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This distinction is of great significance regarding the extent of the vendor's liability.
According to Skuldebrevslagen the vendor's liability is rather limited, while Köplagen
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A transfer of a joint stock company brings about great economical risks, both for the
vendor and for the purchaser. Therefore it has become customary to execute a so-called
due diligence, before the actual purchase takes place.

The concept of due diligence derives from Anglosaxon law and appears in Sweden since
the 1990's. The purchaser is allowed to examine the company before the purchase.
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Normally the purchaser engages expertise to do the actual investigation, for example a law
firm. An interesting question is to what extent the actual examiner (i.e. the lawyer) can be
considered liable.
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1 INLEDNING

1.1 Problembakgrund

En överlåtelse av ett aktiebolag kan gå till på olika sätt. Den kan ske genom överlåtelse

av enskilda aktier, genom överlåtelse av alla eller merparten av aktierna i bolaget eller

genom överlåtelse av rörelsens tillgångar och skulder (inkråmsförsäljning). Det är inte

helt klart vilka fel- och ansvarsregler som skall tillämpas på överlåtelsen och i doktrinen

kan olika ståndpunkter urskiljas. Vissa jurister förespråkar en tillämpning av

skuldebrevslagen1 för bolagsöverlåtelser, medan andra anser att köplagen2 skall äga

tillämpning. Dessutom kan svaret bli annorlunda beroende på om förvärvet avser

aktierna eller inkråmet.

Lagvalet är av betydelse främst för omfattningen av säljarens ansvar för fel. Vid en

tillämpning av SkbrL blir säljarens ansvar ganska begränsat, eftersom han endast

ansvarar för att fordringen (=aktien) existerar, inte för dess vederhäftighet (värde osv.).

KöpL å sin sida ålägger säljaren ett större ansvar. Felreglerna kommer till uttryck i 17-

21 §§ KöpL. Utgångspunkten är att sådant som köparen måste antas ha känt till vid

köpet inte får åberopas som fel. Detta blir i sin tur beroende av köparens sakkunskap,

sedvana i branschen, köpeobjektets art, säljarens uppgifter och garantier, eventuell

uppmaning från säljaren att köparen skall undersöka köpeobjektet, relationen mellan

parterna osv.

Enligt KöpL:s regler finns ingen generell undersökningsplikt för köparen, men

självklart ligger det i dennes eget intresse att före förvärvet undersöka vad det faktiskt är

han avser köpa. Inte heller har säljaren någon generell upplysningsplikt. Möjligen kan

man påstå att KöpL ålägger säljaren ett slags indirekt upplysningsplikt, eftersom lagen

ger honom incitament att lämna information till köparen och därmed försätta denne i

ond tro beträffande eventuella fel i bolaget. På så sätt har inte köparen längre några

befogade förväntningar.

                                                
1 Skuldebrevslagen (1936:81), fortsättningsvis SkbrL
2 Köplagen (1990:931), fortsättningsvis KöpL
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En aktiebolagsöverlåtelse innebär ofta stora ekonomiska risker för både köpare och

säljare. Det är idag vanligt att köparen före förvärvet låter genomföra en s.k. due

diligence för att förvissa sig om bolagets skick och undvika obehagliga överraskningar.

Men även säljaren kan ha ett intresse av att en due diligence görs, för att få en

bekräftelse på att köparen är seriös och att köpet verkligen kommer att bli av.

Begreppet due diligence härstammar från anglosaxisk rätt och började figurera i Sverige

i början av 1990-talet. Översatt till svenska betyder det ungefär ”erforderlig omsorg”.

Innebörden är att köparen ges tillfälle att undersöka bolaget före köpet, så noggrant och

aktsamt som kan begäras och som situationen kräver. Vanligtvis anlitar köparen en

sakkunnig (t.ex. en advokatbyrå) för att genomföra undersökningen.  Därvid uppstår

frågan vilket ansvar uppdragstagaren, som utför undersökningen, kan anses bära.

1.2 Problemformulering

• Vilka lagregler skall tillämpas på aktiebolagsöverlåtelser? Blir svaret annorlunda

beroende på vad det är som överlåts (aktierna eller inkråmet)? Blir svaret

annorlunda beroende på det förvärvade bolagets verksamhet (exempelvis

fastighetsförvaltning – då består ju tillgångarna huvudsakligen av fast

egendom)?

• Är det rätt att påstå att köparen har en undersökningsplikt vid

aktiebolagsöverlåtelser och hur långt sträcker sig i så fall denna? Hur förhåller

sig köparens eventuella undersökningsplikt till säljarens eventuella

upplysningsplikt?

• Hur långtgående ansvar har den sakkunnige (t.ex. advokaten) som genomför en

due diligence? Ansvarar denne både gentemot köparen och säljaren?

1.3 Syfte

Mitt syfte med uppsatsen är att utreda vilka lagregler som skall tillämpas vid

aktiebolagsöverlåtelser samt vilka konsekvenser detta får, främst vad gäller fel- och

ansvarsregler. Jag kommer att ta reda på hur långt köparens undersökningsplikt
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respektive säljarens upplysningsplikt sträcker sig och hur dessa står i relation till

varandra. Jag avser också att belysa hur pass långtgående ansvar kan åläggas den som,

på uppdrag av köparen, utför en due diligence.

1.4 Metod

I arbetet med att fastställa vilken lag som skall tillämpas på företagsförvärv, har jag

utgått från respektive lagtext (SkbrL och KöpL). Jag har som metod valt att först väga

argument för och emot respektive lags tillämplighet, för att sedan kunna ta ställning till

vilken lag som framstår som den mest ändamålsenliga. Därefter har jag analyserat vad

lagvalet får för konsekvenser. Jag har arbetat mycket med lagkommentarer3 för att

skapa sannolika svar till mina frågor och för att få en bättre förståelse för vad

lagstiftaren menat. Vidare har jag läst och analyserat propositioner, doktrin, motiv och

rättspraxis. Jag har ur dessa försökt tolka ut vilka lämplighetsöverväganden som legat

till grund för respektive lag. Jag har undvikit att göra en strikt bokstavstolkning av

lagarnas bestämmelser. Istället har min strävan varit att komma fram till vad som skulle

kunna vara realistiskt i en viss situation, liksom vad som är försvarbart ur ett

ekonomiskt perspektiv. Begrepp som konsekvens, rimlighet och förutsebarhet har varit

viktiga ledstjärnor i min analys. Diskussioner med jurister vid advokatbyrån Delphi &

Co, Linköping, har hjälpt mig förstå hur uppsatsens problemställningar kan se ut i

verkligheten. Detta har gjort det lättare att ur lämplighetssynpunkt fastställa vilken lag

som bör tillämpas. Jag har härvid haft för avsikt att analysera problemställningarna med

parternas (dvs. köparens och säljarens) intressen i åtanke, för att kunna komma fram till

vad som vore den mest lämpliga lösningen sett ur deras perspektiv.

Jag har även analyserat en annan partsrelation, nämligen den mellan uppdragstagaren

som utför en due diligence och dennes uppdragsgivare (vanligen köparen).  Här har jag

utgått från hur advokaters ansvar i allmänhet är uppbyggt. Jag har utifrån detta försökt

dra paralleller till just due diligence-uppdraget och konstaterat hur ansvaret i det fallet

bör fördelas. Jag har således gjort en analys baserad på analogitolkning och konsekvens.

                                                
3 Främst Karnov 2002/03 band 1
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1.5 Avgränsningar

Jag avser endast att behandla förvärv av aktiebolag, av den anledningen att det är den

vanligaste och mest betydelsefulla associationsformen. När jag i uppsatsen talar om

företag/bolag menar jag i den form som avses i aktiebolagslagen4. Jag avser inte att

djupare gå in på begränsningar i rätten att överlåta ett bolag, t.ex. genom aktieägaravtal.

Uppsatsen kommer i huvudsak att behandla företagsförvärv där bolagets samtliga aktier

överlåts, men även inkråmsöverlåtelser diskuteras i viss mån för att ge läsaren en

uppfattning om vilket komplext område företagsförvärven utgör.

1.6 Disposition

För att sätta in läsaren i ämnet, börjar jag med att diskutera olika typer av

företagsförvärv för att sedan kunna fastställa vilken lag som bör tillämpas på

transaktionen i fråga. När jag vet vilken lag som bör bli tillämplig, övergår jag till att

utreda vilka konsekvenser detta får. Sedan skall ansvarsfördelningen mellan köparen

och säljaren behandlas, särskilt avseende fel. I anslutning till detta diskuteras också

säljarens upplysningsplikt respektive köparens undersökningsplikt, samt relationen dem

emellan. Därefter följer en redogörelse för företeelsen due diligence; vad det är, varför

det görs osv. I anslutning härtill utreder jag advokats (eller annan uppdragstagares)

ansvar vid utförandet av en due diligence. Uppsatsen avslutas med en sammanfattande

analys där jag återger de viktigaste slutsatserna jag kommit fram till.

2 Tillämplig lag

2.1 Inledning

Det är ingen ovanlighet i dagens turbulenta näringsliv att företag byter ägare. Detta kan

ske av många olika anledningar, beroende på vad förvärvaren respektive säljaren önskar

uppnå med ägarbytet. Som tänkbara skäl till företagsöverlåtelser kan nämnas expansion

eller nedskärning av verksamheten, fusionering, riskspridning, förlustbringande

verksamhet, privatisering och internationalisering. Vidare medför en företagsöverlåtelse

                                                
4 (1975:1385), i fortsättningen ABL
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vanligen att stora värden byter ägare, vilket innebär stora risker för såväl köpare som

säljare. Detta gör att en tydlig lagreglering är av intresse för båda parter, kanske främst

vad gäller fördelningen av ansvar för fel. Det är dock inte helt oomtvistat vilka lagregler

som skall gälla.

För att kunna fastställa vilken lag som skall äga tillämpning vid företagsöverlåtelser,

måste först bestämmas vad det faktiskt är som överlåts. Det är inte självklart vad en

företagsöverlåtelse innebär, eftersom dessa förvärv i praktiken kan se ut på en rad olika

sätt. Överlåtelsen kan avse samtliga aktier i bolaget, eller endast en del av dessa. Därtill

kan rörelsen säljas genom att bolagets tillgångar överlåts (inkråmsöverlåtelse). Det

förekommer också att, förutom tillgångarna, samtliga eller delar av bolagets skulder

överlåts, men detta kräver oftast samtycke av fordringsägaren. Även detta förfaringssätt

brukar benämnas inkråmsöverlåtelse.5

Vilken överlåtelsetyp som är mest fördelaktig går inte att säga generellt, utan är

beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. Den starkast styrande faktorn, i alla

fall i Sverige, torde vara vilka skatteeffekter förvärvet ger upphov till. Skillnaderna i

skattehänseende handlar, för köparens del, främst om avskrivningsmöjligheterna. Vid

ett inkråmsförvärv får de specifika tillgångar som förvärvats skrivas av enligt

avskrivningsreglerna för respektive tillgångstyp. Om köparen däremot förvärvar hela

bolaget som sådant (dvs. aktierna), betalar han för tillgångarna minus skulderna. Det

övervärde som därtill vanligen betalas kallas goodwill6, vilken också kan skrivas av.

Jag vill dock påpeka att detta är hur det förhåller sig i dagsläget. Fr.o.m. år 2005

kommer det inte längre vara möjligt att skriva av goodwill.

För säljarens del ligger skillnaderna främst i kapitalvinstbeskattningen. Om hela bolaget

(aktierna) säljs, blir köpeskillingen antagligen högre (till följd av goodwill, vilket

beskrivits ovan). Kapitalvinsten för säljaren blir följaktligen högre, vilket ger en högre

skatt. Vid försäljning av inkråmet värderas däremot endast de specifika tillgångar som

ingår i avtalet och bolaget beskattas därefter.

                                                
5 Hultmark s 29 ff
6 Begreppet används här i dess företagsekonomiska betydelse
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Valet av förvärvstyp blir också beroende av om köparen önskar förvärva hela rörelsen

eller inte. Om köparen vill förvärva endast en andel i rörelsen, är inkråmsförvärv mindre

lämpligt. Det kan vara problematiskt att bestämma vilka tillgångar som i så fall skall

överlåtas och vilka tillgångar säljaren skall behålla. På motsvarande sätt är aktieköp

mindre lämpligt när köparen avser förvärva endast en viss del av verksamheten,

eftersom det då kan vara svårt att definiera vad de köpta aktierna egentligen

representerar. En aktie skall ju ge innehavaren rätt till en andel av bolagets

förmögenhetsmassa. Problemet i förevarande fall kan således bli att bestämma hur stor

del av bolagets förmögenhet som kan anses ingå i just den verksamhetsgren som

köparen förvärvar.

Vid inkråmsköp är det vanligt att specificera exakt vilka tillgångar och skulder det är

som överlåts och utifrån denna specifikation kan sedan bolaget värderas. Det råder

därför sällan tvivel angående vad det är som överlåts. Vid aktieköp är fallet vanligen det

motsatta. Aktiebolagets tillgångar och skulder övergår i och med köpet på den nye

ägaren, men exakt vad som ingår i bolaget kan vara svårt att fastställa, eftersom bolagets

tillgångar och skulder kan variera över tiden. Vägledning kan givetvis hämtas i bolagets

räkenskaper, men då bör beaktas att dessa inte nödvändigtvis helt och hållet

överensstämmer med verkligheten eller ger en rättvisande bild av företaget. Dessutom

kan förändringar ha skett efter det datum då köparen fick ta del av informationen. En

potentiell köpare kanske inte heller får tillgång till alla räkenskaper av betydelse.

Problemet (att det inte alltid står helt klart vad det faktiskt är som överlåts vid ett

aktieköp) blir lättare att förstå om man håller i minnet att en aktie inte är någon absolut,

oföränderlig tillgång, utan snarare en andel i en förmögenhetsmassa vars värde kan

variera över tiden.

Ytterligare en skillnad, och kanske den mest betydelsefulla, är att vid aktieköp förvärvar

köparen en juridisk person som även efter köpet behåller alla rättigheter och

skyldigheter (såväl kända som okända, nuvarande som framtida).  Eftersom fråga är om

aktiebolag blir det inte köparen personligen som ansvarar för bolagets skyldigheter, men

köparen kan ändå lida skada om t.ex. oväntade fordringsanspråk riktas mot bolaget.

Företaget uppgår då inte längre till ett lika stort värde som köparen från början hade

trott och rättat sig efter. Dessutom ingår vid ett aktieköp, till skillnad mot ett

inkråmsköp, samtliga anställningskontrakt och förpliktelser gentemot företagets
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anställda. Dock är köparen i inkråmsfallet skyldig att vid anställning ge företräde åt

arbetstagare som tidigare arbetat i bolaget.7 Även relationen till myndigheter kan bli

annorlunda vid aktieköp jämfört med inkråmsköp. I det senare fallet kommer

verksamheten att bedrivas i en ny juridisk person, varför det kan bli nödvändigt att söka

nya tillstånd. Det är tänkbart att det är svårare att få ett helt nytt tillstånd beviljat,

jämfört med att endast förlänga ett befintligt tillstånd.

Oavsett om företagsöverlåtelsen sker genom inkråms- eller aktieköp, finns vissa

gemensamma kännetecken. Det är fråga om ett kommersiellt avtal där parterna vanligen

kan anses jämnstarka, parterna har sällan något långvarigt förhållande till varandra och

överlåtelsen medför i regel en omfattande avtalsreglering.

2.2 Tillämplig lag vid inkråmsförvärv

Vilken lag som blir tillämplig vid förvärv av bolagets inkråm beror helt på vilken typ av

egendom det är som förvärvas. Lös egendom är förmodligen den vanligaste

egendomstypen vid inkråmsförvärv8, vilket får till följd att KöpL bör bli tillämplig vid

sådana förvärv. Jag kommer att återknyta till det sagda under avsnitt 2.3.1, där en

närmare utredning av KöpL:s tillämpningsområde presenteras.

