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Summary 

The concept of due diligence in the Swedish business sector is synonymous 
with "company inspection."1 It is legitimately a procedure for examining the 
financial position and other circumstances of a company. The company 
inspection is a significant instrument for acquiring knowledge of inherent risks 
in the offeree company, and for identifying risks with the acquisition in general. 
The control gives the buyer a good insight for decision-making and constitutes 
an essential basis for the risk distribution between the parties.  
 
Through a well-executed company inspection, it is possible to adjust the 
purchase price and the conditions included in the contract. It will provide a 
correct picture of potential risks and sources of error. The company inspection 
usually supplements with guarantees provided by the seller. The guarantees 
may be specific to some properties or in general. The contractual guarantees 
will specify the offeree company, and the seller's risk factor increase 
concerning the risk distribution of the Sale of Goods Act.  

In the second chapter of the thesis, it states that the Swedish Sale of Goods 
Act (1990: 931) is formally applicable to company acquisitions since shares 
constitute personal property. The opinions have previously been divided on 
which legislation is to be applied. Both case law and doctrine should today be 
consistent with the fact that the Sale of Goods Act should be implemented in a 
company acquisition. In practice, however, the parties often choose, by 
agreement, a different risk distribution than the one stipulated by the Sale of 
Goods Act. It is mainly since the rules of error in the Sale of Goods Act are 
not considered to be sufficiently predictable in these contexts. However, when 
a contract is drafted, the Sale of Goods Act often serves as a reference for the 
legal risk distribution. In cases where the parties’ contract is unclear or 
incomplete, the Sale of Goods Act constitutes to the interpretation of the 
agreement. Since it is challenging to settle on all risks through an agreement in 
a comprehensive manner, it is necessary for the parties to be well aware of the 
risk distribution in the Sale of Goods Act. 
 
According to article 17 of the Sale of Goods Act, a seller is responsible for 
errors in the offeree company if it deviates from what has been agreed upon 
between the parties, and if it does not correspond to the purchaser's legitimate 
expectations. For things that are not agreed upon and for unforeseen 
expectations, the buyer cannot make valid inaccuracy according to the Sale of 
Goods Act. A fundamental problem with company acquisitions is that it is 
difficult to determine which legitimate expectations a buyer can have. The 
shares in a limited company represent a wealth of assets that may consist of a 
variety of different tangible and intangible assets. Considering that the 
purchase item is unique, it also means that there is seldom possible to find a 
standard of comparison outside the contract, or for what has otherwise been 
promised. Despite this, there may be fundamental characteristics of limited 

                                                
1 Read ”företagsbesiktning”. 



 2 

companies where a buyer can have legitimate expectations. Regardless of one's 
opinion in this respect, the legitimate expectations are in any case very few and 
not without reservations. 
 
The risk distribution in the Sale of Goods Act is complete in such a way that it 
is always one of the parties that will carry the risk. It is expressed, among other 
things, through the buyer's so-called "duty to investigate", and the seller's so-
called "duty to provide information."2 The purpose of the duty to investigate 
and the obligation to provide information is, among other things, to make 
fewer purchases with incorrect expectations. It is a way to avoid unnecessary 
disputes. 
 
As a starting point, there is no obligation in Swedish law to investigate when 
purchasing personal property. However, the duty to research can be brought to 
light through the buyer's initiative, by express or implied request from the 
seller or by the contract stipulating that the buyer has the opportunity to 
investigate the offeree company. It also argues that, in the case of a company 
acquisition, it is custom and duty to examine the offeree company thoroughly.  
In this case, as with real estate purchases, a company buyer would have an 
obligation to investigate the company without the seller's request. Although the 
company inspection today is more or less standard, there is no explicit support 
for such a custom to exist. 
 
The buyer's knowledge according to Article 20 of the Sale of Goods Act has a 
direct impact on the parties' risk distribution. A buyer cannot make a valid 
error for such things as it must be assumed to have known at the time of the 
purchase, or which it should have noticed during an investigation.  
Thus, in the sense of the Sales of Goods Act, the buyer's knowledge leads to a 
re-distribution of the risk from the seller to the buyer.  
 
Many different factors govern the requirements that are placed on the scope 
and quality of the inspection in company acquisitions. The assessment 
establishes on, among other things, how the inspection has been revised, how 
the information has been available, the buyer's knowledge and experience, and 
the seller's actions. If, for example, a seller has provided conflicting 
information or has failed to disclose to the buyer necessary conditions, this 
may affect the assessment. If the seller has acted unfairly and in bad faith, the 
buyer can claim wrong even though it relates to circumstances that it should 
have noticed during an investigation. When a seller has given a guarantee 
regarding a precise circumstance, it can limit the scope of the inspection while 
a disclaimer usually extends the reach. 
 
The thesis aims to shed light on the company inspection as a phenomenon and 
to investigate how the company inspection affects the distribution of risk 
according to the Sale of Goods Act. The focus is on the so-called "duty to 
investigate," and also investigating how the seller's guarantees and disclaimers 
affect the distribution of risk. 
 

                                                
2 Read ”undersökningsplikt” and ”upplysningsplikt”. 
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Sammanfattning 

Begreppet due diligence är i svenskt näringsliv synonymt med 
företagsbesiktning. Som företeelse är det en procedur för att genomlysa ett 
målbolags ekonomiska ställning och andra förhållanden. Företagsbesiktningen 
är således ett viktigt instrument för att skaffa sig kunskap om inneboende 
risker i målbolaget samt för att identifiera risker med förvärvet i stort. 
Besiktningen ger köparen ett bra beslutsunderlag och utgör en betydelsefull 
grund för riskfördelningen mellan parterna.  
 
Genom en väl utförd företagsbesiktning kan köpeskillingen justeras och villkor 
tas in i köpekontraktet som ger en korrekt bild av möjliga risker och felkällor. 
Företagsbesiktningen kompletteras vanligtvis av säljarens lämnade garantier. 
Garantierna kan vara specifika för vissa egenskaper eller allmänna. Genom den 
avtalade garantin preciseras köpobjektet och säljarens risksfär utökas i 
förhållande till köplagens riskfördelning. 
 
I uppsatsens andra kapitel konstateras att köplagen (1990:931) är formellt 
tillämplig vid företagsförvärv eftersom aktier utgör lös egendom. Meningarna 
har tidigare gått isär om vilken lagstiftning som ska tillämpas men såväl 
rättspraxis som doktrin torde idag vara samstämmig om att köplagen ska 
tillämpas vid företagsförvärv. I praktiken väljer parterna emellertid ofta, genom 
avtal, en annan riskfördelning än den som köplagen stadgar. Detta hänger 
framför allt ihop med att köplagens felregler inte anses vara tillräckligt 
förutsebara i dessa sammanhang. När köpekontrakt utformas fungerar 
köplagen dock ofta som referens för den rättsliga riskfördelningen. I de fall 
parternas köpekontrakt är oklart eller ofullständigt utgör köplagen utfyllande 
rätt vid tolkning av avtalet. Eftersom det är mycket svårt att genom avtal på ett 
uttömmande sätt reglera samtliga risker, är det nödvändigt att parterna är väl 
medvetna om köplagens riskfördelning.  
 
Enligt 17 § köplagen ansvarar en säljare för fel i köpobjektet om det avviker 
från vad som avtalats mellan parterna samt om det inte stämmer med köparens 
befogade förväntningar. För sådant som inte är avtalat och för obefogade 
förväntningar kan köparen således inte göra gällande fel enligt köplagen. Ett 
centralt problem vid företagsförvärv är emellertid att det är svårt att fastslå 
vilka befogade förväntningar en köpare kan ha. Aktierna i ett aktiebolag 
representerar nämligen en förmögenhetsmassa som kan bestå av en variation 
av olika materiella och immateriella tillgångar. Eftersom köpobjektet är unikt 
medför det att det sällan går att finna en jämförelsenorm utanför 
köpekontraktet eller för vad som annars har utfästs. Trots detta utesluter inte 
rättspraxis och den juridiska litteraturen att det kan finnas grundläggande 
egenskaper för aktiebolag som en köpare alltid kan ha befogade förväntningar 
på. Oavsett vilken åsikt man är av i detta avseende är de befogade 
förväntningarna vid företagsförvärv väldigt få och inte utan reservationer. 
 
Riskfördelningen i köplagen är fullständig på så sätt att det alltid är någon av 
parterna som bär risken. Detta kommer bland annat till uttryck genom 
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köparens så kallade undersökningsplikt och säljarens så kallade 
upplysningsplikt. Ändamålet med såväl undersökningsplikten som 
upplysningsplikten är, bland annat, att färre köp ska ingås med felaktiga 
förväntningar. På så sätt kan onödiga tvister undvikas.  
 
Som utgångspunkt finns ingen undersökningsplikt vid köp av lös egendom. 
Undersökningsplikten kan dock aktualiseras genom köparens initiativ, genom 
uttrycklig eller underförstådd uppmaning från säljaren, eller genom att 
köpekontraktet föreskriver att köparen getts möjlighet att undersöka 
målbolaget. Det har även argumenterats för att det vid företagsförvärv finns en 
undersökningsplikt genom sedvänja. I likhet med vad som gäller vid 
fastighetsköp skulle en företagsköpare i så fall ha en skyldighet att undersöka 
målbolaget utan uppmaning från säljaren. Företagsbesiktningen är idag 
visserligen mer eller mindre standard men något klart stöd för en sådan 
sedvänja torde dock inte finnas. 
 
Köparens vetskap enligt 20 § köplagen har direkt inverkan på parternas 
risksfärer. En köpare kan inte göra gällande fel för sådant som denna ”måste 
antas ha känt till” vid köpet eller som denna ”borde ha märkt” vid en 
undersökning. I köprättslig mening leder således köparens vetskap till en 
omfördelning av risken från säljare till köpare.  
 
Vilka krav som ställs på undersökningens omfattning och kvalitet vid 
företagsförvärv styrs av en rad olika faktorer. Bedömningen baseras bland 
annat på hur besiktningen har aktualiserats, hur tillgänglig informationen varit, 
köparens kunskap och erfarenhet samt säljarens handlande. Om en säljare till 
exempel lämnat motstridiga uppgifter eller underlåtit att upplysa om, för 
köparen väsentliga förhållanden, kan detta påverka bedömningen. Har säljaren 
handlat illojalt och i ond tro kan köparen få åberopa fel trots att det rör ett 
förhållande som denna borde ha märkt vid en undersökning. När en säljare 
lämnat en garanti gällande ett visst förhållande kan den begränsa besiktningens 
omfattning medan en friskrivning i regel utökar omfattningen.  
 
Uppsatsen syftar till att belysa företagsbesiktningen som företeelse samt att 
undersöka hur företagsbesiktningen påverkar riskfördelningen enligt den 
dispositiva rätten. I fokus står den köprättsliga så kallade undersökningsplikten. 
Sekundärt granskas också hur säljarens garantier och friskrivningar inverkar på 
riskfördelningen.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Företagsförvärv är förknippade med både stora möjligheter och stora risker. 
Faktum är att majoriteten av alla företagsförvärv som initieras, i en eller annan 
mening misslyckas. En starkt bidragande orsak till detta är att aktiebolaget är 
ett mycket komplext köpobjekt med närmast unika egenskaper, vilket gör det 
mycket svårt att förutse vilka fördelar och effekter man kommer kunna uppnå 
genom förvärvet.3  
 
En av de vanligaste orsakerna till tvister vid förvärv av företag torde vara 
påståenden om fel i målbolaget. I avsaknad av köpekontrakt eller då detta är 
oklart eller ofullständigt, får felbedömningen ofta göras genom köplagen 
(1990:931). Köplagen är formellt tillämplig eftersom aktier räknas som lös 
egendom och aktier i regel är den tillgång som överlåts vid företagsförvärv. 
Köplagens tillämplighet och lämplighet i dessa sammanhang är emellertid 
omdiskuterad.4 
 
När en företagsköpare efter förvärvet hävdar att målbolaget är felaktigt i något 
avseende, försvåras felbedömningen bland annat av köpobjektets unika 
karaktär. Svårigheten beror på att det oftast saknas relevanta jämförelseobjekt 
utanför köpekontraktet. Köpobjektets unika karaktär tillsammans med bristen 
på jämförelseobjekt gör att det är svårt att fastslå vilka befogade förväntningar 
en köpare kan ha på ett aktiebolag.5 I syfte att motverka tvister på grund av att 
köp ingås med felaktiga förväntningar stadgas i köplagen att köparen på 
uppmaning av säljaren ska undersöka köpobjektet före köpet.6 Säljaren har en 
motsvarande skyldighet i att denna ska upplysa köparen i vissa fall.  
 
Ett bra sätt för en köpare att få inblick i ett målbolags inre förhållanden och 
identifiera risker är att genomföra en företagsbesiktning. Genom att skaffa sig 
kunskap om målbolaget kan riskerna fördelas mellan köpare och säljare på ett 
balanserat sätt. De identifierade riskerna kan sedan komma till uttryck i 
köpekontraktet genom att köpeskillingen justeras och genom garantier av olika 
slag. Det är också vanligt att de identifierade riskerna leder till olika typer av 
friskrivningsklausuler. Företagsbesiktningen tillsammans med säljargarantier 
och friskrivningar utgör således viktiga riskfördelningsverktyg vid 
företagsförvärv.  
 
Företagsbesiktningen kan också vara ett sätt för köparen att uppfylla sin så 
kallade undersökningsplikt enligt köplagen, när denna aktualiseras. Den 
kunskap köparen får genom företagsbesiktningen påverkar direkt den 
riskfördelning som köplagen stadgar, eftersom en köpare enligt 20 § köplagen 
                                                
3 Se Sevenius (2011) s. 95 samt avsnitt 2.4.1. 
4 Se avsnitt 2.3. 
5 Utgångspunkten för felbedömningen enligt köplagen är köparens befogade förväntningar, se 
17 § tredje stycket köplagen. 
6 Se 20 § köplagen. 
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såsom fel inte får åberopa sådant som denna får ”antas ha känt till” vid köpet 
eller som denna ”borde ha märk” vid en undersökning. Om, på vilket sätt och i 
vilken omfattning köparen väljer att genomföra en företagsbesiktning påverkar 
således direkt riskfördelningen vid förvärv av företag.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen syftar till att belysa företagsbesiktningen som företeelse samt att 
undersöka hur företagsbesiktningen påverkar riskfördelningen enligt den 
dispositiva rätten. I fokus står den köprättsliga så kallade undersökningsplikten. 
Sekundärt granskas också hur säljarens garantier och friskrivningar inverkar på 
riskfördelningen.  
 
Genom följande frågeställning ska uppsatsens syfte uppnås: 

• Vad innebär företagsbesiktning i svensk rätt? 
• Betraktat utifrån köplagens riskfördelning vid fel – vilka rättsverkningar 

har företagsbesiktningen vid företagsförvärv? 
o Hur påverkas köparens och säljarens risksfärer av 

företagsbesiktningen? 
o Finns det en undersökningsplikt vid företagsförvärv och när 

aktualiseras den i så fall? Vad ska i så fall undersökas och hur 
omfattande behöver undersökningen vara?  

o Hur påverkar garantier och friskrivningar riskfördelningen? 
 

1.3 Avgränsningar 

I framställning används frekvent det mångtydiga begreppet ”företagsförvärv”. 
Med detta begrepp avses här en transaktion i vilken ett svenskt aktiebolag 
initierar ett förvärv av en kontrollpost eller samtliga aktier i ett annat svenskt 
aktiebolag och där säljaren är ett svenskt aktiebolag.7 Dessa tre aktiebolag utgör 
de centrala aktörerna i förvärvsprocessen och betecknas här som 
”köparbolaget”, ”målbolaget” och ”säljarbolaget”. Vidare avses kommersiella 
förvärv av aktier som inte är noterade på börs eller annan reglerad 
marknadsplats och där köparbolaget inte har något tidigare ägande i målbolaget 
eller säljarbolaget.  
 
Framställningen behandlar inte de fullmaktsrättsliga aspekter som gör sig 
gällande vid företagsförvärv. När det i uppsatsen talas om säljarens respektive 
köparens kunskap avses den kunskap som finns hos styrelseledamöter, 
firmatecknare och verkställande direktör, om inget annat nämns. 
 
Uppsatsen utgår från att säljarens kontraktsbrott består i att målbolaget är 
felaktigt och analysen har koncentrerats till den köprättsliga riskfördelningen 
mellan parterna. En svårighet vid felbedömningar av privata aktiebolag är att 
det i princip inte finns något direkt marknadsvärde att utgå ifrån. Av 

                                                
7 Jämför Sevenius (2011) s. 32. 
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utrymmesskäl redogörs dock inte för företagsvärderingens inverkan på 
felbedömningen. 
 
En företagsbesiktning kan fylla flera olika syften.8 Föreliggande framställning är 
dock uteslutande koncentrerad till företagsbesiktningen som 
riskfördelningsinstrument.  
 

1.4 Metod och material 

Uppsatsens undersökning är genomförd med en rättsdogmatisk metod vilken 
innebär att de traditionella rättskällorna tolkas och systematiseras.9 Metoden 
har nyttjats med syftet att fastställa gällande svensk rätt på området. På grund 
av ämnets dispositiva karaktär har även handelsbruk, sedvänja samt skiljedomar 
haft viss betydelse för analysen.10 
 
Framställningen är inte strikt juridisk i alla kapitel. Detta kan motiveras med att 
såväl företagsförvärv som företagsbesiktning är praktiskt inriktade företeelser 
vars genomförande är beroende av olika förutsättningar som ligger utanför 
eller överlappar den rättsvetenskapliga sfären.11 För att ge läsaren en bra 
överblick av området har det varit nödvändigt med rent deskriptiva 
bakgrundskapitel.  
 
Eftersom ämnet för framställningen betraktas ur såväl ett praktiskt som ett 
teoretiskt perspektiv, bör något sägas om skillnaden mellan de olika 
inriktningarna. En viktig skillnad mellan rättsdogmatikern och praktikern är att 
det ligger i den förras natur att söka sig till de juridiska problemen, medan den 
senare ofta nöjer sig med att ge problemet en ”tillräckligt bra” lösning i det 
specifika fallet.12 Rättsdogmatikern är i allmänhet mer abstrakt och generell än 
praktikern och fokuserar alltså inte på samma sätt på det konkreta fallet. 
Skillnaderna är fler, men i ett par grundläggande avseenden möts de båda 
inriktningarna, dels har båda målsättningen att tolka gällande rätt på ett 
sammanhängande och godtagbart sätt, dels används samma rättskällelära och 
metodlära.13  
 
Köplagens lämplighet och tillämplighet vid företagsförvärv har ifrågasatts. Vid 
tolkning av köplagen och dess förarbeten bör man vara medveten om att den i 
första hand utformats för att reglera fel i industriella varor och lös egendom av, 
så att säga mer handfast karaktär. Sådan egendom skiljer sig mycket från aktien 
som köpobjekt.  
                                                
8 Företagsbesiktningen kan också användas som ett verktyg för informationshantering, se 
Sevenius (2007) s. 499 ff. 
9 Det vill säga lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och doktrin, se Peczenik (1995) s. 33 samt 
Sandgren (2007) s. 36 ff. 
10 Eftersom den bakgrundsrätt som här tolkas är dispositiv kommer köpekontraktets 
rättsverkningar att bero på en växelverkan mellan den dispositiva rätten, partsbruk, sedvänja 
samt individuella kontraktsvillkor. 
11 Exempelvis ekonomiska och finansiella överväganden. 
12 Rättsdogmatiken gör i regel anspråk på att vara mer rationell på så sätt att den normalt 
uppfattas som mer djuplodande än den praktiska juridiken. 
13 Jämför Peczenik (1995) s. 33 ff. Jämför Sandgren (2007) s. 14. 



 9 

 
På grund av att de flesta kommersiella tvister avgörs genom skiljeförfarande 
saknas i stort vägledande rättspraxis på området. Endast ett fåtal fall som rör 
företagsförvärv har avgjorts av Högsta domstolen. Detta har medfört att 
rättsutvecklingen haltar och att det råder viss osäkerhet kring gällande rätt på 
området. Många av de rättsfall som hänvisas till är äldre och rör andra områden 
än företagsförvärv och företagsbesiktning. Viss försiktighet har därför varit 
nödvändig med vilken vikt de tillmäts och vilka slutsatser man kan dra av dem. 
På grund av bristen på avgöranden från högsta instans hänvisas i viss mån till 
underrättsavgöranden och skiljedomar. Dessa har emellertid tillmätts ett lågt 
rättskällevärde i analysen. Trots den nordiska rättslikheten inom köprätten har i 
uppsatsen uteslutande använts svensk rättspraxis. Detta kan motiveras med att 
det är svårt att riktigt säga hur pass relevant dansk och norsk rättspraxis är för 
svenska förhållanden. 
 
Analysen av företagsbesiktningens rättsverkningar på den köprättsliga 
riskfördelningen är begränsad i svensk rättsvetenskap. Trots att 
företagsbesiktning idag mer eller mindre är standard vid företagsförvärv, kan 
ämnet således sägas vara ”terra incognita”.14 Christina Hultmarks avhandling 
”Kontraktsbrott vid köp av aktie: särskilt om fel” från 1992 är fortfarande ett av få 
verk som mer ingående beskriver den köprättsliga betydelsen av köparens 
undersökning av företag.  
 
Det kan anmärkas på att den juridiska litteratur som hänvisas till i uppsatsen, 
gällande riskfördelningen vid företagsförvärv är något ålderdomlig.15 I brist på 
nyare litteratur och vägledande rättspraxis har det dock varit nödvändigt att ta 
utgångspunkt i denna litteratur. Min klara uppfattning är emellertid att 
innehållet och slutsatserna i denna äldre juridiska litteratur, i de flesta 
avseenden fortfarande är aktuell och gångbar.16  
 
På det allmänna köp- och avtalsrättsliga området finns en genomgripande 
svensk doktrin som varit behjälplig vid fastställandet av innehållet i gällande 
rätt.17 När det gäller tillgången till material som behandlar företagsförvärv 
generellt, finns även där en uppsjö med svenska författare som behandlat 
ämnet.18 Ett axplock av detta material har bidragit till att skapa förståelse för 
förvärvsprocessen och den allmänna riskbild som finns vid företagsförvärv.  
 
Till de rent deskriptiva kapitlen om besiktningsprocessen har primärt böcker 
och artiklar utgivna av Robert Sevenius varit till stor hjälp. Sevenius gav 2013 
ut boken ”Due diligence: besiktning av företag” som tar ett helhetsgrepp om 

                                                
14 Det vill säga ”okänt land”. 
15 Johanssons artikel är från 1990, Hultmarks och Sackléns från 1992 respektive 1993. 
16 Vid en genomgång av källhänvisningar i nyare litteratur, skriven av mer praktiskt inriktade 
jurister, kan konstateras att det fortfarande frekvent hänvisas till den äldre litteraturen, se 
exempelvis Sevenius (2013) samt Forssman (2016). 
17 Exempelvis litteratur och artiklar utgivna av Jon Kihlman, Christina Ramberg (före detta 
Hultmark), Jan Ramberg, Torgny Håstad, se källförteckning för fler författare.  
18 Exempelvis böcker och artiklar utgivna av Robert Sevenius, jur. kand, med omfattande 
praktisk erfarenhet av företagsförvärv, Carl Svernlöv, jur. dr och advokat med flera decenniers 
erfarenhet av internationella företagsöverlåtelser, Magnus Forssman, jur. kand., praktiserande 
advokat med inriktning på företagsöverlåtelse, se källförteckning för fler författare. 
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företeelsen ur ett svenskt perspektiv. I övrigt finns, mig veterligen, inga andra 
böcker som ger en heltäckande bild av företagsbesiktningen utifrån ett svenskt 
perspektiv. Den engelska litteratur som finns om företagsbesiktning och 
besiktningsprocessen är visserligen omfattande, men inte anpassad till svenska 
förhållanden och bör därför användas med viss försiktighet.  
 

1.5 Disposition 

I kapitel 2 ges en kort beskrivning av transaktionsprocessen vid förvärv av 
företag. Kapitlet behandlar grundläggande teoretiska och praktiska aspekter av 
företagsförvärvet såsom normtillämpning, vilka risker som föreligger i 
processen samt vilka metoder som finns för att omfördela risker. 
 
I kapitel 3 introduceras läsaren till företagsbesiktningen. Kapitlet ger en 
kortfattad beskrivning av begreppsbildningen på området, vad som generellt 
utmärker företeelsen samt vad den syftar till. Vidare redogörs för vilka aktörer 
som är inblandade i besiktningsprocessen, vilka skäl som finns till att 
genomföra en företagsbesiktning samt vilka besiktningsformer som finns. 
 
