett fel aktualiserar en liknande 
undersökningsplikt enligt köplagen, om inte säljaren uppmanat köparen att 
göra en undersökning. Enligt Hultmark borde en avgränsning göras mellan 
de fall då misstanken angår köparens befogade förväntningar och de fall då 
den angår parternas avtalsvillkor. I del fall misstanken angår köparens egna 
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befogade förväntningar menar hon att undersökningsplikten borde inträda, 
medan rättsläget inte är klart i de fall misstanken avser fel beträffande 
avtalsvillkor.65

 

6.3 Möjligheter att underlåta eller begränsa 
undersökningsplikten 

Köparen kan endast i undantagsfall undkomma undersökningsplikten som 
han åläggs genom säljarens riktade uppmaning. Det vanligaste fallet i 
praktiken torde vara i de fall då säljaren lämnar garantier till köparen där 
han garanterar vissa egenskaper i målbolaget.66 Ett mer teoretiskt exempel 
som ofta återkommer i litteraturen67 anses vara då köpobjektet befinner sig 
på avlägsen ort eller befinner sig i ett sådant skick eller tillstånd att det inte 
lämpligen låter sig undersökas utan alltför kostsamma och besvärliga 
åtgärder från köparens sida.68 Båda dessa undantag förefaller emellertid 
enligt min mening orimliga ifråga om aktiebolagsköp. Om varan befinner 
sig på en avlägsen ort ska det också tilläggas att det inte är tillräcklig att 
som ursäkt hävda att undersökningen skulle ha medfört en dyrbar resa eller 
att man inte kunnat finna någon lämplig person som kunnat genomföra 
resan. Större olägenheter för köparen än så måste alltså till för att han ska 
kunna åberopa detta som en relevant omständighet. 
 
En situation som däremot skulle kunna tänkas inträffa i det praktiska 
affärslivet i samband med ett företagsförvärv är att säljaren riktat en 
anmaning till köparen att undersöka en egenskap eller förhållande inom 
bolaget, men att bolaget sedan inte låter köparen utföra sin undersökning. 
Detta kan ske om till exempel bolaget inte vill ge köparen tillgång till 
känslig information ifall förvärvet inte skulle genomföras eller att det inte 
vill offentliggöra att det är föremål för försäljning. Detta är i så fall ett 
sådant tillfälle där köparen kan åberopa en godtagbar anledning att inte följa 
säljarens uppmaning att utföra någon undersökning.69

 
En annan situation som kan tänkas innebära att köparens undersökningsplikt 
bortfaller är ifall tiden innan köpets genomförande inte tillåter någon 
undersökning. Detta gäller naturligtvis endast i de fall tidspressen inte 
orsakats av någon på köparens sida.70

 
Om säljaren har handlat i strid mot tro och heder innebär detta varken att 
köparens undersökningsplikt begränsas eller bortfaller. Men å andra sidan 
har det betydelse avseende frågan vilka fel köparen har rätt att åberopa. 
Köparen ges nämligen i sådana fall rätt att åberopa sådana fel som han 
borde ha märkt vid sin undersökning även om han inte upptäckt dem. Detta 
                                                 
65 Hultmark (1992), s.177. 
66 Kapitel 6.10. 
67 Se t.ex. Hultmark (1992), Håstad (1998) och Sacklén (1993). 
68 Prop. 1988/89:76, s. 94, NJA 1977 s.756 och NJA 1988 s.335. 
69 Hultmark (1992), s.178. 
70 Hultmark (1992), s.182. 
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eftersom säljarens handlande i strid mot tro och heder får till följd att 
begränsningen av köparens rätt att åberopa sådana fel som han borde ha 
upptäckt enligt KöpL 20 § 2 st. inte aktualiseras.71

 

6.4 Undersökningspliktens omfattning 

6.4.1 Inledning 
Om man kommit fram till att en undersökningsplikt föreligger enligt 
köplagen blir nästa fråga att fastställa vad det är som ska undersökas och 
hur omfattande undersökningen ska vara då den genomförs. Detta är 
väsentligt eftersom resultatet av en försummad eller otillräcklig 
undersökning blir att sådana fel som köparen borde ha upptäckt vid sin 
undersökning av köpobjektet prekluderas enligt köplagen. Det blir därför 
avgörande att utreda vad det är som lagstiftaren menar att köparen borde ha 
upptäckt vid sin undersökning. Köplagen innehåller dessvärre inte något 
rakt svar på den här frågan. Generellt kan man dock säga att 
undersökningens omfattningen till viss del hänger samman med hur 
undersökningsplikten har aktualiserats. Om säljaren har uppmanat köparen 
att undersöka en specifik egenskap i målbolaget så gäller också 
undersökningsplikten endast en undersökning av just den egenskapen. Om 
säljaren istället har lämnat en generell uppmaning eller om köparens 
undersökningsplikt aktualiserats på ett mer generellt sätt, till exempel 
genom att köparen på eget initiativ företagit en undersökning måste 
omfattningen istället avgöras med hänsyn till omständigheterna i det 
enskilda fallet. Förhållanden som kan vara intressanta vid en sådan 
bedömning är till exempel köparens sakkunskap, varans art, den tid som 
köparen har haft till sitt förfogande, de faktiska möjligheter köparen haft för 
att genomföra sin undersökning, de uppgifter och garantier säljaren har 
lämnat samt den relation som köparen och säljaren har eller har haft med 
varandra.72 En annan utgångspunkt är beroende av vilket material som 
säljaren har hållit tillgängligt för köparens undersökning.73 Framställningen 
kommer i de följande avsnitten att behandla dessa förhållanden i tur och 
ordning. 
 

6.4.2 Köparens sakkunskap 
Enligt lagtexten framgår det inte i vilken mån man ska ta hänsyn till 
köparens sakkunskap då man ska fastställa vad köparen ”borde ha märkt”. 
För att fastställa undersökningspliktens omfattning finns det i brist på 
vägledning ett antal möjliga tolkningar. Det första alternativet innebär att 
man låter köparens individuella sakkunskap påverka undersökningens 
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omfattning, vilket i så fall skulle leda till att en sakkunnig köpare måste 
göra en noggrannare undersökning än en okunnig köpare. Det andra 
alternativet går istället ut på att man ställer upp ett objektivt krav på hur 
omfattande undersökningen ska vara. Detta skulle i så fall innebära att en 
köpare som saknar förkunskaper om köpobjektet inte kan gömma sig bakom 
sin okunskap utan måste anlita sakkunnig hjälp för att företa 
undersökningen åt honom.74 Enligt köplagens förarbeten ska bedömningen 
av undersökningspliktens omfattning göras utifrån den grad av omsorg som 
kan krävas av en person i köparens ställning.75 Tolkningen som 
framkommer i motivuttalandet är den tolkning som anses gälla enligt 
dagens rättsläge och innebär att köparens individuella sakkunskap därmed 
har viss betydelse.  
 
Den gamla köplagen76 gjorde en uppdelning mellan handelsköp och 
civilköp och ställde upp ett strängare krav på undersökningen av 
köpobjektet i de fall köpet kunde härledas till ett köp av kommersiell natur. 
Den här uppdelningen togs inte med då man övergick till den nya köplagen, 
men man kan ändå säga att det ställs upp högre krav på köparen vid ett köp 
då det är ett kommersiellt köp än då det rör sig om ett privat. Vid 
företagsförvärv torde det alltid röra sig om köp av kommersiell karaktär 
eftersom det är svårt att tänka sig ett företagsförvärv som syftar till köparens 
vardagliga konsumtion. Man borde därför också kunna sluta sig till att man 
kan ställa upp ganska så höga krav på förvärvarens undersökning oberoende 
av dennes förkunskaper.77 I NJA 1974 A4 ansåg minoriteten att man kan 
ställa upp ett krav på att köparen ska anlita sakkunnig om han inte själv har 
tillräcklig förmåga till att genomföra en sådan undersökning. Detta har 
också hävdats i ett liknande danskt rättsfall.78 Johansson hävdar att man kan 
ställa upp ett krav på att köparen åtminstone ska ha viss kännedom om de 
särskilda förhållanden som råder i den bransch som målbolaget verkar i 
samt i hur bolaget och dess tillgångar ska värderas och hur dess redovisning 
ska förstås. I annat fall ska köparen vara skyldig att anlita sådan nödvändig 
sakkunskap. 79 Om man utgår från att en icke sakkunnig måste anlita 
sakkunskap måste man emellertid även ta hänsyn till vilka kostnader detta 
medför för köparen samt beakta dessa kostnader i förhållande till 
köpeskillingens storlek. Orimligt höga kostnader i förhållande till 
köpeskillingen eller till vad köparen rimligen kan förväntas erlägga för 
sakkunskapen kan begränsa köparens skyldighet att inhämta sakkunnig 
hjälp. 
 