I de fall inkråmsförvärvet även omfattar fordringar som bolaget har mot någon, uppstår

frågan om SkbrL istället bör äga tillämpning just vad beträffar fordringarna. I doktrinen

har diskuterats huruvida köpet skall ses som en helhet, dvs. att samma lag (KöpL) skall

reglera hela förvärvet, eller om olika lagar skall vara tillämpliga på respektive

tillgångstyp som ingår i förvärvet. Enligt Walin9 reglerar SkbrL visserligen fordringar

som sådana, men när fordringar överlåts bör man istället fokusera på genom vilken typ

av transaktion som överlåtelsen sker. Överlåts fordringar t.ex. i form av gåva, blir

följaktligen gåvoreglerna tillämpliga. På motsvarande sätt bör KöpL bli tillämplig när

en fordran överlåts genom försäljning. Walins synsätt torde således få till följd att hela

inkråmsöverlåtelsen bör regleras av KöpL, oaktat att det är både bolagets fordringar

och andra typer av tillgångar som säljs till en ny ägare.

                                                
7 Lag (1982:80) om anställningsskydd, LAS, 25 §
8 Gorton s 36
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Enligt Hultmark10 bör inkråmsförvärvet ses som en helhet i de fall köparen har för

avsikt att driva verksamheten vidare. I annat fall bör istället motsatt synsätt råda, dvs. att

olika lagar skall reglera respektive egendomsslag. Jag håller med om att det är naturligt

att se förvärvet som en helhet när rörelsen skall drivas vidare. I detta fall är det i ordets

rätta bemärkelse fråga om ett företagsförvärv, eftersom köparen förvärvar tillgångar i

företaget i syfte att driva detta vidare. Situationen liknar till viss del fallet där köparen

förvärvar samtliga aktier i ett bolag, i syfte att förvärva bolaget som sådant och driva

verksamheten vidare. Som jag nedan kommer att återkomma till är min inställning att

KöpL i princip bör tillämpas på bolagsförvärv, oavsett bolagets verksamhet.  För

konsekvensens skull bör därför bedömningen bli densamma här, dvs. köp av ett bolag

eller en rörelse (oavsett om detta sker genom förvärv av inkråm eller aktier), bör i sin

helhet regleras av KöpL.

När en köpare däremot förvärvar tillgångar av ett bolag utan avsikt att driva rörelsen

vidare, måste de olika tillgångarna identifieras för att det skall vara möjligt att

bestämma vilken lag som skall tillämpas. Det är ju här fråga om förvärv av ett bolags

enstaka tillgångar, inte bolaget/rörelsen i sig. Det är därför inte rimligt att jämställa

denna typ av inkråmsförvärv med den tidigare nämnda typen av inkråmsförvärv

(företagsförvärv genom förvärv av bolagets inkråm). De båda förvärven syftar till att

uppnå helt skilda resultat, nämligen att förvärva en ”going business” i det ena fallet

jämfört med att endast förvärva ett antal tillgångar i det andra fallet. Denna åtskillnad

framstår som logisk även av en annan anledning, nämligen om tillgångarnas omfattning

tas i beaktande. När köparen tänker fortsätta att driva rörelsen rör det sig förmodligen

om en stor mängd tillgångar, kanske företagets samtliga tillgångar, som så att säga

överlåts ”i klump” (låt vara att de är specificerade). Det skulle bli ett alltför omfattande

arbete att fastställa vilken lag som skall tillämpas för vilken tillgång. En helhetssyn

torde därför vara att föredra ur praktisk synvinkel. Om köparen däremot inte avser att

driva rörelsen vidare, kanske denne inte heller är intresserad av att förvärva samtliga

tillgångar, utan snarare en mindre del av dessa. I sådana fall blir det enklare att

specificera vilken lag som skall tillämpas för vilken tillgångstyp, helt enkelt på grund av

den mindre tillgångsmassan.

                                                                                                                                                        
9 Walin s 84
10 Hultmark s 31
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2.3 Tillämplig lag vid aktieförvärv

Jag har valt att i min fortsatta framställning främst koncentrera mig på

företagsöverlåtelser där ägarövergången sker genom att bolagets samtliga aktier

överlåts. Förmodligen är denna förvärvstyp den ekonomiskt mest betydelsefulla, liksom

den i praktiken vanligast förekommande, åtminstone när fråga är om större företag. Det

är också den variant som jag finner mest intressant att utreda vidare. Skälet till att

inkråmsförvärv ändå diskuteras i någon mån, är att jag vill göra läsaren uppmärksam på

att begreppet företagsförvärv inte på något sätt är homogent, utan kan innebära olika

typer av transaktioner. Jag har för avsikt att ge läsaren en uppfattning om vilket

omfattande och komplext område företagsförvärv faktiskt utgör.

De lagar som skulle kunna komma i fråga vid aktieöverlåtelser är KöpL respektive

SkbrL. För att avgöra vilken av dessa två som är mest lämplig skall jag börja med att

utreda lagarnas formella tillämpningsområden, för att sedan ta reda på vilka åsikter som

uttryckts i doktrin och praxis beträffande tillämplig lag.

2.3.1 Köplagens formella tillämpningsområde

KöpL är tillämplig på köp där köpeobjektet är lös egendom. Vad som räknas till lös

egendom framgår e contrario av jordabalkens (JB) första och andra kapitel – all

egendom som enligt dessa regler inte är fast egendom, är följaktligen lös egendom.

KöpL har således ett mycket vidsträckt tillämpningsområde, till skillnad från

konsumenträttens område där konsumentköplagen endast reglerar köp av lösa saker. Till

kategorin lös egendom brukar förutom lösa saker räknas även rättigheter, fordringar,

aktier och andra andelar. KöpL blir därmed formellt tillämplig vid överlåtelser av aktier,

men som jag återkommer till nedan är lagens praktiska tillämplighet i dessa fall

omdiskuterad.

Enligt den vanligast förekommande definitionen av köp avses överlåtelse av

äganderätten till egendom mot vederlag i pengar. Säljaren måste till köparen effektivt

överföra äganderätten till det sålda, för att undgå ansvar för s.k. rättsligt fel enligt 41 §

KöpL.11 Utöver överlåtelser mot penningprestationer reglerar KöpL också, i tillämpliga

delar, överlåtelser av lös egendom mot andra typer av vederlag, exempelvis
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marknadsföringsinsatser eller andra tjänster. KöpL kan också bli tillämplig vid

renodlade bytesfall, där lös egendom byts mot annan lös egendom. En situation där

någon förvärvar aktierna i ett aktiebolag och betalar med aktier i ett annat bolag skulle

således, i tillämpliga delar, kunna regleras av KöpL. Med skrivningen ”tillämpliga

delar” avses här att särskilda bestämmelser som gäller själva penningprestationen inte

skall tillämpas.12

Enligt dess 3 § är KöpL en dispositiv lag, varför parterna kan välja att avtala bort den,

helt eller delvis. Det krävs inte någon uttrycklig överenskommelse för att åstadkomma

detta, utan det räcker att det mot bakgrund av parternas uppträdande i samband med

avtalets ingående samt omständigheterna i övrigt är möjligt att uttolka att KöpL satts åt

sidan. Vanliga avtalstolkningsprinciper skall härvid gälla. Eftersom KöpL anses ha ett

mycket nära samband med CISG13, bör även de avtalstolkningsprinciper som kommer

till uttryck där beaktas. Dessa principer återfinns främst i artikel 8 och 9 i CISG. Vad

gäller avtalsfriheten finns, enligt Ramberg14, inga skäl för att göra en restriktiv tolkning

av parternas avsikter. Man bör med andra ord inte presumera att parterna inte önskat

sätta KöpL ur spel. Avtalsfriheten enligt KöpL har emellertid, liksom i andra

sammanhang, vissa gränser. Oskäliga avtalsvillkor kan i vanlig ordning jämkas med

stöd av 36 § avtalslagen15. När fråga är om företagsöverlåtelser befinner sig dock ingen

av parterna i en sådan underlägsen ställning som avses i 36 § st 2, varför ingen part

behöver ges en mer förmånlig behandling än den andre. Trots att fråga är om två

jämbördiga parter kan avtalsvillkor ändå anses som oskäliga för endera parten och kan

då bli föremål för jämkning.

Ett annat sätt att åsidosätta KöpL:s bestämmelser är genom praxis parterna emellan. Om

parterna handlat med varandra tidigare utan att tillämpa KöpL:s regler, kan detta tala för

att partsbruk bildats och att KöpL även fortsättningsvis får stå tillbaka till förmån för

andra bestämmelser. Det följer ofta av parternas uttryckliga eller implicita

förutsättningar att en redan etablerad praxis dem emellan skall läggas till grund för

innehållet i avtalet. Här skall dock tilläggas att bestämmelsen inte tar sikte på vilken

                                                                                                                                                        
11 Ramberg s 127
12 Ramberg s 133
13 FN:s konvention angående avtal om internationella köp av varor (även kallad internationella köplagen)
14 Ramberg s 153
15 (1915:218), i fortsättningen AvtL
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partspraxis som helst, utan ett visst utrymme finns för en skönsmässig

skälighetsbedömning.16 Jag skulle tro att det i kommersiella avtalsförhållanden är

vanligt att använda sig av en mix av KöpL respektive andra regler, eller åtminstone att

hämta ledning i KöpL för det fall tolkningssvårigheter uppstår. Av propositionen

framgår också att KöpL vid behov kan tjäna som utgångspunkt för avtalsskrivningen

parterna emellan.17 Jag ser ingen större praktisk skillnad mellan fallet att KöpL inte

skall tillämpas pga. parternas praxis, respektive situationen med att avtala bort KöpL.

Ett sådant avtal behöver, som ovan nämndes, inte vara uttryckligt, utan det är i båda

situationerna parternas uppträdande som är det centrala och som avgör huruvida KöpL

anses bortavtalad eller inte. Resultatet borde således bli detsamma i båda fallen.

KöpL kan också sättas ur spel till följd av handelsbruk eller annan sedvänja. Även detta

framgår av 3 §. Ett krav är dock att handelsbruket eller sedvänjan måste anses bindande

för parterna, vilket motiveras av att domstolarna skall ha en möjlighet att ur

skälighetssynpunkt pröva huruvida sedvänjan eller handelsbruket bör tillämpas i det

enskilda fallet.18 Vad som avses med ”bindande” i det här sammanhanget är inte helt lätt

att svara på, men generellt kan sägas att för att handelsbruk skall äga företräde framför

lagen krävs att det faktiskt efterföljs i den aktuella branschen, liksom att det vunnit en

viss geografisk spridning.19 Bevisning om handelsbruk kan åstadkommas genom

exempelvis uttalanden av handelskammare eller branschorganisationer. Det är dock

tveksamt om detta får särskilt stor praktisk betydelse i dag, eftersom både handelsbruk

och sedvänja till stor del har omstöpts i standardavtal. Det torde emellertid inte vara

möjligt att skapa avtal som är helt fristående från de dispositiva reglerna. KöpL får

därför under alla förhållanden en kompletterande funktion.20

2.3.1.1 Överlåtelse av fast egendom

Beträffande överlåtelser av fast egendom gäller inte KöpL, utan istället JB. Byggnader

på ofri grund räknas däremot som lös egendom, varför KöpL formellt sett borde bli

tillämplig. Dock finns ett undantag i 1 § st 4 KöpL. Om byggnaden är uppförd för

stadigvarande bruk skall istället vissa av JB:s bestämmelser äga tillämpning.

                                                
16 Prop. 1988/89:76 s 66
17 Prop. 1988/89:76 s 22
18 Ramberg s 160
19 Lehrberg s 26
20 Karnov band 1 s 565
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Lagstiftaren har tydligen velat likställa alla byggnader som uppförts för stadigvarande

bruk, oavsett vem som äger marken de står på. Här skall nämnas att köparens syfte med

förvärvet, eller vad denne tänkt använda byggnaden till, saknar betydelse. Det

avgörande är för vilket ändamål byggnaden har uppförts. Exempel på byggnader som

inte uppförts för stadigvarande bruk är tillfälliga utställnings- och mässbyggnader samt

hus som lätt kan flyttas från en plats till en annan (exempelvis färdigmonterade hus).

Att byggnader på ofri grund omfattas av JB i stället för KöpL får betydelse främst vad

gäller säljarens felansvar, eftersom detta är mer omfattande i KöpL än i JB. Enligt 32 §

KöpL måste köparen reklamera inom två år för att få åberopa fel, medan reklamation

enligt JB måste ske inom ett år samt genom vidtagande av rättsliga åtgärder. Det

sistnämnda framgår av skrivelsen ”väckes ej talan om hävning…” i JB 4:12 st 2. Enligt

KöpL duger som reklamation att köparen lämnar ett meddelande till säljaren.

Överhuvudtaget kan JB sägas vara mer säljarvänlig, eftersom det genomgående krävs

ganska mycket av köparen. Jag tänker främst på nyss nämnda reklamationsbestämmelse

samt köparens långtgående undersökningsplikt. Dock är JB mer köparvänlig ur andra

aspekter; enligt JB 4:19 st 1 blir säljaren skadeståndsskyldig om fastigheten vid köpet

avvek från vad säljaren får anses ha utfäst. Motsvarande bestämmelse i KöpL (40 § st

3) kräver att varan avviker från vad säljaren särskilt har utfäst, för att köparen skall ha

rätt till ersättning. Enligt JB 4:19 b preskriberas säljarens ansvar för dolda fel först

efter tio år, vilket också får sägas vara en köparvänlig bestämmelse. Dock tar köparens

stränga undersökningsplikt i viss mån udden av denna bestämmelse.

2.3.1.2 Indirekt köp av fastighet genom köp av aktier eller andelar

Såsom tidigare konstaterats är KöpL formellt tillämplig på aktieöverlåtelser, medan JB

gäller för köp av fast egendom och fastigheter. Kan man av detta dra slutsatsen att KöpL

skall tillämpas oavsett vilken typ av verksamhet det överlåtna bolaget bedriver? Om vi

antar att aktieköpet avser ett bolag vars enda tillgång är en fastighet, är det då KöpL

eller JB som skall gälla?

Svaret blir annorlunda beroende på om man anser att det är aktierna eller själva

fastigheten man förvärvar. Enligt min mening ligger det närmast till hands att se

aktieköpet som det centrala. Det är ju fortfarande aktierna i bolaget som är föremål för

köpet, oavsett att bolagets enda tillgång är en fastighet. Företagsförvärvens juridiska
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reglering blir mer enhetlig och lättöverskådlig om en och samma lag, KöpL, tillåts styra

alla aktieöverlåtelser. Det kan vara en fördel om det föreligger viss konsekvens i

regeltillämpningen, eftersom detta leder till förutsebarhet vilket torde vara till praktisk

nytta samt trygghet för parterna, liksom ett centralt mål för rättstillämpningen i stort.

Om KöpL i enlighet med ovan anses tillämplig på alla aktieöverlåtelser, blir följden att

det kan uppstå möjligheter att kringgå JB:s regler vid fastighetsöverlåtelser. Den som

vill sälja en fastighet kan först överföra denna på ett aktiebolag och sedan sälja

aktiebolaget. I så fall är det fråga om en överlåtelse av lös egendom (aktierna), varför

KöpL blir tillämplig. Formkraven för fastighetsköp (se JB 4:1) har således kunnat

kringgås. En sådan konstruktion kan medföra fördelar för köparen eftersom ett löfte från

säljaren att i framtiden sälja aktiebolaget generellt sett är bindande, till skillnad från ett

löfte om att i framtiden sälja fast egendom. På motsvarande sätt är ett löfte att i

framtiden köpa aktierna som representerar fastigheten bindande.21 Att ett löfte att sälja

eller köpa lös egendom är bindande framgår av avtalsrättens sedvanliga löftesprincip.

Eftersom försäljning av fast egendom måste följa JB:s tvingande formkrav, får

följaktligen ett löfte om att i framtiden sälja fast egendom ingen rättslig effekt.