I kapitel 4 görs en allmän genomgång av det köprättsliga felbegreppet och de 
regler som kan bli tillämpliga vid företagsförvärv i avsaknad av uttömmande 
och klar avtalsreglering. 
 
I kapitel 5 granskas och analyseras företagsbesiktningen ur ett köprättsligt 
perspektiv. De regler som undersöks i kapitel 4 sätts här in i den relevanta 
kontexten.  
 
I kapitel 6 diskuteras de riskfördelningsinstrument som kompletterar och 
överlappar företagsbesiktningen, nämligen garantier och friskrivningar.  
 
Avslutningsvis sammanfattas i kapitel 7 de slutsatser som dragits löpande 
genom uppsatsen.  
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2 Allmänt om förvärv av företag 

2.1 Inledning 

I detta kapitel presenteras några för framställningen relevanta aspekter av 
förvärvsprocessen. Genom att ge en bakgrundsbeskrivning av den kontext som 
företagsbesiktningen är en del av, är förhoppningen att uppsatsen ska bli mer 
lättillgänglig. 
 

2.2 Definitionen av företagsförvärv 

Den som ger sig på uppgiften att definiera begreppet ”företagsförvärv” märker 
ganska snart att det inte finns någon i juridisk mening enhetlig betydelse i 
svensk rätt.19 En möjlig orsak till detta kan vara att förvärvsobjektet, det vill 
säga företaget, inte har någon tillfredställande precisering i vår rättsordning. Än 
mindre finns en sammanhållen bild av företagsförvärvet som företeelse. 
 
Gränsen för vad som ska betraktas som ett företagsförvärv och vad som ska 
anses som enbart köp av aktier kan vara svår att dra. De flesta inom den 
juridiska litteraturen verkar dock vara överens om att ett företagsförvärv är 
synonymt med köp av en kontrollpost eller en aktiepost som ger ett väsentligt 
inflytande i målbolaget. Enligt Sevenius kan följande formulering tjäna som en 
alldaglig beskrivning av företeelsen: ”[N]är ett företag köper ett företag av ett 
annat företag rör det sig om ett företagsförvärv”.20  
 

2.2.1 Aktie- och inkråmstransaktioner 

En avgörande fråga med legala implikationer vid företagsförvärv är hur 
transaktionen ska struktureras.21 En av de mest centrala strukturfrågorna är om 
förvärvet ska avse målbolagets aktier eller det så kallade inkråmet. Det absolut 
vanligaste är att förvärv sker genom att aktierna överlåts.22 Vid en 
inkråmstransaktion måste parterna ta hänsyn till andra civilrättsliga, skatte- och 
redovisningsmässiga följder än vad som gäller vid en aktietransaktion. Att en 
köpare förvärvar inkråmet innebär i regel att samtliga tillgångar och skulder 
som hör till rörelsen överlåts.23 Transaktionen behöver dock inte nödvändigtvis 
avse samtliga tillgångar, utan parterna avgör avtalsvägen vilka enskilda 
                                                
19 Aktiebolagslagen (2005:551) ger ingen vägledning i detta avseende. Där finns regler som 
syftar till att underlätta omsättningen av aktier men inga regler som berör själva 
aktieöverlåtelsen. Aktieöverlåtelsen regleras istället i kontraktsrätten, se Sandström (2017) s. 
143 f. samt 155 ff. 
20 Sevenius (2011) s. 32. Se även avsnitt 1.3. 
21 Med strukturering menas kortfattat att transaktionen utformas så att den följer gällande 
regelverk samt anpassas till transaktionens speciella förutsättningar, se Sevenius (2011) s. 269.  
22 Sevenius (2011) s. 35.  
23 Ett inkråmsförvärv kan också bestå i att endast tillgångarna överlåts och att parterna avtalar 
att säljaren ska betala skulderna. Gäldenärsbyte kräver borgenärs medgivande. 
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tillgångar och skulder som ska ingå. De enskilda tillgångarna kan vara till 
exempel maskiner, kundregister, immaterialrättigheter, varulager, personal och 
inventarier. Vid inkråmstransaktioner sker en noggrann specificering av vad 
som överlåts och utifrån denna får transaktionen sedan sitt värde. Det är 
emellertid ovanligt att en sådan specifikation görs när det kommer till 
aktietransaktioner eftersom aktierna representerar de tillgångar som hör till 
aktiebolagets förmögenhetsmassa. Den avgörande skillnaden mellan de två 
metoderna ligger således i att en aktietransaktion i regel syftar till att den 
juridiska personen ska skifta ägare medan en inkråmstransaktion har specifik 
fast och lös egendom som köpobjekt. Att förvärva en juridisk person innebär 
att de skyldigheter som bolaget åtagit sig, kända som okända, i förfluten tid och 
framtid, stannar i bolaget trots ägarskifte.24   
 

2.2.2 Privata och publika transaktioner 

En annan betydelsefull distinktion i juridiskt hänseende är om transaktionen 
rör ett privat eller publikt aktiebolag. En skillnad mellan privata och publika 
aktiebolag är att publika aktiebolag kan erbjuda sina aktier på den öppna 
marknaden, vilket inte privata aktiebolag kan göra.25 För publika transaktioner 
finns ett speciellt normsystem som baseras på dels lagstiftning, dels 
självreglering genom delegation till börserna. Transaktionsprocessen vid 
börsförvärv är relativt hårt reglerad och i princip standardiserad.26 Vid publika 
transaktioner gäller i regel att köpare och säljare inte träffas och förhandlar 
utan affären sköts via mellanhänder, exempelvis handelskommissionärer.27   
 
Vid privata transaktioner är köpare och säljare i regel kända för varandra och 
affären görs vanligtvis upp genom förhandlingar mellan parterna. Detta medför 
att garantiåtaganden och andra typer av sidoavtal inte sällan förekommer.28 För 
privata aktiebolag gäller allmänna förmögenhetsrättsliga regler. Framför allt är 
det köprättsliga, avtalsrättsliga och associationsrättsliga regler som blir aktuella. 
Det ska dock påpekas att det varken för privata eller publika aktiebolag finns 
några författningsbestämmelser i svensk rätt som särskilt tar sikte på att reglera 
avtalet om överlåtelsen av aktier.29   
 

                                                
24 Hultmark (1992) s. 30 ff. 
25 I Sverige kan aktier noteras på OMX Nordic Exchange Stockholm, NGM Equity eller någon 
inofficiell marknadsplats, exempelvis First North, NGM Nordic MTF eller Aktietorget. 
26 Reglerna är generellt sett tvingande. En annan skillnad är att de publika transaktionerna blir 
offentliga vilket i regel inte gäller för de privata.  
27 Sevenius (2011) s. 37. Se även Sandström (2017) s. 156. 
28 Hultmark (1992) s. 34.  
29 Sandström (2017) s. 155 ff. 
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2.3 Företagsförvärvets normer30 

2.3.1 Tillämplig lag 

Riskfördelning mellan parterna vid företagsförvärv styrs i mångt och mycket av 
vilken lag som anses tillämplig. Historiskt har det funnits delade meningar i den 
juridiska litteraturen om vilken lag som ska tillämpas i dessa situationer. Idag 
torde det dock i stort sett råda enighet om att köplagen är tillämplig vid såväl 
köp av enstaka aktier som vid förvärv av företag.31 Framställningen utgår 
således från att köplagen är tillämplig vid företagsförvärv.32 Något kort ska 
dock sägas om den debatt som förekommit angående tillämplig lag.33  
 
I förarbetena till köplagen slås fast att en aktie är att betrakta som lös egendom 
varför köplagen blir tillämplig.34 I dessa förarbeten sägs emellertid också att 
köpobjektets speciella karaktär kan motivera att andra lagregler än köplagen 
bör tillämpas. Som exempel nämns lag (1936:81) om skuldebrev. Frågan om 
tillämplig lag skulle således vara beroende av hur man väljer att kategorisera en 
aktie. Det har hävdats att aktien är att jämställa med ett skuldebrev vilket skulle 
betyda att 9 § skuldebrevslagen var tillämplig vid köp av aktier .35 Om man 
godtar denna ståndpunkt innebär det att överlåtaren ansvarar för att fordringen 
är giltig, men inte för att gäldenären är betalningsduglig, givet att överlåtaren 
inte lämnat särskilt åtagande i detta avseende. Enligt skuldebrevslagens 
riskfördelning skulle en säljare av företag således inte ha något ansvar för fel i 
målbolaget och dess verksamhet.36 Riskfördelningen enligt köplagen är 
emellertid betydligt strängare mot säljaren än så.  
 
De regler i köplagen som framför allt kan få betydelse vid företagsförvärv är 
regler om felansvar och påföljder vid fel.37 Som har påpekats i inledningen till 
uppsatsen menar många, speciellt praktiker, att köplagen är dåligt anpassad till 
företagsförvärv.38 Detta betyder emellertid inte att parterna helt kan bortse från 
köplagen. Även om parterna i stora delar har avtalat bort köplagen är 

                                                
30 Här avses primärt obligationsrättsliga normer. 
31 Se exempelvis Lindskog (1993) s. 104, Hultmark (1992) s. 79 ff., Sevenius (2011) s. 347, 
Forssman (2016) s. 15 ff., Knabe (1989) s. 68 f. samt Sacklén (1993) s. 815. I NJA 1976 s. 341 
slog Högsta domstolen fast att köplagens preskriptionsregler skulle tillämpas på ett fall där hela 
rörelsen hade överlåtits. Jämför Kihlman (1999) s. 195 ff., Johansson (1990) s. 90 ff. och NJA 
1914 s. 219. 
32 Värt att nämna är att köplagen bygger på den internationella köplagen (CISG), vilken dock 
inte är tillämplig på överlåtelse av aktier. 
33 För en mer utförlig diskussion, se exempelvis Gorton (2002) s. 35. 
34 Prop.1988/89:76, s. 60.  
35 En kritik som riktats mot en sådan tillämpning är att en aktie skiljer sig i väsentliga delar från 
ett skuldebrev. En aktie är en andel i en underliggande verksamhet som ger aktieägaren rätt till 
insyn och inflyttande i bolaget. En motsvarande rättighet för skuldebrevsinnehavaren finns 
däremot inte gentemot gäldenären. Jämför Sandström (2017) s. 150 f.  
36 Forssman (2016) s. 15. 
37 Forssman (2016) s. 16. Många av de villkor som finns i parternas köpekontrakt har dock inte 
sådan anknytning till aktieköpet att köplagen blir tillämplig. Istället tillämpas avtalslagen 
(1915:218) och allmänna avtalsrättsliga principer. Exempel på sådana villkor är konkurrens- 
och sekretessvillkor.  
38 Jämför prop. 1988/89:76 s. 22 f. 
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sannolikheten stor att en domstol eller skiljenämnd kommer söka ledning i 
lagen vid avgörande av vad som är skäligt i tvisten. Det beror primärt på att 
köplagen anses innehålla bestämmelser som utgör allmänna obligationsrättsliga 
principer. Man ska också komma ihåg att det är mycket svårt, för att inte säga 
omöjligt, att utforma ett köpekontrakt som är helt frigjort från köplagens 
felregler och som fullständigt reglerar rättsförhållandet. På grund av det sagda 
är det helt nödvändigt för parterna att vara insatta i köplagens riskfördelning.39 

2.3.2 Köpekontraktet 

Köplagen är i många aspekter en mycket viktig civilrättslig lagstiftning. Vid 
företagsförvärv får den stor betydelse på så sätt att dess struktur, riskfördelning 
och terminologi är grundläggande för hur förhandlingar bedrivs och 
köpekontrakt utformas. Som bekant är köplagen dispositiv vilket innebär att 
avtalsfriheten öppnar för situationsanpassade avtalslösningar.40 Bortsett från 
tvingande rättsregler i exempelvis avtalslagen, konkurrenslagstiftning och 
brottsbalken har parterna således stor frihet att utforma sitt avtal efter egna 
preferenser.41 De tvingande reglerna kan sägas sätta en yttre ram för 
avtalsförhandlingar och utformningen av köpekontraktet.42 Eftersom köplagen 
får stå tillbaka för parternas köpekontrakt blir en naturlig utgångspunkt att 
tolka köpekontraktet vid en bedömning av det köprättsliga felansvaret. Som 
ska diskuteras mer ingående senare i uppsatsen gäller detta inte minst då 
köpobjektet är unikt, som vid förvärv av företag.43 Först då köpekontraktet inte 
reglerat frågan får man söka en lösning i köplagen och genom allmänna 
obligationsrättsliga principer. 
 
I kommersiella avtalsrelationer är det vanligt att parterna i ett tidigt skede tar in 
en klausul om så kallad avtalad skriftform. En sådan klausul har till syfte att 
parterna ska kunna förhandla med varandra utan att riskera att de 
viljeförklaringar som kommer till uttryck under förhandlingarna automatiskt 
blir en del av parternas avtal. Bundenhet ska istället inträda först sedan båda 
parter har undertecknat ett skriftligt köpekontrakt.44 Klausulen om avtalad 
skriftform tas ofta in i en så kallad avsiktsförklaring (letter of intent) vilket är en 
form av föravtal som primärt ger uttryck för att parterna har för avsikt att sluta 
avtal med varandra. En avsiktsförklarings bindande verkan är i mångt och 
mycket beroende av hur den formuleras och vilka övriga omständigheter som 
är för handen.45 För att kunna avgöra vilken bindande verkan 
avsiktsförklaringen har måste man också klargöra parternas syfte med att skriva 
förklaringen. Exempelvis sekretessvillkor och villkor om avtalad skriftform 
som tas in i avsiktsförklaringen är dock i regel alltid bindande.  
 

                                                
39 Sevenius (2011) s. 347.  
40 Köplagen är subsidiär till köpekontraktet, handelsbruk, partsbruk och sedvänja, se 3 § 
köplagen. 
41 Se Hultmark (1992) s. 37 ff., samt Sevenius (2013) s. 316 f. 
42 Jämför Ramberg & Ramberg (2016) s. 125 ff. samt Sevenius (2011) s. 345 f. 
43 Vilket hänger ihop med att det kan vara svårt att finna en jämförelsenorm utanför 
köpekontraktet, se Kihlman (1999) s. 56. 
44 Se Stridsberg (2014) s. 749 samt Ramberg & Ramberg (2016) s. 101 ff. 
45 Se Knabe (1989) s. 59. 
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I avsiktsförklaringen brukar även tas in en så kallad integrationsklausul som 
syftar till att avgränsa avtalsinnehållet till enbart det skriftliga köpekontraktet. 
Med en sådan klausul vill parterna signalera att köpekontraktet fullständigt och 
uttömmande reglerar deras rättsförhållande. På så sätt försöker parterna styra 
vilken tolkningsdata som en domstol eller liknande kommer att använda vid en 
eventuell tvist om avtalsinnehållet. Det är emellertid inte helt klart hur en 
svensk domstol skulle ställa sig till en integrationsklausul eftersom principerna 
om fri bevisprövning och fri bevisvärdering gäller i svensk rätt.46 Att en 
domstol skulle underlåta att tillämpa köplagen enbart på grund av att parterna 
har angivit detta i köpekontraktet är därför tveksamt. Detta gäller i synnerhet 
för sådana situationer som inte uttryckligen reglerats i parternas köpekontrakt.47  
 
Att integrationsklausuler används i allt större utsträckning vid företagsförvärv 
tyder på att parterna gärna vill styra sitt rättsförhållande genom köpekontraktet 
och så långt som möjligt utestänga eller modifiera den dispositiva rätten.48 En 
integrationsklausul utgör dock endast en presumtion om att kontraktet 
fullständigt reglerar parternas avtalsrelation. Att det endast är en presumtion 
innebär att det som framgår av köpekontraktet kan brytas om det senare visar 
sig att avtalsparterna explicit eller implicit kommit överens om att göra avsteg 
från integrationsklausulen.49 

2.3.3 Ett etablerat kontraktsmönster 

Vid förvärv av företag är det som sagt sällsynt att parterna förlitar sig fullt ut på 
köplagens riskfördelning. Sättet att reglera förvärv av företag har lett till att 
man börjat tala om ett etablerat kontraktsmönster. Med detta torde menas att 
det har utbildats ett återkommande mönster, det vill säga att köpekontrakten i 
stort bygger på olika typvillkor.50 Vissa har till och med hävdat att 
avtalsregleringen är så utbredd och accepterad att den kan liknas vid ett 
handelsbruk. Om man godtar att det etablerade kontraktsmönstret är ett 
handelsbruk innebär det att kontraktsmönstret har företräde framför 
köplagen.51 Eftersom handelsbruk och sedvänja har en självständig ställning 
som rättskälla inom svenska civilrätten skulle en rättstillämpare därför beakta 
kontraktsmönstret i sin bedömning.52 
 
Trots att förvärvsmotiven varierar kraftigt är avtalsbildningen på området 
relativt homogen. Den nämnda regelbundenheten till trots kan man dock se att 
kontraktsmönstret skiljer sig åt från många andra avtalstyper som ingås 
regelbundet.53 Avtalsfriheten i kombination med individuella preferenser 
öppnar för variationer och skiftande typer av avtalsvillkor.  

                                                
46 Ramberg & Ramberg (2016) s. 179 ff. samt AD 2007 nr 86. 
47 Sevenius (2013) s. 319 ff. 
48 Sevenius (2007) s. 499.  
49 Se till exempel UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, artikel 2.1.17. 
50 Typvillkoren härstammar ofta från angloamerikansk rättskultur, se Sevenius (2013) s. 341. Se 
även Lindskog (1993) s. 102 samt Forssman (2016) s. 120. 
51 Se 3 § köplagen. 
52 Tvingande civilrättsliga regler samt starkt förankrade rättsprinciper tar dock över 
handelsbruk, se Bernitz med flera (2014) s. 166. 
53 Sevenius (2007) s. 505.  
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Vid företagsförvärv används sällan standardformulär rakt av utan man tar 
snarare ledning av tidigare köpekontrakt och kompletterar dessa med 
klientspecifika villkor. En fördel med att använda typvillkor på detta sätt, som 
regelbundet anpassas efter rättsutvecklingen, är att förutsägbarheten ökar.54  
 
Sevenius menar att det nämnda kontraktsmönstret kan ses som ett försök att 
skapa ett från den allmänna köprätten, fristående normsystem. Normsystemet 
kan tillämpas på företagsförvärvet i sig men även på regleringen av det speciella 
rättsförhållandet som företagsförvärvet skapar. Han framhåller dock att det 
finns risk för att normkonflikt uppstår när parallella system används på detta 
vis.55 Att förvärvsbranschen ser det som nödvändigt att skapa egna 
normsystem som skiljer sig från den allmänna köprätten är ännu en bekräftelse 
på att köplagen inte anses som lämplig vid företagsförvärv. Det sagda gäller i 
synnerhet beträffande riskfördelningen och påföljdssystemet i köplagen. Att 
säljaren står risken för köparens befogade förväntningar är ett exempel på en 
riskfördelning i köplagen som sällan accepteras utan reservationer.56  
 

2.4 Risker med företagsförvärv 

2.4.1 Den allmänna riskbilden 

Trots att transaktionsprocessen vid företagsförvärv kan sägas vara en mycket 
genomtänkt och systematisk process finns statistik som visar på att en stor 
andel av alla initierade företagsförvärv misslyckas. En sammanvägning av 
resultaten av ett stort antal studier med olika undersökningsmetoder ger vid 
handen att cirka hälften till två tredjedelar av alla transaktioner misslyckas med 
att leva upp till de mål som företagsledningen satt upp.57 Trots de höga riskerna 
är transaktionsmarknaden fortsatt intensiv med en stadig ökning av antalet 
företagsförvärv det senaste decenniet.58 Företagsbesiktningen fyller i detta 
sammanhang en mycket viktig funktion genom att bistå köparen med kunskap 
om riskbilden vilket ökar förmågan att hantera riskerna.59   

2.4.2 Olika sätt att omfördela risk vid företagsförvärv 

Som framgått ovan styrs riskfördelningen vid företagsförvärv i grunden av 
felreglerna i 17–21 §§ köplagen. En grundläggande komponent i detta system 
är att riskfördelningen alltid är fullständigt fördelad vilket betyder att risken är 
placerad antingen på köparen eller på säljaren.60 Genom informationsutbyten, 

                                                
54 Sevenius (2011) s. 349 f. Se även Sevenius (2003). 
55 Sevenius (2011) s. 350. 
56 Se 17 § tredje stycket köplagen samt Sevenius (2011) s. 350. 
57 Det ska understrykas att det inte finns något entydigt svar på vad som är ett misslyckat 
företagsförvärv, se vidare Sevenius (2011) s. 95. 
58 Fenomenet har i den juridiska litteraturen kommit att kallas ”framgångsparadoxen” (the 
success paradox), se Sevenius (2011) s. 91. 
59 Se vidare avsnitt 3.2. 
60 Kihlman (1999) s. 20. 
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överenskommelser, möten och så vidare kan risken omfördelas mellan parterna 
så att deras risksfärer ökar respektive minskar.  
 
När det sker en omfördelning av risk från köpare till säljare görs detta ofta 
genom 

• att säljaren i köpekontraktet åtar sig garantier för en viss egenskap, 
lämnar en utfästelse eller liknande,61 

• att säljaren får kännedom om köparens särskilda förväntningar, 
• att säljaren begränsar köparens möjlighet till undersökning,62 
• säljarens så kallade uppgiftsansvar.63 
 

När en omfördelning sker från säljare till köpare kan detta ske genom till 
exempel 

• en uppmaning från säljaren till köparen att undersöka köpobjektet,64 
• att en köpare företar en undersökning på eget initiativ och därigenom 

får viss vetskap,65 
• säljarens bristdeklaration,66 
• att säljaren tillgängliggör ett datarum eller liknande för köparen.67  

 
Förutom de nämnda sätten att omfördela risk finns även en rad andra metoder 
som kan användas. Det vanligaste sättet torde vara att prisjusteringar görs när 
avvikelser påträffas.68  
 

                                                
61 De egenskaper säljaren garanterar ska vara sådana som annars hade legat inom köparens 
risksfär, i annat fall sker ingen omfördelning.  
62 Exempelvis genom att inte lämna ut information som köparen efterfrågar eller tidsbegränsar 
köparens tillgång till information. 
63 Se avsnitt 4.4.3.  
64 Genom en generell eller mer specifik uppmaning.   
65 De avvikelser som köparen får vetskap om ska ligga inom dennas befogade förväntningar.  
66 En bristdeklaration går förenklat ut på att säljaren anger vilka avvikelser som finns från 
köparens befogade förväntningar, se avsnitt 6.4. 
67 Sevenius (2011) s. 355. 
68 Sevenius (2013) s. 339 f. 
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3 Generellt om företagsbesiktning  

3.1 Begreppet ”due diligence” 

Sedan ett par decennier tillbaka har det blivit allt vanligare att företagsköpare 
genomför en noggrann undersökning av målbolaget innan förvärvet. I 
vardaglig affärsjuridisk jargong har det engelska uttrycket ”due diligence” 
kommit att bli en beteckning för denna undersökning. Rent språkligt betyder 
ordet due i sammanhanget ungefär ”tillbörlig” eller ”vederbörlig”. Ordet diligence 
kan översättas till ”aktsamhet” eller ”omsorgsfullhet”. En godtagbar 
översättning till svenska torde således bli ungefär ”skälig aktsamhet” eller 
”lagom försiktig”. Den officiella svenska benämningen för due diligence lär 
vara ”företagsbesiktning”.69 I det följande ska denna företeelse beskrivas 
allmänt. 
 