En annan sak är att en icke sakkunnig köpare kan ha underskattat betydelsen 
av vad han har upptäckt under sin annars noggranna undersökning. Enligt 
köplagens proposition måste en köpare ha varit medveten om betydelsen av 
det han har upptäckt för att han ska kunna gå miste om sin rätt att åberopa 
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förhållandet.80 Detta framgår emellertid inte av lagtexten och Hultmark 
menar att en sådan tillämpning på företagsförvärv skulle vara orimlig, bland 
annat på grund av de höga krav som kan ställas på undersökningen vid ett 
kommersiellt köp.81 Om man tolkar Hultmarks slutsatser kommer man 
således fram till att hon menar att undersökningspliktens omfattning 
bestäms både av vissa objektiva krav och av köparens individuella 
sakkunskap. Det objektiva kravet fastställs genom att en köpare inte tillåts 
att vara ”hur dum som helst” samtidigt som köparens sakkunskap kan 
utvidga undersökningens omfattning i de fall han är väldigt insatt. Detta 
följer av att hon menar att en köpare med en god sakkunskap kan få 
anledning att betvivla ett förhållande han stöter på vid sin undersökning 
vilket i så fall skulle leda till att han blir tvingad till att vidta en vidare 
undersökning. Följden blir ju i så fall att undersökningens omfattning 
utvidgats.82 Till stöd för sin talan åberopar hon bland annat två danska 
rättsfall. I UfR 1966 s.293SH angav domstolen att en köpare borde ha 
upptäckt ett fel vid sin undersökning eftersom det hade framgått att han vid 
tidigare förvärv stött på samma fel. I det andra rättsfallet, UfR 1929 s.303H, 
åberopade köparen ett fel i målbolagets räkenskaper som han inte upptäckt 
förrän förvärvet var genomfört. Domstolen menade att köparen inte kunde 
åberopa detta fel eftersom han borde ha upptäckt detta vid sin undersökning, 
särskilt eftersom han hade haft hjälp av sin fru som var bokföringskunnig.  
 
Köparens sakkunskap anses således kunna påverka undersökningspliktens 
omfattning. Däremot är som huvudregel undersökningens omfattning 
oberoende av säljarens sakkunskap. Säljarens sakkunskap kan emellertid i 
vissa fall komma att begränsa köparens undersökningsplikt. Om säljaren till 
exempel har en sådan sakkunskap som medför en upplysningsplikt 
gentemot köparen innebär detta att undersökningsplikten kan begränsas. 
Detsamma gäller om säljaren har framställt sig som sakkunnig och sedan 
lämnat sådana upplysningar som leder till att köparens undersökning 
begränsas.83 Säljarens beteende kan således i undantagsfall ha betydelse för 
undersökningspliktens omfattning. 
  

6.4.3 Omfattning då misstanke om fel föreligger 
Tidigare har jag redogjort för i vilka fall undersökningsplikten kan 
aktualiseras om köparen har anledning att misstänka att fel föreligger.84 Det 
som nu åsyftas är istället vilken omfattning undersökningen får i de fall 
köparen har anledning att misstänka att fel föreligger. Generellt kan man 
säga att omfattningen på undersökningen ökar då köparen misstänker ett fel. 
Köparens misstanke kan åstadkommas på flera olika sätt. Det vanligaste 
torde vara då köparen vid en översiktlig undersökning upptäcker 
förhållanden i bolaget som tyder på att fel skulle kunna föreligga. I de fallen 
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utökas undersökningsplikten till att köparen måste göra en närmare 
undersökning av de egenskaper som han misstänker kan innebära ett fel. 
Om ett bolag har gått med förlust en längre tid kan man normalt säga att 
köparen borde förvänta sig att hitta fler fel i ett sådant bolag än ett som det 
har gått bra för den senaste tiden. Detta är inte särskilt konstigt och kan 
liknas med att köparens undersökningsplikt är mer omfattande vid ett köp 
av ett slitet, illa behandlat köpobjekt än vid ett välskött sådant eftersom det 
är mer troligt att det dåligt behandlade innehåller fler fel. Detsamma kan 
sägas om mindre onoterade bolag. Ett större, noterat bolag torde i det flesta 
fall ha större möjligheter för intern kontroll vilket borde leda till att 
köparens undersökningsplikt blir strängare vid köp av mindre bolag än vid 
större noterade.85

 
En annan situation då omfattningen av köparens undersökningsplikt ökar 
vid misstanke är om köparen vid en undersökning av bolaget upptäcker att 
räkenskaperna inte skett i enlighet med god redovisningssed eller om han 
fått reda på att bolaget har ett skadeståndsanspråk riktat mot sig. 
Undersökningsplikten utsträcks då till en mer noggrann undersökning av 
redovisningen och till att köparen fördjupar sig i grunderna för 
skadeståndstalan och vad de kan få för följder för bolaget. Även sådana 
poster i redovisningen som säljaren enligt god redovisningsrätt har laglig 
rätt att justera,86 torde innebära en varningsflagga för köparen då han 
genomför en undersökning. Detta beror på att säljaren normalt brukar vilja 
att målbolaget ser så fördelaktigt ut som möjligt inför en överlåtelse, vilket 
innebär att sådana poster kan ges ett något annorlunda värde än vad de har i 
verkligheten.87  
 

6.4.4 Säljarens beteende och parternas relation 
Undersökningspliktens omfattning kan både begränsas och utvidgas 
beroende på säljarens beteende och hans lämnade uppgifter. En lämnad 
garanti kan till exempel begränsa köparens undersökningsplikt på samma 
sätt som en uppmaning kan utvidga den. En friskrivning från säljaren kan i 
många fall förstärka köparens plikt att undersöka förhållandet eftersom 
säljarens handling borde skapa en misstanke hos köparen. 88 Allmänt 
lovordande begränsar, som tidigare påpekats, inte undersökningens 
omfattning.89

 
Parternas relation kan också ha betydelse för undersökningspliktens 
omfattning. Detta har bland annat kommit till uttryck i ett norskt rättsfall. I 
NRt 1935 s.1079 förvärvade köparen ett bolag som i stort sett var 
konkursfärdigt. Säljaren hade emellertid marknadsfört bolaget som ett 
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framtidsbolag som kunde leda till stora intäkter för den eventuelle köparen. 
Köparen hade försummat sin undersökningsplikt men ville ändå ha 
ersättning för den skada han lidit. Domstolen fann att köparens försummade 
undersökningsplikt inte spelade någon roll eftersom säljaren hade varit 
köparens personlige vän vilken han därför hade rätt att fästa stor tillit till.  
 

6.4.5 Målbolaget är svårundersökt 
Vid ett företagsförvärv kan både kvantiteten av information och 
informationens art innebära att köparen har svårt att undersöka bolaget på 
egen hand. Som det tidigare har redogjorts för ska köparen anlita sakkunnig 
hjälp i de fall han inte själv klarar av att uppfylla de krav som ställs på 
honom enligt undersökningsplikten.90 Även om sakkunnig personal anlitas 
kan det emellertid vara svårt att genomföra en undersökning om målbolaget 
är svårundersökt. Ett förhållande som skulle kunna göra att ett målbolag 
anses som svårundersökt är att mängden av den information som varit 
tillgänglig varit så omfattande att en noggrann undersökning av all 
information inte skulle vara rimligt att förvänta sig. Ett exempel på 
information vars undersökning begränsas av att den mängd 
informationsbank den återfinns i är alldeles för omfattande, är 
myndighetstillstånd och myndighetsförbud. Sådana förbud är visserligen 
offentliga vilket gör att det är tekniskt möjligt för köparen att kontrollera 
dem. För en köpare kan det emellertid vara svårt att avgöra vilka förbud 
från vilken myndighet som kan vara aktuella för undersökning i varje 
enskilt fall, vilket gör det praktiskt omöjligt med en fullständig kontroll. 
Doktrin på området har också diskuterat om huruvida undersökningsplikten 
verkligen ska omfatta myndigheters tillstånd och förbud. Diskussionen 
gällde emellertid endast vid tillämpning av 1905 års köplag.91  
 
Det torde emellertid vara mycket svårt för en köpare att ursäkta en 
försummade undersökningsplikt med hänvisning till att han haft för mycket 
information att tillgå. För mycket information är därför inte någon bra 
ursäktsgrund.92 Men även ifall undersökningsplikten inte bortfaller så är det 
inte orimligt att tänka sig att undersökningspliktens omfattning kan 
påverkas beroende av svårigheten att undersöka köpobjektet.93

 
En annan svårighet vid undersökningen av ett bolag som är föremål för 
försäljning kan vara att köparen inte ges insyn i bolaget innan transaktionen 
är genomförd. Anledningarna till detta kan vara otaliga, exempelvis att 
säljaren inte vill ge köparen tillgång till känslig information ifall förvärvet 
inte blir av eller för att säljaren inte vill offentliggöra att bolaget kan vara 
föremål för försäljning.94 Som vi har sett kan inte säljaren i efterhand 

                                                 
90 Kapitel 6.4.2. 
91 Hultmark (1992), s.180. 
92 Hultmark (1992), s.180. 
93 Sacklén (1993), s.831. 
94 Hultmark (1992), s.180. 
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åberopa att köparen försummat sin undersökningsplikt i de fall detta beror 
på att bolaget har vägrat honom att företa sin undersökning.95

 
De omständigheter som talar för en begränsning av undersökningen av ett 
svårundersökt målbolag torde i de flesta fall grunda sig på kostnads- och 
tidsskäl. Åtgärder som är allt för kostsamma eller tidskrävande är inte 
rimliga att förvänta sig av köparen och kan därför inte heller grunda något 
ansvar för köparen i de fall han har försummat sin undersökningsplikt. 
 