Tillämpning av KöpL medför ytterligare en fördel för köparen, nämligen att denne

slipper den stränga undersökningsplikt som JB uppställer. Däremot är det svårare att se

vad säljaren skulle vinna på ett kringgående av JB:s reglering. Som tidigare påpekats är

säljarens felansvar i allmänhet lindrigare i JB än i KöpL, varför det verkar troligt att

säljaren skulle föredra att JB tillämpades på köpet. I doktrinen har olika meningar

dryftats om detta. Enligt Kihlman22 saknas anledning att fördela risken annorlunda bara

för att man försökt kringgå reglerna för fast egendom. Trots att KöpL formellt är

tillämplig, anser Kihlman att vägledning bör hämtas i JB:s felregler samt praxis till

dessa. Ramberg23 å andra sidan menar att gränsen mellan fast och lös egendom måste

dras någonstans, varför det skulle vara att gå för långt att analogivis tillämpa JB:s

felregler. Ramberg medger visserligen att felbedömningen i sig inte borde vara

beroende av huruvida fastigheten sålts ”på vanligt sätt” eller genom överföring på ett

aktiebolag, men menar att samma regelverk måste gälla för hela avtalet. Har fastigheten

                                                
21 Ramberg s 143
22 Kihlman s 196
23 Ramberg s 144
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sålts i form av aktier, blir således KöpL tillämplig fullt ut. Inte heller förekommer något

handelsbruk som motiverar att själva överlåtelsen skulle regleras av KöpL, medan

felansvaret skulle regleras av JB.

Som jag tidigare angett finns det ett värde i att ha en enhetlig reglering för alla slags

aktieöverlåtelser, oberoende av bolagets verksamhet. Det blir lättare för såväl köparen

som säljaren att planera köpet och få en överblick över vad som gäller, om aktier alltid

helt enkelt överlåts enligt reglerna för lös egendom. Samtidigt är det olyckligt med den

inkonsekvens detta leder till, eftersom fastigheter följaktligen kan överlåtas enligt flera

olika regler.

2.3.2 Skuldebrevslagens formella tillämpningsområde

En alternativ lagstiftning vid aktieköp skulle kunna vara SkbrL. Som namnet antyder

reglerar lagen i första hand skuldebrev, men den anses också ge uttryck för allmänna

rättsprinciper. Lagen brukar därför anses analogt tillämplig på förmögenhetsrättens

område. Av förarbetena till KöpL framgår att andra lagregler, däribland 9 § SkbrL, kan

träda istället för eller komplettera KöpL:s regler när ett köpeobjekt är av speciell

karaktär.24 Särskilt om man anser att aktien är att se som en fordringsrätt gentemot

bolaget bör SkbrL kunna tillämpas. Begreppet skuldebrev definieras inte i lagen, men

anses allmänt innebära en ensidig, till det yttre fristående, skriftlig utfästelse att erlägga

ett penningbelopp. Med betalningsutfästelse likställs ett förbehållslöst erkännande av en

skuld.25 Kravet på ensidiga utfästelser syftar till att urskilja skuldebreven från utfästelser

som ingår i ömsesidigt förpliktande kontrakt.

I likhet med KöpL är även SkbrL:s regler dispositiva. Detta anses dock endast gälla

parterna emellan och således inte gentemot tredje man. Liksom KöpL är inte heller

SkbrL direkt anpassad för aktieöverlåtelser, utan dess tillämplighet blir beroende av vad

en aktie egentligen anses vara.

                                                
24 Prop. 1988/89:76 s 61
25 Karnov band 1 s 675
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2.3.2.1 Vad är en aktie?

Med aktie avses normalt en andel i ett aktiebolag som ger innehavaren rätt till en andel i

bolagets vinst och tillgångar. Aktien skulle också kunna sägas utgöra en fordringsrätt

för aktieägaren gentemot bolaget, eftersom aktieägaren har ett ekonomiskt anspråk på

aktiebolagets vinst (när utdelning ges) och på bolagets tillgångar när de skiftas ut i

samband med en likvidation. Med detta synsätt skulle aktieägaren vara att likställa med

en borgenär och bolaget med en gäldenär.

Det torde emellertid vara mer korrekt att tala om aktieägarens ägaranspråk än om hans

fordringsrätt.26 Fordringsrätter är nämligen föremål för preskription, vilket inte

ägaranspråk är. Ytterligare en skillnad är att det i ett avtalsförhållande mellan en

borgenär och en gäldenär i SkbrL:s mening inte är möjligt att ensidigt ändra

avtalsvillkoren. Samtycke krävs från båda parter. Om aktien är att se som ett

ägaranspråk kan däremot borgenärskollektivet (aktieägarna) ändra avtalsvillkoren utan

gäldenärens (bolaget) samtycke, nämligen då aktieägarna på bolagsstämman röstar

igenom förslag om exempelvis utdelning eller likvidation. En annan skillnad är att ett

skuldebrev normalt lyder på ett bestämt belopp, medan aktiens värde representerar en

andel av bolagets förmögenhet vilken kan variera över tiden. När fråga är om

skuldebrev i SkbrL:s mening, har borgenären ensam möjlighet att med stöd av sitt

fordringsbevis (skuldebrevet) realisera sin fordringsrätt gentemot gäldenären. En

aktieägare kan däremot, såvida han inte äger någon större aktiepost, inte ensam få till

stånd en likvidation av bolaget för att realisera sitt anspråk. För att detta skall vara

möjligt krävs, som tidigare nämndes, att bolagsstämman röstar igenom en likvidation av

bolaget.

2.3.3 Åsikter i doktrin och praxis om tillämplig lag

Mot bakgrund av diskussionen ovan om aktiens natur, kan konstateras att det inte verkar

helt lämpligt att definiera en aktie som ett skuldebrev. Mina åsikter börjar därför luta åt

att det är mer lämpligt att klassa en aktie som lös egendom, varför KöpL:s regler i så fall

skall gälla. Först skall jag dock belysa vad som framförts i doktrinen i denna fråga. Som

inledningsvis nämndes, finns ingen entydig uppfattning bland svenska jurister

                                                
26 Hultmark s 82
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beträffande tillämplig lag vid aktieöverlåtelser. Karnell27 anser att det är marknadspraxis

att SkbrL skall tillämpas på alla aktieköp, med reservation för att säljaren i vissa fall bör

ha en upplysningsplikt. Johansson28 menar att KöpL skall tillämpas om säljaren haft

bestämmande inflytande i bolaget, medan SkbrL skall tillämpas om säljaren saknat

sådant inflytande. Härvid skall ledning hämtas i ABL:s koncerndefinition (ABL 1:5);

säljaren anses ha bestämmande inflytande om han innehar mer än hälften av rösterna för

samtliga aktier i bolaget. Åhman29 för ett liknande resonemang som Johansson, men tar

istället sikte på köparens position. Endast om överlåtelsen medför att större delen av

bolagets kapital byter ägare samt att köparen uppnår ett bestämmande inflytande över

bolaget, skall KöpL tillämpas. Som huvudregel bör alltså SkbrL tillämpas. Hultmark30

är av rakt motsatt åsikt och menar att SkbrL endast kan tillämpas analogt, varför KöpL

skall vara huvudregel. Även Lindskog31 förespråkar en tillämpning av KöpL, eftersom

han anser att aktier per definition är att se som lös egendom. Även i den skiljedom32

som Lindskog diskuterar i Festskrift till Gotthard Calissendorff, kom skiljenämnden

fram till att sedvanliga köprättsliga regler bör tillämpas i fråga om en aktiebolagssäljares

felansvar. Säljaren ansågs inte kunna söka skydd bakom 9 § st 2 SkbrL.

Jag är beredd att hålla med Lindskog och Hultmark. Det ligger närmare till hands att

betrakta aktieöverlåtelsen som en överlåtelse av lös egendom, snarare än en överlåtelse

av en mängd skuldebrev. Jag förespråkar dessutom en generell tillämpning av KöpL,

dvs. oavsett om samtliga eller ett fåtal aktier överlåts. Detta gör att

gränsdragningsproblem i möjligaste mån kan undvikas och att enhetlighet skapas, vilket

underlättar för parterna. Situationen att SkbrL skulle reglera överlåtelse av en aktiepost,

medan KöpL skulle reglera överlåtelse av samtliga bolagets aktier, lär dessutom kunna

leda till kringgåenden av reglerna. Säljaren motiveras till att dela upp aktieförsäljningen

på flera mindre poster, så att SkbrL blir tillämplig istället för den för honom mer

ofördelaktiga KöpL. Detta skulle kunna leda till transaktioner som inte är ekonomiskt

motiverade, vilket i sin tur skulle vara till nackdel för aktiemarknaden och

värdepappershandeln i stort.

                                                
27 Hultmark s 84, Gorton s 41, med hänvisning till Karnell, Värdefel s 288 och 292
28 Johansson s 92
29 Åhman s 481
30 Hultmark s 82 f
31 Lindskog SvJT 1993 s 131
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Även om man anser att en aktie är att se som en fordran, finns stöd för att KöpL ändå

kan bli tillämplig. Det är avtalet varigenom fordran överlåts som bestämmer parternas

inbördes rättigheter och skyldigheter, varför det blir rättsreglerna för respektive

avtalstyp som reglerar överlåtelsen.33 Som jag redan tidigare diskuterade leder detta till

att när en fordran har överlåtits genom köp, torde KöpL bli tillämplig. Denna

uppdelning är förmodligen också anledningen till att SkbrL inte innehåller några

utförligare bestämmelser beträffande överlåtelser av fordringar.

Eftersom flertalet tvister i anledning av företagsförvärv avgörs genom skiljedom, finns

inte mycket ledning att hämta i praxis. Ett par rättsfall finns dock att ta hjälp av. NJA

1976 s 341 är visserligen från gamla köplagens tid, men de principer som kommer till

uttryck i domen torde fortfarande vara aktuella. Fallet gällde försäljning av samtliga

aktier i ett aktiebolag. Säljaren hade i samband med försäljningen företett ett

preliminärt bokslut och åtagit sig vissa garantier i anslutning till detta. Tvisten rörde

tillämpligheten av KöpL:s reklamations- och preskriptionsbestämmelser.  HD anförde

att KöpL:s regler i stort sett är väl avpassade för de flesta typer av köp, men att

reglerna kan frångås genom avtal.  Vidare angav HD att om rättstillämpningen

upprätthåller kravet på att KöpL:s regler skall iakttas när inget uttryckligt avtal om

frångående träffats eller det annars av omständigheterna framgår att detta varit

parternas avsikt, tillgodoses kravet på förutsebarhet i partsrelationen på bästa sätt.

Därigenom skapas en press på kontrahenterna att, i fall då KöpL:s regler framstår som

olämpliga, uttryckligen ange vad som istället skall gälla. I det aktuella fallet ansågs

parterna inte ha avtalat bort KöpL:s reklamations- och preskriptionsbestämmelser,

varför dessa skulle gälla.

HD:s inställning i fallet visar en allmän acceptans för KöpL:s tillämplighet vid

aktieöverlåtelser. Även TR och HovR konstaterade att KöpL som regel skall tillämpas

vid överlåtelser av aktier. Trots att HD:s domskäl kom att kretsa främst kring

avtalsfriheten framgår ändå det som jag velat visa, nämligen att KöpL, och inte SkbrL,

generellt bör bli tillämplig vid aktieöverlåtelser. Intressant är att frågan om SkbrL:s

eventuella tillämplighet överhuvudtaget inte berördes i fallet.

                                                                                                                                                        
32 Skiljedom från 1986, publicerad i Årsskrift från Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut
33 Walin s 84



25

Det något nyare fallet RH 1999:138 rörde förvärv av aktier i ett fastighetsaktiebolag,

till vilka nyttjanderätten till en bostadslägenhet var knuten. Köparen yrkade nedsättning

av köpeskillingen pga. fel i lägenheten, eftersom säljaren inte hade upplyst om att det

fanns ett sopnedkast i vardagsrumsgarderoben.  HovR fastslog att som utgångspunkt

skulle KöpL tillämpas, eftersom köpet avsåg lös egendom (aktier). Emellertid tillade

HovR att det aktuella köpet företedde en sådan likhet med ett fastighetsköp, att frågan

måste ställas om inte JB:s regler bör tillämpas istället för eller vid sidan av KöpL. Trots

detta uttalande kom HovR slutligen fram till att endast KöpL:s regler blev tillämpliga i

det aktuella fallet, eftersom varken praxis eller några andra sakliga skäl kunde

motivera ett avsteg från KöpL. Rättsfallet stöder således min uppfattning att KöpL som

huvudregel skall tillämpas vid aktieöverlåtelser. Jag kan dock hålla med om att det kan

finnas anledning att hämta ledning i andra regelsystem, såsom JB när förvärvet

”egentligen” avser en fastighet. Jag återkommer till denna diskussion i uppsatsens sista

kapitel.

2.3.4 Avslutande diskussion om köplagens tillämplighet

Så här långt kan konstateras att argumenten för en tillämpning av KöpL överväger.

Detta till trots kan det uppstå fall där det känns konstlat och inte särskilt ändamålsenligt

att tillämpa KöpL:s regler på aktieöverlåtelser. Detta är ju en risk man löper när vitt

skilda avtalstyper skall ”pressas” in under en och samma lag. Det kan därför finnas

anledning att, med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet, tillämpa SkbrL:s

regler analogt. Många av principerna som ligger till grund för såväl KöpL som SkbrL

brukar dessutom anses ge uttryck för allmänna rättsprinciper, vilket kan tala för att

lagarna skall ges ett vidsträckt tillämpningsområde, åtminstone analogivis.34

Ett argument mot att tillämpa KöpL på aktieöverlåtelser är att det finns bestämmelser i

lag vilka antyder att SkbrL istället bör tillämpas. Enligt ABL 3:6 skall SkbrL 13, 14 och

22 §§ tillämpas vid överlåtelser av aktiebrev. Skälet till detta torde vara att aktiebrevet i

förevarande fall ses som en fordran gentemot bolaget, vilken ger innehavaren rätt till en

andel i bolagets förmögenhet. I ett ”vanligt” skuldförhållande kan emellertid

innehavaren av skuldebrevet, åtminstone i viss mån, råda över när han vill att fordringen

skall realiseras, vilket inte är fallet beträffande aktieinnehav. Innehavaren av aktiebrevet
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kan inte bestämma tidpunkten när han vill få ut värdet av sin andel, eftersom detta måste

ske när utdelning ges, vilket i sin tur beslutas av bolagsstämman. Det är därför inte helt

logiskt att jämställa aktiebrevet med en fordran. Fler argument för denna ståndpunkt

angavs också ovan (se avsnitt 2.3.2.1, Vad är en aktie?).

Det är emellertid osäkert hur stor praktisk betydelse regeln i ABL 3:6 överhuvudtaget

får, eftersom aktier i dagsläget knappast handlas i form av aktiebrev. Vanligast torde

vara att aktiehandeln numer sker helt internetbaserat, t.ex. via Stockholms fondbörs

datasystem SAXESS, varför en dylik regel som tar sikte på aktiebrevets övergång inte

längre har någon praktisk förankring. Det är inte längre aktiebrevet som bevisar att du är

ägare till aktien. Detta framgår istället av att det t.ex. i en depå eller på ett

värdepapperskonto är registrerat vilka aktier en viss person äger, liksom att detta finns

registrerat hos Värdepapperscentralen (VPC). Aktieinnehavaren besitter inte något

fysiskt dokument som intygar att han äger aktier i ett visst bolag, utan ägarförhållandet

måste bevisas på annat sätt. Det är således tveksamt om regeln i ABL 3:6 ensam räcker

till att kullkasta de argument jag hittills anfört till förmån för en tillämpning av KöpL på

aktieöverlåtelser.

Som vi sett råder inga tvivel om att KöpL är formellt tillämplig på köp av aktier, av den

anledningen att aktier hör till kategorin lös egendom. Vid tillkomsten av KöpL var man

emellertid medveten om att den inte var helt anpassad för aktie- och

företagsöverlåtelser.35 Till följd av att lagen tydligen inte skrivits med aktieöverlåtelser i

direkt åtanke, gör man klokt i att vid sådana överlåtelser läsa lagens bestämmelser något

mer försiktigt än annars och beakta att fråga är om ett köpeobjekt ”utöver det normala”.