3.2 Företagsbesiktning som företeelse 

En naturlig inledning för en framställning om företagsbesiktningen och dess 
rättsverkningar, är att undersöka vad företeelsen går ut på. Gorton har 
formulerat en beskrivning som får tjäna som utgångspunkt. En 
företagsbesiktning är:  
 

”[E]n procedur som köparen av ett företag genomför för att ett 
företags (målbolagets) ekonomiska ställning och andra förhållanden 
skall penetreras som förutsättning för ett förvärv.”70 

 
En företagsbesiktning kan annorlunda uttryckt beskrivas som en mer 
omfattande informationsinhämtning. Insamlingen av information sker utifrån 
en så kallad informationslista eller frågelista där det framgår vilken typ av 
information som köparen vill få tillgång till i målbolaget. Listan är anpassad 
efter vilken typ av verksamhet målbolaget bedriver samt efter vilka 
målsättningar köparbolaget satt upp.71  
 
I regel görs informationen tillgänglig för företagsköparen genom ett så kallat 
datarum, vilket är ett fysiskt eller digitalt utrymme där köparen kan ta del av 
den efterfrågade informationen. Med utgångspunkt i den information som 
hämtas in görs sedan en företagsanalys som mynnar ut i en besiktningsrapport. 
Rapporten är ett viktigt underlag inför förhandlingarna men används också i 
köparens företagsvärdering.72 En viktig del av företagsbesiktningen är även att 
den ger underlag för att justera köpeskillingen i förhållande till vilka risker som 
finns i målbolaget. Den bidrar således till att köpekontraktet garanterar 

                                                
69 Sevenius (2013) s. 27 ff.  
70 Gorton (2002)  s. 3. Se även Sevenius (2013) s. 26.   
71 Sevenius (2013) s. 138 ff. Jämför Forssman (2016) s. 26.  
72 Johansson & Hult (2002) s. 34 ff. Jämför även Petterson & Sevenius (2000) s. 30. 
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potentiella felkällor och ger en rättvis bild av målbolaget. Besiktningen 
underlättar också integreringen av målbolaget.73  
 
Som påpekats i avsnitt 2.4.1 misslyckas majoriteten av alla företagsförvärv som 
initieras. Antalet misslyckanden ligger på ungefär samma nivå över tid och 
verkar dessutom inte påverkas av konjunkturläget. Den betungande riskbilden 
har med stor sannolikhet påverkat den upphöjda roll som företagsbesiktningen 
kommit att få vid företagsförvärv på senare tid. Företagsbesiktningen är ett 
utmärkt verktyg när det kommer till att skaffa sig kunskap om riskbilden och 
för att hantera observerade risker.74 Om köparen observerat väsentliga risker 
kan det också leda till att företagsförvärvet avbryts eller att köparbolaget begär 
att få göra en fördjupad besiktning på något visst område.75  
 
En företagsbesiktning företas ofta av köparen men det förekommer även att 
säljaren själv utför en besiktning. Syftet är då främst att samla in relevant 
information till det datarum som köparen sedan får tillgång till samt att 
identifiera eventuella brister. Genom att genomföra en egen företagsbesiktning 
kan säljaren så att säga ligga steget före köparen. Ett ordnat datarum kan vara 
ett taktiskt grepp för att ge köparen ett intryck av att målbolaget är 
välorganiserat och välskött.76  
 

3.3 Företagsbesiktningens aktörer  

En företagsbesiktning kan sägas bestå av ett samspel mellan huvudsakligen fyra 
olika aktörer, nämligen köparbolaget, säljarbolaget, målbolaget och 
besiktningsbolaget. Dessa aktörer har alla olika inbördes relationer till varandra. 
Även om samtliga aktörer kan sägas ingå i samma ”projekt” har de på många 
sätt motstående intressen och olika syn på hur företagsbesiktningen på bästa 
sätt ska utformas. Aktörernas uppfattning om vilket resultat som eftersträvas 
skiljer sig också ofta åt.77 Besiktningsbolaget är ofta en affärsjuridisk byrå, 
revisionsbyrå eller ett företag med viss specialistkunskap inom till exempel IT 
eller miljö. Förutom de anlitade konsulterna kan utförarna även vara 
medarbetare i köparbolaget som får i uppgift att besiktiga vissa delar.78  
 

                                                
73 Sevenius (2013) s. 12. Jämför även Sevenius (2013) s. 108.  
74 Sevenius (2013) s. 46. 
75 Sevenius (2013) s. 171 ff. 
76 Forssman (2016) s. 26 ff. 
77 Sevenius (2013) s. 15. 
78 Sevenius (2013) s. 16. 
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3.4 Skäl till att genomföra en 
företagsbesiktning  

3.4.1 Logiska skäl 

Enligt ett gammalt medeltida ordspråk ska man inte köpa ”grisen i säcken”. 
Den som är i begrepp att köpa egendom bör alltid tillämpa sunt förnuft och 
undersöka varan noggrant innan den binder sig till köp. På så sätt slipper 
köparen att senare mötas av tråkiga överraskningar och kostsamma 
konsekvenser. 
  
Det är inte ovanligt vid företagsförvärv att köparen endast får ta del av 
organisationsnummer, redovisning och bolagshandlingar. Den information en 
köpare kan få ut av dessa handlingar säger emellertid ingenting om de värden 
som de flesta köpare egentligen är ute efter, exempelvis synergier, 
innovationsförmåga och marknadsrenommé. Ur köparens perspektiv är detta 
särskilt allvarligt eftersom en säljare vid transaktioner av onoterade aktiebolag, i 
regel alltid har ett betydande informationsövertag gentemot köparen. 
Informationsasymmetrin uppstår genom ett ”glapp” mellan 

• vad köparen förväntar sig,  
• vad säljare erbjuder och  
• det faktiskt existerande målbolaget.  

 
När en köpare genomför en besiktning innebär det att glappet mellan objekten 
minskar helt eller delvis.79  

3.4.2 Legala skäl 

Som kommer framgå av kapitel 4 och 5 är de rättsliga skälen många till varför 
företagsbesiktningen används i svensk rätt. Ett tungt vägande skäl till att utföra 
en företagsbesiktning är för att på ett mer raffinerat och säkert sätt kunna styra 
riskfördelningen vid ett företagsförvärv.80 Genom besiktningen kan köparen 
också uppfylla sin undersökningsplikt enligt köplagen.81 

3.4.3 Ekonomiska skäl  

Den ekonomiska grunden till varför en köpare ska genomföra en 
företagsbesiktning är i regel lättare att förklara än de övriga skälen. En självklar 
sak är att en köpare som förväntar sig avkastning, ur resurssynpunkt, inte vill 
sätt in sitt kapital i ett målbolag som aldrig kommer generera någon avkastning. 
Besiktningen är således tänkt att bidra till att sådana transaktioner aldrig blir av. 
Det är i de flesta fall mindre kostsamt för en köpare att agera proaktivt genom 
en företagsbesiktning än att i efterhand driva rättsprocesser mot säljaren för att 

                                                
79 Sevenius (2013) s. 52. Frågan utvecklas vidare i kapitel 5. 
80 Se Sevenius (2007) s. 499.  
81 Se vidare avsnitt 4.5. 
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få ersättning för brister i målbolaget.82 Med besiktningsrapporten som stöd kan 
köparen kräva specificerade garantier som denna kan luta sig mot om 
felaktigheter senare skulle upptäckas. Om brister visar sig i målbolaget i 
samband med besiktningen har köparen även möjlighet att kräva att 
köpeskillingen justeras. En sådan omförhandling av priset är självfallet mer 
ekonomiskt fördelaktig än att göra en dålig affär som köparen får leva med 
lång tid efter transaktionen.83  

3.4.4 Psykologiskt betingade skäl 

Sevenius menar att bakgrunden till varför företagsbesiktningen idag används 
mer frekvent i Sverige inte är så sofistikerad som den ekonomiska analysen vill 
hävda. Sverige har precis som i många andra avseenden, i affärssammanhang, 
tagit efter seder och bruk från angloamerikansk rättskultur. Samtidigt har 
revisionsbyråer och advokatbyråer varit framgångsrika i sin marknadsföring av 
företagsbesiktningen som konsulttjänst. Trots att Sevenius är en förespråkare 
för företagsbesiktningen överlag har han om skälen till användningen i svenskt 
näringsliv uttalat att: 
 

”[F]aktorer som efterapning och vinstintresse torde således vara det 
som etablerat företagsbesiktningen, snarare än de rationella, rättsliga 
och ekonomiska argumenten”.84  

 

3.5 Hur och när används 
företagsbesiktningen? 

3.5.1 Inledning  

Företagsbesiktningens primära användningsområde är i samband med 
företagsförvärv och det är även i detta sammanhang som besiktningsprocessen 
har utvecklats.85 I det följande ska något sägas om när och hur 
företagsbesiktningen används i förvärvsprocessen. Förvärvsprocessen delas 
normalt in i en strategifas, en transaktionsfas samt en integrationsfas.86 

3.5.2 Strategifas 

I strategifasen ligger fokus på att finna rätt förvärvskandidat samt att slå fast 
motiven till att genomföra företagsförvärvet.87  Ett av företagsbesiktningens 

                                                
82 Man ska komma ihåg att kommersiella tvister vanligtvis slits genom kostsamma 
skiljeförfaranden.  
83 Sevenius (2013) s. 54 ff.  
84 Sevenius (2013) s. 56 f.  
85 Företagsbesiktning används även i näringslivet i samband med till exempel börsnoteringar, 
kreditgivning och joint venture, se Pettersson & Sevenius (2000) s. 34 samt Sevenius (2013) s. 
57 ff. 
86 Det finns flera andra sätt att beskriva transaktionsprocessen på, jämför exempelvis 
Johansson & Hult (2002) s. 17 ff.  
87 Sevenius (2011) s. 107. 
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främsta syften är därför att ta reda på om de motiv, målsättningar och övriga 
krav på målbolaget som ställts upp i strategifasen kan uppnås. I den strategiska 
fasen används framför allt två verktyg, strategisk analys och 
målbolagsidentifiering. Den strategiska analysen avgör bland annat vilken 
inriktning och omfattning besiktningen ska ha. Målbolagsidentifiering handlar 
om att köparen gör en översiktlig utvärdering av tänkbara målbolag utifrån sin 
expansionsstrategi. Utvärderingen ligger till grund för vilket eller vilka målbolag 
som köparen sedermera kommer undersöka.88 

3.5.3 Transaktionsfas 

Förenklat handlar transaktionsfasen om att information utbyts mellan de 
inblandade parterna med målsättningen att kunna slutföra transaktionen. 
Informationsutbytet sker i huvudsak genom företagsbesiktning och 
förhandlingar. Det är främst köparen som får information från säljaren men 
det kan även vara av stor vikt för köparen att säljaren exempelvis känner till 
vilka målsättningar denna har med förvärvet. Det primära syftet är att ge 
köparbolaget ett tillräckligt bra underlag för att kunna fatta beslut om ett 
förvärv ska ske eller inte. Det underlag som företagsbesiktningen genererar är 
ofta helt nödvändigt för att parterna slutligen ska kunna ta steget och 
underteckna ett bindande köpekontrakt 89 Fasen avslutas normalt med att 
parterna undertecknar ett bindande köpekontrakt vilket ger köparen tillträde till 
målbolaget.90 

3.5.4 Integrationsfas 

Integrationsfasen är den del av processen där köparbolagets och målbolags 
organisationer ska samordnas. Integrationsfasen inträder efter att 
köpekontraktet har undertecknats och köparen har tillträtt målbolaget. 
Integrationsfasen är helt beroende av de tidigare faserna. Det som förekommer 
i tidigare faser lägger grunden för sammanslagningen av köparbolaget och 
målbolaget.91 Företagsbesiktningen har stor betydelse för hur framgångsrik 
integrationen blir och besiktningens roll i transaktionsprocessen är således 
mycket central. Den kan lägga grunden för, komplettera eller bekräfta olika 
moment i transaktionsprocessen. Exempel på sådana moment är målsättningar 
med förvärvet, legala och finansiella förutsättningar, planering för integreringen 
av målbolaget med mera.92  
 

                                                
88 Sevenius (2013) s. 43 f. 
89 Ibid.  
90 Sevenius (2011) s. 113 f. I praktiken förekommer i regel en uppdelning mellan 
undertecknande av köpekontraktet (signing) och tillträdet (closing). 
91 Sevenius (2013) s. 44 f.  
92 Sevenius (2013) s. 41 ff. 
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3.6 Besiktningsområden och 
besiktningsformer 

3.6.1 Allmänt  

Köparens ambitioner med företagsförvärvet är avgörande för vad som ska 
undersökas i besiktningen. Det tilltänkta målbolagets bransch och inriktning 
inverkar också på vad som ska ingå i besiktningen. Det beror på att olika typer 
av företag och olika branscher, har särskilda inneboende risker som gäller 
oavsett vem som äger företaget. I ett industriföretag kan det till exempel vara 
viktigt att undersöka bärande delar av produktionen medan besiktningen av ett 
tjänsteföretag får en annan inriktning. Innan man beslutar om vilka typer av 
besiktningar som ska genomföras görs därför en analys av målbolaget och den 
bransch som det är verksamt i.93  
 
Indelningen av olika besiktningsområden och besiktningsformer kan göras på 
olika sätt. En vanlig indelning är att man utgår från vilket sakområde som ska 
besiktigas, exempelvis legal, finansiell, kommersiell, skattemässig, miljömässig, 
IT-inriktad, organisatorisk eller annat så kallat nischområde.94 Utifrån olika 
sakområden kan en indelning göras i tre nivåer, nämligen sedvanlig, utökad eller 
särskild företagsbesiktning.95 Den sedvanliga företagsbesiktningen innefattar 
legal, finansiell och kommersiell besiktning. Genom att utföra en sedvanlig 
företagsbesiktning anses en köpare generellt fånga upp de mest väsentliga 
riskerna i ett målbolag. Den sedvanliga företagsbesiktningen uppfattas idag i 
princip som standard och god sed vid företagsförvärv.96  
 
Beroende på särskilda omständigheter och i vilken bransch målbolaget är 
verksamt, kan det i vissa fall finnas behov av att göra en bredare besiktning. 
Den utökade företagsbesiktningen kan exempelvis beröra sakområdena miljö, 
skatt, IT och organisation.97  
 
Vid vissa företagsförvärv gör sig särskilda riskområden gällande vilket medför 
att det finns behov av att anlita specialister för en mer nischad 
företagsbesiktning.98 Den särskilda företagsbesiktningen kan beröra till exempel 
specifika rättsområden som immaterialrätt och konkurrensrätt eller särskilda 
tillgångstyper som kräver specialistkunskap.99 Den särskilda 
företagsbesiktningen har på senare tid blivit vanligare, mycket på grund av att 
många av dagens moderna tjänsteföretag har sina främsta tillgångar i 

                                                
93 Sevenius (2013) s. 132.  
94 Ett nischområde kan vara exempelvis fastigheter, IT, pensioner och immateriella rättigheter, 
se Sevenius (2013) s. 67. Jämför även Forssman (2016) s. 29.  
95 Sevenius (2013) s. 70. 
96 Sevenius (2013) s. 73. 
97 Eftersom skattefrågor har direkt inverkan på ett företags lönsamhet inkluderas skatt dock 
ofta i den finansiella besiktningen.  
98 Exempel på sådana områden kan vara försäkringar, fastigheter, pensioner, immateriella 
rättigheter och GDPR. 
99 Exempelvis fastigheter.  
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immateriella rättigheter.100 I det följande ska den legala företagsbesiktningen 
kort beskrivas. 

3.6.2 Legal företagsbesiktning 

Den legala företagsbesiktningen är allmängiltig på så sätt att den fyller en viktig 
funktion oavsett vilken typ av målbolag eller transaktion som är aktuell. 
Besiktningen går ut på att dokumentation och information av rättslig karaktär 
granskas. Genomgång av avtalsrättsliga och associationsrättsliga underlag är 
relevant i alla företag medan lite mer specifika rättsområden som immaterialrätt 
förekommer endast i vissa fall. Det är idag sällsynt att transaktioner av 
medelstora eller stora målbolag görs utan att en juridisk besiktning genomförs. 
 
Den legala företagsbesiktningen kan avse i princip vilket rättsområde som helst 
så länge det har koppling till, eller kan påverka, målbolagets affärsverksamhet. 
Vanligtvis är besiktningen dock inriktad på förmögenhetsrätt och till viss del 
även offentlig rätt. Mer konkret kan den legala företagsbesiktningen omfatta till 
exempel:101 
 

• associationsrättsliga handlingar, 
• finansiella åtaganden, 
• avtal, 
• anläggningstillgångar, 
• fastigheter och lokaler, 
• försäkringar, 
• immateriella rättigheter, 
• anställningsavtal, 
• myndighetstillstånd, 
• konkurrensrätt, 
• rättsprocesser, tvister och andra krav. 

 
I motsats till vad man kan tro står den juridiska metoden inte i centrum för den 
legala företagsbesiktningen. Den metod som används är snarare byggd på 
checklistor, analys av bärande dokument och sunt förnuft. Målsättningen med 
besiktningen är att identifiera de legala risker som kan ligga i företagsförvärvet. 
För att fullt ut kunna bedöma konsekvenserna av olika bärande dokument och 
avtal krävs att juristen är särskilt insatt i rättsområdet.  
 
De konsulter som genomför besiktningen utgår normalt från så kallade 
dokumentlistor. Dessa listor innehåller bland annat information om datum när 
dokumentet skapades, inblandade parter och vad dokumentet innehåller. 
Listorna innehåller även information om när ett visst dokument erhölls och 
vilka personer som tagit del av det. Med utgångspunkt i listorna kan man lyfta 
fram frågor som kräver en fördjupad analys.102  
 

                                                
100 Sevenius (2013) s. 67 ff. 
101 Sevenius (2013) s. 84.   
102 Sevenius (2013) s. 86.  
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Det är svårt att peka ut några typiska iakttagelser som görs genom den legala 
företagsbesiktningen, i och med att den kan omfatta i princip vilket 
rättsområde som helst. Ett målbolags avtalsbank ger emellertid ofta en bra bild 
av vilken typ av riskexponering som företaget är utsatt för. Detta gäller i 
synnerhet långsiktiga avtal av strategisk betydelse.103 

                                                
103 Sevenius (2013) s. 87.  
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4 Riskfördelningen i den 
dispositiva rätten 

4.1 Inledning 

I kapitel 2 har relevanta aspekter av företagsförvärvet beskrivits för att ge en 
nödvändig bakgrundsbild av den kontext som omgärdar företagsbesiktningen. 
Vidare har företagsbesiktningen som företeelse beskrivits i kapitel 3. I detta 
kapitel ska de regler och principer inom köprätten som påverkar den 
köprättsliga riskfördelningen undersökas i allmänhet. I kapitel 5 kommer 
företagsbesiktningen att granskas och analyseras ur ett köprättsligt perspektiv. 
 

4.2 Allmänna utgångspunkter 

Den köprättsliga doktrinen har traditionellt varit inriktad på att belysa 
problematiken kring industriella varor och så kallade fungibla ting.104 Det är 
även mot denna bakgrund som köplagen torde ha fått sin nuvarande 
utformning. Köplagens tillämpningsområde är dock betydligt vidare än så. I 1 § 
första stycket köplagen stadgas att lagen är tillämplig på köp av lös egendom. 
Vad som avses med lös egendom är inte exakt uttryckt, utan definieras negativt 
genom att alla förmögenhetsrättigheter som inte är fast egendom enligt 
jordabalken, (1970:994) betraktas som lös egendom.105 Detta innebär att en 
aktie, som är en form av förmögenhetsrättighet, räknas som lös egendom. 
Aktien som köpobjekt skiljer sig dock väsentligt från sådana varor som 
lagstiftaren i första hand haft i åtanke vid utformningen av köplagen.106 Ett av 
grundproblemen ligger således i att köplagen, som uppenbarligen är tillämplig 
vid förvärv av företag, inte är särskilt anpassad till denna typ av köp.107 
 
Den osäkerhet i rättsläget som det ovan anförda skapar, har föranlett att 
förvärvsbranschen intagit en försiktig hållning till att låta köplagens regler få 
allt för stort inflytande. Eftersom köplagen är dispositiv finns det inget som 
hindrar parterna från att istället reglera transaktionen genom omfattande avtal 
som utformas efter egna önskemål. Då köplagen innehåller allmänna 
obligationsrättsliga principer kan parterna dock inte helt bortse från den. Även 
om parterna väljer att avtala bort köplagen utgör den en viktig referenspunkt 
vid utformningen av parternas avtal. Köplagens bestämmelser anses till 
exempel forma en struktur för att bedöma avtalsvillkor. Dess regler om 

                                                
104 Det ska påpekas att en aktie i ett börsbolag, vars aktierätt gestaltas av en registrering i en 
databas, också räknas som fungibel egendom. Detta beror på att en aktie i ett papperslöst 
system inte är numrerad eller individualiserad, se Sandström (2017) s. 151. 
105 Prop. 1988/89:76 s. 60. Se även Gerhard (2013) s. 11. 
106 Aktier är den egendom som i regel överlåts vid företagsförvärv, se avsnitt 2.2.1.  
107 Den intressanta frågan är inte om köplagen är tillämplig vid företagsförvärv, utan snarare 
hur köplagens regler ska tillämpas, se Kihlman (1999) s.194 samt Sacklén (1993) s. 842. 
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riskfördelning har också stor betydelse som utgångspunkt vid 
avtalsskrivningen.108  
 

4.3 Principiella köprättsliga utgångspunkter 

4.3.1 Allmän lojalitetsplikt  

I ett avtalsförhållande förutsätts att parterna agerar lojalt mot varandra. För att 
underlätta en riktig avtalsuppfyllelse kan parterna därför sägas ha en allmän 
lojalitetsplikt mot varandra. Med detta menas förenklat att parterna ska 
medverka till att respektive part får ut så mycket som möjligt av avtalet. 
Lojalitetsplikten torde dock inte i första hand ses som en självständig grund 
utan snarare som ett stöd för tolkning av lagar och avtal.109 Enligt 
lojalitetsplikten har en part skyldighet att informera sin motpart i olika 
avseenden. Som exempel kan nämnas att en säljare kan vara skyldig att förklara 
och beskriva ett köpobjekts beskaffenhet och specifikationer i vissa situationer. 
En part som underlåter att ge sådan information riskerar att avtalets innehåll 
fastställs till fördel för den som inte fått korrekt och behövlig information.110 
 

4.3.2 Lojalitetsplikten i köplagen 

I förarbetsuttalandena till köplagen sägs att parterna ska vara lojala mot 
varandra.111 Av detta följer att säljaren har en relativt långtgående skyldighet att 
ge köparen upplysningar om eventuella brister i köpobjektet som säljaren 
känner till. Det sagda gäller såväl under förhandlingsfasen som efter köpet.112  
 
Lojalitetsplikten torde ha skärpts på senare tid, vilket går att utläsa av bland 
annat bestämmelserna i 18 § köplagen om uppgiftsansvar samt i 19 § köplagen 
om säljarens skyldighet att upplysa. Fortfarande finns dock ingen allmän plikt 
för säljaren att upplysa köparen om hur stor risk köpet för med sig. En sådan 
plikt vore nämligen att missgynna säljaren från att göra en god affär. Man ska 
också komma ihåg att den information säljaren besitter har ett värde. En 
köpare kan inte med fog kräva att få sådan information om denna genom 
undersökning själv kan skaffa samma information. Om säljaren åläggs en allt 
för omfattande skyldighet att upplysa finns risk att intresset för att undersöka 
köpobjektet minskar från köparens sida. Varför ska köparen utföra en 
noggrann undersökning om säljaren ändå har en skyldighet att lämna 
upplysningar om samtliga omständigheter som denna känner till? En säljare har 
då samtidigt väldigt liten anledning att genomföra dyra 
marknadsundersökningar, om informationen måste ges till köparen utan 
ersättning. Utan en sådan marknadsundersökning kan säljaren dessutom många 

                                                
108 Sevenius (2011) s. 360 ff. 
109 Ramberg & Ramberg (2016) s. 34 ff. 
110 Ramberg & Ramberg (2016) s. 37. Jämför Håstad (1992/93) s. 609 ff. 
111 Prop. 1988/89:76, s. 23. 
112 Se 18–19 §§ köplagen.  