6.4.6 Tid till förfogande 
Om den tid köparen har till förfogande är otillräcklig för att 
undersökningsplikten ska kunna uppfyllas sänks kraven på undersökningens 
omfattning. Detta undantag gäller givetvis endast i de fall tidspressen inte 
orsakats av någon på köparens sida.96 Om tidspressen är så stor att en 
undersökning över huvudtaget inte låter sig göras kan till och med 
undersökningsplikten bortfalla helt och hållet. Detta gäller även ifall 
säljaren riktat en direkt uppmaning till köparen. En sådan situation torde 
emellertid inte vara särskilt vanligt förekommande. Desto vanligare torde 
situationen vara då säljaren riktat en uppmaning till köparen och givit 
honom en viss tid att utföra sin undersökning på, men köparen hävdar att 
den tilldelade tiden inte är tillräcklig. Det är omöjligt att sätta upp någon 
generell regel för vad som gäller i de fall ett sådant problem skulle uppstå. 
Omständigheterna i det enskilda fallet torde istället få fälla avgörandet. 
Däremot kan det sägas att en köpare som inte anser sig ha haft tillräckligt 
med tid på sig för att uppfylla sin undersökningsplikt alltid gör klokt i att 
påpeka detta för säljaren och att föra in det i förvärvsavtalet. I 
förvärvsavtalet kan köparen precisera vilka förhållanden han inte hunnit 
undersöka och på så sätt undvika att rätten att åberopa fel i målbolaget på 
grund av den försummade undersökningsplikten försvinner.97

  

6.4.7 Befogade förväntningar 
Vid ett förvärv av ett aktiebolag kan en köpare inte alltid veta vad han kan 
förvänta sig av om han inte först genomför en undersökning av bolaget. 
Enligt köprättsliga termer skulle detta kunna formuleras som att det finns en 
mängd egenskaper som köparen inte har något fog att förvänta sig att 
bolaget besitter. Skulle det senare visa sig att bolaget saknar egenskaper 
som köparen inte varit befogad att förvänta sig innebär detta att det inte 
föreligger något köprättsligt fel i bolaget. Ansvaret för avsaknaden av 
sådana egenskaper hos målbolaget vilar således på köparen, vilket innebär 
att köparen borde förvissa sig om att bolaget verkligen besitter de 

                                                 
95 Kapitel 6.3. 
96 Hultmark (1992), s.182. 
97 Johansson (1990). s.105f. 
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egenskaper han förväntar sig, med risk för att annars inte kunna få rätt att 
avkräva ersättning från säljaren.98

 
Generellt kan man säga att de egenskaper som en köpare har rätt att förvänta 
sig att bolaget besitter är väldigt begränsade i antal då det rör sig om 
aktiebolagsförvärv. Detta eftersom det rör sig om köp av ett specifikt 
köpobjekt, ett så kallat specieköp. Inom doktrinen har det emellertid 
diskuterats om inte sådana omständigheter som innebär att erforderliga 
rättigheter och tillstånd till att driva rörelsen har inhämtats och att inte tredje 
man kan göra äganderätt eller panträtt gällande emot köparen kan anses som 
befogade förväntningar.99 Sacklén menar emellertid att köplagens 
undersökningsplikt innebär att köparen åtminstone ska genomföra en 
översiktlig genomgång även av dessa tillgångar och att om tveksamheter 
uppmärksammas, att en närmare undersökning ska företas.100

 
Undersökningsplikten omfattar generellt även sådana egenskaper i bolaget 
som anses som självklara och grundläggande för ett bolag. I de flesta fallen 
behöver emellertid inte köparen i praktiken undersöka sådana 
”kärnegenskaper” om inte någonting skulle tyda på att en sådan 
undersökning rimligen borde genomföras.101

 

6.4.8 När undersökning skett på eget initiativ 
Om köparen har företagit en undersökning på eget initiativ är det 
rekommenderat att undersökningen genomförs grundligt. Detta eftersom det 
är möjligt att tolka KöpL 20 § så att en köpare som genomför en 
undersökning slarvigt eller i otillräcklig omfattning hamnar i en sämre 
ställning än en köpare som valt att inte genomföra någon undersökning 
alls.102 Det finns många fördelar med att genomföra en undersökning på 
eget initiativ men det är samtidigt viktigt att köparen har i åtanke att 
undersökningen begränsar säljarens ansvar.103 Om köparen vill förvissa sig 
om att bolaget har vissa egenskaper kan ett alternativ vara att avkräva 
säljaren garantier för egenskaperna. På så sätt kan köparen vara säker på att 
bolaget besitter egenskaperna, alternativt vara säker på att få ut ersättning 
om så inte är fallet. En nackdel med garantier är emellertid att det inte är 
säkert att köparen får ut någon ersättning på grund av garantins formulering 
eller för att säljaren inte har några medel att betala den ersättning som 
köparen visserligen har rätt till efter förvärvet. Detta talar således för att 
köparen ändå i vissa fall borde överväga att utföra en undersökning trots att 
ingen uppmaning har lämnats av säljaren. 
 

                                                 
98 Håstad (1998), s.87. 
99 Sevenius, Balans (2002), s.18f. 
100 Sacklén (1993), s.832f. 
101 Hultmark (1992), s.183. 
102 Prop. 1988/89:76, bilagedelen, s.107. 
103 Kapitel 5.2 och 5.5. 
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6.5 Vid vilken tidpunkt borde köparen ha 
upptäckt felet? 

Den kritiska tidpunkten för bedömningen av vad köparen borde ha känt till 
eller vad han borde ha upptäckt vid sin undersökning är normalt vid 
tidpunkten då avtalsbindning kommer till stånd. Har parterna däremot velat 
hemlighålla förvärvet innan köpeavtalet undertecknats brukar det istället 
vara underförstått att köparen ska genomföra sin undersökning strax 
därefter. Om parterna kommit överens om att köparen efter köpet har rätt att 
frånträda avtalet utan skadeståndsskyldighet är fastställandet av den kritiska 
tidpunkten beroende av vad parterna har kommit överens om. Huvudregeln 
torde även här vara att den kritiska tidpunkten infaller då avtalsbindningen 
äger rum. Men om parterna kommit överens om att köparen får företa vidare 
undersökningar efter köpet borde den kritiska tidpunkten i stället skjutas 
upp tills dess att denna undersökning är avslutad.104  
 

6.6 Undersökningens genomförande 

Men vad är det då som köparen ska undersöka för att han ska anses ha 
uppfyllt sin undersökningsplikt? Det enkla svaret på den här frågan är 
egentligen i princip allting, eller åtminstone allt av intresse. Ett sådant krav 
vore emellertid orimligt att ställa på köparen med tanke på den otroliga 
mängd information som köparen i så fall borde undersöka med anledning av 
förvärvet. Undersökningen behöver därför ofta begränsas till vissa 
tillgångar. 
 
Det viktigaste vid en undersökning är målbolagets redovisning. I 
redovisningen redovisas bolagets samtliga tillgångar och skulder, intäkter 
och kostnader vilket kan liknas vid en sammanfattning och beskrivning av 
bolagets samtliga fysiska tillgångar.105 Köparen har som huvudregel rätt att 
förvänta sig att redovisningen är upprättad enligt lagföreskrifter och god 
redovisningssed utan att han behöver undersöka att så är fallet.106 Upptäcker 
emellertid köparen att det finns risk för att årsredovisningen inte upprättats 
på rätt sätt leder detta till att köparen måste fördjupa sin undersökning 
angående redovisningen även i andra avseenden.107 Angående hur noggrann 
undersökningen av redovisningen ska vara torde man kunna förvänta sig av 
köparen att undersökningen genomförs tämligen ingående.108

 
Frågan om i vilken mån en köpare måste gå utanför redovisningen, det vill 
säga i vilken mån köparen fysiskt behöver undersöka de konkreta 
tillgångarna, i sin undersökning är svårt att besvara generellt. Johansson 
menar att sådana undersökningar endast behöver göras för att kontrollera att 
                                                 
104 Sacklén (1993), s.833f. 
105 Johansson (1990) s.100. 
106 Lindskog, Festskrift till Gotthard Calissendorff (1990), 121. 
107 Sacklén (1993), s.832. 
108 Johansson (1990), s.104. 

 37



redovisningen är korrekt upprättad. Fysiska kontroller av de konkreta 
tillgångarna behöver således enligt honom endast utföras med hjälp av 
stickprov.109

 
Att det ska räcka med stickprovskontroller verkar rimligt på grund av det 
omfattande arbetsmaterialet en köpare normalt ställs inför. Eftersom 
stickproverna syftar till att kontrollera redovisningens standard kan 
upptäckta brister i tillgångarna leda till att köparen måste göra en mer 
ingående undersökning av, förutom redovisningen, såväl tillgången i sig 
samt andra tillgångar och skulder. För att stickprovsundersökningar ska 
innebära att köparens undersökningsplikt uppfylls krävs givetvis att vissa 
krav kan ställas på undersökningens urval och kvalité. Den ska till exempel 
inte genomföras helt slumpmässig utan underlaget för vilka tillgångar som 
väljs ut för stickproven ska grundas på bedömningar utifrån tillgångarnas 
och skuldernas väsentlighet och risken för att fel föreligger. 
Undersökningens utförande kommer därför i hög grad att bli beroende av 
hur det enskilda målbolaget och dess bransch ser ut och är uppbyggd. Som 
huvudregel kan man emellertid säga att det vore förnuftigt att undersöka 
såväl bolagets dominerande tillgångar som varulager och eventuella 
fordringar.110 Är det så att köpet syftar till att köparen vill ha äganderätten 
till enskilda tillgångar borde dessa givetvis också vara föremål för en 
noggrannare undersökning. 
 