Håstad36 instämmer i att KöpL i och för sig kan tillämpas på aktieöverlåtelser, men

tillägger att man bör vara öppen för att göra reduktionsslut samt läsa lagreglerna med en

viss skepsis.

Som jag redan varit inne på bör KöpL tillämpas ”i brist på bättre” lagstiftning, trots att

lagen inte i första hand utformats med tanke på aktieköp. Om lagstiftaren verkligen hade

haft för avsikt att undanta aktieköp från lagens tillämpningsområde, borde dessa

                                                                                                                                                        
34 Hultmark s 83
35 Prop. 1988/89:76 s 22
36 Håstad s 28
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uttryckligen ha undantagits på motsvarande sätt som gjorts i CISG. I artikel 2 d) i CISG

undantas köp av värdepapper från konventionens tillämpningsområde. Eftersom KöpL i

övrigt i hög grad inspirerats av CISG, kan det ha varit ett medvetet val från lagstiftarens

sida att inte ta med undantaget om värdepapper i den svenska lagen.

Så som lagen ser ut nu finns inget stadgande, explicit eller implicit, som antyder att

aktieöverlåtelser inte skulle kunna regleras av KöpL. Dessutom har lagstiftaren valt att i

80 § KöpL uttryckligen ge en specialreglering beträffande avkastning vid köp av aktier:

”I köp av aktier ingår utdelning som inte har förfallit till betalning före köpet och sådan

företrädesrätt för aktieägare att delta i emission som inte har kunnat utövas före köpet”.

Enligt min mening talar detta för att aktieköp ändå funnits med i bilden vid utarbetandet

av KöpL. Dessutom framgår av motiven37 att KöpL är tänkt att tillämpas så flexibelt

som möjligt, så att även köp av aktier och fordringar kan omfattas av lagens

tillämpningsområde. Här skall tilläggas att man vid utarbetandet av 1990 års köplag till

en början övervägde att låta lagen omfatta endast lösa saker, dvs. motsvarande

konsumentköplagens reglering. Det beslutades dock att KöpL skulle omfatta all lös

egendom, eftersom lagens regler ansågs vara av tillräckligt flexibel karaktär.38 Att

lagstiftaren uppenbarligen övervägt att undanta bl.a. aktier från KöpL:s

tillämpningsområde, men beslutat att inte göra så, tyder på att KöpL trots vissa brister

funnits utgöra den bästa lösningen beträffande överlåtelser av aktier.

Jag håller med om att denna lösning är den mest ändamålsenliga. Det kan knappast

anses önskvärt att eftersträva en reglering med en rad specialundantag vilka inte

framgår av lagtexten. Med andra ord - om det varken ur lagtext, förarbeten eller

lagkommentarer går att uttolka att aktier skall undantas från KöpL:s

tillämpningsområde, hur skall någon då kunna veta det? En sådan reglering skulle

knappast leda till förutsebarhet och klarhet i rättstillämpningen. Som jag tidigare

diskuterat bör just förutsebarhet och klarhet vara centrala mål för rättstillämpningen

och lagstiftningen i stort. Även i doktrinen förespråkas värdet av konsekvens och

systematik i rättstillämpning och lagstiftning, liksom värdet av ett överskådligt

rättssystem.39 Hultmark talar om en ”köprättslig systematik”, där det ligger ett stort

                                                
37 NU 1984:5 s 164
38 Hultmark s 79 med hänvisning till NU 1984:5 s 164
39 Bengtsson s 30, Hultmark JT 1993/94 s 701
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värde i att ha en enhetlig ansvarsfördelning oberoende av det speciella avtalsobjektet.

Hon anser att det inom ramen för KöpL finns goda möjligheter att beakta de särskilda

förhållanden som kan uppstå vid köp av en viss typ av egendom, trots att lagen inte i

första hand utformats med tanke på just det specifika egendomsslaget. I Hultmarks

artikel diskuteras främst köp av patent, men jag har läst den med aktieöverlåtelser i

åtanke och funnit att samma principer kan göras gällande även när det gäller köp av

aktier. Både aktier och patent hör ju till kategorin lös egendom, utan att för den skull

vara lösa saker.

Generellt sett bör man vara försiktig med att lyfta ut ett visst köpeobjekt ur KöpL:s

tillämpningsområde, med hänsyn till den osäkerhet som då skulle uppstå om vad som

skall gälla istället. Om det inte finns en alternativ lagstiftning som bättre reglerar köp

av en viss egendomstyp, vad är det då för mening med att inte låta KöpL reglera

transaktionen? Att undanta olika typer av lös egendom från KöpL:s tillämpningsområde

kan leda till en splittring av civilrätten, vilket i sin tur skapar svåra

gränsdragningsproblem.40 Att i skilda lagar särreglera olika avtalstyper, vilka

egentligen är ganska lika varandra, kan minska överskådligheten och systematiken i

rättstillämpningen. Detta kan i förlängningen leda till en bristande överensstämmelse i

regleringen av överlåtelser av olika typer av lös egendom.

Av den nu förda diskussionen kan slutsatsen dras att KöpL, trots vissa brister, måste

anses vara tillräckligt flexibelt utformad för att kunna omfatta också köp av aktier. Med

andra ord bör KöpL ges inte bara en formell, utan också en faktisk, tillämpning vid

aktieöverlåtelser. Denna inställning är emellertid inte helt problemfri, eftersom det

också kan uppstå nackdelar när en lag ges ett så vidsträckt tillämpningsområde som

KöpL. Exempelvis är en aktie till sin natur ganska olik en lös sak, vilket kan leda till

svårigheter med att tillämpa vissa av KöpL:s bestämmelser. Därför kan det, som

tidigare nämndes, vara lämpligt att vid aktieköp ha i åtanke att det är fråga om ett

köpeobjekt ”utöver det normala”.

                                                
40 Denna problematik har uppmärksammats av bl.a. Bengtsson i Festskrift till Kurt Grönfors (s 29-46)
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2.3.5 Konsekvenser av lagvalet

Vilken lag som blir tillämplig av KöpL respektive SkbrL får betydelse främst för

omfattningen av säljarens ansvar för fel. Vid en tillämpning av SkbrL blir säljarens

ansvar mer begränsat, eftersom han endast ansvarar för att fordringen (aktien) existerar,

inte för dess vederhäftighet (gäldenärens betalningsförmåga), värde och kvalitet.41 För

aktiens existens och giltighet (hemul) svarar säljaren strikt, dvs. utan culpa och även om

han var i god tro.42 Tilläggas bör att säljaren också kan bli ansvarig enligt 33 § AvtL om

han handlat i strid mot tro och heder.

KöpL å sin sida ålägger säljaren ett större ansvar. Felreglerna kommer till uttryck i 17-

21 §§. Utgångspunkten är att sådant som köparen måste antas ha känt till vid köpet inte

får åberopas som fel. Detta blir i sin tur beroende av köparens sakkunskap, sedvana i

branschen, köpeobjektets art, säljarens uppgifter och garantier, eventuell uppmaning

från säljaren att köparen skall undersöka köpeobjektet, relationen mellan köpare och

säljare osv. Jag återkommer till feldiskussionen under nästföljande avsnitt.

3 Om fel

3.1 Ansvarsfördelningen mellan parterna

Då jag hittills diskuterat vilken lag som bör tillämpas på aktieöverlåtelser, blir nästa steg

att fastställa hur ansvaret för fel bör fördelas parterna emellan. Så länge allt går enligt

planerna och inga problem uppstår vid förvärvet, kanske parterna är mindre intresserade

av vilken lag som reglerar deras mellanhavanden. Det är först när någon av parterna blir

besviken som frågan uppstår vem som skall ansvara för problemet. Det vanligast

förekommande scenariot torde vara att köparen, efter förvärvet, upptäcker att det köpta

bolaget inte motsvarar hans förväntningar. Hur ansvaret skall fördelas blir då beroende

av en rad faktorer, bl.a. vilken typ av fel det är fråga om samt vilken lag som anses

tillämplig på förvärvet.

                                                
41 Walin s 84
42 Karnov band 1 s 676
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Man brukar tala om två principer som reglerar ansvarsfördelningen mellan parterna.

Dessa är allmänna rättsprinciper och kommer inte till uttryck i någon speciell lag.

Nedan följer en kort redogörelse för dessa, varefter jag mer detaljerat skall behandla

felbegreppet.

3.1.1 Caveat emptor-principen

Denna latinska term kan närmast översättas med ”köparen må akta sig” och innebär att

säljaren inte bär något som helst ansvar för den sålda varans kvalitet. Det är således helt

upp till köparen att undersöka varan, liksom att värdera denna. Principen, som ibland

också kallas vigilansprincipen, används flitigt i anglosaxisk rätt och kan vara lämplig

om varan betingar ett stort värde eller om värdet är olika stort i olika köpares händer.

Caveat emptor-principen är å andra sidan mindre fördelaktig i de fall köparen inte har

någon möjlighet att undersöka varan.  Det torde ofta vara så att säljaren befinner sig i

överläge, eftersom denne vanligen har bättre tillgång till information om varan och kan

således lättare bedöma förekomsten av fel. Caveat emptor-principen kan därför

kombineras med att ålägga säljaren ansvar för felaktiga eller helt utelämnade uppgifter,

vilka kan antas vara av särskilt intresse för köparen.

Vid aktieköp kan det vara motiverat med en tämligen långtgående caveat emptor-

princip.43 En aktie är ju till sin natur ett ganska speciellt köpeobjekt, eftersom aktiens

egenskaper och kvalitet så att säga är härledda från bolaget som utgett aktierna. Det

finns inga typiska egenskaper som en köpare generellt kan förvänta sig av aktien, till

skillnad från exempelvis köp av en maskin av något slag, låt säga en kopiator. I ett

sådant fall kan köparen räkna med att kopiatorn har de egenskaper som krävs för den

avsedda användningen, nämligen att kopiera papper (något förenklat). Vid köp av aktier

däremot, ger en identifiering av det egentliga köpeobjektet, aktiebolaget, inte mycket

ledning beträffande aktiens karaktär och egenskaper. Det blir därför ytterst viktigt för

köparen att undersöka aktiebolaget för att förvissa sig om att detta, liksom aktierna, har

de egenskaper han förväntar sig.

                                                
43 Hultmark s 81
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3.1.2 Ekvivalensprincipen

Denna princip är egentligen ett uttryck för billighet och bygger på att säljaren inte bör få

ut ett övervärde. Utgångspunkten är att parterna värderat köpeobjektet till ett visst pris.

Värderingen baseras på antaganden om köpeobjektet. Om dessa antaganden inte visar

sig stämma efter köpet, har avtalets balans rubbats. Parternas prestationer är således inte

längre likvärdiga, utan den ene har gjort en sämre affär än han från början räknat med,

medan den andre gjort en bättre affär. Det centrala är här vad parterna från början

förutsatt, oberoende av att köpeobjektet kanske objektivt sett sålts till ett ”korrekt” pris.

En svårighet med att tillämpa ekvivalensprincipen är att det är svårt att i efterhand

fastställa vad köparen grundat sin värdering på. Principen förutsätter att kausalitet

föreligger mellan köparens (oriktiga) föreställningar och dennes värdering av

köpeobjektet.44 Ytterligare ett problem är att vid företagsöverlåtelser kan olika köpare

fästa vikt vid vitt skilda saker. Någon kanske anser att lagervärderingen är av central

betydelse, medan en annan anser att bolagets värde för honom är helt beroende av

myndighetstillstånd eller miljöpolicy.

Ekvivalensprincipen likställer alla köpare såtillvida att för att fel skall föreligga måste

detta vara sådant att varje potentiell köpare i motsvarande situation verkligen skulle ha

ansett fel föreligga och yrkat någon påföljd vid kännedom om felet, exempelvis

prisavdrag. Säljaren får ju inte ut någon oberättigad vinst (övervärde) om han kunnat

sälja bolaget till samma pris till en annan köpare, som inte ansåg att felet var av

avgörande betydelse.

3.2 Vad är fel?

Jag har tidigare konstaterat att KöpL är formellt tillämplig på förvärv av aktier, liksom

att det är KöpL som verkar mest lämplig att använda i de flesta fall. Av denna anledning

skall jag nu övergå till att undersöka vad KöpL:s felregler stadgar.

Felbegreppet definieras, åtminstone delvis, i 17-19 §§ KöpL. Av 17 § framgår att

köpeobjektet skall överensstämma med vad som följer av avtalet. Vad parterna bestämt

om objektets beskaffenhet skall således vara utgångspunkten för felbedömningen. Vid
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tolkningen av avtalet skall hänsyn tas dels till vad parterna skriftligen eller muntligen

har utfäst, dels till andra uppgifter som lämnats på ett sådant sätt att de rimligen bör

beaktas. Med detta menas att uppgifter som inte framkommit i själva avtalet, men vid

t.ex. marknadsföringen, kan komma att tas i beaktande.45

För det fall parterna inte reglerat köpeobjektets beskaffenhet i avtalet, anger 17 § st 2 att

fel anses föreligga om objektet avviker från ett slags allmän uppfattning om hur det

skall vara beskaffat. Några riktlinjer ges, exempelvis att varan46 skall vara ägnad för det

ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används. Bestämmelsen är dock inte

uttömmande, utan ger endast uttryck för de centrala principer som bör ligga till grund

för felbedömningen.

Inte någon av paragraferna 17-19 ger en uttömmande reglering av felbegreppet, varför

hänsyn måste tas till andra, icke uttryckliga, regler och principer för att kunna avgöra

vilka krav som kan ställas på en varas egenskaper.47 Grunden för felbedömningen kan

också sägas utgöras av vad köparen haft fog att förutsätta. Huvudregeln är således att

endast köparens befogade förutsättningar avseende avtalsföremålets beskaffenhet skall

skyddas. För att en förutsättning skall vara befogad krävs normalt att den har stöd i

avtalet.48 En befogad förutsättning innebär i sin tur att säljaren står risken för att denna

inte uppfylls.

Eftersom avtalsfrihet föreligger i kommersiella förhållanden, disponerar parterna helt

och hållet över underlaget för den juridiska bedömningen av avtalsföremålets

beskaffenhet. Detta får till följd att varje avtalsföremål i princip är unikt, varför inga

generella felbedömningar kan göras. För att avgöra vad som är att anse som fel måste

man i varje enskilt fall utreda hur parterna beskrivit köpeobjektet i avtalet.

18 § KöpL ålägger säljaren ett marknadsföringsansvar. För att denna typ av ansvar skall

bli aktuellt, krävs att uppgifterna lämnats på ett sådant sätt att de kan sättas i samband

med det aktuella köpet. Annorlunda uttryckt krävs ett kausalsamband mellan

                                                                                                                                                        
44 Hultmark s 81
45 Karnov band 1 s 568
46 Jag kommer för enkelhetens skull att använda ordet ”varan”, trots att det kanske inte riktigt passar för
aktier
47 Karnov band 1 s 569
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uppgifterna och köpet. Dock skall lagtextens skrivelse ”som kan antas ha inverkat på

köpet” tolkas som att beviskravet är förhållandevis lågt.49 Uppgifter som är relevanta för

köpet kan lämnas såväl skriftligen som muntligen. Däremot konstituerar allmänt

lovprisande från säljaren inget ansvar, inte heller uppgifter som kan anses irrelevanta för

köpet.