 28 

gånger sägas vara i god tro om negativa omständigheter.113 Det torde i princip 
inte vara möjligt att friskriva sig från lojalitetsplikten i praktiken, men beroende 
på hur köpekontraktet utformas kan skyldigheten att upplysa bli mer eller 
mindre omfattande.114  
 

4.3.3 Fullständig riskfördelning 

Vid köp uppstår ett obligationsrättsligt förhållande mellan köpare och säljare. 
Detta betyder att det alltid är någon av parterna i rättsförhållandet som bär 
risken för felaktiga förutsättningar. Man säger därför att riskfördelningen 
mellan köpare och säljare är fullständig. Vid fel i köprättslig mening ska 
säljaren kompensera köparen, annars får köparen tolerera felet.115  
  

4.4 Köplagens felbegrepp 

4.4.1 Inledning  

Felbedömningen enligt köplagen tar sin utgångspunkt i 17 § tredje stycket och 
köparens förväntningar. Detta är logiskt då varje tvist som uppstår torde ha sin 
upprinnelse i att köparen, i någon mening, är missnöjd med köpobjektet. 
Köparens förväntningar kan sägas ha två sidor, en som anses skyddsvärd och 
en där köparen själv bär risken för att förväntningarna inte är uppfyllda.116  
 
Mot bakgrund av att 17 § tredje stycket köplagen anger den allmänna 
utgångspunkten för felbedömningen kan bestämmelserna i 18–20 §§ samt 17 § 
första och andra stycket ses som endast exempel på omständigheter som är 
ägnade att påverka en köpares förväntningar. Som framgår av 18 § kan 
marknadsföringsuppgifter många gånger skapa befogade förväntningar medan 
friskrivningar som behandlas i 19 § torde ha motsatt effekt på köparens 
förväntningar. Av 20 § framgår den självklara huvudregeln att en köpares 
vetskap utesluter säljarens felansvar.117  
 

4.4.2 Köparens befogade förväntningar 

Portalparagrafen för det köprättsliga felansvaret återfinns alltså i 17 § köplagen. 
Varan ska enligt bestämmelsens första stycke stämma överens med vad som 
avtalats i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper.118 Formuleringen 

                                                
113 Hultmark (1992) s. 104. 
114 Jämför Hultmark (1992) s. 105. Se även avsnitt 4.4.4 samt 6.3. 
115 En helt annan sak är att det ur bevissynpunkt kan vara svårt att avgöra vem som ska bära 
risken i det enskilda fallet, se Kihlman (1999) s. 20 ff. 
116 Kihlman (1999) s. 385. 
117 Kihlman med flera (2017) s. 219 ff. 
118 Håstad (2009) s. 73 ff. 
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understryker att avtal ska hållas och att avtalet är ett viktigt underlag i 
felbedömningen.119 
 
Även om avtalet är en viktig grund för felbedömningen så sträcker sig som 
nämnts säljarens risksfär längre än så. Enligt huvudregeln i 17 § tredje stycke 
står säljaren risken för att köpobjektet i något avseende avviker från vad 
köparen med fog kunnat förutsätta. Det tredje stycket fångar således upp 
förväntningar som inte framgår direkt av avtalet.120 Annorlunda uttryckt kan 
man säga att parternas avtal endast är en generell bestämning av köpobjektet 
och en preliminär uppräkning av befogade förväntningar.121 Felbedömningens 
huvudtema kan alltså sägas vara gränsdragningen mellan befogade och 
obefogade förväntningar.122  
 
Det är köparens förutsättningar vid köpet som är avgörande för bedömningen 
av vilka befogade förväntningar denna kan ha.123 Kopplingen till avtalstillfället 
får betydelse då den innebär att både köpare och säljare kan påverka 
förväntningarna lika länge som andra avtalsvillkor. För att generellt avgöra om 
en förväntning är befogad tar man hjälp av en fiktiv person, nämligen den 
förnuftiga köparen. Om förväntningen skulle delas av denna person i en 
motsvarande situation anses den vara befogad. Genom att se till att 
köpobjektet blir beskrivet på ett sätt i köpekontraktet som skulle ge en 
förnuftig köpare de avsedda förväntningarna, har parterna själva viss kontroll 
över felbedömningen.124 Ju bättre en säljare beskriver köpobjektet desto svårare 
är det för en köpare, att senare hävda att en förnuftig köpare hade haft andra 
förväntningar än vad som framgår av säljarens beskrivning. Att en säljare har 
möjlighet att genom köpekontraktet påverka en köpares förväntningar på 
köpobjektets beskaffenhet kan utläsas ur 17 § första stycket. Avtalsfriheten 
medför med andra ord att parterna själva disponerar över den beskrivning av 
köpobjektets beskaffenhet som blir underlag för den juridiska bedömningen. 
En noggrann beskrivning av köpobjektet innebär att en stor del av den risk 
som annars hade legat på köparen, om beskrivningen inte gjorts, istället förs 
över till säljaren.125 För att få en omfördelning av risken krävs således viss 
aktivitet från parternas sida. 
 
När köpobjektet inte beskrivits på ett ändamålsenligt sätt uppstår ofta 
svårigheter i felbedömningen. Det medför att beskrivningen måste tolkas för 
att man ska kunna bedöma om köparen haft fog för en viss förväntning. I 17 § 
andra stycket görs därför en icke uttömmande uppräkning av sådant som anses 
vara befogade förväntningar.126 Köpobjektet ska exempelvis enligt första 
punkten, vara ägnat för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet 
används, om inte annat följer av avtalet. 17 § andra stycket kan således sägas ha 

                                                
119 Kihlman (1999) s. 55. 
120 Håstad (2009) s. 77 ff. 
121 Jämför Sevenius (2013) s. 322. 
122 Jämför Kihlman (2014) s. 63. 
123 Jämför fjärde kapitlet 19 § jordabalken. I strikt juridisk mening sker felbedömningen genom 
en jämförelse av köparens befogade förväntningar vid avtalstillfället och köpobjektets 
beskaffenhet vid riskövergången, se 21 § köplagen. 
124 Kihlman (2014) s. 63. 
125 Kihlman (1999) s. 55 ff. 
126 Se 1988/89:76 s. 85. Se även Sacklén (1993) s. 818. 
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en utfyllande funktion om parternas avtal inte ger tillräcklig vägledning. Ett 
annat ändamål med bestämmelsen är att parterna inte behöver uttrycka 
självklarheter i avtalet. Köpobjektet ska vidare ha sådana basegenskaper som 
benämningen ger köparen fog att förvänta sig. En bil ska fungera som en bil så 
länge parterna inte avtalat om annat. Stadgandet avser emellertid endast 
köpobjektets funktion och inte dess kvalitet. En bil ska gå att köra men 
benämningen ”bil” säger inget om bilens komfort eller acceleration. I 
bestämmelsens andra till fjärde punkt behandlas vidare särskilda ändamål, 
prover och modeller samt förpackningar.127  
 

4.4.3 Säljarens uppgiftsansvar 

Enligt 18 § köplagen har säljaren ett så kallat uppgiftsansvar. Det innebär att 
säljaren kan bli ansvarig för fel om denna eller dennas medhjälpare före köpet, 
lämnat information om köpobjektets egenskaper som inte överensstämmer 
med faktiska förhållanden, och uppgifterna inverkat på köpet.  
 
Syftet med exempelvis marknadsföringsuppgifter är att gynna försäljningen och 
de är därför ofta ägnade att skapa befogade förväntningar hos köparen. Vid 
företagsförvärv är köparen på grund av den begränsade insynsmöjligheten, 
dessutom väldigt beroende av den information som säljaren tillhandahåller. 
Under de förhandlingar som föregår ett företagsförvärv lämnar säljaren i regel 
en stor mängd information till köparen, som denna sedan ska fatta sitt beslut 
på. Av denna anledning är det viktigt att köparen kan förlita sig på de uppgifter 
säljaren lämnar.  
  
Konsekvensen av uppgiftsansvaret är att säljaren kan bli ansvarig för fel utan 
att särskilt ha garanterat ett visst förhållande i köpekontraktet.128 Ett köpobjekt 
som avviker från de uppgifter eller den beskrivning som säljaren lämnat är 
felaktig enligt 17 § och 18 § köplagen. Ansvaret är oberoende av vad säljaren 
faktiskt känt till om förhållandena. Eftersom ansvaret är strikt spelar det heller 
ingen roll att säljaren varit i god tro om att de uppgifter som denna lämnade 
var korrekta.129 Regleringen ger alltså säljaren ett incitament för att endast 
lämna ut information som denna är säker på. Kan säljaren inte försäkra sig om 
att uppgifterna är korrekta ska de förses med en reservation eller så ska 
köparen informeras om att uppgifterna är osäkra.130 För att uppgiftsansvaret 
ska aktualiseras krävs att det finns ett adekvat orsakssamband mellan säljarens 
uppgifter om köpobjektet och köparens beslut att köpa.131 
 

                                                
127 Kihlman (2014) s. 69 ff. 
128 Det ska understrykas att regeln är dispositiv. I kommersiella förhållanden är det vanligt att 
köpekontraktet innehåller en integrationsklausul, som är tänkt att rama in garantier och 
utfästelser till köpekontraktet, se Sevenius s. 353.  
129 Hultmark (1992) s. 131.  
130 Se prop. 1988/89:76, s. 88. 
131 Hultmark (1992) s. 133. 
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4.4.4 Säljarens skyldighet att upplysa 

Som framgått av avsnitt 4.3 finns ett allmänt krav att parterna ska agera lojalt 
mot varandra i ett avtalsförhållande.132 Att vara lojal mot sin avtalspart ska 
dock inte förväxlas med en skyldighet att dela information. Så länge det inte 
görs på ett illojalt sätt har en part all rätt att utnyttja ett informationsövertag. 
Om informationen funnits tillgänglig för båda parterna torde det sällan röra sig 
om ett illojalt handlande. En säljare som underlåter att ge upplysningar om 
sådant som denna känner till och som köparen har fog att räkna med att bli 
upplyst om, kan dock i vissa fall ådra sig felansvar. Man talar i dessa 
sammanhang om att säljaren har en upplysningsplikt.133 Med begreppet 
upplysningsplikt avses säljarens skyldighet att upplysa köparen om negativa 
förhållanden kopplade till köpobjektet.134 Skyldigheten torde i första hand utgå 
från sådana förhållanden som säljaren haft faktisk kännedom om vid 
tidpunkten för köpet. Enligt Hultmark kan upplysningsplikten aktualiseras i två 
skilda situationer, dels när säljaren är medveten om ett visst förhållande och 
denna förstår att detta är av vikt för köparen, dels om säljaren har lämnat 
missvisande uppgifter eller felaktig information innan köpet. I det senare fallet 
har säljaren en så kallad korrigeringsplikt.135 Vissa i den juridiska litteraturen 
hävdar dock att säljarens upplysningsplikt är mer långtgående än så. Enligt 
deras mening skulle säljaren inte bara ha en skyldighet att upplysa om 
förhållanden som denna känner till, utan även för sådana som denna inte känt 
till. Detta skulle i praktiken i princip tvinga en säljare att själv genomföra en 
besiktning innan försäljningen.136 Det har också hävdats på sina håll att en 
säljare har en upplysningsplikt även då denna endast misstänker att det föreligger 
fel.137 Något entydigt svar på frågan hur pass långtgående säljarens 
upplysningsplikt ska vara finns dock inte. 
 
Man kan fråga sig hur riskfördelningen påverkas av att säljaren företar en egen 
undersökning av köpobjektet. Sacklén har ställt frågan om en säljare genom att 
vidta en egen företagsbesiktning samtidigt utökar sin upplysningsplikt.138 Ett 
jakande svar torde innebära att säljarens undersökning har en begränsande 
inverkan på köparens undersökningsplikt.  
 
Det ska understrykas att det i köplagen inte finns någon bestämmelse som 
uttryckligen anger, att säljarens vetskap om köpobjektets beskaffenhet ska 
läggas in i felbedömningen. Den enda bestämmelse i köplagen som ger en hint 
om ett sådant ansvar är 19 § första stycket, andra punkten. Enligt 

                                                
132 Se även exempelvis UNIDROIT artikel 1.7 om good faith and fair dealing samt 33 och 36 
§§ avtalslagen som bygger på en liknande avvägning. 
133 Begreppet är omdiskuterat. Håstad reserverar primärt begreppet till sådana situationer då 
säljarens tystnad vid vetskap är sviklig, ohederlig eller annars klandervärd, se Håstad (1992/93) 
s. 607 ff. 
134 I egentlig mening är det säljarens vetskap om såväl köparens förväntningar som dess 
felaktigheter som motiverar felansvar, snarare än att säljaren underlåtit att upplysa. Man kan 
därför ställa sig frågande till begreppet upplysningsplikt. Begreppet har emellertid kommit att 
bli vedertaget i den juridiska litteraturen, se Sacklén (1993) s. 826 samt Lindskog (1993) s. 114. 
135 Hultmark (1992) s. 112 ff. 
136 Hultmark (1992) s. 103. 
137 Hultmark (1992) s. 107. 
138 Sacklén (1993) s. 829. Se även Håstad (1992/93) s. 611 ff.  
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bestämmelsen har allmänna friskrivningar ingen verkan, om de rör 
omständigheter som säljaren kände till, och som köparen med fog kunde räkna 
med att bli upplyst om. Trots att det inte finns någon generell upplysningsplikt 
i köplagen, kan principiella skäl enligt Kihlman tala för att säljaren i 
undantagsfall kan bli ansvarig för avvikelser från obefogade förväntningar, på 
grund av att denna underlåtit att upplysa.139 Det har även hävdats att en säljare 
kan ha en skyldighet att upplysa enligt 17 § tredje stycket köplagen. Påståendet 
torde grunda sig i en extensiv tolkning av bestämmelsen, genom att en köpare 
även kan ha fog att att bli upplyst om vissa negativa sidor av köpobjektet.140 
För att upplysningsplikten ska aktualiseras krävs enligt såväl 17 § som 19 § 
köplagen att det föreligger ett orsakssamband mellan den uteblivna 
upplysningen och köpbeslutet.141 
 
Det ska påpekas att man vid felbedömningen sällan behöver lägga vikt vid om 
säljaren haft vetskap om avvikelser från köparens förväntningar. Det beror på 
att felbedömningen baseras på köpobjektets beskaffenhet och att köpobjektet 
kan vara felaktigt alldeles oavsett om säljaren haft kännedom om avvikelsen 
eller inte. I de fall köpobjektet avviker från köparens förväntningar och dessa 
inte är befogade, finns det emellertid anledning att undersöka vad säljaren haft 
för vetskap. Situationen kan illustreras genom ett fastighetsrättsligt exempel: 
fukt- och rötskador i äldre hus anses normalt ligga inom köparens risksfär på 
grund av att en förnuftig köpare inte förväntar sig att äldre hus är fria från 
sådana skador. En sådan riskfördelning ger köparen incitament att undersöka 
huset före köpet. Om säljaren däremot känner till att det finns fukt- och 
rötskador, men medvetet underlåter att förmedla detta till köparen med 
förhoppningen att denna inte ska observera skadorna, ligger det nära till hands 
att säljarens agerande strider mot tro och heder.142 I ett sådant fall torde 
köparen kunna göra gällande felpåföljder trots att förväntningarna varit 
obefogade.143 Motiven till att gynna köparen i denna situation är att säljaren 
handlat i ond tro.144 Köparens ställning i detta läge anses alltså mer 
skyddsvärd.145 
 
Det sagda kan illustreras med ytterligare ett exempel: vid förhandlade 
företagsförvärv kan man tänka sig att köparens förväntningar om målbolaget 
och dess verksamhet blir större av att säljaren håller inne information. Ett 
sådant agerande från säljarens sida skulle kunna medföra att en köpares tidigare 
obefogade förväntningar måste anses som befogade. I synnerhet torde detta 
gälla då säljaren har stor insynsmöjlighet i målbolaget och köparens antaganden 
varit tydliga för säljaren.146 I sådana fall är det enligt Sacklén tänkbart att man 

                                                
139 Kihlman (2014) s. 64 ff. 
140 Hultmark (1992) s. 105.  
141 Hultmark (1992) s. 118 ff. 
142 Jämför Forssman (2016) s. 144.  
143 Se Ramberg & Herre (2013) s. 219. 
144 Jämför NJA 2007 s. 86. Med ond tro menas att en part har vetskap om ett visst förhållande 
och vetskapen förändrar rättsläget. God tro beskriv som att viss vetskap skulle ha förändrat 
rättsläget men ingen av parterna har sådan vetskap. 
145 Jämför exempelvis NJA 1991 s. 808 där Högsta domstolen ålade säljaren felansvar på grund 
av att köpobjektet var sämre än köparen hade förutsatt (inte med fog förutsatt) och säljaren 
hade underlåtit att upplysa om de rätta förhållandena trots vetskap. 
146 Sacklén (1993) s. 828. 
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kan ålägga säljaren felansvar med direkt stöd av 17 § tredje stycket köplagen 
och behöver således inte företa någon bedömning av om köparen haft fog att 
räkna med att bli upplyst om förhållandet.147 Givetvis kan det också vara så att 
köparen inte kan dra några långtgående slutsatser utifrån säljarens tystnad och 
att köparens obefogade förväntningar därför fortfarande ska anses som 
obefogade. Om en säljare av en ren tillfällighet fått vetskap om köparens 
felaktiga antaganden om målbolaget, torde en köpare också kunna räkna med 
att bli upplyst om de rätta förhållandena. Vi rör oss här i gränslandet för de 
avtalsrättsliga ogiltighetsgrunderna om svek eller handlande i strid mot tro och 
heder.  
 
Det beskrivna ger en relativt bra bild av hur svårt det kan vara att dra en gräns 
mellan fall där säljaren bör ha en skyldighet att upplysa köparen och fall då 
denna inte har en sådan upplysningsskyldighet. Sacklén menar att man i 
bedömningen förmodligen bör ta utgångspunkt i de ändamålsöverväganden 
som ligger till grund för skyldigheten att upplysa. Ett viktigt ändamål är att den 
torde medverka till att färre köp ingås med, för köparen, felaktiga 
förväntningar. Ur samhällsekonomisk synvinkel är det önskvärt med en 
omfattande upplysningsplikt om den medför att resursutbytet i samhället bli 
mer effektivt. En nackdel med en omfattande upplysningsplikt är dock att 
säljarens intresse av att samla in och bearbeta ny information torde minska 
drastisk, vilket kan bidra till att fler köp istället ingås med felaktiga 
förväntningar från säljarens sida. I avgörandet av hur omfattande 
upplysningsplikten bör vara måste man således beakta och balansera båda 
dessa sidor.148 
 

4.4.5 Begränsningar i upplysningsplikten 

Det är relativt vanligt att företagsköpare vid sin undersökning av målbolaget 
påträffar förhållanden som är av sådan karaktär att de skulle kunna omfattas av 
säljarens upplysningsplikt. En köpare kan dock inte göra säljaren ansvarig för 
fel när det rör sig om sådant som denna får antas ha känt till vid köpet.149 
Enligt Sacklén kan en köpare endast undantagsvis med fog räkna med att bli 
upplyst om förhållanden som denna borde ha upptäckt vid en undersökning, 
men som denna av någon orsak inte brytt sig om. En köpare som saknar fog 
för sina förväntningar att bli upplyst kan inte göra gällande 19 § första stycket, 
andra punkten köplagen. Till saken hör dock att en säljare inte har någon 
möjlighet att bedöma vad köparen faktiskt har upptäckt eller inte upptäckt vid 
undersökningen. Att en köpare inte påpekat en väsentlig avvikelse, behöver 
nödvändigtvis inte betyda att en sådan avvikelse inte har påträffats i samband 
med undersökningen. Köparen kanske bedömer att möjligheten att få till en 
prisjustering av köpeskillingen på grund av det som påträffats är minimal vid 
förhandlingarna, men ser en större möjlighet att få till en prisjustering genom 
att istället påtala fel efter köpet. Att ålägga säljaren en upplysningsplikt i en 
sådan situation för sådant som köparen borde ha upptäckt vid undersökningen 

                                                
147 Se även 19 § första stycket, tredje punkten. 
148 Sacklén (1993) s. 829. 
149 Se 20 § första stycket köplagen. 
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eller kanske till och med upptäckte, vore mycket betungande för säljaren. Det 
sagda gäller så länge det inte varit uppenbart för säljaren att köparen vid sin 
undersökning faktiskt har förbisett ett väsentligt förhållande. Sacklén 
understryker dock att det i de flesta fall torde strida mot tro och heder, att trots 
vetskap om köparens misstag underlåta att ge upplysningar om förhållandet i 
fråga. Enligt 20 § andra stycket köplagen är detta ett krav för att köparen ska 
kunna åberopa fel, trots att det rör ett förhållande som denna borde ha 
upptäckt vid undersökningen. I detta avseende sammanfaller således 
bedömningen enligt 19 § första stycket, andra punkten med den som görs i 20 
§ andra stycket.150 
 

4.5 Köparens undersökning före köpet 

4.5.1 Allmänt  

Köparens undersökning av köpobjektet före köpet regleras i 20 § köplagen. 
Bestämmelsen bygger på den grundläggande principen att en köpare inte får 
åberopa fel som denna haft vetskap om före köpet. En viktig fråga för 
felbedömningen är alltså vilken vetskap en köpare har haft om ett visst 
förhållande eller en viss avvikelse. Huvudregeln i 17 § tredje stycket köplagen 
om att säljaren står risken för köparens befogade förväntningar gäller nämligen 
inte beträffande avvikelser som köparen känt till, oavsett om de är 
förnuftsmässiga och befogade. En förnuftig köpare kan givetvis inte ha fog att 
förutsätta att ett köpobjekt har en viss beskaffenhet, om denna vet om att 
beskaffenheten är en annan. Omständigheterna har då varit en del av köparens 
beslutsunderlag.  
 
Formuleringen i 20 § första stycket, ” måste antas ha känt till” ska tolkas som 
att det krävs faktisk kunskap om visst förhållande, dock ställs något lägre 
beviskrav än normalt på att köparen haft sådan kunskap.151  
Andra stycket i 20 § slår vidare fast att köparen kan få vetskap om köpobjektet 
genom att undersöka det. Om en köpare undersökt eller underlåtit att 
undersöka på säljarens uppmaning, får köparen ”inte såsom fel åberopa vad 
han borde ha märkt vid undersökningen”. Formuleringen ”borde ha märkt” 
antyder att köplagen ställer vissa kvalitetskrav på undersökningen och vad en 
köpare uppfattar. Det sagda innebär att säljaren inte står risken om köparen 
undgår vetskap på grund av exempelvis en slarvigt utförd undersökning.152  
 
Om säljaren uppmanar köparen att undersöka måste köparen följa 
uppmaningen eller ge en godtagbar anledning till att inte följa uppmaningen. I 
annat fall förlorar köparen sin rätt att åberopa fel mot säljaren. Det finns inget 
krav på att uppmaningen ska vara uttrycklig utan det är tillräckligt att 

                                                
150 Sacklén (1993) s. 829 ff. 
151 Prop. 1988/89:76, s. 94.  
152 Hultmark (1992) s. 175.  
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information om köpobjektet hålls tillgängligt för granskning.153 
Rättsverkningarna av en uppmaning måste bedömas utifrån vilken påverkan 
den kan anses ha på avtalsinnehållet. Avgörande för bedömningen är hur en 
förnuftig köpare i liknande situation som köparen skulle ha uppfattat 
uppmaningen. En klar och tydlig uppmaning begränsar i regel säljarens 
risksfär.154 
 
Genom att undersöka köpobjektet skaffar sig en köpare kunskap som denna 
tidigare inte haft. Kihlman menar därför att man lätt kan dra slutsatsen att en 
köpare begår en ”juridisk dumhet” genom att utföra en undersökning, 
eftersom en undersökning kan sägas begränsa köparens rättigheter. Han 
framhåller dock att denna slutsats är överdriven och att det snarare är så att 
varje köpare har anledning att skaffa sig kunskap om alla brister i köpobjektet 
som inte kommer att kunna åberopas mot säljaren. En köpare bör därför 
inrikta sin undersökning på att ta reda på om köpobjektet uppfyller de egna 
förväntningarna i sådana delar som ändå inte kan åberopas mot säljaren i 
köprättslig mening. Det är med andra ord viktigt att skilja mellan undersökning 
av förhållanden som säljaren kan bli ansvarig för och undersökning som görs 
gällande förhållanden som säljaren inte är köprättsligt ansvarig för.155  
 
Rättsverkan av en undersökning är att det som framkommit vid 
undersökningen inte kan åberopas mot säljaren i köprättslig mening.156 Som 
bekant kan dock säljarens vetskap också få betydelse för bedömningen. Om 
säljaren känt till felet, är det ovidkommande i riskfördelningshänseende att 
denna har uppmanat köparen att undersöka, eftersom säljare med onda 
avsikter annars hade gynnats. I köplagen kommer detta till uttryck genom 20 § 
andra stycket, där det görs undantag för situationer när säljaren har handlat i 
strid mot tro och heder. I första hand tar detta stadgande sikte på situationer 
när säljaren aktivt har försökt dölja en omständighet. Som nämnts torde en 
köpare dock i undantagsfall även kunna göra gällande fel när det rör 
omständighet som denna visserligen borde ha upptäckt men som säljaren 
förtigit.157 För att risken ska övergå på köparen när säljaren har vetskap krävs 
således att säljaren upplyser köparen om avvikelsen. När det gäller 
företagsförvärv kan detta ske exempelvis genom en så kallad bristdeklaration.158 
Köparens incitament till att göra en mer grundlig undersökning kan även 
påverkas av andra uppgifter som säljaren har lämnat.159 
 

                                                
153 Om parternas köpekontrakt innehåller en klausul om att köparen fått möjlighet att 
undersöka köpobjektet, bör den också ses som en uppmaning att undersöka, se Hultmark 
(1992) s.174 f. Se vidare kapitel 5. 
154 Kihlman med flera (2017) s. 219 ff. 
155 Kihlman med flera (2017) s. 219 ff. Jämför Hultmark (1992) s. 173. 
156 Sevenius (2011) s. 354.  
157 Kihlman med flera (2017) s. 219 ff. Jämför Forssman (2016) s. 144. 
158 Se avsnitt 6.4. 
159 Se exempelvis NJA 1996 s. 598 samt NJA 2016 s. 237. 
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4.5.2 Begränsningar i undersökningsplikten 

Om säljaren har lämnat särskilda utfästelser gällande köpobjektet eller om 
säljaren annars har lämnat utfästelser som köparen med fog kunnat utgå från 
som riktiga, får det betydelse för omfattningen på köparens undersökning. Det 
förekommer att ändamålet med sådana upplysningar från säljaren är att 
köparen ska befrias från undersökning av köpobjektet före köpet. I samband 
med företagsförvärv är det till exempel vanligt med omfattande säljargarantier. 
I den mån beskaffenheten framgår av garantin befrias köparen i regel från att 
undersöka. Även om ändamålet inte varit att befria säljaren från 
undersökningen, kan köparen enligt Ramberg & Herre i vissa fall ha fog för att 
underlåta att undersöka eller begränsa undersökningen. Så kan vara fallet om 
köparen exempelvis haft anledning till att göra så på grund av säljarens 
uppträdande eller uttalande.160  
 
 

                                                
160 Ramberg & Herre (2013) s. 223. 
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5 Besiktning av företag 

5.1 Inledning 

I föreliggande kapitel ska företagsbesiktningen undersökas ur ett köprättsligt 
perspektiv, som en del av ett obligationsrättsligt förhållande, nämligen 
företagsförvärvet. Kapitlet är framför allt inriktat på att undersöka vilka 
faktorer som påverkar omfattningen på köparens så kallade 
undersökningsplikt. 
 