Andra skäl som talar för att stickprovskontroller kan vara tillräckliga i en 
del fall anser jag kan inhämtas genom en jämförelse med andra 
undersökningar av liknande karaktär. Enligt god revisorssed ska revisorn 
exempelvis bestämma inriktningen och omfattningen av sin undersökning 
med beaktande av väsentlighet och risk. Revisorsarbetet ska enligt samma 
principer sedan inriktas på sådana områden där en stor risk för fel 
förekommer.111 Ytterligare skäl som talar för stickprovskontroller är sådana 
som diskuterats tidigare i uppsatsen angående undersökningspliktens 
omfattning, till exempel kostnader och tid. En ingående undersökning av 
allt som har med ett företagsförvärv att göra skulle vara både allt för 
tidskrävande och kostnadsineffektivt.  
 
I de fall säljaren har lämnat köparen en uppmaning om att undersöka 
bolaget beror undersökningens noggrannhet på hur specificerad 
uppmaningen är. Detta hör ihop med rekvisitet angående vad köparen 
”borde ha märkt” vid undersökningen och vilken omfattning som rimligen 
kan förväntas. Om köparen uppmanas att undersöka en större del, eller rent 
av samtliga, av bolagets fysiska tillgångar borde de praktiska svårigheterna 
återigen tala för en stickprovskontroll. Även noggrannheten borde påverkas 
av antalet tillgångar. Det torde därför inte vara på sin plats att kräva att 
köparen ska göra en lika noggrann undersökning av varje enskilt objekt som 
om tillgången istället hade avyttrats separat.112

                                                 
109 Johansson (1990), s.101. 
110 Johansson (1990), s.104f. 
111 FAR:s samlingsvolym 2, RS 200-250. 
112 Johansson (1990), s.102. 
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Avseende budgetar och prognoser torde man kunna förvänta sig av köparen 
att han gör en egen undersökning och utvärdering. Detta följer av 
svårigheterna att göra en säljare ersättningsskyldig i de fall 
framtidsprognoserna slår fel. Samtidigt torde detta inte vara någon särskilt 
tyngande förpliktelse för köparen eftersom det i de flesta fall ändå borde 
vara något som köparen regelmässigt gör på förhand för att kunna bilda sig 
en uppfattning om vilken köpeskilling han är beredd att erlägga för bolaget 
som är till salu. 
 

6.7 Om säljaren lämnar uppgifter och friskriver 
sig  

Två exempel då osäkerhet råder om köparens undersökningsplikt har 
aktualiserats är då säljaren lämnat en uppgift samtidigt som han friskrivit sig 
från ansvar alternativt då säljaren lämnat en ansvarsgrundande uppgift men 
uppmanat köparen att undersöka förhållandet. I båda situationerna måste 
man göra en bedömning av vad som kan anses som avtalat mellan parterna 
med utgångspunkt ifrån hur köparen har haft anledning att uppfatta 
uppgifterna. Om effekten av säljarens handlande blir att köparen låter bli att 
undersöka målbolaget torde det som regel vara motiverat att låta säljaren 
bära ansvaret för sina lämnade uppgifter.113

 

6.8 Hur påverkar säljarens uppgifter 
undersökningsplikten? 

Eftersom stadgandet i KöpL 20 § 2 st. anger att köparen såsom fel inte får 
åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, får detta till följd att 
köparen inte kan åberopa ett fel i varan om köpobjektet saknar en egenskap 
som säljaren har utfäst i de fall köparen borde ha upptäckt bristen vid sin 
undersökning. Detta gäller emellertid inte undantagslöst. Köparen kan ju till 
exempel genom säljarens utfästelse erhållit en godtagbar anledning att 
underlåta att genomföra en undersökning av den utfästa egenskapen. Även i 
andra fall kan köparen undgå ansvar för sådant som han borde ha upptäckt. 
Säljarens har till exempel själv en skyldighet att rätta en felaktig uppgift för 
att undgå ansvar enligt KöpL 18 § 3 st. Om en köpare fattat misstanke om 
en egenskap i bolaget har köparen visserligen en skyldighet att närmare 
undersöka förhållandet. Men om köparen istället uttryckligen efterfrågar en 
utfästelse från säljaren om att egenskapen är i sin ordning eller att säljaren 
ska åtgärda egenskapen bortfaller köparens utvidgade undersökningsplikt 
till förmån för säljarens utfästelse som då är att likna vid ett avtal.114 
Köparen har också i vissa fall rätt att begränsa omfattningen av sin 
undersökning om säljaren har lämnat bestämda uppgifter om köpobjektet i 

                                                 
113 Hultmark (1992), s.189. 
114 Håstad (1998), s.88. 
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vissa avseenden eller om han har lämnat lugnande och bagatelliserande 
förklaringar.115  
 

6.9 Hur påverkar uppgifter från tredje man 
undersökningsplikten? 

Det kan finnas tillfällen då köparen borde ha känt till ett fel eller en risk för 
att ett fel kunnat föreligga i målbolaget utan att han själv har undersökt 
bolaget. Ett sådant exempel är då köparen erhållit information från tredje 
man. I en sådan situation kan det vara så att köparen inte uppfyller något av 
rekvisiten för att KöpL 20 § ska bli tillämplig. Enligt KöpL 20 § första 
stycke så är det avgörande vad köparen måste antas ha känt till, inte vad han 
borde ha känt till. Det relevanta rekvisitet i det andra stycket är visserligen 
vad köparen borde ha känt men endast efter sin undersökning. Det andra 
stycket kan till synes därför inte heller bli tillämpligt enligt ordalydelsen om 
inte köparen själv har undersökt köpobjektet. Det skulle emellertid gå emot 
lagens syfte om köparen likväl hade kunnat åberopa felet då köpet 
genomförts. Håstad menar också att KöpL 20 § ändå kan tillämpas på en 
sådan situation eftersom vad köparen borde ha förstått inte endast ska 
härledas utifrån vad köparen upptäckt vid själva undersökningen, utan även 
annan information som varit tillgänglig om köpobjektet.116 Utifrån en sådan 
tolkning kan således köparens rätt att åberopa fel begränsas även beroende 
på vilka uppgifter han erhållit ifrån tredje man. 
 

6.10 Hur påverkar säljarens garantier 
undersökningsplikten? 

6.10.1 Inledning 
En omständighet som kan påverka köparens undersökningsplikt är de 
garantier som säljare regelmässigt lämnar i samband med företagsförvärv. 
Uppfattningen om hur långtgående garantiernas konsekvenser är emellertid 
inte densamma hos praktiker som hos teoretiker. Praktiker menar som regel 
att en garanti gäller fullt ut och därmed befriar köparen från dennes 
undersökningsplikt angående bolagets garanterade egenskaper. En del 
teoretiker menar dock att garantins effekt på undersökningsplikten inte kan 
ges en fullt så långtgående tolkning.117 Den diskussion som förs bland 
teoretikerna riktar främst in sig på de fall då säljaren visserligen har lämnat 
en garanti, men samtidigt ombett köparen att undersöka köpobjektets 
egenskaper. Samma diskussion har också förts i de fall då köparen har haft 
vetskap om brist i sådana förhållanden som säljaren har garanterat. Nedan 

                                                 
115 Håstad (1998), s.86. 
116 Håstad (1998), s.88. 
117 Johansson (1990), s.96.  
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kommer en redogörelse att ske där dessa två frågor diskuteras var för sig, 
kapitel 6.10.3 och 6.10.4, samt en kort beskrivning om vad som är 
utmärkande för garantier vid företagsförvärv, kapitel 6.10.2. Därefter ges en 
kort genomgång av de fall då säljaren visserligen inte givit köparen några 
bindande garantier men genom sitt agerande ändå givit köparen skäl att 
begränsa sin undersökningsplikt, kapitel 6.10.5. 
 