Säljaren kan undgå felansvar genom att i tid neutralisera de uppgifter han lämnat. För

att sådan rättelse skall anses ha skett torde det räcka med att den gjorts med omsorg och

typiskt sett varit ägnad att nå de potentiella köparna. Det anses härvid räcka att rättelsen

sker på ett lika effektivt sätt som det på vilket själva uppgiften lämnades. Oberoende av

en sådan generell neutralisation kan säljaren undgå ansvar om han för en enskild köpare

före eller i samband med köpet förklarar att han inte vill stå för en viss, specificerad

uppgift. Det krävs då att förklaringen tar sikte direkt på uppgiften i fråga.50

Här uppstår frågan om det är möjligt för säljaren att ytterligare friskriva sig från ansvar,

dvs. utöver ovan beskrivna neutralisation. Sådana friskrivningar av generell karaktär är

vanligt förekommande, bl.a. i standardavtal. Eftersom KöpL är dispositiv, torde det vara

helt i sin ordning med generella friskrivningar från säljarens sida, förutsatt att köparen

går med på detta. Här finns ju inget konsumentintresse heller som behöver skyddas.

Emellertid gäller, som alltid, att oskäliga avtalsvillkor helt eller delvis kan bli föremål

för jämkning enligt 36 § AvtL.

3.3 Säljarens friskrivning från ansvar

Inför en förestående aktiebolagsöverlåtelse ligger det i säljarens intresse att försöka

begränsa sitt ansvar för sådana fel som köparen annars kan göra gällande, t.ex.

beträffande aktiens kvalitet eller beskaffenhet i övrigt. Detta kan göras genom olika

typer av friskrivningar. Ett sätt är att genom friskrivning inskränka de krav på aktiens

beskaffenhet som köparen annars kunnat ställa. Om aktiens beskaffenhet faller inom

friskrivningsklausulens tillämpningsområde, anses aktien inte behäftad med köprättsligt

fel och säljaren ansvarar således inte. Ett annat alternativ är att, för det fall köprättsligt

fel i aktien visserligen föreligger, begränsa köparens möjligheter att göra påföljder

                                                                                                                                                        
48 Kihlman s 55
49 Ramberg s 279
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gällande. Dessa två varianter av friskrivningar benämns ibland egenskapsfriskrivning

respektive påföljdsfriskrivning.51 Den senare kan användas inte bara vid fel, utan också

vid andra typer av kontraktsbrott.

Egenskapsfriskrivningar kan komma till uttryck på en mängd olika sätt, bl.a. i form av

så kallade befintligt skick-klausuler. Denna typ av förbehåll används ofta vid försäljning

av begagnade varor, men jag ser inget hinder att tillämpa motsvarande förbehåll också

vid aktiebolagsöverlåtelser. Man skulle i princip kunna hävda att ett bolag på sätt och

vis är en begagnad vara, eftersom köparen förvärvar ”gamla” aktier som kan ha varit i

många olika aktieägares ägo. Detta kan dock verka något långsökt. Ett bättre argument

skulle kunna vara att det inte finns någon uttrycklig bestämmelse som hindrar att

förbehåll om befintligt skick används i andra sammanhang än just för begagnade varor.

19 § KöpL reglerar situationer där varan sålts i befintligt skick eller med ett liknande

allmänt förbehåll. Här söker säljaren begränsa sitt ansvar endast till att avlämna varan

till köparen i det faktiska tillstånd den befinner sig i. Varan avlämnas således ”som den

är”. Trots förbehållet om befintligt skick, skall varan anses felaktig om den avviker från

preciserade uppgifter som säljaren lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på

köpet. Kravet på inverkan skall här tolkas på samma sätt som i 18 § (jämför ovan).  Med

”liknande allmänt förbehåll” avses bl.a. förbehåll som inte direkt tar sikte på varans

beskaffenhet utan istället hindrar köparen att göra gällande påföljder mot säljaren på

grund av fel (dvs. det som ovan benämndes påföljdsfriskrivning).52

I anslutning till ovan sagda bör påpekas att avtalsfrihet råder i kommersiella

avtalsförhållanden, varför KöpL:s regler kan sättas ur spel genom avtal parterna

emellan. Rättsläget är dock oklart gällande just 19 §. Det är svårt att säga vad som skall

gälla om en befintligt skick-klausul förstärks till förmån för säljaren, eller om parterna i

avtalet bestämmer att 19 § skall vara helt utan verkan. Vissa jurister förespråkar en

förhållandevis sträng syn på befintligt skick-klausuler. Bl.a. Hultmark53 framhåller att

19 § bör anses ha tvingande karaktär, trots att lagen i övrigt är dispositiv. Även

                                                                                                                                                        
50 Karnov band 1 s 569
51 Lundmark s 181
52 Ramberg s 282
53 Hultmark, Upplysningsplikt s 73
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Ramberg54 är tveksam till om avtalsfriheten bör omfatta 19 § (han för dessutom samma

resonemang beträffande 18 §). Enligt honom bygger dessa bestämmelser på

rättspolitiska ställningstaganden från lagstiftarens sida och för att avtala bort dem krävs

åtminstone uttrycklighet och tydlighet så att inte missförstånd uppstår i fråga om vad

som avses. Här uppstår frågan om inte detta säger emot Rambergs tidigare återgivna

åsikter, dvs. att man inte skall vara restriktiv vid bedömningen huruvida parterna avtalat

bort KöpL eller inte (jämför avsnitt 2.3.1 ovan). Om jag tolkat Ramberg rätt bör en icke

restriktiv tolkning resultera i att avtalsfriheten skall omfatta KöpL i dess helhet,

följaktligen också paragraferna 18 och 19. Åtminstone ur konsekvens- och

förutsebarhetssynpunkt vore det mest rimligt att låta avtalsfriheten gälla för hela KöpL.

Jag kan dock hålla med Ramberg om att det bör krävas uttrycklighet och tydlighet, för

att i möjligaste mån undvika missförstånd. Detta kan lämpligen uppnås genom

välskrivna avtal där parternas avsikter tydligt framgår.

Vilken ståndpunkt man än intar beträffande 19 §, torde det stå klart att säljaren inte kan

undgå ansvar för uppgifter som han lämnar om varan med avsikt att vilseleda köparen.

Ett sådant agerande lär med största sannolikhet klassas som svek enligt 30 § AvtL.

Även i övrigt kan räckvidden av befintligt skick-klausuler och liknande allmänna

förbehåll i viss mån begränsas också av allmänna regler om avtalstolkning (bl.a.

principen om restriktiv tolkning av friskrivningsklausuler)55, samt givetvis 36 § AvtL.

Bara för att fråga är om en företagsöverlåtelse mellan två kommersiella jämbördiga

parter, ser jag inget skäl för att AvtL eller allmänna avtalsrättsliga principer skulle vara

mindre tillämpliga, eller att det skulle vara mer acceptabelt att förfara svikligt vid

sådana transaktioner än annars.

Såsom rättsläget ser ut idag, och som framgått av diskussionen ovan, kan det vara svårt

för säljaren att få allmänt hållna friskrivningsklausuler, däribland förbehåll om befintligt

skick, att ”stå sig”. Det finns stöd för att det i praxis bör krävas någon form av

precisering för att parterna skall kunna avtala bort 19 § KöpL.56 Detta kan särskilt

aktualiseras när det gäller verkan av allmänna förbehåll gentemot preciserade positiva

uppgifter. En säljare som lämnar positiva uppgifter om varans egenskaper bör inte

                                                
54 Ramberg s 154
55 Lundmark s 184
56 Lundmark s 185, Ramberg s 154
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samtidigt kunna friskriva sig från ansvar genom en befintligt skick-klausul eller

motsvarande allmänt förbehåll. Här kan nämnas rättsfallet NJA 1993 s 436 som avsåg

köp av egendom i ett konkursbo, huvudsakligen bestående av tillgångar i en

affärsrörelse. I avtalet ingick dels uppgifter om antalet avropade order i den överlåtna

orderstocken, dels en friskrivning från allt ansvar för egendomens beskaffenhet och

skick. HD konstaterade att den sålda egendomen var behäftad med fel eftersom

säljarens uppgift om antalet avropade order inte var korrekt. Domstolen fastslog därmed

att en allmän friskrivning, gällande allt ansvar för fel, inte kan anses ha någon verkan

gentemot positiva uppgifter. Denna inställning stämmer överens med den allmänt

vedertagna principen att preciserade villkor äger företräde framför vaga och allmänt

hållna klausuler.57

Jag vill i sammanhanget påpeka att även ett allmänt hållet förbehåll, såsom en befintligt

skick-klausul, bör föranleda köparen att undersöka varan (i vårt fall bolaget). Om

köparen avstår från undersökning kan han inte kräva att säljaren skall ansvara för fel

som han borde ha upptäckt. Bedömningen blir något annorlunda när det gäller så

kallade ”svårupptäckta fel”58, nämligen sådana fel som säljaren känner till och som inte

är dolda men som kräver särskild sakkunskap eller noggrannhet för att kunna upptäckas.

Det kan knappast krävas att köparen företar en så noggrann undersökning att även dessa

svårupptäckta fel uppdagas. Istället bör det vara säljarens ”moraliska” skyldighet att

upplysa köparen om fel som han känner till, om inte annat för att felet skall kunna

åtgärdas på bästa och mest effektiva sätt. Som kommer att framgå i det följande, ålägger

dessutom 19 § p 2 KöpL säljaren i vissa fall en upplysningsplikt.

3.4 Säljarens upplysningsplikt

Till att börja med kan konstateras att den enda lagstadgade upplysningsplikten59 för

säljarens del är den i 19 § p 2 KöpL. Enligt denna bestämmelse är säljaren skyldig att

upplysa köparen om sådant som denne med fog kan räkna med att bli upplyst om. Det

sägs dock inget om att säljaren skall ha haft någon särskild avsikt med sin underlåtenhet

att lämna upplysningar. Det krävs således inget sveksyfte, utan det är tillräckligt att

säljaren försummat sin upplysningsplikt i den bemärkelsen som avses i bestämmelsen.

                                                
57 Ramberg, Allmän köprätt s 226
58 Lundmark använder denna benämning, s 186
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Upplysningen skall dock avse ett ”väsentligt förhållande”, dvs. endast förhållanden av

större betydelse omfattas av upplysningsplikten. Vidare måste säljaren ha känt till detta

förhållande. Det räcker således inte att han ”borde” ha insett detta.60

Fel i varan föreligger enligt 19 § endast om köparen med fog kunnat räkna med att få

upplysningar om förhållandet. Vad köparen i det enskilda fallet räknar med att bli

upplyst om beror på vilken typ av vara det är fråga om, parternas relation, vilken

sakkunskap parterna besitter samt omständigheterna i övrigt. Liksom enligt 19 § p 1

gäller att säljarens agerande skall ha inverkat på köpet.

3.5 Köparens befogade förväntningar

I 19 § p 3 stadgas att köparen även i andra fall än p 1 och 2 kan göra säljaren ansvarig

för fel. Här skall påpekas att punkterna 1-3 i 19 § är fakultativa. Säljaren kan således,

trots förbehåll om befintligt skick, bli ansvarig för fel i varan i tre olika fall. Enligt p 3

krävs att varan är i väsentligt sämre skick än köparen med fog kunnat förutsätta. När en

vara säljs i befintligt skick, måste köparen utgå från att säljaren önskat att i hög grad

minska sitt felansvar. Med hänsyn härtill blir utrymmet för att beakta köparens

förväntningar begränsat. I synnerhet om köparen är näringsidkare, presumeras han vara

medveten om riskerna att göra ett misslyckat köp.61

Vid bedömningen av köparens befogade förväntningar skall hänsyn särskilt tas till

varans pris samt övriga omständigheter. Sistnämnda uttryck anses kunna få till följd att

utrymmet för köparens befogade förutsättningar minskar, särskilt när köpet sker på en

spekulativ marknad och det spekulativa inslaget i köpet är stort.62 Köp av aktier torde

vara ett typiskt köp med spekulativa inslag. Detta skulle alltså innebära att det inte finns

särskilt mycket som köparen med fog kan förvänta sig, när fråga är om aktieköp.

När en köpare förvärvar aktier via en fondbörs i investeringssyfte, kan han förmodligen

inte förvänta sig annat än att erhålla en viss typ av aktier (t.ex. A- eller B-aktier) i ett

                                                                                                                                                        
59 När både säljare och köpare är näringsidkare
60 Karnov band 1 s 569
61 Ramberg s 288
62 Ramberg s 288
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visst bolag.63 Köparen utgår säkerligen från att aktierna är korrekt värderade vid

tidpunkten för köpet och hoppas kanske också att de skall stiga i värde under hans

innehavstid. Denna typ av förhoppningar hör dock inte till sådant som köparen med fog

kan förvänta sig av aktierna. Önskemål och förhoppningar beträffande aktiernas värde

ligger helt under köparens risk. Att säljaren inte ansvarar för aktiens värde eller kvalitet

vid dylika aktieförvärv motiveras av att situationen med handel på fondbörs anses likna

den i 19 § 2 st KöpL, nämligen försäljning på auktion.64 Man har ansett det vara

praktiskt lämpligt att begränsa säljarens ansvar vid handel på fondbörs, vilket är

förståeligt. Eftersom det i dagsläget är så pass vanligt att handla med aktier, även för

privatpersoner, skulle situationen bli ohållbar om säljaren ålades ansvaret för aktiens

värdenedgång eller annan försämring, inte minst i tider då stor turbulens råder på

aktiemarknaden. Dessutom grundas ju köparens förväntningar sällan på uppgifter direkt

från säljaren, utan baseras istället på offentlig information i dagstidningar,

årsredovisningar, på internet och från sakkunniga (t.ex. börsanalytiker). Detta är

ytterligare ett skäl för att begränsa säljarens ansvar vid handel med mindre aktieposter

på fondbörsen.

Något annorlunda förhåller det sig när aktieköpet inte sker i investeringssyfte, utan

istället för att förvärva själva aktiebolaget. Då har köparen ofta fog för högre

förväntningar på aktierna och deras värde.65 Beträffande bolagsförvärv kan generellt

sägas att köparen kan förvänta sig att bolaget bedriver verksamhet i enlighet med

gällande föreskrifter och myndigheters krav, samt att årsredovisningen är upprättad

enligt lag och god redovisningssed.66 Dock gäller även här att det är avtalet, eller

närmare bestämt hur aktierna och deras beskaffenhet framställts i avtalet, som sist och

slutligen styr vad köparen med fog kan förvänta sig. Detta blir i sin tur avgörande för

vad som är att anse som fel i köpeobjektet. För att illustrera det sagda kan nämnas det

danska rättsfallet UfR 1994 s 698 H67, där köparen inför ett förestående

aktiebolagsförvärv fick ta del av en handling kallad ”Budget 1988”. Domstolen ansåg

att köparen inte med fog kunnat förvänta sig att uppgifterna i budgeten skulle komma att

uppfyllas.

                                                
63 Kihlman s 195
64 Hultmark s 282
65 Kihlman s 196
66 Hultmark s 176
67 Cit. i Kihlman s 196
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Vad köparen med fog kan förvänta sig är, som vi sett, ganska begränsat. Detta leder i

sin tur till att köparen kan få svårt att hålla säljaren ansvarig för fel, i alla fall enligt 19 §

p 3. Det sagda skulle kunna vara en anledning till att bestämmelsen endast i

undantagsfall anses tillämplig på kommersiella köp avseende stora värden.68

Aktieförvärv lär nog höra till den kategorin. Dessutom bör det, åtminstone inom vissa

branscher, vara möjligt att låta avtalsfriheten gå före bestämmelsen i 19 § p 3.

3.6 Upplysningsplikt utanför ramen för KöpL 19 § p 2

I anslutning till det sagda uppkommer frågan huruvida upplysningsplikten enligt 19 § p

2 kan aktualiseras även när friskrivning från säljarens sida inte skett. Det råder delade

meningar om detta i doktrinen. Vissa författare menar att nämnda bestämmelse främst

tar sikte på fall då säljaren friskrivit sig, men med tillägget att säljaren åläggs ett

minimiansvar också i de fall friskrivning saknas. Bl.a. Håstad69 är av denna uppfattning

och anser att 19 § kan tillämpas analogt även då friskrivning saknas. Han menar att

redan själva ordalydelsen, ”Även om varan sålts i befintligt skick…”, talar för en

generell tillämpning av regeln. Även Hultmark70 förordar en generell tillämpning,

eftersom enligt henne säljaren inte rimligtvis kan åläggas ett större felansvar när han

friskrivit sig jämfört med då han inte gjort så. Lehrberg71 väljer en motsatt ståndpunkt

och hävdar att KöpL inte innehåller någon generell upplysningsplikt, varför 19 § endast

kan tillämpas i fall då säljaren faktiskt gjort en friskrivning.