5.2 Företagsbesiktningens rättsliga status 

5.2.1 Allmänt 

Företagsbesiktningen i den form som vi känner den idag, har endast funnits i 
svenskt näringsliv sedan 1990-talet och kan inte anses vara lika etablerad som 
exempelvis fastighetsbesiktningen eller fordonsbesiktningen. Den svagare 
förankringen till trots är företagsbesiktningen idag en accepterad och etablerad 
besiktningstyp.  
 
Det finns i dagsläget ingen lagstiftning som uttryckligen reglerar 
företagsbesiktning och eftersom tvister i kommersiella förhållanden vanligtvis 
avgörs genom skiljeförfarande, saknas i mångt och mycket även prejudikat på 
området.161 Bortsett från ett fåtal praktiskt inriktade handböcker och artiklar 
har ämnet behandlats sparsamt i den juridiska litteraturen. För att finna 
vägledning får man därför ofta hänföra sig till den rättspraxis som finns på 
besiktningsområdet i stort. Vilken rättslig status företagsbesiktningen har kan 
därmed sägas vara något oklar. Som vi ska se kan den dock få stor betydelse i 
köprättsligt hänseende eftersom den direkt eller indirekt, kan påverka 
riskfördelningen i en transaktion.  
 
Vilken rättslig status företagsbesiktningen ska ges är ofta något som parterna 
reglerar i köpekontraktet.162 Köpekontrakt brukar normalt innehålla villkor om 
att sådant som köparen kunnat märka vid en undersökning, i princip inte får 
åberopas mot säljaren efter köpet.163 Om köpekontraktet inte innehåller ett 
sådant villkor eller annars är ofullständigt i detta avseende, kan 20 § köplagen 
tillämpas.164  
 

                                                
161 Här bortses från börsrättsliga regler.  
162 Sevenius (2013) s. 316. 
163 Jämför 20 § andra stycket köplagen. 
164 Ramberg & Herre (2013) s. 221. 
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5.2.2 Är företagsbesiktning sedvänja? 

I den juridiska debatten har det hävdats att en köpare av företag i likhet med 
vad som gäller inom fastighetsrätten skulle ha en skyldighet att undersöka 
köpobjektet utan uppmaning från säljaren.165 Vissa menar till och med att 
företagsbesiktningen vid företagsförvärv är obligatoriskt.166 Det sagda anses 
gälla framför allt vid förvärv av aktiebolag som inte har sina aktier noterade på 
börs eller marknadsplats.  
 
I förarbetena till 1 § andra stycket avtalslagen beskrivs sedvänja som ”gängse 
skick och bruk” eller ”gängse uppfattning”. För att räknas som sedvänja ska 
det röra sig om något som parterna på den föreliggande marknaden inrättar sig 
efter naturligt. En sedvänja kan annorlunda uttryckt sägas vara ett 
handlingsmönster som har fått en vid spridning och som beaktats så länge att 
det har accepterats som den ordning som normalt tillämpas.167 
 
Den rättsliga grunden för påståendet att företagsbesiktning skulle utgöra 
sedvänja är något oklar men torde grunda sig i 20 § andra stycket köplagen.168 
Motsvarande bestämmelse i fjärde kapitlet 19 § andra stycket jordabalken 
stadgar uttryckligen att fastighetsköpare har en undersökningsplikt och är en 
kodifiering av praxis på området.169 Sevenius har med utgångspunkt i den 
undersökningsplikt som vuxit fram inom fastighetsrätten, argumenterat för att 
det inte är uteslutet att den praktiska utvecklingen kan få samma verkningar 
inom företagsbesiktningen.  
 
Både Hultmark och Sacklén har de lege ferenda framhållit att det vid 
företagsförvärv skulle vara lämpligare om köparen hade en undersökningsplikt 
utan uppmaning från säljaren.170 Sevenius har inte direkt invänt mot denna 
mening men har argumenterat mot att det skulle finnas en obligatorisk 
undersökningsplikt. Han menar att det framför allt finns två saker som talar 
emot en sådan rättsutveckling. Det ena är att alla företagsförvärv inte innefattar 
en besiktning och man kan därför inte säga att den är allmänt bruk eller 
branschpraxis.171 Någon sedvanerättslig regel kan inte utvecklas i ett sådant 
läge.172 Något som också talar mot att företagsbesiktning skulle vara 
obligatorisk är köplagens bestämmelse om säljarens ansvar för köparens 
befogade förväntningar. Sevenius menar att bestämmelsen om köparens 
befogade förväntningar och undersökningsplikten inte logiskt går att 
kombinera eftersom reglerna konsumerar varandra. Han menar därför att en 
obligatorisk undersökningsplikt vid företagsförvärv varken skulle göra 

                                                
165 Jämför fjärde kapitlet 19 § jordabalken. För lös egendom finns ingen sådan skyldighet 
lagfäst, se prop. 1988/89:76 s. 94. 
166 Forssman (2016) s. 137 samt Sevenius (2007) s. 504 ff.  
167 Bernitz med flera (2014) s. 164 f. 
168 Eftersom undersökningen genomförs i eget intresse är det ingen ”plikt” i strikt mening. 
Den enda påföljden som inträder om köparen försummar sin undersökningsplikt är att denna 
går miste om att åberopa vissa fel, se Kihlman (1999) s. 37 samt Kihlman (2014) s. 25. Se även 
Hultmark (1992) s. 173. 
169 Jämför Ramberg & Herre (2013) s. 219 ff. 
170 Hultmark (1992) s.175 och s. 246 samt Sacklén (1993) s. 832. 
171 Att företagsbesiktning ibland utesluts kan bero på till exempel tidsbrist eller av sekretesskäl. 
172 Sacklén är dock av annan uppfattning, se Sacklén (1993) s. 832. 
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tillämpningen mer praktisk eller klargöra rättsläget i någon mening.173 Sevenius 
har dock på senare tid uttalat att den enskilt mest betydande förändringen som 
skett av transaktionsprocessen under senare år, är att företagsbesiktning blivit i 
stort sett standard.174 Vad han grundar detta uttalande på framgår dock inte. 
 
Sandström har understrukit att det inte finns någon generell 
undersökningsplikt enligt köplagen, men menar att eftersom avtalsfrihet råder 
så kan man tänka sig att sedvänjor om besiktning av vissa typer av varor kan 
växa fram. En ”tendens i denna riktning” finns enligt honom vid förvärv av 
privata aktiebolag.175  
 

5.3 Insynsmöjlighetens betydelse för parternas 
positioner 

Insynsmöjligheten är generellt mycket begränsad i aktiebolag. Inför ett 
företagsförvärv är det vanligt förekommande att den som vill få tillgång till 
information är en för målbolaget utomstående person, det vill säga en person 
som vid tidpunkten varken har inflytande eller ägarintresse i bolaget. 
Insynsmöjligheten i målbolaget kan få betydelse för såväl köpare som säljare i 
flera viktiga köprättsliga avseenden. Ur ett säljarperspektiv styr den till exempel 
vilka garantier en säljare är beredd att lämna. Insynsmöjligheten styr också 
vilken vikt som kan läggas vid utfästelser som görs om målbolagets skick och 
ställning. Från köparens perspektiv ger en mer omfattande insynsmöjlighet 
bättre förutsättningar för att utföra en noggrann företagsbesiktning innan 
köpet.176  
 
Som framgått av kapitel 4 har en säljare en så kallad upplysningsplikt för sådant 
som denne känner till och förstår är av betydelse för köparen. Vad en säljare 
känner till påverkas av vilken insynsmöjlighet denna har. I regel torde 
upplysningsplikten minska i omfattning i takt med minskad insynsmöjlighet. 
En säljare utan insynsmöjlighet kan dock fortfarande lämna uttalanden om 
bolaget som är ansvarsgrundande. Kände köparen till att säljaren saknade insyn 
om en viss omständighet torde bedömningen emellertid bli en annan. Det bör 
understrykas att när det gäller företagsförvärv som avser överlåtelser av 
samtliga aktier i ett målbolag anses säljaren i regel alltid ha full insynsmöjlighet.  
 
Bortsett från uppgifter i offentliga register måste en köpare alltid erhålla 
säljarens samtycke för att få insyn. Nämnda situation torde skapa en stark 
lojalitetsförpliktelse för säljaren gentemot köparen och köparen bör i regel 
alltid kunna fästa tillit till säljarens lämnade uppgifter.177   
 
                                                
173 Sevenius (2002/03) s. 466 ff. 
174 Sevenius (2007) s. 499.  
175 Sandström (2017) s. 157. 
176 Hultmark (1992) s. 30 ff. Jag utgår i uppsatsen ifrån att köparen saknar så kallad självständig 
insynsmöjlighet. Med detta menas att köparen har insynsmöjlighet på grund av 
kontrollägarskap eller insynsrätt genom aktieägaravtal eller bolagsordning. Insynsmöjlighet kan 
också föreligga genom styrelsepost eller genom anställning som VD eller liknande.  
177 Hultmark (1992) s. 33.  
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5.4 Ett särpräglat undersökningsobjekt 

Det har tidigare påpekats att aktien som köpobjekt är komplex och 
svårdefinierad. Komplexiteten ligger bland annat i att aktien representerar 
något så diffust som en andel i en underliggande verksamhet. En verksamhet 
inrymmer normalt olika tillgångar som leverantörsavtal, fodringar, 
anställningsavtal, kundrelationer men även skulder och förpliktelser av olika 
slag.178 Eftersom ett aktiebolag sällan är helt likt ett annat går det inte att 
generellt ange vad som avses med ”den underliggande verksamheten”. Detta 
ger en helt unik riskbild och skapar problem vid bestämmandet av om ”varan” 
ska anses som felaktig. En relevant fråga är därför vilka befogade förväntningar 
en köpare kan ha på ett sådant obestämt köpobjekt.179 

5.5 Befogade förväntningar på företag 

5.5.1 Den förnuftiga företagsköparen 

Vad som avses med befogade förväntningar framgår inte uttryckligen av 
köplagen. Vid bedömningen av befogade förväntningar på företag hamnar 
”den förnuftiga köparen” därför åter i centrum.180 Utgångspunkten för 
bedömningen är alltså vad denna fiktiva person hade haft för förväntningar på 
målbolaget i en liknande situation. I den juridiska litteraturen har dock 
ifrågasatts om man över huvud taget kan tala om befogade förväntningar på 
aktiebolag och således om 17 § tredje stycket köplagen ens går att tillämpa i 
dessa fall.181   
 

5.5.2 Problemet med att finna en jämförelsenorm 

Frågan om man kan ha befogade förväntningar på aktiebolag har diskuterats 
relativt flitigt.182 I doktrinen har påpekats att det är mycket svårt att generellt 
säga vad som är ”normalt” i en kommersiellt driven verksamhet. Det hänger 
bland annat ihop med köpobjektets unika beskaffenhet. Ett företag är inte det 
andra likt, inte ens om man jämför företag av samma storlek, i samma bransch 
och verksamhetsgren. Att på ett generellt plan tala om befogade förväntningar 
på företag bör därför göras med stor försiktighet.  
 
Beträffande enskilda fysiska tillgångar i ett företag kan den köprättsliga 
felbedömningen vanligtvis göras utan större problem. Köplagen är väl 
anpassad till bedömningar av faktiska fel i fysiska tillgångar. Det beror till stor 
del på att det i dessa fall sällan är några problem att finna en lämplig 
                                                
178 Sacklén (1993) s. 812. Jämför Knabe (1989) s. 81 och Sandström (2017) s. 150.  
179 Här måste skiljas mellan förhandlade aktieköp och börsköp. Vid börsköp kan köparen 
knappast förvänta sig mer än att få aktier av ett visst slag i ett visst företag, se Kihlman (1999) 
s. 195.  
180 Se avsnitt 4.4.2. 
181 Se Sevenius (2007) s. 503. Jämför Håstad (2009) s. 73. 
182 Frågan har behandlats av exempelvis Sevenius, Hultmark, Håstad och Lindskog, se till 
exempel Lindskog (1993) s. 104 f. 
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jämförelsenorm utanför köpekontraktet. När det kommer till immateriella 
värden som exempelvis varumärken, goodwill, specialistkompetens och så 
vidare är det däremot inte lika lätt att hitta en bra jämförelsenorm utanför vad 
som framgår av parternas kontrakt. Ett företags värde grundas inte enbart på 
de enskilda tillgångarna, utan baseras snarare på ett samspel mellan dess 
tillgångar och övriga egenskaper, som kan vara av intresse för köparen. 
 
Ett centralt problem med att hitta en lämplig jämförelsenorm ligger även i att 
ett företag med aktiv verksamhet är under ständig förändring. Medarbetare 
anställs och sägs upp, fordringar uppstår och betalas, företagsledningen 
beslutar i olika frågor som förändrar verksamheten och så vidare. Det innebär 
att ett specifikt köpobjekt inte är detsamma från en dag till en annan.183  
 
Sådana egenskaper som inte framgår av köpekontraktet och som heller inte 
anses vara befogade förväntningar faller utanför säljarens risksfär. I köprättslig 
mening räknas sådana avvikelser inte ens som fel. Eftersom en säljare således 
endast står risken för en minimal del av ett företags egenskaper, utan att denna 
gjort särskilda utfästelser, innebär det att köplagen tilldelar köparen en 
omfattande risksfär. Fördelningen av risken mellan köpare och säljare är som 
bekant dock inte statisk, utan påverkas av vilka åtgärder parterna vidtar i 
transaktionsprocessen. Företagsbesiktningen är typiskt sätt en sådan åtgärd 
som påverkar riskfördelningen.184 
 

5.5.3 Grundläggande egenskaper hos företag 

En sammanhängande fråga med den om befogade förväntningar är om ett 
företag kan sägas ha grundläggande egenskaper. I den juridiska litteraturen och 
rättspraxis har gjorts försök att precisera vad som på ett generellt plan kan 
utgöra grundläggande egenskaper i företag. Enligt dessa uttalanden torde en 
köpare kunna utgå från 
 

• att målbolaget innehar de nödvändiga tillstånd och myndighetsbeslut 
som krävs för att bedriva verksamheten,185  

• att målbolaget följer god redovisningssed enligt gällande 
redovisningslagstiftning som årsredovisningslagen (1995:1554) och 
bokföringslagen (1999:1078),186 

• att målbolaget följer den lagstiftning som är central för 
näringsverksamheten, exempelvis bestämmelser inom 
associationsrätten, arbetsrätten och skatterätten, 

• att omsättningsfördelning är jämnt fördelad,187  

                                                
183 Sevenius (2011) s. 351 ff. 
184 Jämför Sacklén (1993) s. 822 samt Johansson (1990) s. 94. 
185 Se NJA 1961 s. 330 som gällde en överlåtelse av en caférörelse. Säljaren hade muntligen vid 
förhandlingarna informerat köparen om att rörelsen hade tillstånd att ha öppet viss tid. Det 
visade sig dock senare att något sådant tillstånd inte fanns och köparen fick därför rätt att häva. 
Se även Håstad (2009) s. 138 samt Johansson (1990) s. 96. 
186 Se Johansson (1990) s. 94 och Forssman (2016) s. 117 samt skiljedom från Stockholms 
Handelskammares Skiljedomsinstitut från den 15 december 2006. 
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• att säljaren är rättmätig ägare till aktierna.188 
 
Det har dock sagts att de nämnda egenskaperna inte gäller helt undantagslöst. 
Exempelvis framhålls att god redovisningssed inte är någon fastställd standard 
och i princip inte går att fastslå på en objektiv nivå. Det är tvärtom ett 
komplext och föränderligt normsystem som tillåter andra redovisningssätt. Om 
man bortser från den mest elementära bokföringen blir det därför lätt 
missvisande att prata om god redovisningssed som en grundläggande 
egenskap.189 Även om man sluter sig till att det finns grundläggande egenskaper 
i ett aktiebolag så bör man således vara försiktig. Sacklén har påpekat att en 
köpare på grund av köplagens undersökningsplikt i många fall bör företa 
åtminstone en översiktlig genomgång även av de ovan uppräknade 
egenskaperna. Vid iakttagelser som skapar osäkerhet om ett visst förhållande 
bör undersökningen dessutom utökas.190 Även om man inte reservationslöst 
kan utgå från de nämnda egenskaperna så ger uttalandena trots allt besked om 
att lagstiftning, praxis och doktrin inte absolut utestänger att det kan finnas 
objektiva grundläggande egenskaper hos ett aktiebolag som en säljare typiskt 
sett står risken för och som en köpare kan ha befogade förväntningar på.191 De 
nämnda egenskaperna torde därför kunna ses som ett utgångsläge för 
avgörandet av företagsbesiktningens omfattning.192  
 
För sådana egenskaper som inte kommit till uttryck i parternas köpekontrakt 
och som heller inte är befogade förväntningar står köparen alltid risken. I 
doktrinen har även gjorts försök att ange förväntningar som typiskt sett faller 
inom köparens risksfär. Köparen kan givetvis ha förväntningar även på dessa 
egenskaper men i regel ses de då inte som befogade i köplagens mening. 
Följande egenskaper ligger enligt den juridiska litteraturen normalt inom 
köparens risksfär: 

• Antaganden om målbolagets värde och finansiell information som siar 
om framtiden, till exempel säljprognoser och budgetar.193    

• Antaganden om värdet på olika tillgångar i målbolaget. 
                                                                                                                        
187 I NJA 1974 A 4 ansåg majoriteten i Högsta domstolen (tre justitieråd) att en köpare av en 
mindre åkerirörelse inte hade någon undersökningsplikt beträffande omsättningens storlek vid 
tidpunkten för köpet. Köparen hade således fog för uppfattningen att omsättningen var jämt 
spridd. Minoriteten i Högsta domstolen var av motsatt uppfattning. 
188 Säljarens så kallade hemulsansvar följer av 41 § köplagen. Sevenius (2013) s. 333 samt 
Hultmark (1992) s. 172.  
189 Sevenius (2002). 
190 Sacklén (1993) s. 832 f. 
191 Jämför Hultmark (1992) s. 183. 
192 Sevenius (2007) s. 502 ff.  
193 Se årsskrift 1986 för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, s. 47. Tvisten rörde 
överlåtelse av en rörelse som efter tillträde visade sämre resultatutveckling än väntat, baserat på 
resultatrapporterna. Prognoser som hade lagts fram under förhandlingarna infriades inte heller. 
Det visade sig senare att resultatrapporterna varit felaktiga. Skiljenämnden uttalade att ”budgets 
och prognoser är givetvis alltid behäftade med osäkerhet”. Köparen tillerkändes ersättning 
endast till viss del av det yrkade beloppet. Nämnden motiverade detta genom att göra skillnad 
på säljarens framtidsbedömningar (prognoser och budgetar) och säljarens felaktiga 
resultatrapportering. Köparen fick endast ersättning för det sistnämnda felet. Även om 
skiljedomen är ett bra riktmärke bör man vara försiktig med att ge den generell räckvidd. Detta 
eftersom parterna kan förändra riskfördelningen mellan sig genom sina aktiviteter och 
bedömningen måste därför göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Se även 
Sevenius (2002). 
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• Vilka synergieffekter företagsförvärvet kommer leda till samt vilken 
marknadsposition som kommer att uppnås.194  

 
Dessa egenskaper kan endast i undantagsfall hamna inom säljarens risksfär, 
baserat på en generell bedömning av företagsförvärvet.195 
 

5.6 Undersökningspliktens omfattning 

5.6.1 Företagsbesiktningens inriktning och 
omfattning 

Utgångspunkten för företagsbesiktningens betydelse i svensk rättsordning är 
köplagen.196 Förutsatt att det finns en undersökningsplikt, är en relevant fråga 
hur pass omfattande en undersökning måste vara för att köparen inte ska gå 
miste om möjligheten att åberopa fel. Vidare är det intressant att närmare 
undersöka vad som måste undersökas. Köplagen ger inget besked i frågan men 
i doktrin och till viss del rättspraxis, har gjorts försök att ange sådana faktorer 
som generellt styr vad som ska undersökas och hur omfattande 
undersökningen ska vara. Beträffande företagsbesiktningens omfattning har 
Sevenius uttalat att: 
 

”[K]öparen ska företa en besiktning med den omfattning och inriktning 
som en skäligen aktsam köpare skulle företagit under de rådande 
omständigheterna i det enskilda fallet”.  

 
Undersökningsplikten vid företagsförvärv kan uppstå på ett generellt eller mer 
specifikt plan. Om säljaren exempelvis uppmanar köparen att kontrollera att en 
viss tillgång har bokförts till rätt värde torde undersökningsplikten vara 
begränsad till just detta förhållande. Om undersökningsplikten däremot 
uppstår genom att köparen till exempel själv initierar en besiktning är det mer 
oklart hur omfattande undersökning som ska göras. För att kunna bedöma hur 
omfattande undersökningen ska vara måste man således granska hur 
undersökningsplikten/besiktningen har aktualiserats.197 Vidare har en rad andra 
omständigheter betydelse som ska redogöras för nedan i avsnitt 5.6.3 – 5.6.8. 
 
Det finns primärt fyra sätt varpå en företagsbesiktning kan aktualiseras, 
nämligen genom säljarens eller köparens initiativ, på objektiva grunder eller 
genom god sed i branschen.198  
 

                                                
194 Sevenius (2011) s. 352 se även Johansson (1990) s. 81 och Hultmark (1992) s. 171. 
195 Sevenius (2007) s. 504. 
196 Se 20 § köplagen samt Sevenius (2007) s. 502. 
197 Hultmark (1992) s.179. 
198 Sevenius (2013) s. 326. 