6.10.2 Garantier vid företagsförvärv 
Enligt köplagen innebär en garanti en precisering av de befogade 
förväntningar köparen kan ställa på köpobjektet, i vårt fall målbolaget. 
Resultatet av en garanti är bland annat att köparens undersökningsplikt 
begränsas. Garantierna som lämnas av säljaren vid ett företagsförvärv 
brukar normalt samlas i den del av avtalet som traditionellt kallas för 
garantikatalogen.118 Garantikatalogens storlek är ofta betydande och det är 
inte ovanligt att det är den största enskilda delen av förvärvsavtalet. 
Anledningen till dess storlek beror på att köparen som bekant inte normalt 
ges rätt till några väsentliga befogade förväntningar om företaget. Genom 
garantier i förvärvsavtalet ges köparen däremot en möjlighet att få en 
detaljerad beskrivning av målbolaget vilket gör att garantikatalogen kan ses 
som en sorts varudeklaration.119  Köparens motiv för att ta med garantier 
kan skifta. Generellt kan man dela upp skälen i tre huvudgrupper; en vilja 
att definiera säljarens redan föreliggande ansvar, utvidga sådant ansvar eller 
införa ett nytt ansvar. Genom garantierna bekräftas alternativt justeras 
således parternas riskfördelning samt anger vilka av köparens 
förutsättningar som kan anses som befogade. Lämnade garantier innebär ett 
strikt ansvar för säljaren vilket bland annat kan underlätta köparens 
bevisbörda om tvist skulle uppstå.120  En annan effekt av garantier är att 
tidpunkten för felbedömningen av köpobjektet förskjuts vilket också 
påverkar riskfördelningen mellan parterna. Huvudregeln inom köprätten är 
att felbedömningen av köpobjektet görs vid avlämnandet, medan effekten 
av garantier blir att fel i köpobjektet presumeras ha funnits redan vid 
avlämnandet.121  
 
Det finns inga formregler som reglerar hur garantier ska se ut. En garanti 
kan både vara skriftlig och muntlig, implicit och explicit och garantera både 
befintlighet och frånvaro av egenskaper i köpobjektet. Det kan emellertid 
vara svårt att bevisa förekomsten av garantier som inte formulerats 
skriftligen. Ett sätt att göra riskfördelningen mellan parterna tydligare och 
veta vilka löften som har bindande verkan är att föra in en 
integrationsklausul i förvärvsavtalet som gör klart att det är endast det som 
tagits med i avtalet som är bindande.122

 

                                                 
118 Svernlöv, Balans nr.5 (2004), s.1. 
119 Sevenius, Balans (2003), s.16. 
120 Sevenius, Balans (2003), s.17. 
121 Håstad (1998), s.91. 
122 Sevenius, Balans (2003), s.17. 
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Garantier vid ett företagsförvärv tillkommer framförallt på grund av de 
undersökningsproblem av målbolaget som köparen har innan förvärvet är 
genomfört. Det grundläggande syftet med garantier är att fördela risken för 
okända fel till den som har störst möjlighet att känna till felen och därför 
kunna påverka risken, det vill säga säljaren. Som ägare av målbolaget tiden 
innan överlåtelsen är säljaren den part som har bäst förutsättningar för att 
känna till eller upptäcka eventuella brister i företaget. Det kan därför ofta 
vara rimligt att säljaren står risken för sådana förhållanden.123

 
Enligt köplagen har säljaren ett utomobligatoriskt skadeansvar för direkt 
skada oavsett om det föreligger någon utfästelse eller inte, KöpL 40 §. 
Däremot har köparen inte rätt till ersättning för sina indirekta skador om det 
inte föreligger någon utfästelse. En garanti är en sådan utfästelse där 
säljaren tar på sig ett ansvar för det som finns angivet i garantin vilket leder 
till att köparens möjligheter att få ut ersättning ökar även för sin indirekta 
förlust.124

 

6.10.3 Om säljaren har uppmanat att undersöka 
trots att garanti förekommer 
Även om doktrinen inom ämnet inte håller med praktikerna om att en 
garanti alltid ska gälla fullt ut och därmed befria köparen från dennes 
undersökningsplikt så innebär detta inte heller att de menar att en 
uppmaning från säljaren att undersöka köpobjektet helt ska neutralisera en 
lämnad garanti.125 Detta skulle vara otillfredsställande främst av två 
anledningar. För det första skulle en sådan tolkning innebära att den 
förutsebarhet som parterna eftersträvar i samband med företagsförvärv 
skulle riskeras. Eftersom förutsebarheten främst åstadkoms genom garantier 
skulle detta omintetgöras om säljare ges tillfälle att lämna dubbla budskap 
genom att kunna lämna garantier som sedan ändå inte kan åberopas av 
köparen. För det andra så skrivs förvärvsavtalet normalt av andra personer 
än de som varit med och undersökt bolaget. Det här innebär således att de 
som skriver garantikatalogen inte alltid vet vilka uppmaningar om 
undersökning det är som har riktats till köparen. Doktrinen menar emellertid 
att det finns tillfällen då en anmaning att undersöka kan neutralisera en 
garanti. Det skulle vara i de fall säljaren har lämnat en allmänt hållen garanti 
men riktat en preciserad anmaning till köparen att undersöka ett visst 
förhållande. Den vanligaste situationen då detta är aktuellt är då säljaren 
visserligen är beredd att garantera vissa egenskaper hos målbolaget men 
samtidigt vill att köparen ska undersöka ett särskilt förhållande eftersom han 
själv är osäker på om det motsvarar köparens förväntningar.126  
 

                                                 
123 Sevenius, Balans (2003), s.20. 
124 Hultmark (1992), s.145. 
125 Johansson (1990), s.96. 
126 Johansson (1990), s.96f. 
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Nedan följer en figur127 som illustrerar i vilka fall köparen har rätt att 
åberopa ett fel trots att han inte undersökt köpobjektet före köpet. 
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6.10.4 Om köparen på förhand haft vetskap om 
brist i förhållande som säljaren garanterat 

En sådan situation då köparen på förhand haft vetskap om en brist i ett 
förhållande som säljaren har garanterat är mest en teoretisk frågeställning 
eftersom detta sällan torde förekomma i praktiken. Det är visserligen inte 
otänkbart att denna situation förekommer i verkligheten, men det är däremot 
vanligare att bevissvårigheterna sätter stopp för tillämpningen av problemet. 
I praktiken kommer en köparen till exempel knappast vara villig att erkänna 
sin vetskap i de här fallen eftersom dennes rätt då bortfaller att göra anspråk 
på ersättning med anledning av de fel han haft vetskap om.  
 
Dröjer man sig ändå kvar vid problemet måste man börja med att dela upp 
frågeställningen i två delar, mellan de fall då båda parter kände till felet och 
det var underförstått att säljaren genom garantin åtagit sig att åtgärda bristen 
och de fall köparen varit medveten om felet medan säljaren varit ovetande. I 
den första situationen vore det orimligt om köparens rätt att åberopa felet 
skulle påverkas på grund av vetskapen på förhand.128 I det andra fallet då 

                                                 
127 Johansson (1990), s.97. 
128 Johansson (1990), s.98. 
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säljaren varit omedveten om felet blir däremot bestämmelsen i KöpL 20 § 1 
st. givetvis tillämplig vilket innebär att köparen såsom fel inte kan åberopa 
de omständigheter som han kände till vid köpet. 
 

6.10.5 Enuntiation 
Förutom lämnade garantier kan även säljarens uttalanden i övrigt i vissa fall 
begränsa köparens undersökningsplikt. Sådana uppgifter angående 
köpobjektet som säljaren lämnar i samband med köpet utan att för den skull 
uttryckligen garantera eller åta sig ansvar för uppgifternas riktighet brukar 
benämnas enuntiationer. De egenskaper som en enuntiation beskriver 
innebär precis som vid en lämnad garanti att köpobjektet tillskrivs en viss 
konkret standard som köparen har rätt att utgå ifrån att köpobjektet besitter. 
För att enuntiationen ska bli gällande ställs det emellertid upp vissa krav för 
att de ska kunna åtskiljas ifrån allmänt lovordande och andra uppgifter som 
inte anses medföra något ansvar för säljaren.129 De rekvisit som säljarens 
lämnade uppgifter ska uppfylla är bland annat krav på en viss precision, att 
köparen varit i god tro och att uppgifterna har varit ägnade att inge en viss 
tillit hos köparen. Enligt köplagens förarbeten kan uttalanden som uppfyller 
rekvisiten för en enuntiation leda till att köparens undersökningsplikt 
angående de nämnda förhållandena bortfaller.130

 
Gränsdragningen mellan enuntiationer och andra uppgifter från säljaren som 
inte påverkar undersökningsplikten kan ofta vara svår att dra. Vid en 
försäljning är det inte ovanligt att en säljare försöker beskriva köpobjektet i 
så positiva ordalag som möjligt utan att detta för den skull medför något 
ansvar för honom. Det som fäller avgörandet är normalt den precision som 
säljaren har givit uppgifterna, vilket gör att köparen inte kan förlita sig på 
uppgifter som är alltför vaga eller allmänt hållna. En annan svårighet är att 
säljarens beteende ibland kan ses både som en uppmaning till köparens att 
undersöka, vilket skulle aktualisera undersökningsplikten, och som en 
enuntiation, vilket skulle begränsa undersökningsplikten. Ett exempel skulle 
kunna vara om säljaren självsäkert förkunnar att bolagets bokföring finns 
tillgänglig om köparen skulle vilja kasta bort sin tid på att undersöka den. 
 
Köparens vetskap kan emellertid precis som vid garantier neutralisera det 
ansvar som enuntiationen medför för säljaren.131 Säljaren kan också i vissa 
fall undgå ansvar för uppgifter om de skulle vara lätta att kontrollera. Detta 
framkom till exempel i NJA 1978 s.301, även om detta rättsfall inte i sig 
handlade om överlåtelse av aktiebolag. Karaktären på de lämnade 
uppgifterna tycks således i de flesta fall vara det som fäller avgörandet för 
dess betydelse på köparens undersökningsplikt. 
 