Det kan härtill sägas att det är mest förenligt med rättsekonomiska principer att den som

har ett informationsövertag skall tillhandahålla den behövliga informationen, eftersom

det kostar mer för den som inte har tillgång till informationen att skaffa fram denna.72

Normalt är det säljaren som har bäst tillgång till information om bolaget (aktierna) som

skall säljas. Därför anser jag att säljaren bör åläggas ett slags generell upplysningsplikt,

även utanför ramen för 19 § p 2. Även den lojalitet som bör finnas parterna emellan

talar för att säljaren har en ”moralisk” skyldighet att delge köparen relevant information
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69 Håstad, JT 1992/93 s 608
70 Hultmark s 106
71 Lehrberg s 70
72 Ramberg, Allmän köprätt  s 65
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om bolaget. Däremot bör inte säljaren vara skyldig att upplysa om ”allt”, utan det måste

vara fråga om sådan väsentlig information som diskuterades tidigare (under avsnitt 3.4,

Säljarens upplysningsplikt). Upplysningsskyldigheten bör således inte omfatta

omständigheter av mindre betydelse. Ett problem härvid är att det kan vara svårt att

bestämma vad som är väsentlig information, liksom vad köparen med fog kunnat räkna

med att bli upplyst om. Det kan vara svårt för säljaren att tänka sig in i köparens

situation och inse vad denne kan tänkas vilja ha reda på om bolaget eller dess aktier.

Dessutom är varje köpare och köpsituation unik, vilket ytterligare komplicerar

bedömningen.

Emellertid kan due diligence vara ett sätt att komma till rätta med denna problematik.

Om en due diligence skall göras, kan säljaren anses ha fullgjort sin upplysningsplikt i

och med att han ställer alla dokument till undersökarens förfogande. Förutsättningen är

givetvis att säljaren faktiskt tillhandahåller alla efterfrågade dokument, att de är äkta, att

behöriga företrädare för bolaget undertecknat dokumenten osv. Om undersökaren vid en

due diligence förbiser betydelsefull information, blir detta följaktligen ett problem

mellan denne och uppdragsgivaren, dvs. köparen. Ansvarsfrågan fokuserar alltså inte

längre på relationen mellan köparen och säljaren, utan på relationen mellan köparen och

dennes uppdragstagare (vanligtvis en advokatbyrå). Jag återkommer till denna

diskussion nedan under avsnitt 4.2 och framåt.

3.7 Köparens undersökningsplikt

Begreppet ”köparens undersökningsplikt” förekommer ganska frekvent i såväl doktrin

som annan litteratur. Begreppet kan emellertid vara vilseledande. Det är något

missvisande att tala om ”plikt”, eftersom köparen normalt undersöker köpeobjektet i

eget intresse för att inte förlora möjligheten att göra gällande fel i varan, inte som en

skyldighet gentemot säljaren. Jag skulle vilja påstå att när köpeobjektet är lös egendom

finns ingen generell undersökningsplikt för köparen, åtminstone inte före köpet.

Köparen skall alltså i normalfallet kunna utgå från att köpeobjektet är felfritt. Trots att

begreppet ”köparens undersökningsplikt” kan vara något missvisande kommer jag i min

fortsatta framställning ändå använda detta, dels eftersom jag tror att det underlättar för

läsaren, dels eftersom begreppet är så pass etablerat och vanligt förekommande i

litteraturen.
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Det är nödvändigt att skilja mellan undersökningsplikt enligt KöpL kontra

undersökningsplikt i andra fall. Undersökningsplikten blir beroende av de materiella

regler som skall tillämpas på köpet, däribland felreglerna. I ett regelsystem där säljarens

ansvar för fel är mycket begränsat, såsom SkbrL, har köparen större intresse av att

noggrant undersöka köpeobjektet före köpet. Han har ju här små eller inga möjligheter

att efter köpet hålla säljaren ansvarig för fel i köpeobjektet. Enligt KöpL blir

incitamentet för köparen att undersöka inte lika starkt, eftersom undersökningen då

företas ”endast” för att köparen inte skall gå miste om sina möjligheter att åberopa fel i

varan. Annorlunda uttryckt har köparen, enligt KöpL, ingen undersökningsplikt för

sådana omständigheter vilka säljaren ansvarar för.  Däremot bör köparen noggrant

undersöka sådant som säljaren inte ansvarar för, eftersom det efter köpet så att säga är

för sent att åberopa dessa fel.

Vid företagsförvärv blir aktievärderingen av central betydelse. Såsom tidigare framgått

ansvarar säljaren inte för köparens antaganden om aktiernas framtida värdeutveckling

och liknande omständigheter. Denna typ av antaganden bär således köparen risken för,

varför dylika spekulationer bör göras med viss försiktighet. Däremot ansvarar säljaren

för vissa faktorer som ingått i köparens värderingsunderlag. Köparen skall t.ex. kunna

utgå från att säljaren iakttagit god redovisningssed vid upprättandet av

årsredovisningen.

3.7.1 Undersökning före köpet

I KöpL behandlas köparens undersökning före köpet främst i 20 §. Där stadgas att

köparen som fel inte får åberopa sådant han måste antas ha känt till vid köpet. Här

förutsätts att köparen inte bara känt till den faktiska omständigheten som felet hänför sig

till, utan också omständighetens betydelse.73 Jag tolkar detta som att om felet inte

påverkar köparens användning av varan negativt, kan denne inte heller åberopa felet

gentemot säljaren.

Om köparen undersökt varan före köpet, eller trots uppmaning från säljaren låtit bli att

undersöka varan, får han inte åberopa sådana fel som han borde ha märkt vid
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undersökningen. Undantaget är om säljaren handlat i strid mot tro och heder.

Undersökningsplikten som följer av 20 § är som vi ser inte absolut, utan aktualiseras

först genom en uppmaning från säljaren. Därtill torde undersökningsplikten kunna följa

av branschpraxis, handelsbruk mellan parterna och liknande. Detta får till följd att en

köpare som överhuvudtaget inte undersöker köpeobjektet och inte heller förväntas göra

detta pga. säljarens uppmaning, branschpraxis eller handelsbruk, kan hamna i ett bättre

läge än en köpare som gör en slarvig undersökning. En köpare som på eget initiativ

företar en undersökning bör följaktligen göra denna ytterst noggrant.

Normalt krävs inte särskilt mycket av säljaren för att denne skall anses ha uppmanat

köparen att företa en undersökning. Det torde vara tillräckligt att säljaren förevisar

varan eller håller den tillgänglig för granskning.74 Det krävs alltså inte någon i ord

uttrycklig uppmaning. Det är i praktiken vanligt att säljaren i avtalet önskar få med en

klausul som stadgar att köparen givits tillfälle att undersöka köpeobjektet. Innehållet i

en sådan klausul kan förmodligen anses motsvara en undersökningsuppmaning från

säljaren.75 När fråga är om bolagsöverlåtelser, uppstår frågan hur säljaren kan hålla

”varan” tillgänglig för granskning. Som vi kommer att se nedan, genomförs en due

diligence i praktiken så att säljaren låter den som skall utföra granskningen (exempelvis

en advokatbyrå) få tillgång till alla erforderliga dokument och liknande. Detta torde vara

tillräckligt för att säljaren skall anses ha uppmanat köparen att undersöka bolaget.

I normalfallet torde det vara köparen som tar initiativet till en due diligence. Då kanske

man inte kan påstå att säljaren uppmanat köparen att undersöka bolaget? Är det i så fall

fråga om en undersökning helt på köparens initiativ? Detta skulle medföra att köparen

hamnar i ett sämre läge än om initiativet till due diligencen kommit från säljaren.

Köparen skulle således gynnas av att säljaren uppmanar honom att företa en due

diligence, vilket enligt min mening inte verkar helt logiskt. Det är självklart inte

önskvärt att ett dylikt cirkelresonemang uppstår, men det finns en möjlighet till

självreglering av problemet. I takt med att due diligence-förfarandet blir allt vanligare i

Sverige, kan man tänka sig att handelsbruk eller branschpraxis kommer att utvecklas på

området. Jag vågar inte påstå att utvecklingen redan idag har gått så långt, men det

                                                                                                                                                        
73 Håstad s 85
74 Prop. 1988/89:76 s 94
75 Håstad s 86
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behöver inte dröja alltför länge innan man kan tala om handelsbruk eller branschpraxis

beträffande due diligence, åtminstone för de stora börsbolagens del. I sådana fall

aktualiseras inte problemet med säljarens uppmaning, eftersom köparens

undersökningsplikt följer redan av handelsbruk eller branschpraxis. Med andra ord, om

det kan anses allmänt vedertaget att det åligger köparen att företa en due diligence, kan

denne inte åberopa sådana fel som borde ha upptäckts vid granskningen av bolaget.

Exakt vad som bör upptäckas vid en due diligence får sedan bli föremål för en separat

bedömning.

Oavsett om det kan anses lämpligt eller inte att tala om undersökningsplikt, ges köparen

i vissa fall en undersökningsrätt före köpet. Innan köparen betalar har denne rätt att

undersöka köpeobjektet om detta följer av sedvänja eller andra omständigheter (enligt

49 § st 2 KöpL). Då fråga är om förvärv av aktier anses köparen ha rätt att undersöka

själva aktiebrevet.76 Detta framstår emellertid som något föråldrat. Som tidigare

diskuterats (jämför avsnitt 2.3.4) används knappast aktiebrev i dagens aktiehandel. Det

får därför ingen relevans att köparen har rätt att undersöka aktiebrevet. Däremot kan

köparen kontrollera vem som är ägare till aktierna med hjälp av avstämningsregistret

hos VPC.

3.7.2 Undersökning efter köpet

Undersökningsplikten kommer något annorlunda till uttryck efter köpet. I 31 § KöpL

stadgas att köparen, sedan varan avlämnats, skall undersöka denna så snart som möjligt

och i enlighet med god affärssed. Att köparen företar undersökningen så snart som

möjligt får betydelse för bl.a. möjligheten att reklamera, eftersom detta måste göras

inom skälig tid, eller allra senast inom två år från mottagandetidpunkten (se 32 § KöpL).

Vad ”skälig tid” innebär är naturligtvis svårt att precisera, men klart är att innebörden

varierar med hänsyn till köpeobjektets art liksom köparens ställning (privatperson eller

näringsidkare). Är köparen näringsidkare kan inte hänsyn tas till att personliga problem,

t.ex. sjukdom, försenat reklamationen.77

                                                
76 Hultmark s 174
77 Håstad s 98
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Med god affärssed menas, i det här fallet, att omfattningen av köparens

undersökningsskyldighet får avgöras med ledning av hur köpare i branschen brukar

förfara. Även varans typ kan ha betydelse för bedömningen av vad som kan anses vara i

enlighet med god affärssed.78 I doktrinen har god affärssed ansetts innefatta att vid köp

av samtliga eller merparten av aktierna i ett bolag, bör köparen företa en undersökning

motsvarande en normal revision i samband med årsbokslut.79 Köparen bör då anses ha

fullgjort sin undersökningsplikt beträffande bolagets räkenskaper.

Vid köp av mindre aktieposter i ett bolag saknar köparen normalt denna möjlighet till

undersökning, pga. bristande insynsmöjligheter. En lika omfattande undersökning kan

därför inte begäras av köparen. Han har således rätt att även utan undersökning göra

gällande fel, förutsatt att detta sker så snart som han får kännedom om felets existens.

Även här gäller ju att reklamation måste ske inom skälig tid. Att köparen har lättare att

åberopa fel vid köp av mindre aktieposter får, enligt min mening, kanske inte särskilt

stor praktisk betydelse. Som nämns i avsnitt 3.5 ovan (Köparens befogade

förväntningar) har säljaren ett begränsat felansvar vid handel med mindre aktieposter på

fondbörs varför det, trots ”undersökningsdispensen”, inte är helt lätt för köparen att

hålla säljaren ansvarig för fel i aktien.

3.8 Förhållandet mellan säljarens upplysningsplikt och köparens

undersökningsplikt

Som framgått av diskussionen hittills, är varken upplysningsplikten eller

undersökningsplikten någon absolut skyldighet som exakt kan definieras.  Säljaren är

skyldig att upplysa köparen om sådant som denne med fog kan räkna med att bli upplyst

om, medan köparen i sin tur inte får åberopa fel som han måste antas ha känt till vid

köpet. Här uppstår återigen ett cirkelresonemang. Det är tydligt att problem kan uppstå,

om vi tänker oss följande situation: Säljaren känner till ett fel men underlåter att upplysa

köparen om detta. Istället uppmanar han köparen att undersöka bolaget. Köparen låter

bli att undersöka trots säljarens uppmaning och kan följaktligen inte åberopa felet

eftersom han bort upptäcka detta om en undersökning gjorts. Vem skall ansvara för

felet?

                                                
78 Karnov band 1 s 573
79 Hultmark s 284
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20 § KöpL löser problemet genom att köparen får åberopa felet, trots att detta bort

upptäckas vid undersökningen, om säljarens försummade upplysning anses strida mot

tro och heder. Detta är således ingen generell lösning, utan en bedömning måste göras i

det enskilda fallet för att avgöra om säljarens agerande kan anses strida mot tro och

heder.

4 Due diligence

4.1 Allmänt om due diligence

Som det har framgått tidigare i uppsatsen, innebär en aktiebolagsöverlåtelse ofta stora

ekonomiska risker för såväl köpare som säljare. Köparen har ett intresse av att

undersöka bolaget före köpet, för att få en uppfattning om vad det faktiskt är han avser

förvärva och om det överhuvudtaget lönar sig att gå vidare med förvärvet. En sådan

undersökning kan i praktiken vara svår, för att inte säga omöjlig, för köparen att företa

på egen hand. Det har därför blivit vanligt att anlita en utomstående professionell part,

exempelvis en advokatbyrå, för att undersöka bolaget. Förfarandet brukar kallas due

diligence, vilket översatt till svenska betyder ungefär ”erforderlig omsorg”. Begreppet

härstammar från anglosaxisk rätt och började figurera i Sverige i början av 1990-talet.

Den engelska termen brukar användas även i Sverige.

Stockholms tingsrätt har i en dom80 konstaterat att det köprättsliga begreppet due

diligence inte finns definierat i vare sig doktrin eller praxis. I förevarande fall

definierade domstolen due diligence som ”en undersökning av ett företags tillgångar

och skulder samt de förhållanden som styr företagets avkastningsförmåga”. Domstolen

tillade att bedömningen, av vilka omständigheter som är av vikt vid undersökningen,

måste göras från fall till fall. Domen i fråga gällde förvärv av ett aktiebolag (hädanefter

målbolaget), där köparen K hade givits tillfälle att genomföra en due diligence. Med due

diligence avsågs i detta fall en juridisk och räkenskapsmässig granskning av

målbolagets förhållanden, i syfte att klargöra om det fanns någon tidigare okänd och

avvikande information om företagets finansiella ställning. Samma dag som K inledde

                                                
80 Mål T 14147
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sin due diligence, avgick målbolagets VD. K avbröt då sin undersökning och bolaget

såldes till en annan spekulant. Aktieägarna i målbolaget ansåg dock att bindande avtal

kommit till stånd med K och att VD:ns avgång inte utgjorde ett förhållande som

omfattades av due diligencen. Aktieägarna hävde avtalet och väckte skadeståndstalan

mot K vid Stockholms tingsrätt. Rätten ogillade käromålet och anförde att VD:n och

dennes fortsatta engagemang var av utomordentligt stor betydelse för K:s intresse av att

slutföra affären, samt att det får anses i det närmaste självklart att en VD:s kompetens

och sätt att leda ett företag har betydelse för företagets resultat. VD:ns avgång avvek

således från den bild som K skaffat sig av målbolaget, varför ett giltigt avtal inte kunde

anses ha kommit till stånd. Målbolagets aktieägare överklagade domen till Svea hovrätt,

vilken biföll överklagandet.81 Hovrätten ansåg att vem som är VD för ett bolag, eller

huruvida den som är VD förklarar sig vilja kvarstå eller avgå, inte kan föras in under

begreppen lönsamhet, marknadsposition eller finansiell ställning (det var dessa begrepp

som due diligencen skulle omfatta). VD:ns avgång ansågs därför inte ingå i due

diligencen. Avgången utgjorde således inte någon väsentlig avvikelse från den bild som

K skaffat sig av målbolaget.