 44 

5.6.2 På vilka sätt kan undersökningsplikten 
aktualiseras? 

5.6.2.1 Säljaren uppmanar att undersöka 
En säljare har ett starkt köprättsligt intresse av att låta en köpare företa en 
besiktning eftersom säljaren då inte behöver stå risken för fel som borde ha 
upptäckts.199 De sätt säljaren förfogar över för att initiera en undersökning är 
att antingen tillhandahålla köparen viss information, alternativt genom att 
uppmana köparen att undersöka en viss egenskap. På vilket sätt uppmaningen 
sker har rättslig relevans. För att omfördela risken till köparen ska det klart 
framgå att uppmaningen sker med avsikt att säljaren vill göra sig fri från ansvar 
för eventuella avvikelser. Är säljarens avsikt otydlig kan det medföra att 
säljarens risksfär förblir oförändrad trots uppmaningen. En sporadisk 
rundvandring i målbolagets verksamhet i samband med ett påbörjat 
företagsförvärv torde exempelvis inte anses som en uppmaning att undersöka i 
köprättslig mening.200 
 
En köpare som inte följer säljarens uppmaning utan godtagbar anledning är 
enligt köplagen förhindrad att åberopa fel som denna borde ha märkt vid en 
undersökning.201 När köpobjektet är ett företag har Forssman hävdat att det 
torde vara mycket svårt för en köpare att hitta en godtagbar anledning till att 
inte utföra en undersökning.202 Hultmark menar däremot att det kan finnas 
flera godtagbara anledningar. Som exempel nämner hon att undersökningen 
kan vara särskilt kostsam och besvärlig, till exempel genom att köpobjektet 
finns på en ort långt bort från köparen. Vidare anger hon att det kan finnas 
situationer då köparen inte får tillåtelse av säljar- eller målbolaget att 
genomföra en kontroll av vissa egenskaper. Som ska redogöras för senare kan 
även garantier och utfästelser som lämnats av säljaren vara en godtagbar 
anledning till att inte undersöka.203  
 

5.6.2.2 Köparen initierar själv undersökningen 
En köpare som på eget initiativ utför en företagsbesiktning gör normalt detta 
för att denna vill bekräfta sina motiv och målsättningar med att förvärva 
målbolaget i fråga. Det rör sig då ofta om egenskaper där avvikelser vanligtvis 
skulle betraktas som obefogade i köprättslig mening. Eftersom köparen redan 
står risken för dessa sker därför ingen riskförskjutning. Ur praktisk synvinkel är 
det emellertid i princip omöjligt att styra en besiktning så att den enbart 
omfattar egenskaper som räknas till obefogade förväntningar. Årsredovisningar 
och finansiell dokumentation innehåller exempelvis information som ligger till 
grund för köparens värdering. En köpare torde som bekant inte kunna ha 

                                                
199 Se 20 § köplagen. 
200 Sevenius (2013) s. 326 ff. Se även Hultmark (1992) s. 174 ff. 
201 Se 20 § andra stycket köplagen. 
202 Forssman (2016) s. 137.  
203 Hultmark (1992) s. 178. Jämför även Ramberg & Herre (2013) s. 220 samt NJA 1988 s. 335 
där en köpare som befann sig på annan ort än köpobjektet inte ansågs skyldig att följa säljarens 
uppmaning att undersöka. 
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befogade förväntningar på sådan information.204 Dessa underlag innehåller 
emellertid även data som måste lämnas enligt lagkrav och kan därför även vara 
uppgifter som en köpare kan grunda befogade förväntningar på. Detta innebär 
att en köpare ofta måste genomföra en besiktning av sådan information trots 
att det kan medföra att risk omfördelas.205  
  

5.6.2.3 Undersökningen initieras på objektiva grunder 
En besiktning kan även initieras på objektiva grunder.206 Påståendet har 
kopplingar till jordabalkens regler om fastighetsköp. En fastighetsköpare har 
en undersökningsplikt baserad på fastighetens skick, den normala 
beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet.207 
Trots att de nämnda omständigheterna inte är direkt tillämpliga vid 
företagsförvärv ger de en hint om att en företagsköpare noga bör överväga om 
det kan finnas anledning att initiera en företagsbesiktning på objektiva grunder. 
Sådana objektiva grunder kan vara till exempel att ett företag redovisat förlust 
under de senaste åren eller att det expanderat kraftigt på kort tid. Denna typ av 
omständigheter ligger nämligen i gränslandet för befogade respektive 
obefogade förväntningar.208  
 

5.6.2.4 God sed 
I den juridiska litteraturen har hävdats att det idag mer eller mindre följer av 
god sed att en besiktning ska genomföras vid företagsförvärv av viss dignitet.209 
Detta bekräftas till viss del av företeelsens expansion inom svenskt 
näringsliv.210 Att företagsbesiktningen följer av god sed ska emellertid inte 
sammanblandas med påståendet om att undersökningsplikten följer av 
sedvänja.211 
 

5.6.3 Köparens misstanke om avvikelse 

Som nämnts i avsnitt 5.6.2.3 kan objektiva grunder föranleda en köpare att i 
vissa fall själv initiera en undersökning av målbolaget. Objektiva grunder kan 
följaktligen även påverka undersökningens omfattning. 
 
För att köparens vetskap ska begränsa dennas rätt att åberopa fel krävs som 
utgångspunkt faktisk kännedom hos köparen.212 Det är dock inte riktigt klart 
hur en köpare bör agera då denne endast misstänker att det finns avvikelser i 
befogade förväntningarna. En intressant fråga är om en sådan misstanke kan 

                                                
204 Se avsnitt 5.5.3. 
205 Hultmark (1992) s. 173 ff. 
206 Jämför NJA 1986 s. 670 I. En köpare ska hålla sig informerad om vanliga fel i objektstypen 
som denna är i begrepp att köpa.  
207 Se fjärde kapitlet 19 § jordabalken. Se även avsnitt 5.2.2. 
208 Jämför avsnitt 5.6.3. 
209 Se avsnitt 3.6.1. 
210 Sevenius (2013) s. 327 f. Se även Hultmark (1992) s. 182. 
211 Se diskussion om sedvänja i avsnitt 5.2.2. 
212 Se 20 § första stycket. 
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påverka undersökningens omfattning.213 Enligt förutsättningsläran kan en 
köpare inte åberopa en omständighet om denna varit medveten om en 
osäkerhet i ett visst förhållande. Enligt förutsättningsläran torde alltså en 
köpare vid misstanke tvingas att genomföra en besiktning för att uppfylla sin 
undersökningsplikt. En köpares eventuella culpa påverkar dock inte 
bedömningen enligt 20 § första stycket köplagen och det är således inte helt 
klart vad som gäller när köparen endast misstänker en avvikelse. Frågan kan 
inte besvaras generellt utan måste bedömas utifrån omständigheterna i det 
enskilda fallet. Om köparen till exempel vid en ytlig genomgång av målbolaget 
påträffar saker som leder till misstankar kan detta innebära att köparen måste 
utöka sin undersökning. Även objektiva omständigheter kan föranleda 
misstankar. Ett litet onoterat aktiebolag kräver ofta en noggrannare 
undersökning än ett stort bolag eftersom det senare i regel har andra resurser 
för intern kontroll. Om målbolaget är illa skött eller köparen känner till att det 
gått med förlust en längre tid torde undersökningen också utökas. Vidare kan 
sägas att om en köpare till exempel får reda på att det finns skadeståndskrav 
riktade mot målbolaget eller att redovisningen i vissa delar inte följer god 
redovisningssed kan omfattningen av undersökningen påverkas.214 Enligt 
Hultmark bör man skilja mellan fall som rör misstanke kopplade till köparens 
befogade förväntningar och misstanke som rör parternas avtalsvillkor. Hon 
menar att undersökningsplikten borde inträda i det förra fallet men inte i det 
senare.215 
 
Vilka misstankar som ska leda till en utökad undersökning är således en svår 
avvägning. Eftersom en köpare som underlåter att undersöka trots kännedom 
om en avvikelse i befogade förväntningar själv får stå risken, bör en köpare 
många gånger ta det säkra före det osäkra och genomföra en noggrann 
besiktning.216  
 

5.6.4 Informationens tillgänglighet 

En given omständighet för att bedöma besiktningens omfattning är 
informationens tillgänglighet. Den information som inte finns tillgänglig kan 
gärna inte omfattas av undersökningen. Det kan finnas praktiska, rättsliga och 
logiska anledningar till varför information inte görs tillgänglig för köparen. Att 
ge köparen fullständig tillgång till all information i målbolaget skulle 
exempelvis medföra att transaktionsprocessen utsträcktes, i de flesta fall mer 
än nödvändigt. Den rättsliga anledningen till att inte lämna ut information kan 
vara att viss information helt enkelt inte kan lämnas ut av juridiska skäl. Det är 
en svår avvägning för säljaren hur pass stor insyn i målbolaget köparen ska ges. 
Vid företagsförvärv ges köparen i regel större insyn än vid förvärv av mindre 
aktieposter. Det förekommer dock även vid företagsförvärv att säljaren inte 
kan ge köparen den insyn som denna begär. Orsaken kan vara till exempel 

                                                
213 I praktiken löses detta ofta genom att köparen istället för att genomföra en 
företagsbesiktning, förhandlar med säljaren om prisjustering eller garantier. På så sätt kan 
risken fördelas i förhållande till ovissheten. 
214 Hultmark (1992) s. 182. Se även Sevenius (2013) s. 327. 
215 Hultmark (1992) s.177. 
216 Sevenius (2013) s. 327. Se även Hultmark (1992) s. 175. 
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rädslan för att röja företagshemligheter eller annan konfidentiell information 
som kan skada målbolaget i fel händer.217 Det finns även en logisk gräns för 
vilken information som kan lämnas ut. Budgetar, prognoser och affärsplaner är 
i stort baserade på antaganden om framtiden och dess värde som 
beslutsunderlag kan därför ifrågasättas så länge de inte förenas med uttryckliga 
garantier.218  
 
När man bedömer vad en köpare ”borde ha märkt” måste beaktas vilka 
möjligheter som faktiskt funnits för att genomföra en noggrann undersökning. 
Undersökningsplikten i 20 § torde exempelvis omfatta en kontroll av att 
räkenskaperna ger en rättvisande bild av målbolagets ekonomiska ställning. 
Om undersökningsplikten även omfattar exempelvis kontroll av att målbolaget 
har erforderliga myndighetstillstånd för att bedriva verksamheten är dock mer 
oklart.219 Ett argument för att myndighetstillstånd ska omfattas av 
undersökningsplikten är att myndighetstillstånd och liknande normalt finns 
tillgängliga för allmänheten via den beslutande myndigheten. Trots att sådana 
handlingar i regel är allmänna kan vara praktiskt svårt för en köpare att göra en 
fullständig kontroll av alla tillstånd som krävs för en viss verksamhet. En 
köpare torde därför inte ha någon skyldighet att göra en sådan kontroll.220 
 

5.6.5 Informationens kvalitet och kvantitet  

Informationens kvalitet kan också ha betydelse för att avgöra hur omfattande 
undersökning som behöver göras.221 Vissa typer av handlingar som köparen får 
ta del av bygger på information som plockats ur sitt sammanhang och 
sammanfattats till en förenklad version. I sammanfattningar, rapporter och 
dylika handlingar finns det alltid en överhängande risk för att viktiga detaljer 
försvinner i mängden. Om en viss information omfattas av köparen 
undersökningsplikt torde således delvis få avgöras utifrån kvalitén på det 
tillhandahållna materialet. Om materialet som tillhandahålls är väldigt 
omfattande och tiden är knapp påverkar det också omfattningen.222  
 
Ytterst handlar det dock om den individuella fattningsförmågan och kunskapen 
hos de inblandade aktörerna i målbolaget, besiktningsbolaget och köparbolaget. 
Besiktningen omfördelar risk från säljaren till köparen endast om säljaren 
lämnat information som förmedlat kunskap till köparen. Av denna orsak finns 
skäl för säljaren att i viss mån ge köparen möjlighet att ange i vilken form 
denna vill ha informationen.223  
 

                                                
217 I såväl ABL som annan lagstiftning finns regler som hindrar utlämnande av information, se 
exempelvis sjunde kapitlet i ABL. 
218 Sevenius (2013) s. 328 f samt Hultmark (1992) s. 180 ff. 
219 Se avsnitt 5.5.3. 
220 Hultmark (1992) s. 180. Jämför med vad som sagts om NJA 1961 s. 330 i avsnitt 5.5.3. 
221 Jämför NJA 1955 s. 75.  
222 Jämför Svea Hovrätt T 8678-11. Se även Forssman (2016) s. 137 ff. 
223 Sevenius (2013) s. 329 f. 
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5.6.6 Köparens kunskap 

I regel ställs högre krav i kommersiella förhållanden än vad som gäller i 
exempelvis ett konsumentfall. Eftersom företagsförvärv i regel alltid är 
kommersiella innebär det att kraven är relativt höga på en köpares 
undersökning av målbolaget. Mer konkret innebär detta att det finns krav på 
att köparens besiktning ska uppfylla ett visst mått av objektiv skicklighet. Som 
nämnts följer det även av formuleringen ”borde ha märkt” i 20 § köplagen att 
det ställs vissa kvalitetskrav på köparens undersökning. Oaktat att det alltid rör 
sig om kommersiella förhållanden måste det dock göras en åtskillnad mellan en 
köpare som har stor erfarenhet och kunskap och en köpare som har mindre 
kunskap. Den rutinerade företagsköparen förväntas exempelvis kunna fatta 
välgrundade beslut även på en mindre omfattande besiktning. 
Undersökningsplikten torde således kunna förstärkas om någon är särskilt 
kunnig. Det sagda bekräftas av förarbetena till köplagen som säger att 
undersökningens omfattning ska utgå från den grad av omsorg som kan krävas 
av en person i köparens position.224 Ramberg & Herre har påpekat att även om 
köparen haft faktisk kännedom om en viss omständighet, som kan vara en 
indikation på fel i köpobjektet, innebär detta inte per automatik att köparen har 
förstått felets betydelse. I vissa fall kan säljaren därför bli ansvarig för fel när 
köparen observerat vissa omständigheter med koppling till felet men inte 
förstått sambandet.225  
 
Även om sakkunskapen har stor betydelse för att bedöma undersökningens 
omfattning får en köpare ”inte vara hur dum som helst”.226 En novis köpare 
förväntas ha självinsikt nog att anlita ett professionellt besiktningsföretag när så 
krävs. 227  
 
Man kan fråga sig vad anlitandet av ett besiktningsföretag får för betydelse i 
rättslig mening. Säljarens och köparens risksfärer torde inte direkt påverkas av 
att ett besiktningsföretag anlitas. Felbedömningen utgår fortfarande från vad en 
förnuftig företagsköpare kan ha fog att förvänta sig. Det ska dock framhållas 
att oavsett köparens kunskap och erfarenhet gäller att observationer som ett 
besiktningsbolag gör i form av brister och risker eller misstankar om risker, 
presumeras finnas hos köparen. Det betyder alltså att anlitandet av ett 
besiktningsföretag indirekt omfördela risken till köparen.228  
 
Till köparens vetskap och erfarenhet räknas inte enbart allmän kunskap om 
företagsförvärv utan även de specifika kunskaper köparen har om 
transaktionen i fråga. Det är till exempel inte ovanligt att en köpare tidigare 
haft en ledande position i målbolaget och därigenom har särskild kunskap.229 
                                                
224 Prop. 1988/89:76, s.94. 
225 Ramberg & Herre (2013) s. 218. 
226 Se Hultmark (1992) s. 185. 
227 I NJA 1974 A 4 uttalade en minoritet i Högsta domstolen att köparens okunskap om 
bokföring inte var skäl för att undgå skyldigheten att undersöka. Köparen borde enligt 
minoritetens mening ha anlitat sakkunnigt biträde. Majoriteten uttalade sig inte i frågan 
eftersom de inte ansåg att köparen hade någon undersökningsplikt. Se även Sevenius (2013) s. 
330 samt Hultmark (2013) s 183 ff. 
228 Se NJA 1998 s. 407. 
229 Se Sevenius (2013) s. 90.  
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Som framhållits tidigare är säljarens sakkunskap i princip irrelevant för 
undersökningspliktens omfattning. En säljare med särskild kunskap om 
målbolaget kan emellertid ha en upplysningsplikt som kan begränsa 
undersökningsplikten. 
 

5.6.7 Säljarens handlande  

Säljarens agerande och reaktion på uppenbara avvikelser kan få betydelse för 
undersökningens omfattning. En säljare som inför köparen försöker vifta bort 
det faktum att en avvikelse observerats får stå risken trots köparens vetskap. 
Annorlunda uttryckt kan säljarens agerande helt eller delvis befria köparen från 
undersökningsplikten.230 
 
Det som kan begränsa besiktningens omfattning torde främst vara uttryckliga 
garantier och sakuppgifter. Dessa har en direkt begränsande effekt eftersom 
syftet med garantin torde vara just att begränsa undersökningsplikten. Om det 
finns tydliga garantier har köparen alltså normalt ingen anledning att undersöka 
målbolaget i den delen som garantin avser.231 En köpare bör dock vara 
uppmärksam på oklara och motsägelsefulla utfästelser.   
 
Om säljaren informerar köparen om ett visst riskområde ska detta ses som en 
uppmaning att undersöka, vilket får till följd att besiktningens omfattning 
utvidgas. Samma sak gäller om säljaren har friskrivit sig från felansvar eller om 
säljaren av annan orsak har gett köparen anledning till oro.232  
 
Vid så kallat allmänt lovprisande från säljaren eller när uppgifterna är lätta att 
kontrollera kvarstår undersökningsplikten.233 Har säljaren däremot lämnat 
vilseledande information ligger risken dock kvar på säljaren trots att de rätta 
förhållandena hade uppdagats vid en undersökning.234 Det händer även att 
säljaren lämnar motstridiga uppgifter, exempelvis genom att friskriva sig och 
samtidigt uppge andra uppgifter eller lämnar en uppgift och samtidigt 
uppmanar köparen att undersöka. I dessa fall får man bedöma hur de 
motstridiga uppgifterna har påverkat köparen.235 
 

                                                
230 Se Hultmark (1992) s. 187. 
231 Se kapitel 6. 
232 Säljaren kan till exempel ha uttryckt att de haft svårt att hitta kompetent personal till 
administrationen eller redovisningen. 
233 I NJA 1978 s. 301 hade en säljare av fast egendom sagt till köparen att vattnet var ”friskt 
och kallt” samt ”utmärkt”. Köparen genomförde därför ingen undersökning av vattnets 
kvalitet. Högsta domstolen konstaterade att det hade varit relativt enkelt för köparen att 
undersöka vattnets kvalitet samt att det funnits en uppenbar risk att vattnet var förorenat. 
Köparen borde därför ha genomfört en undersökning. Trots att fallet rör ett fastighetsköp 
torde det ha viss giltighet även vid företagsförvärv.  
234 Hultmark (1992) s. 187 f. 
235 Hultmark (1992) s. 189. Jämför Ramberg & Ramberg (2016) s. 256. 
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5.6.8 Praktiska förutsättningar 

Undersökningens omfattning kan även påverkas av praktiska förutsättningar. 
En viktig avvägning är att kostnaden för besiktningen måste vara 
proportionerlig i förhållande till transaktionens värde samt i förhållande till hur 
stora konsekvenser eventuella avvikelser kan få. Hur omfattande besiktning 
som måste göras beror alltså delvis på vilka ekonomiska förutsättningar 
köparen har. Sevenius menar att det finns en bortre gräns för vad som är 
rimligt att undersöka. Om risken för avvikelser är mycket låga och kostnaderna 
för att undersöka höga torde man inte kunna kräva att köparen genomför en 
besiktning.236  
 
Tidsaspekten har också betydelse för bedömningen av hur omfattande 
undersökning som måste genomföras. Om målbolaget är svårundersökt på 
grund av att det är ont om tid och tidsbristen inte beror på köparen, ställs lägre 
krav på undersökningens omfattning.237 Köpobjektets fysiska egenskaper och 
geografiska läge kan också påverka. Som har antytts tidigare i framställningen 
kan ett svårundersökt eller annars otillgängligt målbolag ha begränsande 
inverkan på undersökningen. Man ska enligt Sevenius dock vara försiktig med 
att ge denna typ av begränsningar allt för stort utrymme i bedömningen.238 

                                                
236 Sevenius (2013) s. 331.  
237 Johansson (1990) s. 81 samt 105 f. 
238 Sevenius (2013) s. 332. 
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6 Säljargarantier och friskrivningar 

6.1 Allmänt om säljargarantier vid 
företagsförvärv 

En uppsats om företagsbesiktningens köprättsliga betydelse hade varit 
inkomplett utan att nämna något om de garantier som säljaren lämnar i 
köpekontraktet. Efter pris och betalningsrelaterade villkor är garantikatalogen 
nämligen det viktigaste riskfördelningsverktyget i köpekontraktet.239 
 
En naturlig reaktion på de risker som uppdagas i den finansiella och 
kommersiella företagsbesiktningen är att det påverkar det pris som köparen 
slutligen betalar för målbolaget. När det kommer till de risker som 
framkommer vid den legala besiktningen är det dock vanligare att de leder till 
förhandlingar om ändrade avtalsvillkor eller ändrad struktur i transaktionen. 
De garantier som återfinns i garantikatalogen är ofta en produkt av sådana 
förhandlingar. Genom garantikatalogen garanterar säljaren att vissa risker inte 
ska förverkligas.240 Ett tungt vägande skäl till att köparen ofta begär omfattande 
garantier är att köpobjektet som bekant är komplext och svårundersökt. Det är 
därför viktigt att målbolaget i detalj regleras genom köpekontraktet.241   
 
Om företagsbesiktningens främsta funktion är att upptäcka och kvantifiera 
risker i transaktionen är garantikatalogens främsta funktion att i köpekontraktet 
beskriva och identifiera köpobjektet. Köprättsligt kan garantikatalogen 
betraktas som en form av varudeklaration. Genom garantikatalogen får 
köparen en bild av vilken kvalitet målbolaget håller och därigenom vad denna 
har att förvänta sig.242 Garantier kan vidare ställas ut för att understryka 
säljarens befintliga felansvar för målbolaget eller för att utvidga det befintliga 
ansvaret. En garanti kan med andra ord både ha en bekräftande och en 
justerande funktion på parternas risksfär. Ur köparens perspektiv innebär det 
att garantierna kan begränsa dennas undersökningsplikt enligt köplagen.243 
Forssman menar dock att garantikatalogens främsta syfte är att begränsa 
säljarens ansvar eftersom en säljare i regel inte har något ansvar för 
omständigheter som ligger utanför garantikatalogen. Detta kräver dock att 
köplagen har avtalats bort på ett effektivt sätt.244 I den mån garantikatalogen 
omfattar sådant som köparen inte hade kunnat göra gällande enligt köplagens 
regler kan man dock tala om en utökning av säljarens ansvar.245  

                                                
239 Sevenius (2013) s. 341. 
240 Sevenius (2013) s. 86. 
241 Forssman (2016) s. 70. 
242 Eftersom företag i regel inte ger upphov till några befogade förväntningar har 
garantikatalogen en central roll i avtalsförhandlingarna. I köprättsliga termer kan man tala om 
att garantierna preciserar vilka befogade förväntningar en köpare kan ha på målbolaget, se 
Sevenius (2003). 
243 Johansson (1990) s. 96. 
244 Vilka påföljder som kan göras gällande mot säljaren vid garantibrist regleras då i 
köpekontraktet. 
245 Forssman (2016) s. 69 ff. 
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Ur köparens perspektiv är garantin även betydelsefull i processrättslig mening. 
På grund av att säljaren har strikt ansvar för garanterade förhållanden behöver 
köparen inte visa på orsakssamband mellan avvikelsen och köpet. Enligt 21 § 
köplagen är tidpunkten för felbedömningen vid farans övergång. En 
säljargaranti förflyttar emellertid bevisbördans placering så att felet presumeras 
ha funnits vid farans övergång.246 I bedömningen utgår man från att 
garanterade egenskaper haft påverkan på köparens beslut att förvärva 
målbolaget och att köparen hade avstått från köp om denna känt till 
avvikelsen.247  
 
Det finns även praktiska motiv till att köparen vill ha garantier. Garantierna har 
en viktig funktion i att de fångar upp sådana avvikelser som inte framkommit 
genom företagsbesiktningen. Genom att garantierna på så sätt definiera 
riskerna i transaktionen får parterna en större trygghet och kan slutföra 
affären.248  
 
Vilka typer av garantier som tas in i garantikatalogen varierar och kan ha vitt 
skilda syften. Garantier brukar dock typiskt sett kopplas till 

• aktiekapital, 
• årsredovisning, 
• balansräkning, 
• immateriella rättigheter, 
• varulager, 
• fastigheter och andra väsentliga materiella tillgångar, 
• kundfordringar, 
• försäkringar, 
• väsentliga avtal, 
• information, 
• tillstånd, 
• tvister och domar. 249  

 
Det finns inget formkrav för hur garantier ska utformas i svensk rätt och såväl 
skriftliga som muntliga garantier är således giltiga. Ur bevissynpunkt är 
skriftliga garantier dock att föredra. En annan orsak till att favorisera skriftliga 
garantier är att köpekontraktet ibland innehåller en integrationsklausul som 
utesluter muntliga garantier och andra utfästelser. Som påpekats i avsnitt 2.2.3 
kan man i svensk rätt dock inte utesluta att muntliga utfästelser och garantier 
blir en del av parternas avtal trots en integrationsklausul.250  
 
Det säger sig självt att köparens intresse, när det kommer till garantikatalogen, 
är att försöka utöka denna så mycket som möjligt, medan säljaren vill begränsa 
den på olika sätt. Köparen vill följaktligen ha många garantier med precisa 
formuleringar och brett omfång som öppnar för generös ersättning vid 
                                                
246 Hultmark (1992) s. 145. Se även prop. 1988/89:76 s.96. 
247 Sacklén (1993) s. 816 ff. samt 833. Jämför även Håstad (2003) s.93 ff. 
248 Sevenius (2007) s. 505 f. 
249 Se Sevenius (2013) s. 341 samt Forssman (2016) s. 69. Jämför Svernlöv (2004). 
250 Sevenius (2003). 
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garantibrist. Preskriptionstiden ska vara så lång som möjligt. Säljaren vill 
däremot ha få och tydligt avgränsade garantier med begränsade påföljder och 
kort preskriptionstid.251 Även om säljare och köpare kan ha olika syn på hur 
garantikatalogen ska utformas har de ett gemensamt intresse i att riskerna i 
transaktionen uttrycks tydligt och att dessa kan hanteras på ett effektivt sätt.252 
 

6.2 Garantiernas relation till 
företagsbesiktningen 

Som framgått ovan är riskfördelningen av fundamental betydelse för parterna 
vid företagsförvärv och garantierna fyller här en viktig funktion genom att 
definiera köpobjektet. Problem uppstår dock ofta genom att säljarens garantier 
ställs mot företagsbesiktningen i köpekontraktet. Enligt Sevenius saknas det en 
entydig internationell praxis som ger svar på hur företagsbesiktningen och 
säljarens garantier ska verka i relation till varandra. Enligt honom kan man 
tänka sig två alternativ: antingen att den kunskap köparen får genom 
besiktningen neutraliserar garantierna, eller att garantierna har full giltighet 
oavsett vilken vetskap köparen fått genom besiktningen.253 Enligt Forssman är 
det absolut vanligaste vid svenska företagsförvärv att köpekontraktet stadgar 
att köparen inte kan kräva ersättning för garantibrist för sådana förhållanden 
som var kända för denna innan köpekontraktet undertecknades.254 Att hävda 
garantier mot säljaren trots tidigare kännedom om avvikelser i garanterade 
förhållanden torde dessutom vara ett svikligt förfarande enligt 30 § avtalslagen. 
Genom att i köpekontraktet definiera köparens kunskap får parterna en 
tydligare reglering. I avtalet kan till exempel framgå att köpare har kunskap om 
det som framgår av datarumsmaterial, om information som gjorts tillgänglig via 
möten med företagsledningen och om det som framgår av så kallade 
bristdeklarationer.255  
 
En intressant fråga i sammanhanget är om en köpare bör avstå från att 
genomföra en företagsbesiktning på grund av att säljaren garanterat vissa 
egenskaper.256 Innan man sluter sig till att garantier skulle vara ett argument mot 
att genomföra en företagsbesiktning måste man dock väga in vissa praktiska 
omständigheter.257 I den juridiska litteraturen har en rad faktorer pekats ut som 
är av vikt för att avgöra vilken ställning säljarens garantier ska anses ha visavi 
företagsbesiktningen. I bedömningen bör följande faktorer beaktas:258 

• tidsordning,  
• informationens och besiktningens kvalitet, 
• formulering, 
• ekonomi, 

                                                
251 Sevenius (2013) s. 242. 
252 Sevenius (2013) s. 341 ff. Se även Svernlöv (2004).  
253 Sevenius (2013) s. 343. Jämför Johansson (1990) s. 96. 
254 Forssman (2016) s. 138. 
255 Bristdeklarationens betydelse beskriv i avsnitt 6.4. 
256 Annorlunda uttryckt om garantierna inskränker köparens undersökningsplikt före köpet. 
257 Se Forssman (2016) s. 139 samt Sevenius (2003).   
258 Sevenius (2013) s. 343 ff. 
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• tid, 
• ersättningsvillkor, 
• process. 