                                                 
129 Johansson (1990), s.99. 
130 Prop. 1988/89:76, s.94. 
131 Johansson (1990), s.99. 
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6.11 Köparens undersökningsrätt 

Enligt KöpL 49 § 2 st. har köparen under vissa förutsättningar en 
undersökningsrätt som innebär att han har rätt att undersöka varan på det 
sätt som följer av sedvänja innan han behöver erlägga sin betalning för 
köpobjektet. Vid ett köp av ett aktiebolag genom aktieförvärv är det 
aktiebrevet som köparen egentligen köper. Detta torde därför innebära att 
köparen innan betalningen erläggs endast har rätt att undersöka aktiebrevet. 
Själva bolaget omfattas således inte av denna undersökningsrätt vilket gör 
att köparen inte heller kan kräva att få undersöka bolaget.132

 

6.12 Undersökning av bolaget efter 
avlämnandet 

Köparens undersökning av varan efter avlämnandet regleras i KöpL 31 §. 
Den här bestämmelsen hör samman med bestämmelsen om reklamation i 
KöpL 32 § på det viset att köparen inte kan göra ett fel gällande om han 
försummar sin undersökningsplikt efter köpet. Köparen måste således inom 
skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet åberopa de fel 
som bolaget är belastat med, med risk för att annars förlora sin rätt att 
begära ersättning. Anledningen till att man har en reklamationstid är för att 
man vill avsluta rättsförhållandet mellan parterna med anledning av 
transaktionen så att till exempel säljaren inte ska kunna drabbas av ett 
skadeståndsanspråk efter oskäligt lång tid efter det att aktiebolaget 
överlåtits. Hävning torde vara sällsynt ifråga om aktiebolagsförvärv, men 
om det skulle vara aktuellt torde det vara viktigt för säljaren att återfå 
bolaget så fort som möjligt innan köparen har hunnit genomföra allt för 
många förändringar i målbolaget. Det som är av viktigast betydelse 
angående köparens undersökningsplikt efter köpet är således att få köparen 
att upptäcka fel i bolaget så snart som möjligt och att få honom att väcka 
talan så fort som möjligt om han önskar gå vidare med felet. Av KöpL 31 § 
1 st. framgår att köparen så snart omständigheterna medger det efter att 
varan har avlämnats skall undersöka den i enlighet med god affärssed. Vad 
köparen borde upptäcka vid en sådan undersökning och när detta i så fall 
borde ske avgörs beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.133 I 
NJA 1976 s.341 kom HD fram till att en köpare åtminstone inte behöver 
påtala ett fel tidigare än ett år efter köpet. Enligt Johansson ska man som 
huvudregel kunna kräva av en köpare att han senast i anslutning till det 
årsbokslut som följer närmast efter köpet ska undersöka det köpta bolaget 
och påtala de fel som i så fall upptäckts. Därefter menar han att köparen 
endast i undantagsfall ska kunna göra fel i bolaget gällande.134 Exakt vad 
som menas med undantagsfall utvecklar inte Johansson något vidare. Det 
torde dock vara underförstått att miljöskador och dolda fel ska kunna 
åberopas även efter den tid han rekommenderar. Ersättning för miljöskador 
                                                 
132 Hultmark (1992), s.174. 
133 Håstad (1998), s.99. 
134 Johansson (1990), s.110. 
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kan ju till exempel enligt miljölagstiftningen dessutom avkrävas av tidigare 
verksamhetsutövare även efter den reklamationstid på två år som köplagen 
föreskriver, KöpL 32 § 2 st.135

 

                                                 
135 MB 2:8 och 10:2. 
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7 Förhållandet mellan säljarens 
och köparens försummade 
förpliktelser 

En intressant situation som torde kunna uppkomma är de fall då säljaren har 
försummat sin upplysningsplikt samtidigt som köparen har försummat sin 
undersökningsplikt. Med andra ord, en situation då säljaren har känt till ett 
fel men låtit bli att upplysa köparen om det, samtidigt som köparen har 
underlåtit sin undersökning vid vilken han borde ha upptäckt felet. En sådan 
konflikt mellan försummade förpliktelser har köplagen löst genom att 
köparen har givits rätt att åberopa felet om säljarens försummade 
upplysningsplikt strider mot tro och heder, KöpL 20 § 2 st. Att ett brott mot 
upplysningsplikten ska anses utgöra ett brott mot tro och heder torde endast 
vara aktuellt vid allvarligare fel. Varje brott mot upplysningsplikten från 
säljarens sida innebär således inte att köparen kan friskriva sig från sin 
försummade undersökningsplikt. Dessutom är det så att säljaren aldrig kan 
åläggas en upplysningsplikt för sådana förhållanden som köparen själv 
borde ta reda på. Upplysningsplikten gäller inte heller i de fall köparen har 
haft vetskap om de aktuella förhållandena i bolaget. I inget av de här fallen 
kan alltså köparen göra gällande att säljaren har handlat i strid mot tro och 
heder för att friskriva sig från sin undersökningsplikt. Sådana fel som 
köparen inte hade vetskap om men som han borde ha upptäckt vid sin 
undersökning kan han däremot åberopa om säljaren har handlat i strid mot 
tro och heder. Det ska också påminnas om de tillfällen då köparen inte kan 
klandras för att ha försummat sin undersökningsplikt, till exempel om 
säljaren inte givit honom tillräckligt med tid för en undersökning eller om 
bolaget inte tillåtit köparen att undersöka bolaget innan köpet trots att 
säljaren lämnat en uppmaning till köparen. En annan sak kan vara att 
säljaren har lämnat garantier eller konkreta upplysningar om ett förhållande 
till köparen vilket också får till resultat att köparens undersökning blir 
ointressant.136  
 
 

                                                 
136 Gorton (2002), s.100f. 
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8 De lege ferenda 
Såsom lagstiftningen ser ut idag har inte köparen någon generell 
undersökningsplikt enligt köplagen. Undersökningsplikten aktualiseras först 
under vissa omständigheter varav den vanligaste är att säljaren uppmanar 
köparen att undersöka köpobjektet. Undersökningsplikten kan emellertid 
även aktualiseras om det följer av till exempel handelsbruk. Det har 
emellertid inom doktrinen hävdats att det idag vore lämpligare om 
undersökningsplikten före köpet skulle inträda automatiskt, precis som vid 
till exempel en fastighetsöverlåtelse.137  
 
Den nuvarande köplagen trädde i kraft den förste januari 1991, det vill säga 
innan due diligence förfarandet fick sitt riktiga genomslag och började 
utföras så gott som på rutin i samband med åtminstone större 
företagsförvärv. Sedan dess har också undersökningspliktens betydelse vid 
företagsförvärv förlorat något av sin betydelse eftersom denna normalt 
uppfylls genom det frivilliga due diligence förfarandet. Att due diligence 
förfarandet har kommit att bli så utbrett och populärt i det praktiska 
affärslivet kan inte bero på något annat än att köparen i regel tjänar på att 
undersöka bolaget på förhand. Som vi har sett i kapitlet avseende due 
diligence finns det ett antal omständigheter som gör att köparen kan tjäna på 
att undersöka bolaget på förhand. Förutom att han får en möjlighet att 
upptäcka eventuella brister i företaget ges han också ett tillfälle att till 
exempel undersöka om köpobjektet motsvarar hans förväntningar. Fördelen 
med att köparen på förhand får en möjlighet att upptäcka möjliga problem i 
det tänkta köpobjektet är att parterna har fler valmöjligheter för hur de ska 
gå vidare för att finna en lösning på de uppdagade problemen. Upptäcks fel 
och brister i bolaget efter det att förvärvet är genomfört leder detta normalt 
till en tvist om vilken part som ska stå för kostnaderna. En annan sak är att 
köparen vid ett företagsförvärv ofta har svårt att veta vad han kan förvänta 
sig av bolaget han vill köpa. Det är svårt att tillskriva aktiebolag några 
typiska egenskaper som en köpare i och med köpet ska ha rätt att förvänta 
sig att erhålla. Det kan således bli svårt för köparen att ha några 
förväntningar som kan anses som befogade, vilket i sin tur innebär att 
köparen får stå risken för de förväntningar som han inte har undersökt. En 
automatisk undersökningsplikt skulle i så fall kunna fungera som ett skydd 
för köparen mot sådana obehagliga överraskningar då transaktionen väl är 
genomförd. 
 
Som vi också har sett brukar parterna vid ett företagsförvärv vara måna om 
förutsebarheten av transaktionen och försöker därför ingående fördela 
riskfördelningen mellan sig i köpeavtalet. Om parterna genom en 
undersökning av köpobjektet på förhand införskaffat sig mer kunskap om 
köpobjektet torde de därför vara bättre insatta i vilka risker som måste 
fördelas. Detta skulle i sin tur gynna förutsebarheten. En obligatorisk 
undersökningsplikt innan förvärvet skulle i så fall kunna leda till att den 
                                                 
137 Hultmark (1992), s.246. 
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inbördes riskfördelningen regleras på ett sådant sätt att antalet framtida 
tvister och de kostnader och olägenheter som dem medför kan minimeras. 
Detta torde inte endast vara gynnsamt för parterna utan även rent 
samhällsekonomiskt genom att transaktionskostnaderna med anledning av 
förvärvet med största sannolikhet borde bli lägre. 
 