Rättsfallet är ett bra exempel på osäkerheten som fortfarande råder beträffande vad som

skall anses ingå i en due diligence. Det finns ingen fastställd standard för vilka faktorer

som skall undersökas, utan undersökningens omfattning kan variera från fall till fall.

Vad en due diligence skall omfatta beror helt på vilken typ av företag det är fråga om,

företagets storlek, den tänkta köpeskillingen, relationen mellan köparen och säljaren

osv. Eftersom inga lagregler finns att ta hjälp av, får omfattningen och innebörden av en

due diligence ytterst bestämmas av avtalet parterna emellan. Därför är det

utomordentligt viktigt att avtalsvis tydligt reglera vad som förväntas av respektive part.

Trots osäkerheten på området kan en due diligence, för enkelhetens och den fortsatta

framställningens skull, beskrivas som en noggrann granskning av bolaget vilken,

förutom vid företagsförvärv, också kan användas vid företagssamgåenden,

börsintroduktioner, offentliga erbjudanden om aktieförvärv m.m. Eftersom denna

uppsats i huvudsak behandlar företagsförvärv, kommer jag fortsättningsvis när jag talar

om due diligence att syfta på en undersökning som görs inför ett företagsförvärv.

                                                
81 Svea hovrätts dom den 8 november 2000 i mål T 8566-99
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Det finns flera typer av due diligence. Här följer en kort redogörelse för de vanligast

förekommande.

Vid affärsinriktad due diligence genomförs en branschanalys där

konkurrensförhållanden, potentiella nyetableringar liksom köpares och leverantörers

förhandlingsstyrka kartläggs. Analysen syftar främst till att utreda om den

marknadsutveckling som köparen räknat med verkligen kommer att äga rum. Eftersom

denna typ av analys främst tar sikte på framtida förhållanden, kan det vara svårt att

bedöma trovärdigheten av densamma.

Finansiell due diligence syftar till att kartlägga företagets redovisnings- och

rapporteringssystem, anställda m.m. Målet med detta är att fastställa nödvändiga

åtgärder samt att utreda kostnader och intäkter som är förknippade med respektive

område. En granskning av exempelvis löner kan ge en vägledning om nyckelpersoner i

företaget, vilket kan ha en väsentlig betydelse för en potentiell köpare.

Delar av ovanstående due diligence-typer kan också sägas ingå i den tredje och kanske

viktigaste typen, nämligen legal due diligence. Denna innebär en granskning av

företagets samtliga avtal och andra åtaganden, rättigheter och skyldigheter. Tilläggas

bör att de tre uppräknade varianterna inte är klart avgränsade, utan är att se som

nödvändiga komplement till varandra. Det bästa är givetvis att göra en så omfattande

undersökning som möjligt för att få en uppfattning om helheten. Köparen kan på så sätt

kontrollera att företaget motsvarar hans förväntningar och minska risken för att drabbas

av obehagliga överraskningar. Även säljaren kan ha ett intresse av att en due diligence

görs, för att få en bekräftelse på att köparen är seriös och att köpet verkligen kommer att

bli av. En due diligence är ofta en mycket omfattande procedur som tar avsevärd tid i

anspråk, vilket i sin tur medför stora kostnader för köparen. Säljaren kan därför utgå

från att köparen förmodligen inte skulle ha låtit genomföra en due diligence, om denne

inte seriöst övervägde att köpa bolaget. Dessutom kan säljaren begränsa de garantier

och utfästelser som han annars skulle ha givit i överlåtelseavtalet. Istället för att lämna

garantier kan säljaren låta köparen få tillgång till ”allt” som rör företaget. Att helt

undvika garantier lär dock knappast vara möjligt, men de kan i vart fall begränsas

genom att köparen tillåts utföra en due diligence. Att garantier inte helt kan undvikas



48

beror dels på att köparen sällan anser sig ha hundraprocentig kunskap om bolaget trots

en genomförd due diligence, dels på att banker och andra långivare sällan beviljar lån

om garantier saknas i överlåtelseavtalet.82

Innan en due diligence påbörjas, är det vanligt att köpare och säljare undertecknar ett

sekretessavtal samt ett s.k. letter of intent. Sekretessavtalet motiveras av att köparen,

liksom den han anlitar för att genomföra due diligencen, får tillgång till information som

inte är offentlig och som skulle kunna skada bolaget i exempelvis konkurrenshänseende

om informationen ”läckte” ut. Ett letter of intent är en försäkran från köparen att denne

på allvar överväger att köpa bolaget.

Resultatet av en genomförd due diligence påverkar värderingen av företaget och därmed

förhandlingarna mellan parterna, liksom den köpeskilling man i slutänden kommer

överens om. I praktiken utförs en due diligence vanligen så att jurister, vid den

advokatbyrå som köparen anlitat, kontaktar säljaren och ber denne ta fram all relevant

information om bolaget. Informationen kan sammanställas i pärmar, vilka sedan ställs

till juristernas förfogande i t.ex. ett utvalt rum hos säljarföretaget. Granskningen kan,

beroende på förvärvets omfattning, sysselsätta allt från en jurist under ett par dagar till

sju-åtta jurister under flera veckors tid. Normalt efterfrågar advokatbyrån information

enligt en standardiserad frågelista. Där listas all information som man vill granska,

varpå nedan följer exempel:83

• Finansiella åtaganden: låneavtal, checkkrediter, konton, optioner, konvertibler,

garantier, borgensåtaganden, pantavtal och företagshypotek.

• Bolagsformalia: bolagsordning, registreringsbevis, aktiebok, bolagsstämmo- och

styrelseprotokoll, instruktioner till VD och styrelse, aktieägaravtal, årsredovisning,

revisionspromemorior.

• Fastighetsinnehav: förteckning över samtliga ägda, hyrda och arrenderade

fastigheter, krav och tillstånd från myndigheter (exempelvis bygglov).

• Anläggningstillgångar: angivande av verksamhetsområde, bokfört värde,

avskrivningar, ålder, kvarvarande tid m.m.

                                                
82 Kersby s 144
83 Exemplen bygger på en hos en verklig advokatbyrå använd frågelista
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• Avtal: återförsäljar-, franchise-, licens-, outsourcing-, sekretess- och

marknadsföringsavtal samt avtal innehållande konkurrensklausuler.

• Försäkringar: bl.a. för brand, byggnad, förmögenhetsansvar, sakskada,

produktansvar, personal.

• Immateriella rättigheter: firmor, varumärken, patent, upphovsrätter, domännamn.

• Anställda: organisationsschema, anställningsavtal, kollektivavtal, pensioner,

personalpolicy.

• Krav och tvister: uppgift om pågående tvister i domstol eller skiljenämnd,

utmätnings- och inkassoärenden.

• Myndighetstillstånd och förelägganden: beviljade tillstånd, sökta men icke

beviljade tillstånd.

• Konkurrensbegränsning: korrespondens med konkurrensvårdande myndigheter.

• Miljö: information om miljöpolicy, utsläpp, markundersökningar,

myndighetstillstånd, värmeförsörjning, skyddsåtgärder.

• Skatter och avgifter: F-skattebevis, momsregistrering, inkomstskattedeklarationer,

momsdeklarationer, import/exportverksamhet, skattedomar.

Som läsaren förstår av ovanstående exempel, kan en due diligence bli mycket

omfattande och tidskrävande. Omfattningen beror bl.a. på köparens erfarenhet och

behov, storleken på företaget, den tänkta köpeskillingen samt den tid som står till

förfogande. Due diligence-arbetet utmynnar slutligen i en rapport där uppdragstagaren

redovisar vad denne kommit fram till. Med ledning av rapporten kan sedan köparen

bestämma om han fortfarande är intresserad, och om så är fallet, kan förhandlingarna

mellan köpare och säljare fortgå. Rapporten hjälper också förhoppningsvis till att göra

värderingen av företaget mer sanningsenlig.

När ett börsnoterat företag skall överlåtas, torde det idag vara mer regel än undantag att

en due diligence genomförs. Detta skulle kunna vålla problem, med tanke på att

börsbolag har en långtgående informationsplikt. Denna plikt innebär att kurspåverkande

information skall lämnas samtidigt till alla aktiemarknadens aktörer. Vid en due

diligence blir det svårt att följa denna princip, eftersom köparen och den som utför

granskningen då får tillgång till icke offentlig information, som andra aktörer inte har

tillgång till. För några tiotal år sedan, när due diligence ännu inte fått så stort
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genomslag, var det vanligt att säljare regelmässigt nekade potentiella köpare att ta del av

sekretessbelagd information. Under 1990-talet har situationen emellertid förändrats

genom att Stockholms fondbörs accepterat selektiv informationsgivning under vissa

omständigheter, exempelvis på köparens begäran vid due diligence inför

företagsförvärv. Undantaget är dock tänkt att tillämpas med viss restriktivitet;

informationsgivningen måste vara affärsmässigt motiverad för säljaren och köparen

skall garantera att informationen inte kommer att spridas vidare.84

4.2 Ansvar vid due diligence

Som ovan framgått är det vanligt att anlita en advokatbyrå för att genomföra en due

diligence. Då uppstår frågan vilket ansvar de jurister som utför granskningen kan ådra

sig. Om köparen i due diligence-rapporten kan läsa att företagets anläggningstillgångar

uppgår till 2 miljoner kronor, men det i efterhand, när affären är i hamn, visar sig att de

faktiskt bara uppgår till 1 miljon kronor – kan juristen hållas ansvarig för den felaktiga

uppgiften? Eller låt säga att due diligence-rapporten visar att inga tillstånd behöver

sökas eller förnyas, men köparen senare överraskas av ett besked från någon myndighet

att tillstånd visst krävs – faller detta under juristens ansvar?

Jag kommer i det följande endast att diskutera advokaters ansvar, men det verkar rimligt

att samma regler skall gälla även om det är någon annan anställd vid advokatbyrån,

exempelvis en biträdande jurist, som utför en due diligence. I och med att juristen blivit

betrodd att utföra granskningen, torde denne vara att se som sakkunnig i samma

utsträckning som advokaten. I praktiken kan dock culpabedömningen bli något

strängare för en advokat, med tanke på att den ställning advokaten erhåller som ledamot

av advokatsamfundet ibland anses ha en särskilt tillitsskapande effekt.85 Personligen tror

jag dock inte att kompetensen sitter i advokattiteln, låt vara att allmänheten av tradition

kanske fäster vikt vid denna. Jag skall nedan först redogöra för advokaters ansvar i

allmänhet, för att utifrån detta kunna dra slutsatser om ansvaret vid just due diligence.

                                                
84 Kersby s 146
85 Kersby s 150
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4.2.1 Advokaters ansvar

I allmänhet ansvarar en advokat för undermåligt utförda rättsutredningar enligt dels

kontraktsrättens skadeståndsregler, dels advokatsamfundets disciplinära regelsystem.

Med disciplinansvar menas att en advokat kan uteslutas ur advokatsamfundet om han i

sin verksamhet uppsåtligen gör orätt eller eljest förfar oredligt. Detta framgår av

rättegångsbalken (RB) 8:7. Vid förmildrande omständigheter kan en varning utdelas.

Om advokaten genom försummelse eller vårdslöshet bryter mot god advokatsed, kan

han också tilldelas en varning eller erinran. Det sagda innebär att advokaten i

förhållande till klienten, domstolarna och andra myndigheter bär ett disciplinärt ansvar

grundat på culpa. Även de ”vanliga” skadeståndsreglerna bygger på culpaprincipen.

Advokatens ansvar kan delas in i resultatansvar, metodansvar och pedagogiskt ansvar.86

Oftast anses advokaten inte bära något resultatansvar överhuvudtaget, eftersom detta

skulle betyda att han tvingades garantera en viss utgång, t.ex. att klienten skall gå

segrande ur en tvist. Man brukar anse att advokaten inte uttryckligen åtagit sig att uppnå

ett visst resultat, utan endast att efter bästa förmåga tillvarata sin klients intressen. Dock

kan ett visst resultatansvar krävas för svaren på enklare rättsfrågor, vilka ingen

omsorgsfull jurist hyser tvekan om hur de skall tolkas.

Mera vedertaget är att advokaten bär ett metodansvar. Härvid avses att det krävs att

advokaten gjort erforderliga undersökningar av gällande rätt. Med detta menas inte att

advokaten måste känna till det exakta innehållet i alla rättskällor, men däremot måste

han veta hur man går till väga för att finna svaren. Ju svårare rättsfråga, desto mer

omfattande efterforskningar kan vanligen krävas.

Med det pedagogiska ansvaret avses att en advokat till sin uppdragsgivare inte lyckas

förmedla resultatet av den företagna rättsutredningen på ett tillfredsställande sätt. Detta

kan leda till att klienten vilseleds att vidta åtgärder som är mindre lämpliga eller rentav

skadliga, i alla fall ur ekonomisk synpunkt. Det pedagogiska ansvaret kan utlösas trots

avsaknad av culpa i utförandet av själva uppdraget. Det centrala är hur advokaten

lyckats presentera resultatet för uppdragsgivaren. Han bör härvid beakta att

                                                
86 Heuman s 7 ff
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uppdragsgivaren förmodligen har begränsade eller obefintliga juridiska kunskaper och

således förmedla resultatet på ett sätt som inte leder till missuppfattningar.

4.2.2 Ansvar enligt kontraktsrättens skadeståndsregler

Om parterna i ett avtalsförhållande inte reglerat skadeståndsfrågan, blir

skadeståndslagen87 tillämplig. Enligt dessa regler inträder skadeståndsskyldigheten när

en part genom culpöst handlande orsakar motparten ekonomisk skada. Tilläggas bör

dock att skadeståndsansvaret i vissa fall är rent strikt, t.ex. grundat på en garanti.88  I

sådana fall utlöses skadeståndsansvaret även utan culpa. Nu hör det inte till

vanligheterna att advokater utfäster garantier – det är knappast realistiskt att garantera

att t.ex. en process skall få en viss utgång. Den fortsatta framställningen kommer därför

att kretsa kring culpabedömningen.

Om uppdragsgivaren och advokaten i ett due diligence-uppdrag inte reglerat

skadeståndsskyldigheten blir, som ovan nämndes, SkL tillämplig. Den skada som

typiskt sett kan följa av en due diligence är ren förmögenhetsskada för uppdragsgivaren,

dvs. en ekonomisk skada som uppkommer utan samband med att någon lider person-

eller sakskada. Ren förmögenhetsskada förutsätter, när inget kontraktsförhållande finns,

att skadan vållats genom brott (SkL 2:2). I inomobligatoriska förhållanden, som i due

diligence-fallet, räcker dock culpa.

Som alltid i skadeståndsfrågor gäller att adekvat kausalitet måste föreligga mellan

skadevållarens agerande och skadan. Det torde inte föranleda några större svårigheter att

vid due diligence avgöra om adekvat kausalitet föreligger. Låt säga att en advokat vid

granskningen förbisett att bolaget släppt ut miljöskadliga ämnen i ett närliggande

vattendrag. Om köparen sedan, efter tillträdet, blir ålagd att betala miljöstörningsavgift

för ifrågavarande utsläpp, är det lätt att konstatera att advokatens slarv lett till

ekonomisk skada för köparen. Adekvat kausalitet föreligger således och advokaten kan

hållas ansvarig för skadan.