 
För att avgöra företagsbesiktningens relation till säljarens garantier är 
tidsordningen mellan besiktningen och garantierna förmodligen den viktigaste 
faktorn. En vanlig uppfattning i doktrinen är att om garantin har lämnats före 
besiktningen kan det tala för att begränsa företagsbesiktningen, om detta varit 
parternas avsikt. Om en köpare genomför en besiktning trots garantier och 
upptäcker en brist inom garantins område, torde dock garantin tappa sin 
verkan. Om köparen före förvärvet har kännedom om en brist i en garanterad 
egenskap medan säljaren är omedveten om denna torde köparen ha en plikt att 
klarlägga förhållandet.259 Om garantin däremot lämnats efter besiktningen, till 
exempel på grund av att köparen anser att det inte helt säkert går att fastslå om 
en besiktigad egenskap i målbolaget är felfri, torde det rimliga vara att garantin 
ska gälla oberoende av den kunskap köparen skaffat sig genom besiktningen. 
En garanti som lämnas efter besiktningen kan nämligen syfta till att en 
observerad avvikelse ska avhjälpas innan tillträde.260 
 
Förhållandet mellan garantier och besiktning påverkas också av kvaliteten på 
den information som säljaren har lämnat till köparen. Om kvaliteten på det 
material köparen får är låg eller då köparen ges dåliga förutsättningar för att 
besiktiga, bör garantiernas omfattning öka. Köparen kan ju då inte sägas ha fått 
rätt förutsättningar för att undersöka och ska därför inte drabbas negativt av 
detta.  
 
Om garantin är vagt och allmänt formulerad torde den tappa mycket av sin 
effekt om köparen får mer specifik information genom besiktningen. Säljarens 
ekonomiska förhållanden får också betydelse. Om säljaren saknar finansiell 
förmåga att betala ersättning vid eventuell garantibrist säger det sig självt att 
garantin blir av litet värde för köparen. 
 
En stor fördel med att genomföra en företagsbesiktning är att de brister som 
uppdagas kan bli föremål för förhandlingar och justeringar. En köpare ska 
också ha i åtanke att bara för att säljaren har lämnat garantier behöver inte det 
betyda att denna självmant går med på att betala ersättning för garantibrist. Det 
innebär att köparen får släppa kravet eller att saken måste göras upp genom 
någon form av tvistlösningsförfarande. Att tvista är som bekant både dyrt och 
tidskrävande.261 
 
En annan relevant fråga är hur riskfördelningen ser ut då parterna inte 
uttryckligen har reglerat prioriteten mellan företagsbesiktningen och 
garantikatalogen i köpekontraktet. I den juridiska litteraturen har diskuterats 
vad som gäller då säljaren har lämnat en garanti och samtidigt uppmanar 
köparen att undersöka. En vanlig uppfattning är här att en preciserad garanti 
inte tappar sin effekt genom en från säljaren allmän uppmaning om att 

                                                
259 Johansson (1990) s. 99.  
260 Sevenius (2013) s. 343 f. Se även Johansson (1990) s. 98. 
261 Sevenius (2013) s. 343 ff. 
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undersöka. Om säljaren däremot lämnat en allmänt hållen garanti och 
uppmanar köparen att undersöka, torde garantin neutraliseras av 
uppmaningen.262 Situationen att säljaren lämnar en garanti avseende en viss 
egenskap och samtidigt uppmanar att undersöka kan uppstå på grund av att 
säljaren anser sig ha mindre sakkunskap än köparen och därför vill begränsa 
garantin till sådant som denna själv haft förmåga att upptäcka vid en 
undersökning. I sådana fall menar Ramberg & Herre att en köpare inte är 
befriad från sin undersökningsplikt och bör således företa en 
företagsbesiktning.263 
 
Vilka slutsatser kan man då dra av det som sagts i avsnittet? För det första bör 
en köpare framför allt se garantierna som ett komplement till besiktningen. 
Säljargarantier och företagsbesiktningen konkurrerar således inte med varandra 
utan samexisterar snarare sida vid sida i förvärvsprocessen. Båda är nödvändiga 
i förvärvsprocessen genom att fylla olika funktioner. Besiktningen som ett 
proaktivt sätt att hantera risk och garantikatalogen mer som ett reaktivt sätt att 
hantera risk.264 Utifrån de faktorer som har punktats upp ovan talar mycket för 
att köparen bör vara försiktig med att helt avstå från att genomföra en 
besiktning enbart på grund av att säljaren har lämnat garantier. 
Garantikatalogen definierar visserligen köpobjektet och utgör grunden för vad 
en köpare kan förvänta sig av målbolaget men kan dock inte fullt ut ersätta den 
trygghet som en företagsbesiktning ger säljaren. Företagsbesiktningen kan som 
påpekats avslöja avvikelser vid en tidpunkt då det fortfarande är möjligt för 
köparen att påtala dem i förhandlingarna, vilket kan leda till exempelvis 
prisjusteringar. En köpare som enbart förlitat sig på säljarens garantier kan 
däremot få vänta i både månader och år på att få kompensation för en 
garantibrist.265 
 

6.3 Friskrivningar  

För att begränsa sin risksfär är det vanligt förekommande vid företagsförvärv 
att en säljare förhandlar om att få in friskrivningsklausuler i köpekontraktet. 
Eftersom köplagen är dispositiv finns det inget hinder mot att så sker.266 I 19 § 
köplagen anges i vilken mån generella friskrivningar, exempelvis att ett 
köpobjekt säljs i ”befintligt skick”, gör att en köpares annars befogade 
förväntningar kan bli obefogade. En säljares handlande kan som bekant 
påverka en köpares förväntningar i olika riktningar. Friskrivningar är i regel 
ägnade att sänka en köpares förväntningar. En köpare kan inte ha fog för lika 
högt ställda förväntningar som annars om ett köpobjekt sålts i befintligt skick 
eller med liknande förbehåll.267 Som utgångspunkt innebär friskrivningar 
således att säljarens risksfär minskar. Detta bör föranleda en köpare att göra en 
mer noggrann undersökning, i synnerhet beträffande de förhållanden som 

                                                
262 Johansson (1990) s. 97 och Sacklén (1993) s. 831 ff. Se även Forssman (2016) s. 140 ff. 
263 Ramberg & Herre (2013) s. 220. Jämför Hultmark (1992) s. 146. 
264 Sevenius (2007) s. 507. Se även Sevenius (2011) s. 356.  
265 Jämför Forssman (2016) s. 139. 
266 Undantaget 36 § avtalslagen och andra tvingande regler. 
267 Som riskfördelningsinstrument fungerar friskrivningen således på samma sätt som en 
uppmaning att undersöka köpobjektet.  



 56 

friskrivningen omfattar. Vilken skärpa en generell friskrivning får beror dock 
helt och hållet på sammanhanget och hur den utformas. Allmänt sätt kan sägas 
att generella friskrivningar i svensk rätt, på grund av det frekventa 
användandet, har mist lite av sin skärpa. 19 § köplagen torde vara en signal från 
lagstiftaren att generella friskrivningar inte längre har den effekt som de en 
gång ansågs ha. Även rättspraxis har intagits en restriktiv hållning till allmänna 
friskrivningar.268 
 
När man talar om friskrivningar inom köprätten kan man göra en distinktion 
mellan så kallade påföljdsfriskrivningar å ena sidan och friskrivningar 
beträffande köpobjektet å andra sidan. Friskrivningar kan vara totala eller 
partiella.269 Vid företagsförvärv är det till exempel relativt vanligt att 
köpekontraktet innehåller en klausul om att säljaren inte ansvarar för mindre 
avvikelser som inte är av väsentlig betydelse för köparen. En sådan 
friskrivningsklausul förenas ofta med ett så kallat tröskelvärde som begränsar 
vilka fel som kan göras gällande. På så sätt kan parterna undvika tvister om 
mindre värden.270 En annan vanlig friskrivningsklausul som används vid 
företagsförvärv för att omfördela risken är så kallade bristdeklarationer.271  
 
Det förekommer också att säljaren vill få in en klausul om att köparen getts full 
tillgänglighet att undersöka målbolaget. Mot bakgrund av köplagens 
riskfördelning bör en sådan klausul ses som en friskrivning från säljaren sida 
för avvikelser som köparen kunnat upptäcka vid besiktningen.272 Läggs en 
sådan klausul fram av säljaren i ett tidigt skede kan den också ses som en 
uppmaning att undersöka målbolaget. En friskrivning kan således ha samma 
rättsverkan som en uppmaning.273    
 
Oavsett vilken typ av friskrivningar man avser finns ett generellt krav på att 
friskrivningar ska vara tydliga. Ju större tydlighet en säljare kan uppnå desto 
större är chansen att friskrivningen håller vid en rättslig prövning.274 I NJA 
1975 s. 545 hade i köpekontraktet lagts in en klausul om att köparen godkände 
fastighetens skick och därmed med bindande verkan avstod från att göra 
påföljder gällande mot säljaren för fel eller brister i fastigheten. Klausulen 
ansågs vara så tydligt utformad att den upprätthölls. I NJA 2016 s. 237 som 
gällde försäljning av en bostadsrätt med en liknande friskrivning som i 1975 års 
fall, kom Högsta domstolen emellertid fram till att friskrivningen var för 
allmänt hållen och att den därför skulle förbises.275   
 
Det är inte enbart när friskrivningar är otydliga som de kan åsidosättas. Om 
säljaren gjort en generell friskrivning och senare lämnar uppgifter som medför 

                                                
268 Jämför Sacklén (1993) s. 839. 
269 Se Ramberg & Ramberg (2016) s. 252.  
270 Det är även vanligt att köpekontraktet innehåller ett så kallat ”cap” eller maximibelopp som 
säljaren kan bli skyldig att ersätta, se Forssman (2016) s. 148 f. Jämför Svernlöv (2004). 
271 Se avsnitt 6.4. 
272 Klausulens syfte är således att vända på den riskfördelning som stadgas i 20 § köplagen.  
273 Jämför Sevenius (2007) s. 499 ff. samt Forssman (2016) s. 96 ff. 
274 I NJA 1954 s. 573 uttalade Högsta domstolen att en oklar friskrivningsklausul mellan 
näringsidkare skulle tolkas snävt. Jämför även NJA 2016 s. 237 samt NJA 1983 s. 808. 
275 Se även Kihlman med flera (2017) s. 219 ff. 
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att köparen inte gör en så noggrann undersökning som denna annars hade 
gjort när säljaren friskriver sig kan friskrivningen också åsidosättas.276 
 
19 § köplagen syftar till att slå fast ett visst minimiansvar i de fall köpobjektet 
sålt i ”befintligt skick” eller med liknande förbehåll.277 En intressant fråga är 
om en tydlig men allmänt hållen friskrivningsklausul, exempelvis en 
integrationsklausul, neutraliserar 19 § köplagen. Vid avtal av mer komplicerade 
slag med kommersiella parter, som vid företagsförvärv, har parterna ofta 
ingående övervägt avtalsvillkoren som tas in i köpekontraktet. I sådana fall 
borde även en allmänt formulerad friskrivningsklausul som är klar, väcka en 
köpare till viss eftertanke. Sacklén framhåller att man bör se en sådan klausul i 
sitt sammanhang och att det på grund av sammanhanget kan saknas anledning 
att se klausulen som otillbörlig eller för allmän i sin utformning.278 Om en 
säljare exempelvis har åtagit sig ett omfattande garantiansvar kan det påverka 
vilken tolkning man ger friskrivningsklausulen. Med stöd i denna slutsats och 
på grund av rättsområdets dispositiva karaktär torde man således kunna sluta 
sig till att man genom allmänna villkor kan friskriva sig från ansvaret enligt 19 § 
första stycket, andra punkten, det vill säga från väsentliga avvikelser för vad 
köparen med fog kunnat förutsätta. Sacklén menar vidare att detsamma 
förmodligen borde gälla för avvikelser från uppgifter som säljaren lämnat före 
köpet, i vilket fall om friskrivningen varit tydlig.279 Säljarens korrigeringsplikt 
för felaktiga uppgifter torde dock tala emot en sådan tolkning när 
friskrivningen är allmänt hållen. En sådan tolkning kan också vara opraktisk 
eftersom säljaren normalt lämnar en stor mängd uppgifter under 
förhandlingarna vid företagsförvärv.  
 
Det går att ha invändningar mot att säljaren genom en allmänt formulerad 
friskrivning ska kunna komma undan sitt ansvar att upplysa köparen enligt 19 
§. Man ska dock komma ihåg att vi här rör oss i gränslandet till de tvingande 
reglerna i avtalslagens tredje kapitel. Även om man godtar att säljaren kan 
friskriva sig från 19 § första stycket, andra punkten kan det betraktas som 
svikligt eller som stridande mot tro och heder att inte ta köparen ur en 
villfarelse.280  
 
Med tanke på tydlighetskravet kan man fråga sig om en friskrivning kan vara 
underförstådd genom att en tolkning av köpekontraktet ger stöd för att 
parterna avsett ett begränsat felansvar. En intressant fråga är till exempel om 
en garanti kan betraktas som en friskrivning. Enligt Sacklén utgör en 
garantikatalog inte i sig en friskrivning i generellt hänseende. Han menar dock 
att eftersom garantikatalogen i princip alltid har en central betydelse vid 
företagsförvärv så torde man ofta kunna göra tolkningen att parterna avsett att 
säljaren inte ska ha ett större felansvar än vad som framgår av katalogen. 

                                                
276 Ramberg & Ramberg (2016) s. 256; se även Hultmark (1992) s. 189. 
277 Jämför Ramberg & Ramberg (2016) s. 255. 
278 Jämför Ramberg & Ramberg (2016) s. 256. 
279 Se 18 § samt 19 § första stycket, första punkten. 
280 Sacklén (1993) s. 840 ff. 
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Hultmark är emellertid av motsatt uppfattning och argumenterar för att det är 
viktigt att säljarens uppgiftsansvar upprätthålls trots lämnade garantier.281   
 

6.4 Något om bristdeklaration 

Eftersom så kallade bristdeklarationer fyller en viktig funktion vid 
företagsförvärv ska något kort sägas om denna företeelse.  
 
Det händer att en köpare under företagsbesiktningen påträffar en risk som rör 
ett garanterat förhållande. En sådan situation löses i regel antingen genom 
omförhandlingar av garantierna eller genom att säljaren lämnar en 
bristdeklaration (disclosure letter). Genom bristdeklarationen erkänns och utesluts 
förhållandet i fråga från garantierna. Det förekommer också att säljaren genom 
en bristdeklaration, på eget initiativ informerar om risker som inte stämmer 
överens med en viss garanti. Genom handlingen deklarerar säljaren öppet vilka 
fel och avvikelser som finns i målbolaget. Eftersom bristdeklarationen höjer 
köparens risk medför den i regel att priset justeras till köparens fördel.  
 
Syftet med en bristdeklaration är att köparen ska få upplysning om kända 
brister. Deklarationen underlättar säljarens bevisföring om denna i ett senare 
skede ställs inför en situation där denna behöver visa på att köparen varit 
medveten om vissa brister. Annorlunda uttryckt kan man säga att 
bristdeklarationen är en slags friskrivning från ersättningsansvar för vissa 
brister i garanterade förhållanden.282  
 
Innebörden av en bristdeklaration kan förklaras med följande enkla exempel: 
vid en företagsbesiktning har det uppdagats att det finns ett avtal med en 
mycket lång leveransgaranti trots att säljaren i avtalet garanterat att det inte ska 
finnas några avtal med längre garantitid än sex månader. Detta medför att 
säljaren i en bristdeklaration tvingas bekräfta bristen i förhållande till garantin 
och får stå kostnaden. Istället för att händelsen justeras enligt det sagda kan 
man även tänka sig att man förändrar transaktionsstrukturen. Om det 
exempelvis har framkommit att målbolagets dotterbolag gjort sig skyldig till 
omfattande arbetsmiljöbrott är det tänkbart att strukturen förändras så att 
transaktionen endast avser de sunda delarna av inkråmet medan dotterbolagets 
juridiska person och tvisterna får ligga kvar hos säljaren.283 

                                                
281 Sacklén (1993) s. 841. Se även Forssman (2016) s. 69 och 103 ff. samt Hultmark (1992) s. 
146 ff. 
282 Sevenius (2013) s. 243. 
283 Sevenius (2013) s. 86 ff. Se även Forsman (2016) s. 139. 
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7 Sammanfattande slutsatser och 
synpunkter 

Syftet med denna uppsats har varit att redogöra för vad en företagsbesiktning 
innebär i svensk rätt och hur företeelsen påverkar den köprättsliga 
riskfördelningen mellan parterna. Undersökningen har i huvudsak utgått från 
köplagens riskfördelning, med särskilt fokus på undersökningsplikten. På 
grund av rättsområdets dispositiva karaktär har i viss mån även 
kontraktsrättsliga aspekter beaktats. För att uppnå uppsatsens syfte 
formulerades ett antal frågor som undersökningen ovan har utgått ifrån. I detta 
avslutande kapitel sammanfattas undersökningens slutsatser och mina egna 
synpunkter. 
 
Vad innebär företagsbesiktning i svensk rätt? Företagsbesiktningar av dagens mått 
började utvecklas under 1990-talet i Sverige med förebild i angloamerikansk 
rätt. Trots att företeelsen inte längre kan ses som ny i svenskt näringsliv är den 
fortfarande att betrakta som relativt outforskad ur rättsligt perspektiv. 
Företagsbesiktningens rättsverkan vid företagsförvärv är i många avseenden 
oklart, mycket på grund av en haltande rättsutveckling. En starkt bidragande 
orsak till detta är den relativa rättsfallstorka som råder på området, vilken 
orsakas av att de flesta tvister som rör fel i aktiebolag avgörs genom privata 
tvistelösningsförfaranden. Dessutom finns det relativt lite skrivet i den juridiska 
litteraturen om just företagsbesiktningen och dess rättsverkningar.  
 
Som framgått av undersökningen är aktiebolaget ett komplext och 
svårundersökt köpobjekt. Genom företagsbesiktningen kan köparen dels ta 
reda på om målbolaget uppfyller de förväntningar som denna har, dels 
upptäcka eventuella brister i målbolaget, i rätt tid. Köprättsligt kan en köpare 
även uppfylla sin undersökningsplikt genom företagsbesiktningen. 
 
Att köparen får vetskap om brister och avvikelser från egna förväntningar innan 
bindande köpekontrakt har undertecknats innebär att risken kan omförhandlas 
och justeras utan att tvist behöver uppstå. På så sätt kan riskfördelningen 
mellan parterna också sägas bli mer balanserad. Eftersom kostnaderna för en 
företagsbesiktning torde vara relativt små i jämförelse med att driva en 
rättsprocess är den enligt min mening i de flesta fall en väl värd investering. 
Det är dock inte enbart de inblandade parterna som kan gynnas av att en 
företagsbesiktning utförs. Att företag kan undvika tvister med varandra torde 
även bidra till stora samhällsekonomisk vinster genom att företagen istället för 
att lägga medel på tvister kan investera och nyanställa.  
 
Hur påverkas parternas risksfärer av företagsbesiktningen? Företagsförvärvet skapar 
ett obligationsrättsligt förhållande mellan köpare och säljare som är fullständigt 
i den meningen att någon av parterna alltid bär risken för felaktigheter. Det kan 
till exempel röra det förhållandet att målbolagets beskaffenhet inte 
överensstämmer med köparens befogade förväntningar. Sådana förhållanden 
utgör ett fel i köprättslig mening och faller inom säljarens risksfär. Rör det sig 
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däremot om avvikelser i obefogade förväntningar får köparen tåla förhållandet 
eftersom det ligger inom dennas risksfär.  
 
Köplagen ålägger säljaren ett relativt långtgående felansvar i och med att denna 
inte endast ansvarar för vad som avtalats utan även för köparens befogade 
förväntningar.284 Som konstaterats ovan kan en köpare dock ha väldigt få 
befogade förväntningar på ett aktiebolag och på grund av köpobjektets 
speciella karaktär går det endast i begränsad omfattning att etablera en 
jämförelsenorm utanför köpekontraktet eller för vad som annars har utfästs.285 
Felbedömningen enligt den dispositiva rätten försvåras således avsevärt av att 
det inte går att utgå från en ”normalstandard” eller liknande vid 
företagsförvärv, vilket är möjligt med de flesta andra köpobjekt som köplagen 
reglerar. På grund av det sagda tenderar riskfördelningen enligt köplagen att bli 
oförutsebar. Vid företagsförvärv är det därför mer regel än undantag att 
parterna vill utforma köpekontraktet efter egna preferenser och så långt som 
möjligt utestänga köplagens felregler.286 På grund av att köplagen är dispositiv 
är den rättsliga miljön vid företagsförvärv således primärt avtalsrättslig. 
Köplagen har emellertid fundamental inverkan på avtalsbildningen på området 
och det är därför helt nödvändigt att parterna är väl insatta i vad den stadgar. 
Dessutom utgör köplagen som bekant utfyllande rätt vilket betyder att den kan 
bli tillämplig när parternas avtal är oklart eller ofullständigt.  
 
Köparens kunskap och förväntningar om målbolaget bildar grunden för 
felbedömningen enligt köplagen.287 För att hantera den köprättsliga 
riskfördelningen i praktiken finns en rad olika instrument varav 
företagsbesiktningen är ett av dem. Företagsbesiktningen kan alltså sägas få sin 
rättsliga betydelse som ett verktyg för att fördela den köprättsliga risken mellan 
köpare och säljare. Det betyder att företagsbesiktningen kan ha direkt inverkan 
på vem av parterna som ansvarar för felaktigheter i målbolaget. Här har 
samspelet mellan köplagens regler i 17–21 §§ avgörande betydelse. 
 