En nackdel med en obligatorisk undersökningsplikt är att detta skulle kunna 
leda till oproportionerliga undersökningskostnader i det fall köpet endast rör 
ett mindre bolag. Detta tror jag emellertid inte borde vålla några större 
svårigheter eftersom köplagen redan idag tar hänsyn till omständigheter i 
det enskilda fallet då omfattningen av undersökningen ska fastställas, till 
exempel vilka kostnader med anledning av undersökningen som kan anses 
som rimliga.138 Även om det endast rör sig om ett mindre köp kan 
emellertid köparen jämväl tjäna på att utföra en undersökning av det tänkta 
köpobjektet eftersom det är lättare att genomföra en riktig värdering av 
målbolaget då man är bekant med vilka risker och möjligheter förvärvet kan 
innebära. I vilket fall som helst är ju köparen tvingad till att göra en 
undersökning av bolaget för att kunna göra en värdering. Att omvandla den 
värderingsundersökning som köparen genomför i eget intresse till en 
undersökningsplikt torde inte vara ett allt för långt och betungande steg.139

 
Vid icke-förhandlade köp är köparens möjligheter att undersöka bolaget på 
förhand normalt sett begränsade. En automatisk undersökningsplikt innan 
köpet torde emellertid inte vara mer belastande vid ett icke-förhandlat köp 
än vid ett förhandlat köp där köparen mer regelmässigt ges tillfälle att 
undersöka bolaget. Detta eftersom omfattningen av undersökningsplikten 
redan idag anses kunna begränsas med hänsyn till vilka möjligheter köparen 
har haft att genomföra sin undersökning i praktiken. 
 
Eftersom handelsbruk är en omständighet som kan likställas med en 
anmaning från säljaren och därmed framkalla undersökningsplikten,140 
skulle man kunna argumentera för att en plikt att undersöka köpobjektet 
innan förvärvet redan föreligger idag. Detta eftersom due diligence nu för 
tiden i praktiken genomförs mer eller mindre regelbundet i samband med ett 
företagsförvärv. En sådan tolkning anser jag emellertid vore allt för extensiv 
i dagsläget. Även om due diligence kan betraktas som en vanlig företeelse 
torde det vara för tidigt att betrakta det som ett sådant handelsbruk som kan 
ge upphov till en obligatorisk undersökningsplikt. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
138 Sacklén (1993), s.831. 
139 Hultmark (1992), s.246. 
140 Sacklén (1993), s.831. 
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9 Avslutande kommentarer 
Syftet med den här uppsatsen var att redogöra för vad den dispositiva rätten 
föreskrev angående köparens undersökningsplikt i samband med ett 
företagsförvärv. För att uppnå mitt syfte ställde jag upp ett antal 
frågeställningar som jag därefter har försökt besvara i ordningsföljd. Nedan 
följer en kort sammanfattning av vad jag har kommit fram till samt några 
egna reflektioner. 
  
För att sätta in köparens undersökningsplikt i ett köprättsligt sammanhang 
konstaterade jag inledningsvis att köplagen ålägger säljaren ett ansvar för 
uppgifter han lämnat angående målbolagets egenskaper och användning. 
Detta är väsentligt eftersom den undersökning som köparen förväntas utföra 
enligt undersökningsplikten främst grundas på sådan information som 
säljaren har tillhandahållit. Det är därför viktigt att säljarens uppgifter 
verkligen speglar förhållandena i verkligheten. Ett krav som måste vara 
uppfyllt för att säljarens ansvar ska inträda är att uppgifterna måste kunna 
antas ha inverkat på köparens beslut inför förvärvet. Har den lämnade 
uppgiften tagits med i avtalet och därmed blivit ett avtalsvillkor behöver 
köparen inte kunna visa att den har inverkat på köpet eftersom säljarens 
ansvar i så fall inträder automatiskt. Om en lämnad uppgift visar sig vara 
oriktig blir resultatet att målbolaget betraktas som felaktig och att säljarens 
felansvar aktualiseras. Detta felansvar inträder emellertid inte för alla sorters 
uppgifter som säljaren har lämnat till köparen. Allmänt lovordande och 
kringuppgifter anses som huvudregel inte som ansvarsgrundande för 
säljaren. 
 
Säljaren kan också under vissa omständigheter vara skyldig att lämna 
uppgifter om målbolaget till köparen. En sådan upplysningsplikt kan 
härledas både från köplagen och avtalslagen såväl som från den allmänna 
principen om att det råder en lojalitetsplikt mellan parterna i ett 
avtalsförhållande. I uppsatsen har det förhållandet uppmärksammats då 
säljaren har försummat sin upplysningsplikt samtidigt som köparen har 
försummat sin undersökningsplikt. Sammanfattningsvis kan det sägas att 
köplagen har löst en sådan konflikt mellan försummade förpliktelser genom 
att köparen givits rätt att åberopa felet om säljarens försummade 
upplysningsplikt strider mot tro och heder. 
 
Det har också konstaterats att undersökningsplikten inte är någon plikt i 
vanlig mening. Påföljden av en försummad plikt innebär till exempel endast 
att köparen går miste om rättigheten att åberopa vissa fel som han annars 
hade kunnat göra. Undersökningsplikten kan inte heller beskrivas som 
absolut. För sådana omständigheter som säljaren ansvarar för har nämligen 
köparen som huvudregel inte någon undersökningsplikt före köpet. För att 
köparen ska behöva undersöka förhållanden som säljaren ansvarar för krävs 
det normalt att säljaren uppmanar köparen att företa en undersökning. Detta 
betyder således att undersökningsplikten inte heller är generell. Som 
huvudregel krävs det någon form av agerande från säljarens sida för att 
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undersökningsplikten ska aktualiseras. Även om det vanligaste sättet för 
säljaren att aktualisera köparens undersökningsplikt är att uppmana köparen, 
så finns det ingenting som säger att uppmaningen behöver vara uttrycklig. 
Enligt motivuttalanden kan en undersökning även aktualiseras utan någon 
inblandning från säljarens sida, till exempel om en undersökningsplikt 
inträder på grund av att det följer av handelsbruk eller om köparen inleder 
en undersökning på eget initiativ. 
 
Undersökningsplikten kan under vissa omständigheter begränsas eller 
bortfalla. Det vanligaste fallet i praktiken torde vara i de fall då säljaren 
lämnar garantier till köparen där han garanterar vissa egenskaper i 
målbolaget. Andra fall kan vara om undersökningen tar orimligt mycket tid 
eller kostnader i anspråk eller om bolaget vägrar att ge köparen tillträde för 
att företa sin undersökning. 
 
Det är inte möjligt att ge något generellt svar på vilken omfattning 
undersökningen ska ha i de fall undersökningsplikten har aktualiserats. 
Detta avgörs istället av omständigheterna i det enskilda fallet. En 
huvudregel är emellertid att undersökningens omfattning hänger samman 
med hur den har aktualiserats. Har säljaren till exempel endast uppmanat 
köparen att undersöka en specifik egenskap hos målbolaget omfattar 
undersökningsplikten också främst just den egenskapen. Omständigheter 
som är relevanta då undersökningens omfattning och noggrannhet ska 
fastställas är bland annat köparens sakkunskap, varans art, den tid som 
köparen har haft till sitt förfogande, de faktiska möjligheter köparen haft för 
att genomföra sin undersökning, de uppgifter och garantier säljaren har 
lämnat samt den relation som köparen och säljaren har eller har haft med 
varandra. 
 
I praktiken genomför en köpare som huvudregel alltid en undersökning av 
målbolaget innan köpet genomförs. En undersökning, om än så flyktig, är 
nämligen alltid nödvändig för att köparen ska kunna göra en korrekt 
värdering av bolaget. Idag är det dessutom vanligt att köparen undersöker 
målbolaget genom ett så kallat due diligence förfarande. I doktrinen har det 
diskuteras om det inte vore lämpligt att göra om undersökningsplikten så att 
den blir obligatorisk i samband med ett företagsförvärv. Det vanligaste 
skälet som brukar föras fram är att köplagen, som den ser ut idag, inte är 
särskilt anpassad för företagsförvärv i allmänhet och due diligence 
undersökningar i synnerhet.  
 
Jag anser att en obligatorisk undersökningsplikt i allmänhet skulle gagna en 
köpare. Ett företagsförvärv är ofta en stor transaktion där stora ekonomiska 
värden står på spel. Det borde därför ligga i köparens intresse att genomföra 
en noggrann undersökning av målbolaget innan han köper det. Att en 
undersökning innebär många fördelar framgår bland annat också av att en 
köpare i de flesta fall väljer att genomföra en frivillig due diligence i de fall 
han har råd och möjligheter att utföra en sådan. 
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Ett skäl som talar emot en obligatorisk undersökningsplikt är att en sådan 
skulle kunna leda till oproportionerliga undersökningskostnader i det fall 
köpet endast rör mindre bolag. Detta kan emellertid lätt undvikas eftersom 
man redan idag tar hänsyn till köparens kostnader då omfattningen av 
undersökningen ska fastställas. Ett starkare skäl som talar emot införandet 
av en lagstadgad obligatorisk undersökningsplikt anser jag vara att parterna 
i många fall klarar av att fördela risken mellan sig på ett effektivare sätt än 
vad som kan åstadkommas genom lagstiftning. Att varje företag är specifikt 
till organisation och egenskaper talar också emot möjligheten att finna en 
generell riskfördelning som är optimal vid varje företagsförvärv. Mot detta 
står emellertid argumentet att köplagen är dispositiv. Om parterna inte anser 
att köplagens riskfördelning är lämplig avseende deras transaktion kan de 
alltid avtalsvägen komma överens om någonting annat som passar deras 
gemensamma intressen bättre.  
 
Mycket av det som har behandlats i den här uppsatsen har aldrig varit uppe 
för prövning där utgången offentliggjorts. Frågorna angående 
undersökningspliktens omfattning, noggrannhet och begränsningar enligt 
den nya köplagen har därför endast kunnat besvaras genom analogier. Dessa 
har exempelvis fått hämtats ifrån köplagens motivuttalanden eller rättsfall 
som antingen har behandlat köp av andra föremål än aktiebolag, avgjorts av 
utländska domstolar eller avsett den gamla köplagen. Det är också på grund 
av osäkerheten i det gällande rättsläget som teoretiker och praktiker inte ens 
klarar av att enas om en sådan väsentlig fråga som hur en garanti från 
säljaren påverkar köparens undersökningsplikt. För att klarlägga rättsläget 
vore det därför önskvärt med mer offentliggjord praxis inom 
företagsförvärvsområdet. Eftersom detta inte är något som kan uppnås 
genom lagstiftning eller något annat ingripande från någon annan än 
parterna vid förvärven är detta tyvärr ingenting som vi borde kunna förvänta 
oss under den närmsta framtiden. Vi borde därför vara inställda på att 
rättsläget angående undersökningspliktens detaljer även fortsättningsvis 
under en överskådlig framtid kommer att förbli oklart. 
 

 52



Käll- och litteraturförteckning 

Litteratur 
 

- Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt I, Juristförlaget i Lund, Lund, 2000 
[citeras Adlercreutz (2000)] 
 
 

- Gorton, Lars red., Due diligence: garantier och undersökning vid 
olika avtalstyper, Studentlitteratur, Lund, 2002 
[citeras Gorton (2002)] 
 
 

- Hultmark, Christina, Kontraktsbrott vid köp av aktie, Juristförlaget, 
Stockholm, 1992 
[citeras Hultmark (1992)] 

 
 

- Håstad, Torgny, Den nya köprätten, 4:e upplagan, Iustus förlag, 
Uppsala, 1998 
[citeras Håstad (1998)] 

 
 

- Nystén-Haarala, Soili, Lojalitetsprincipen både från domstolens och 
från rättsanvändarens perspektiv, ur boken: Flodgren, Boel m.fl., 
Avtalslagen 90 år – aktuell nordisk rättspraxis, Norstedts Juridik, 
Stockholm, 2005 
[citeras Nystén-Haarala] 

 
 

- Peczenik, Aleksander, Juridikens teori och metod, Norstedts Juridik, 
Göteborg, 1995 
[citeras Peczenik (1995)] 

 
 

- Sevenius. Robert, Företagsförvärv – en introduktion, 
Studentlitteratur, Lund, 2003 
[citeras Sevenius (2003)] 

 
 
Periodiskt tryck 
 

- Håstad, Torgny, Säljarens upplysningsplikt, JT 1992/93 
[citeras Håstad (1992/93)] 

 
 

 53



- Johansson, Anders, Undersökningsplikt vid aktiebolagsförvärv, 
SvJT, 1993 
[citeras Johansson (1990)] 

 
 
- Kersby, Sara, Due diligence – särskilt om advokats ansvar vid dess 

genomförande, JT 1997/98 
[citeras Kersby (1997/98)] 

 
 

- Kleinemann, Jan, Avtalsrättsliga formföreskrifter och allmänna 
      skadeståndsrättsliga ansvarsprinciper, JT 1993/94 nr 3 

[citeras Kleinemann (1993/94)] 
 
 

- Lindskog, Stefan, Något om köprättsligt fel i rörelsedrivande 
aktiebolag, 

      Festskrift till Gotthard Calissendorff, Göteborg, 1990 
[citeras Lindskog, Festskrift till Gotthard Calissendorff (1990)] 

 
 

- Lindskog, Stefan, En avhandling om aktieöverlåtelser, SvJT, 1990 
[citeras Lindskog, SvJT (1990)] 

 
 

- Martinson, Claes, Säljarens upplysningsplikt – en fråga om att gå 
över ån efter vatten?, JT 1992/93 
[citeras Martinson (1992/93)] 

 
 

- Nicander, Hans, Lojalitetsplikt före, under och efter 
avtalsförhållanden, JT 1995/96 
[citeras Nicander (1995/96)] 

 
 

- Sacklén, Mats, Om felansvaret vid aktieköp, SvJT, 1993 
[citeras Sacklén (1993)] 

 
 

- Sevenius, Robert, Due diligence en allt viktigare process – men inte 
någon fastställd standard, Balans nr. 10, 2000 
[citeras Sevenius, Balans (2000)] 

 
 
- Sevenius, Robert, Är det rätt att göra due diligence?, 

 Balans nr. 5, 2002 
[citeras Sevenius, Balans (2002)] 

 
 

 54



- Sevenius, Robert, Due diligence eller garantier – en fråga om 
antingen eller?, Balans nr. 2, 2003 
[citeras Sevenius, Balans (2003)] 

 
 
- Sevenius, Robert, Recension, JT 2002/03 

[citeras Sevenius, JT (2002/03)] 
 
 
- Svernlöv, Carl, Företagsförvärvsskolan del 2, Balans nr. 4, 2004 

[citeras Svernlöv, Balans nr.4 (2004)] 
 
 
- Svernlöv, Carl, Företagsförvärvsskolan del 3, Balans nr. 5, 2004 

[citeras Svernlöv, Balans nr.5 (2004)] 
 
 

- Åhman, Ola, Betydelseprövningen vid företagsöverlåtelser, SvJT, 
1990 
[citeras Åhman (1990)] 

 
 
Offentligt tryck 
 

- Proposition 1988/89:76, Ny Köplag  
 
 

- Proposition 1988/89:76, Ny Köplag, bilagedel 

 55



Rättsfallsförteckning 
Sverige 
 

- NJA 1903 s.234 
 

- NJA 1974 A4 
 
- NJA 1975 s.545 
 
- NJA 1976 s.341 
 
- NJA 1977 s.756 
 
- NJA 1978 s.301 

 
- NJA 1988 s.335 

 
- NJA 1991 s.808 

 
- RH 1999:138 

 
 
Norge 
 

- NRt 1935 s.1079 
 
 
Danmark 
 

- UfR 1929 s.98H 
 

- UfR 1929 s.303H 
 

- UfR 1955 B s.153 
 

- UfR 1966 s.293SH 
 
 
Skiljedom 
 

- Skiljedom från 1986 refererad i Årsskrift från Stockholm 
Handelskammares Skiljedomsinstitut, s. 47. 

 56


	1 Inledning 
	1.1 Bakgrund
	1.2 Syfte
	1.3 Frågeställning
	1.4 Metod och material
	1.5 Avgränsning 
	1.6 Disposition

	2 Tillämplig lag vid företagsförvärv
	2.1 Köplagen eller skuldebrevslagen
	2.2 Övriga rättsregler
	2.3 Problem vid tillämpning av köplagen på företagsförvärv

	3 Felbegreppet
	3.1 Inledning
	3.2 Befogade förväntningar
	3.3 Säljarens utfästelseansvar
	3.4 Kausalitetskrav
	3.5 Köparens risk

	4 Säljarens ansvar för uppgifter lämnade till köparen
	4.1 Inledning 
	4.2 Säljarens ansvar för särskilda utfästelser
	4.3 Allmänt lovordande och kringuppgifter
	4.4 Lojalitetsplikten
	4.5 Upplysningsplikten

	5 Due diligence
	5.1 Inledning
	5.2 Syftet med due diligence
	5.3 Omfattningen av en due diligence
	5.4 Due diligence-förfarandet
	5.5 Due diligence inverkan på det köprättsliga ansvaret

	6 Köparens undersökningsplikt
	6.1 Inledning
	6.2 När aktualiseras undersökningsplikten?
	6.2.1 Fullmaktsläran
	6.2.2 Om köparen har anledning till misstanke 

	6.3 Möjligheter att underlåta eller begränsa undersökningsplikten
	6.4 Undersökningspliktens omfattning
	6.4.1 Inledning
	6.4.2 Köparens sakkunskap
	6.4.3 Omfattning då misstanke om fel föreligger
	6.4.4 Säljarens beteende och parternas relation
	6.4.5 Målbolaget är svårundersökt
	6.4.6 Tid till förfogande
	6.4.7 Befogade förväntningar
	6.4.8 När undersökning skett på eget initiativ

	6.5 Vid vilken tidpunkt borde köparen ha upptäckt felet?
	6.6 Undersökningens genomförande
	6.7 Om säljaren lämnar uppgifter och friskriver sig 
	6.8 Hur påverkar säljarens uppgifter undersökningsplikten?
	6.9 Hur påverkar uppgifter från tredje man undersökningsplikten?
	6.10 Hur påverkar säljarens garantier undersökningsplikten?
	6.10.1 Inledning
	6.10.2 Garantier vid företagsförvärv
	6.10.3 Om säljaren har uppmanat att undersöka trots att garanti förekommer
	6.10.4 Om köparen på förhand haft vetskap om brist i förhållande som säljaren garanterat
	6.10.5 Enuntiation

	6.11 Köparens undersökningsrätt
	6.12 Undersökning av bolaget efter avlämnandet

	7 Förhållandet mellan säljarens och köparens försummade förpliktelser
	8 De lege ferenda
	9 Avslutande kommentarer


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