Företagsbesiktningens rättsliga omfördelningseffekt är avgränsad till köparens 
befogade förväntningar och en köpare har därför inga juridiska skäl till att 
undersöka sådant som ligger utanför dennas risksfär.  När besiktningen 
omfattar sådant som faller under obefogade förväntningar, det vill säga sådant 
som ligger inom köparens risksfär, får besiktningen ingen inverkan på 
riskfördelningen.288 Den information och kunskap som köparen kommer över 
genom företagsbesiktningen utvidgar således dennas risksfär. Köparens risksfär 
expanderar om denna missar felaktigheter som borde ha upptäcks vid 
undersökningen samt om köparen underlåter att genomföra en besiktning trots 
uppmaning från säljaren. Företagsbesiktningen kan därför sägas förskjuta 
risken till köparen och försämra dennas rättsläge. Som jag ser det är 
resonemanget om köparens sämre rättsläge genom företagsbesiktningen något 

                                                
284 Se kapitel 4. 
285 Se avsnitt 5.5. 
286 Se avsnitt 2.3 för en diskussion om tillämplig lag. 
287 Se 17 och 20 §§ köplagen. 
288 Låt vara att en företagsbesiktning i praktiken i princip alltid omfattar mer än vad som krävs 
enligt köplagen. Det betyder att när parterna avtalat om företagsbesiktning, köparens ansvar 
blir mer långtgående. 
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överdrivet eftersom det är oklart vilka befogade förväntningar man kan ha på 
ett aktiebolag. Att avstå företagsbesiktningen på grund av att den kan innebära 
en något större köprättslig risk är således ett ogenomtänkt beslut. Visserligen är 
ett aktiebolag svårundersökt och det finns alltid en risk att något går förbi som 
borde ha upptäckts, men samtidigt bidrar företagsbesiktningen onekligen till att 
informationsasymmetrin, som i regel råder vid förhandlade företagsförvärv, 
jämnas ut. De logiska, ekonomiska, psykologiska, praktiska och legala skälen till 
att faktiskt genomföra en besiktning är som bekant starka. Så länge rättsläget är 
oklart om vilka befogade förväntningar en köpare kan ha på ett aktiebolag talar 
således mer för att genomföra en företagsbesiktning är att inte göra det. 
 
Finns en undersökningsplikt vid företagsförvärv? Som framhållits ovan finns det som 
utgångspunkt ingen lagstadgad undersökningsplikt vid förvärv av företag. 
Företagsbesiktningens expansion och utveckling i svenskt näringsliv har 
emellertid medfört att det idag mer eller mindre har blivit standard att 
företagsköpare genomför en undersökning. Det sagda gäller inte minst vid mer 
omfattande transaktioner. Som har diskuterats i avsnitt 5.2.2 finns det de som 
hävdar att företagsbesiktningen kommit att bli sedvänja i svensk rätt. Vissa vill 
till och med dra det så långt som att företagsbesiktningen idag är obligatoriskt 
vid företagsförvärv. Med tanke på det stora antalet transaktioner av en- och 
fåmansaktiebolag som torde göras utan företagsbesiktning ställer jag mig helt 
emot att det skulle ha utbildats en obligatorisk undersökningsplikt vid 
företagsförvärv. När det kommer till medelstora och stora transaktioner 
utesluter jag dock inte helt att man åtminstone kan tala om 
företagsbesiktningen som god sed eller standard. I dessa sammanhang torde 
företagsbesiktningen idag ha en sådan utbredning och acceptans att den till viss 
del kan ses som ett normalt inslag i förvärvsprocessen, låt vara att besiktningen 
alltid varierar i omfång och inriktning. Att företagsbesiktningen kommit att bli 
en standard är dock inte samma sak som att den är sedvänja. Även om parterna 
vid företagsförvärv av viss dignitet idag inrättar sig naturligt efter detta mönster 
så torde ägarbyten i majoriteten av alla fall ske utan att en företagsbesiktning 
genomförs i den mening som avses i uppsatsen.289 När utbredningen av 
handlingsmönstret inte är större än som här beskrivits blir det enligt min 
mening felriktat att tala om sedvänja.  
 
Att företagsbesiktningen ur ett de lege ferenda-perspektiv borde bli 
obligatorisk vid företagsförvärv är dock en annan fråga. Om en sådan regel 
införs borde den enligt min mening inte vara obligatorisk i den meningen att 
den är tvingande. En företagsköpare måste själv få avgöra vilka risker denna är 
villig att ta samt vilken kostnad som är rimlig för att minimera eller undvika 
risker. Avtalsfriheten ger parterna bästa möjliga förutsättningar för att själva 
avgöra hur riskfördelningen dem emellan ska se ut. Man ska dock inte glömma 
bort att riskbenägna företagsledare genom fel beslut kan orsaka stor skada för 
såväl anställda som borgenärer och andra intressenter under lång tid framöver. 
Det går därför att argumentera för att social skyddshänsyn och 
samhällsekonomiska aspekter talar för en obligatorisk undersökningsplikt vid 
företagsförvärv. Genom krav på en obligatorisk företagsbesiktning kan kanske 
de allra sämsta besluten undvikas? En sådan regel borde i så fall förenas med 
                                                
289 Att en värdering av målbolaget så gott som alltid genomförs är enligt min mening inte 
synonymt med att utföra en företagsbesiktning. 
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ett villkor om att transaktionsvärdet ska överstiga ett visst tröskelvärde eller 
liknande för att utlösa den obligatoriska undersökningsplikten. Vid förvärv av 
mindre dignitet eller vid förvärv där det är uppenbart att riskerna är små, torde 
dock vinsterna av en obligatorisk undersökningsplikt vara försumbara. Ur 
samhällsekonomisk synvinkel är det knappast önskvärt att regelmässigt öka 
transaktionskostnaderna i dessa fall. Sådana medel bör snarare gå till 
investeringar i företagens verksamheter, som kan generera nya arbetstillfällen 
och som i förlängningen leder till större skatteintäkter.   
 
Som påpekats saknas det i stort rättspraxis från allmän domstol som ger 
vägledning i de frågor som uppsatsen behandlat. Eftersom kommersiella tvister 
fortsatt kommer avgöras genom privata tvistlösningsförfarande, vilka som 
bekant inte är offentliga, kommer rättsläget och frågor som rör 
företagsbesiktningens rättsverkan enligt den dispositiva rätten vara fortsatt 
dunkel.  
 
När aktualiseras undersökningsplikten vid företagsförvärv? En köpare av lös egendom 
har som utgångspunkt ingen undersökningsplikt före köpet.290 För att en 
undersökningsplikt ska uppkomma krävs i regel någon form av aktivitet från 
parternas sida.291 Undersökningsplikten kan aktualiseras genom att säljaren 
direkt uppmanar köparen att undersöka eller indirekt genom att hålla 
information tillgängligt för köparen.292 Den kan även aktualiseras genom att 
köparen företar en företagsbesiktning på eget initiativ eller att parternas 
köpekontrakt innehåller en klausul om att köparen getts möjlighet att 
undersöka målbolaget. Hur besiktningen aktualiserats har betydelse för hur 
omfattande undersökning köparen behöver företa. Om säljaren exempelvis 
uppmanar att undersöka en viss egenskap i målbolaget kan besiktningen 
begränsas till detta förhållande.  
 
I vissa fall kan undersökningsplikten också aktualiseras på objektiva grunder. 
Detta rör framför allt situationer när köparen har getts anledning till oro 
genom något säljaren har sagt eller gjort. Exempelvis kan en säljares uttalande 
om att målbolaget haft svårt att rekrytera kompetent personal till 
administrationen ge en köpare anledning att närmare undersöka förhållanden 
som är kopplade till administrationen. En köpare som vid en ytlig genomgång 
av målbolaget upptäcker att målbolaget gått med förlust en längre period kan 
behöva genomföra en mer ingående undersökning. Misstankar om avvikelser 
kan alltså både aktualisera undersökningsplikten och påverka undersökningens 
omfattning.  
  
Om man utgår från att det finns grundläggande egenskaper i företag är en 
intressant fråga om en köpares misstanke om avvikelser i grundläggande 
egenskaper aktualiserar en undersökningsplikt.293 Eftersom säljaren är strikt 

                                                
290 Se 20 § köplagen. 
291 Se dock diskussion ovan om att företagsbesiktningen kan aktualiseras på objektiva grunder. 
292 Detta kan ske genom att informationen hålls tillgänglig i ett datarum eller genom 
företagsledningens presentationer. Uppmaningen behöver således inte vara uttrycklig men det 
ställs förmodligen krav på att det ska framgå av uppmaningen att säljaren avser att omfördela 
risken. 
293 Se avsnitt 5.5.3. 
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ansvarig för sådant som faller inom köparens befogade förväntningar torde det 
spontana svaret vara nej. Enligt min mening bör en köpare på grund av 
köpobjektets komplexitet med mera dock alltid företa en företagsbesiktning 
när denna misstänker avvikelser från befogade förväntningar, både av praktiska 
och juridiska skäl. Ur riskfördelningssynpunkt är detta viktigt eftersom, vad 
köparen ”måste antas ha känt till” vid köpet kan göra en annars befogad 
förväntning obefogad. Om misstanken är sådan att köparen ”måste antas ha 
känt till” avvikelsen, omfördelas således risken trots att det rör sig om en så 
kallad grundläggande egenskap. 
 
I de fall en köpare underlåter att undersöka målbolaget utan godtagbar 
anledning får det till följd att säljaren inte ansvarar för fel som köparen borde 
ha upptäckt vid en undersökning. En underlåtenhet att undersöka trots 
uppmaning har således samma rättsverkan som vetskapen om en viss 
omständighet.294 Om säljaren innan köpet haft vetskap om en brist som 
köparen haft fog att bli upplyst om och som kan antas ha inverkat på köpet, 
kan köparen dock få åberopa fel som denna borde ha upptäckt vid en 
undersökning om säljaren anses ha handlat i strid mot tro och heder.295 Trots 
att köparen i detta läge har försummat sin undersökningsplikt erbjuder 
köplagen här en slags ventil för fall då säljaren har handlat i ond tro. Vid 
avgörandet av om säljaren har ”handlat i strid mot tro och heder” kan alltså 
beaktas i vad mån säljaren på ett godtagbart sätt uppfyllt sin skyldighet att 
upplysa köparen om viktiga förhållanden. Stadgandet skickar en signal till 
säljaren om att upplysningsplikten är relativt långtgående i köplagen. Som jag 
ser det är detta en helt nödvändig avvägning eftersom en oinformerad köpare 
annars hade haft små möjligheter att hävda sig mot en mer informerad säljare. 
Informerade och illojala säljare hade gynnats på köparens bekostnad. Vid 
förhandlade företagsförvärv kan detta bli extra märkbart eftersom 
informationsasymmetrin mellan säljare och köpare där ofta är betydande. Min 
uppfattning är att regleringen i detta avseende är väl avväg även till förvärv av 
företag. Man ska dock ha i åtanke att det torde krävas relativt allvarliga 
övertramp från säljarens sida för att det ska bli tal om ond tro.  
 
Vad ska undersökas och hur omfattande behöver undersökningen vara?  
Trots att det på vissa håll har hävdats att en köpare inte kan ha befogade 
förväntningar på aktiebolag visar rättspraxis och doktrin att det inte verkar helt 
uteslutet att det kan finnas vissa grundläggande egenskaper hos företag som en 
köpare alltid kan ha befogade förväntningar på. Även om det finns 
reservationer till de nämnda egenskaperna torde det alltså finnas objektiva 
grundläggande egenskaper hos ett företag som en säljare typiskt sett står risken 
för. Som undersökningen har visat torde en köpare exempelvis kunna utgå från 
att målbolaget har de tillstånd som krävs för att bedriva verksamheten, att 
målbolagets redovisning är upprättad enligt god redovisningssed, att 
målbolaget följer för verksamheten central lagstiftning, att redovisningen visar 
en jämn omsättningsfördelning samt att säljaren är rättmätig ägare till aktierna 
som säljs. Dessa egenskaper kan därför ses som en bra utgångspunkt för att 
bedöma undersökningspliktens omfattning enligt den dispositiva rätten. 

                                                
294 Uppmaningen fungerar således på samma sätt som en friskrivning genom att den 
omfördelar risken till köparen. 
295 Se 20 § andra stycket köplagen. 
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Som bekant får en köpare inte såsom fel åberopa vad denna ”måste antas ha 
känt till vid köpet” eller vad denna ”borde ha märkt” vid en undersökning.296 
Den senare formuleringen antyder att det ställs vissa kvalitetskrav på en 
köpares undersökning. Hur denna bedömning ska göras framgår inte av 
lagtexten i 20 § köplagen men i förarbetena till köplagen sägs att 
undersökningens omfattning ska utgå från den grad av omsorg som kan krävas 
av en person i köparens position. Eftersom företagsförvärv rör kommersiella 
förhållanden ställs det relativt höga krav på undersökningen. En köpare som 
inte själv har kunskap förväntas således anlita en sakkunnig, exempelvis ett 
professionellt besiktningsföretag. Att en köpare anlitar ett besiktningsföretag 
påverkar inte i sig riskfördelningen men den kunskap som besiktningsföretaget 
har presumeras dock finnas även hos köparen, vilket medför att risken kan 
omfördelas indirekt.  
 
Vilken kvalitet och omfattning på undersökningen som krävs enligt köplagen 
styrs av exempelvis köparens kunskap och förmåga, säljarens agerande, vilken 
typ av målbolag transaktionen rör samt vilken tid som finns till förfogande för 
undersökningen.297 För att kunna svara på vilken omfattning 
undersökningsplikten har vid företagsförvärv måste alltså ett relativt stort antal 
faktorer beaktas. Som har konstaterats i framställningen kan säljarens vetskap 
och handlande inverka på bedömningen. Genom köplagens 18–19 §§ åläggs 
säljaren ett ansvar dels för uppgifter och information som lämnats i samband 
med marknadsföringen eller annars före köpet, dels för uppgifter om 
målbolagets egenskaper och användning som lämnats innan förvärvet.298 Om 
säljaren är osäker på en uppgifts riktighet ska detta tydligt framgå eller 
förmedlas till köparen. Säljaren har även i vissa fall en skyldighet att upplysa 
om brister i målbolaget som denna måste antas känna till.299 Dessa 
bestämmelser får betydelse för undersökningsplikten eftersom denna baseras 
på den information som säljaren tillhandahåller. Det är således viktigt att 
köparen kan förlita sig på att informationen är korrekt och att säljaren inte 
undanhåller information som är viktig för köparens beslut. För att säljarens 
information ska omfördela risken krävs att den förmedlar kunskap och kan 
anses förändra köparens förväntningar. 
 
Säljarens ansvar för uppgifter och information kan dock inte göras hur 
långtgående som helst eftersom köparens incitament för att undersöka 
målbolaget då i princip hade försvunnit. Köplagen stadgar därför att det ska 
finnas ett adekvat orsakssamband mellan de lämnade uppgifterna eller 
underlåtenheten att upplysa och köparens beslut att förvärva målbolaget. 
Köparen ska också ha fog för att bli upplyst om förhållandet i fråga.  
Om den lämnade uppgiften flutit in i köpekontraktet i form av exempelvis en 
garanti eller annat avtalsvillkor presumeras dock att uppgiften haft inflytande 

                                                
296 20 § köplagen. 
297 Se avsnitt 5.6.4 – 5.6.8. 
298 Beträffande 18 § är säljarens ansvar strikt så till vida att det inte har någon betydelse om 
säljaren trodde att uppgifterna var korrekta, ansvar föreligger oavsett säljarens vetskap.  
299 Denna skyldighet framgår framför allt av köplagen men till viss del även av den 
avtalsrättsliga lojalitetsprincipen. Säljarens skyldighet att upplysa köparen torde ytterst 
begränsas av 30, 33 och 36 §§ avtalslagen. 
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på köparens beslut. Säljarens ansvar för information begränsas också av att inte 
alla typer av uppgifter är ansvarsgrundande. När det gäller så kallat allmänt 
lovprisande har säljaren i regel inget ansvar alls. Detta torde i synnerhet gälla då 
förhållandet är lätt att undersöka. Säljarens ansvar kan vidare begränsas 
avtalsvägen genom friskrivningar av olika slag samt genom bristdeklarationer.  
 
Som påpekats finns det emellertid ytterligare omständigheter som påverkar 
undersökningens omfattning. Specifika garantier medför exempelvis att 
undersökningsplikten helt bortfaller för de garanterade förhållandena. Samma 
sak gäller om säljaren har lämnat andra typer av utfästelser. Det förekommer 
också att en säljare helt eller delvis vill begränsa köparens insyn i målbolaget 
vilket kan bero på såväl praktiska som legala skäl. I sådana fall kan en köpare 
inte sägas ha fått rätt förutsättningar för sin undersökning varför det är rimligt 
att undersökningsplikten inskränks i någon mån. Även praktiska skäl kan vara 
en grund för att begränsa undersökningsplikten. Om en företagsbesiktning blir 
orimligt kostsam och betungande, exempelvis då målbolaget finns på en 
mycket avlägsen geografisk plats eller liknande, kan det inskränka 
undersökningens omfattning. Även tidsaspekter kan få betydelse. Om köparen 
uppmanas att undersöka ett väldigt omfattande material men ges kort tid för 
att genomföra undersökningen är det rimligt att något lägre krav ställs på 
besiktningens omfattning. Samma sak gäller om risken i transaktionen bedöms 
som relativt låg samtidigt som köparens ekonomiska förutsättningar inte är de 
bästa. Enligt min mening är det inte rimligt att ålägga en köpare med låg 
finansiell förmåga, en omfattande undersökningsplikt om konsekvenserna av 
en eventuell avvikelse inte står i rimlig proportion till kostnaderna för att 
genomföra besiktningen.  
 
Hur påverkar garantier och friskrivningar riskfördelningen? Garantikatalogen kan i 
huvudsak sägas ha två funktioner. Dels preciserar den köpobjektet och vilka 
befogade förväntningar köparen kan ha, dels begränsar den köparens 
undersökningsplikt för de förhållanden som garantierna avser. När 
företagsbesiktningen ställs mot garantierna kan det emellertid uppstå problem 
med att avgöra vilken som ska prioriteras framför den andra. I avsaknad av 
avtalsreglering i frågan blir problemet påtagligt, eftersom det saknas entydig 
rättspraxis på området som kan ge vägledning. Rent allmänt kan man se på 
prioriteten på två olika sätt. Antingen att den vetskap köparen fått genom 
besiktningen ”släcker ut” garantierna eller att garantierna gäller fullt ut oavsett 
den kunskap köparen fått genom besiktningen. Enligt min mening är det 
orimligt att en köpare ska kunna hävda garantibrist, trots att denna haft 
kännedom om ett visst förhållande innan förvärvet. Som påpekats i uppsatsen 
kan ett sådant handlande ses som illojalt och även vara svikligt enligt 30 § 
avtalslagen. Precis som vid annan avtalstolkning måste man dock utgå från 
vilken avsikt parterna haft med garantin. 
 
För att råda bot på den osäkerhet som finns kring prioriteten mellan 
företagsbesiktningen och garantier, har i den juridiska litteraturen ställts upp ett 
antal faktorer som kan vara till hjälp i bedömningen. Faktorer av betydelse är 
exempelvis tidsordning, informationens och besiktningens kvalitet och 
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formulering.300 Den viktigaste faktorn är i vilken tidsordning garantierna 
respektive företagsbesiktningen kommit. En garanti som lämnas efter 
företagsbesiktningen som en följd av en iakttagelse torde alltid gälla fullt ut. 
Många gånger kan dessa ha till syfte att säljaren ska åtgärda en observerad brist 
innan tillträdet. En garanti som lämnats innan företagsbesiktningen kan dock 
inskränka köparens undersökningsplikt om detta varit parternas avsikt. Det 
sagda gäller under förutsättning att garantin är tydligt formulerad. Om köparen 
genomför en besiktning trots att förhållandena garanterats torde denna dock 
inte kunna åberopa garantin om brister senare upptäcks.  
 
Min uppfattning är att en köpare borde vara försiktig med att i allt för stor 
utsträckning förlita sig på säljarens garantier. För att undvika kostsamma tvister 
gör köparen bäst i att skapa sig en egen uppfattning om målbolaget genom en 
företagsbesiktning. Även om det finns en gedigen garantikatalog kan 
ekonomiska, rättsliga och praktiska omständigheter ändå sätta stopp för eller 
fördröja köparens möjlighet till ersättning. Att en köpare skulle hamna i ett 
sämre rättsläge genom att företa en besiktning torde som sagt vara starkt 
överdrivet eftersom det är oklart om en köpare över huvud taget kan ha 
befogade förväntningar på ett företag. Köparen bör istället se garantikatalogen 
och företagsbesiktningen som två olika verktyg som kompletterar varandra. 
 
En intressant fråga är om säljarens garantier ska anses ha karaktären av 
friskrivningar. Om man anser att så är fallet skulle säljaren endast ansvara för 
garanterade förhållanden, inget mer. Omvänt innebär detta att avsaknaden av 
säljargarantier medför att köparen står risken för icke garanterade förhållanden. 
Man kan argumentera för att detta är en rimlig riskfördelning vid 
företagsförvärv eftersom garantikatalogen i dessa sammanhang alltid är en 
central del av förhandlingarna. Parterna har således lika stor möjlighet att 
påverka garantikatalogens utformning. Detta skulle alltså kunna motivera att en 
säljare endast ska ansvara för garanterade förhållanden, om garantin är tydligt 
utformad. Min mening är dock att garantierna inte ska inskränka säljarens 
ansvar i andra avseenden än vad som omfattas av de lämnade garantierna. 
Säljaren åtar sig visserligen ett strikt ansvar för de garanterade förhållandena, 
men att säljaren genom garantierna skulle befrias från ansvar för samtliga 
uppgifter som denna har lämnat till köparen, ställer jag mig tveksam till. Som 
jag ser det är det viktigt att säljarens uppgiftsansvar upprätthålls i dessa lägen 
eftersom säljaren vid förhandlade företagsförvärv i princip alltid har ett 
betydande informationsövertag, och köparen i mångt och mycket grundar sina 
beslut på de uppgifter som säljaren lämnar.  
 
När en säljare friskriver sig är det typiskt sett ägnat att sänka köparens 
förväntningar på målbolaget. Friskrivningen ger således köparen anledning att 
utöka sin undersökning i de avseenden som friskrivningen avser. 
Friskrivningen innebär vidare att säljarens risksfär minskar och att köparens 
utökas. Vilken rättsverkan en friskrivning får är emellertid beroende av hur den 
formuleras och i vilket sammanhang den förekommer. Allmänt formulerade 
friskrivningar tolkas dock i regel restriktivt i svensk rätt. 
 

                                                
300 Se avsnitt 6.2. 
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För att en friskrivning ska leda till en omfördelning av risken är ett 
grundläggande krav att den ska vara tydlig. Ju tydligare formuleringen är desto 
större är chansen att friskrivningen håller för en rättslig prövning. 
Oklara friskrivningsklausuler tolkas i regel snävt och kan komma att åsidosättas 
med hjälp av 36 § avtalslagen. Även en säljares handlande kan emellertid leda 
till att en friskrivning inte får den omfördelande effekt som åsyftats. Om 
säljaren exempelvis gjort en generell friskrivning och senare lämnar uppgifter 
som medför att köparen inte gör en så noggrann undersökning som denna 
annars hade gjort när säljaren friskriver sig, kan friskrivningen komma att 
åsidosättas. Säljaren ansvarar då för fel trots att köparen borde ha upptäckt 
felet vid en undersökning. 
 
Sammanhanget kan som sagt också få betydelse för vilken rättsverkan en 
friskrivningsklausul får. I kommersiella sammanhang är parterna i regel 
jämbördiga och man kan således utgå ifrån att de har lika stor möjlighet att 
påverka hur utformningen av köpekontraktet ska se ut. Man skulle därför 
kunna argumentera för att en allmänt formulerad men klar friskrivning bör 
godtas i dessa sammanhang. Om säljaren dessutom har åtagit sig ett 
omfattande garantiansvar torde än större anledning tala för att acceptera den 
allmänna friskrivningen. Man ska dock ha i åtanke att konsekvenserna av en 
allmänt hållen friskrivning, är betydligt svårare att överblicka för en köpare än 
en mer preciserad friskrivning, varför det generellt finns anledning att vara 
restriktiv mot allmänna friskrivningar. Som konstaterats i avsnitt 6.3 skickar 19 
§ köplagen dessutom en signal till säljaren om att en allmänt hållen friskrivning 
har begränsad effekt på riskfördelningen.   
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