                                                
87 (1972:207), i fortsättningen SkL
88 Heuman s 21
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4.2.3 Culpabedömningen

Frågan som skall besvaras vid culpabedömningen är; borde den påstått oaktsamme

advokaten ha handlat annorlunda? För just due diligence-uppdrag finns ingen specifik

norm att gå efter, utan ledning får hämtas i mer allmänna regler såsom god advokatsed

(mer om detta begrepp nedan).

För att avgöra vad som är att anse som culpöst i advokatens utförande av uppdrag,

måste hänsyn tas till förhållanden som är specifika just därför att uppdraget utförs av en

juridisk expert. Detta kan uttryckas som att advokaten har ett professionsansvar.89 Detta

ansvar skall bedömas efter en objektiv måttstock, med ledning av de krav som kan

ställas på den gode och ordentlige yrkesutövaren. I sin egenskap av juridiskt sakkunnig

förväntas advokaten besitta vissa specialistkunskaper. Vidare måste beaktas att de av

advokaten förmedlade upplysningarna om gällande rätt kan få uppdragsgivaren att

företa dispositioner, något som ytterligare påkallar stor aktsamhet. Jag tänker här främst

på att en av uppdragsgivaren företagen disposition kan röra stora ekonomiska värden,

exempelvis när fråga är om ett planerat företagsförvärv. Därtill påverkas

culpabedömningen av andra faktorer, såsom särskilda avtalsvillkor respektive arvodets

storlek. Även den s.k. tillitsprincipen har betydelse, vilken bygger på att personer utan

juridisk kunskap skall kunna anförtro advokater rättsliga problem och kunna lita på de

besked som advokaten lämnar. Som ovan nämndes, anses en presumtion finnas för att

advokaters verksamhet typiskt sett är tillitsskapande.

Som tidigare diskuterats bör culpabedömningen ske efter en objektiv måttstock, dvs.

med utgångspunkt i ”normaladvokatens” kunskaper. Ansvaret kan dock skärpas om

advokaten särskilt utgivit sig för att vara specialist, t.ex. om han marknadsför sig som

specialist på bolagsrätt. Av detta ”specialistansvar” följer att en advokat, som har

kunskaper utöver normaladvokaten, är skyldig att utnyttja dessa. En advokat som utgivit

sig för att vara specialist kan följaktligen inte ursäkta sig med att han gjort vad som

ankommer på en normaladvokat utan särskild specialisering. Det får härvid anses utgöra

ett avtalsvillkor att uppdraget skall utföras med särskild skicklighet.

                                                
89 Heuman s 22
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I vissa fall kan rättsfrågorna vara av sådan art att uppdraget måste utföras med särskild

aktsamhet, exempelvis om en felbedömning från advokatens sida kan medföra

straffansvar för klienten, eller betydande ekonomiska förluster. Culpaansvaret torde i

dessa fall vara strängare, med tanke på de allvarliga konsekvenser som advokatens

agerande kan få. Även uppdragets svårighetsgrad kan påverka culpabedömningen. Som

jag tidigare berörde kan större noggrannhet och mer omfattande efterforskningar krävas

av advokaten om rättsfrågan är särskilt komplicerad.

4.2.4 Begreppet ”god advokatsed”

Enligt RB 8:4 st 1 är en advokat skyldig att vid utövandet av sin verksamhet redbart och

nitiskt utföra honom anförtrodda uppdrag och i allt iaktta god advokatsed. Vad som

menas med god advokatsed är inte närmare preciserat vare sig i RB eller i stadgarna för

Sveriges Advokatsamfund. Precis som fallet är med begreppet god redovisningssed,

vilket vi känner igen från företagsekonomin, får ledning istället hämtas från praxis.

Beträffande god advokatsed har normer utbildats av de yrkesverksamma inom

advokatkåren, vilka även kommit till uttryck i avgöranden av advokatsamfundets

styrelse respektive disciplinnämnd. Advokatsamfundet har utfärdat skriften

”Vägledande regler om god advokatsed”.90  Dessa regler utgör i allt väsentligt en

kodifiering av de normer som tillämpas i styrelsens och disciplinnämndens praxis.

Advokatsamfundet understryker att reglerna endast skall vara vägledande och får inte

ses som uttömmande. De får inte tolkas så att allt som inte uttryckligen är förbjudet

skulle vara tillåtet. Inte heller får reglerna uppfattas så, att varje avsteg från dessa

nödvändigtvis måste föranleda en disciplinär påföljd. Som så ofta i juridikens värld

måste hänsyn tas till omständigheterna i varje enskilt fall. Det skulle vara en omöjlig

uppgift att i detalj reglera alla situationer och frågor som kan uppkomma i en advokats

yrkesverksamhet.

God advokatsed är ett slags facklig standard, som en viss yrkesgrupp har att rätta sig

efter. Detta hänger också samman med det ovan diskuterade professionsansvaret. En

liknande normbildning förekommer även i andra yrkesgrupper med specialistkunskaper,

såsom läkare, tandläkare och psykologer. Det faller sig naturligt att ”gemene man” litar

på och anförtror sig åt en expert med lång akademisk utbildning med efterföljande
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specialisering, varför det är viktigt att det finns vissa regler och normer att följa.

Uppdragsgivaren känner sig trygg att överlämna uppdraget i fackmannens händer, om

han vet att det finns en vedertagen standard för hur uppdraget skall utföras. Huvudsyftet

med regleringen av advokatväsendet, såväl i advokatsamfundets vägledande regler som

i 8 kap RB, är just att säkerställa allmänhetens intresse av att kunna få rättsligt biträde

av personer som har de rätta kvalifikationerna.91

De vägledande reglerna är alltför omfattande för att i sin helhet återges här. Jag kommer

därför endast att peka på vissa, enligt min uppfattning, viktiga regler. En advokats

främsta plikt är att, inom ramen för god advokatsed, efter bästa förmåga tillvarata

klientens intressen. Han är skyldig att främja dessa utan att låta sitt handlande påverkas

av tanke på egna fördelar eller obehag eller av hänsyn till samhällsställning, nationalitet

eller andra ovidkommande omständigheter. Advokaten är skyldig att gentemot klienten

iaktta trohet och lojalitet, liksom diskretion om klientens angelägenheter. Uppdragen

skall utföras med omsorg, noggrannhet och tillbörlig skyndsamhet samt med beaktande

av att klienten eller det allmänna eller försäkringsbolaget inte åsamkas onödiga

kostnader. Juridiska råd skall vara grundade på en erforderlig undersökning av gällande

rätt.

Sammanfattningsvis kan sägas att advokaten har, vid utförande av uppdrag, ett

disciplinansvar grundat på culparegeln. Med andra ord, att inte följa de vägledande

reglerna är att se som oaktsamt handlande. Emellertid kan även annat handlande anses

som oaktsamt, eftersom de vägledande reglerna inte är uttömmande. En advokats

agerande måste därför bedömas i varje enskilt fall, med hänsyn till de aktuella

omständigheterna.

När en domstol har att bedöma en advokats skadeståndsansvar kan den begära ett

utlåtande av advokatsamfundet. Dock anses det inte föreligga något absolut samband

mellan culpa och brott mot god advokatsed.92 Som jag tidigare varit inne på kan ansvar

inträda enligt två separata regelsystem, nämligen advokatsamfundets disciplinära

system respektive ”vanliga” skadeståndsregler. Reglerna skall ses fristående från

                                                                                                                                                        
90 Återfinns i bilaga till Heuman s 145
91 Kommittédirektiv 1997:39 s 1
92 Kersby s 155
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varandra. Det är således möjligt att skadestånd inte utdöms trots att advokaten tilldelats

en disciplinär sanktion. På motsvarande sätt kan skadestånd bli aktuellt även om

advokatens agerande inte föranlett någon disciplinär åtgärd. Trots sina skilda

tillämpningsområden hänger ändå de båda regelsystemen samman såtillvida att ett

agerande som strider mot god advokatsed juridiskt sett brukar ses som culpöst.

Advokatsamfundets utlåtanden har i praktiken en viss tyngd, eftersom dessa brukar

påverka domstolens culpabedömning.93 Det torde därför vara rätt att påstå att det vid

brott mot god advokatsed föreligger en presumtion för culpöst handlande. Således

uppfattar jag det som att en advokat kan bli dubbelt ansvarig, dvs. både enligt

skadeståndsreglerna och disciplinsystemet. Heuman94 verkar vara av samma

uppfattning, medan Wiklund95 menar att ”dubbelbestraffning” till varje pris bör

undvikas. Wiklund anser att skadeståndstalan skall väckas först och att disciplinära

åtgärder bör övervägas först därefter.

4.2.5 Culpabedömningen i disciplinärenden

Culpabedömningen kan bli något annorlunda i disciplinärenden jämfört med

skadeståndsmål. Det främsta syftet med den disciplinära kontrollen anses nämligen vara

att skydda allmänheten mot okvalificerad yrkesutövning, varvid målsättningen bör vara

att skapa en vägledande praxis för advokatkåren snarare än att skipa rätt i den enskilde

klientens fall.96 I disciplinärenden kan därför culpaansvaret bli mer omfattande. Hänsyn

bör också tas till att advokatens handlande kan leda till olägenheter även för andra än

uppdragsgivaren. Om en advokat t.ex. fått en felaktig uppfattning om rättsläget på grund

av en alltför bristfällig undersökning, kan detta vara till nackdel inte bara för klienten,

utan också för domstolarna. Om ett ogrundat krav drivs inför flera instanser åsamkas

domstolarna onödigt arbete och klienten onödiga kostnader. Det kan säkert uppstå

situationer där också klientens motpart (dvs. säljaren i due diligence-fallet) kan lida

skada på grund av advokatens försumlighet, särskilt med tanke på att det ofta är så stora

ekonomiska värden inblandade i företagsförvärv.

                                                
93 Kersby s 155
94 Heuman s 37
95 Wiklund s 326
96 Heuman s 38
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4.2.6 Förhållandet till annan än uppdragsgivaren

Huvudregeln inom skadeståndsrätten är att en part endast ansvarar mot sin direkte

medkontrahent, inte mot dennes medkontrahent. Till följd av detta kan den som ingår ett

avtal inte bli utsatt för krav från tredje man, inte ens om tredje man lidit skada på grund

av kontraktsbrott. I due diligence-sammanhang skulle detta betyda att advokaten, när

denne utför en due diligence, endast ansvarar gentemot sin uppdragsgivare (dvs. den

potentiella köparen). Detta underlättar för advokaten, eftersom denne lättare kan

överblicka ansvarskonsekvenserna av sitt handlande.

Den nu beskrivna huvudprincipen gäller emellertid inte undantagslöst. Domstolarna

försöker ibland, efter vad de finner skäligt, konstruera ett avtalsförhållande även mellan

parter som inte har ingått något avtal sinsemellan.97 Förmodligen hämtar man i dessa

fall inspiration i konsumenträtten, där det förekommer möjligheter att framställa krav

mot sin parts medkontrahent. Rättsfallet NJA 1987 s 692 kan illustrera det sagda. En

värderingsman skulle värdera en fastighet och kom av oaktsamhet att värdera denna för

högt. Uppdragsgivaren (köparen av fastigheten) använde värderingsmannens intyg som

grund för säkerhet för ett lån. Köparen gick sedermera i konkurs, varpå det visade sig att

fastigheten i realiteten inte utgjorde tillräcklig säkerhet för (det redan beviljade) lånet.

Långivaren (som ju inte var avtalspart) åsamkades därför en förlust och yrkade

ersättning av värderingsmannens bolag. Detta beviljades i samtliga instanser. HD

anförde att värderingsmannen borde insett att intyget skulle kunna komma att användas

också av annan än uppdragsgivaren själv. Skadeståndsansvaret utvidgades alltså till att

omfatta även tredjemansskador. Rättsfallet visar att domstolarna i vissa situationer är

beredda att göra avsteg från huvudregeln, till förmån för tredje män som har ett

närliggande och skyddsvärt intresse av att avtalet fullföljs på ett riktigt sätt.

Ett due diligence-uppdrag uppvisar stora likheter med situationen i rättsfallet. Det torde

oftast gå till så att det är den potentiella köparen som är uppdragsgivare. Dennes

motpart (dvs. säljaren) borde, i enlighet med rättsfallet, kunna få ersättning av

advokatbyrån för det fall han lider skada på grund av en vårdslöst utförd due diligence.

Som jag antydde tidigare är det sannolikt att en sådan situation kan uppstå. En säljare

kan exempelvis lida skada för att viss företagsspecifik information offentliggörs i

                                                
97 Kersby s 152
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samband med en due diligence och sedan förvärvet inte blir av. I alla fall när det rör sig

om stora börsbolag kan intresset från massmedia vara stort, varför säljaren kan åsamkas

betydande skada om en oaktsamt utförd due diligence leder till att information läcker ut.

Med ett liknande resonemang som i rättsfallet ovan bör, enligt min åsikt, en advokat

kunna förutse att de uppgifter som han får ta del av vid granskningen kan komma att

användas av flera parter och för olika ändamål. Således bör advokatens ansvar vid en

due diligence omfatta inte bara uppdragsgivaren utan även tredje man, främst då

säljaren. Domstolarna bör därför kunna göra ett avsteg från skadeståndsrättens

huvudregel.

Heuman98 är av en annan åsikt och menar att i förhållandet till klientens motpart gäller

inte culpaansvaret, utan advokaten ansvarar endast om han medvetet lämnat oriktiga

uppgifter. Detta kan väl i och för sig vara rimligt när fråga är om ett ”vanligt”

advokatuppdrag, t.ex. när en klient anlitar en advokat som ombud i en rättegång. Då

verkar det lite långsökt att advokaten skall agera juridisk rådgivare också åt motparten.

Däremot är situationen annorlunda vid ett due diligence-uppdrag. Som jag tidigare

diskuterat företas en due diligence ofta i både köparens och säljarens intresse. Detta är

något som uppdragstagaren/advokaten borde vara medveten om, varför advokaten

följaktligen bör bära ett ansvar dels mot uppdragsgivaren, dels gentemot den andra

parten.

4.2.7 Advokats personliga ansvar vid due diligence-uppdrag

Enligt ABL 1:1 st 2 svarar delägare i advokataktiebolag solidariskt med bolaget för

förpliktelser mot klienter som bolaget ådrar sig. Endast om uppdraget är av utpräglat

personlig karaktär ansvarar den advokat, som utfört just det uppdraget, personligen. Ett

due diligence-uppdrag brukar nog knappast ha personlig prägel, vilket medför att

advokatbyråns samtliga delägare riskerar skadeståndsansvar (förutsatt förstås att byrån

drivs i form av aktiebolag). Detta betonar ytterligare vikten av att iaktta stor aktsamhet

vid utförandet av uppdrag, eftersom advokaten ansvarar dels gentemot köparen och

säljaren, dels gentemot sina kolleger på advokatbyrån.

                                                
98 Heuman s 18
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Åtminstone i större byråer med många delägare får regleringen om solidariskt ansvar till

följd att en delägare, som inte alls haft med ett visst uppdrag att göra eller kanske inte

ens visste om att uppdraget existerade, kan lida stor ekonomisk förlust på grund av en

försumlig kollegas agerande. Detta problem skulle kunna uppstå i bl.a. due diligence-

situationer, eftersom det vanligen endast är ett fåtal av byråns medarbetare som är

involverade i uppdraget. Det har hävdats att regeln om solidariskt ansvar är otidsenlig

och diskussioner kring detta har förts i advokatsamfundet. Samfundet menar att det ur

klientsynpunkt inte nödvändigtvis finns något befogat krav på att alla advokater på en

byrå skall vara personligen ekonomiskt ansvariga för byråns förpliktelser.99 Därför

anser samfundet att regeln bör tas bort, eller åtminstone formuleras om så att endast en

ansvarig delägare svarar solidariskt med bolaget. Än så länge har dock ingen ändring

gjorts i ABL.

4.2.8 Uppdragstagarens möjligheter att begränsa sitt ansvar

Ju mer komplicerat ett rättsområde är, desto större behov har advokaten av att försöka

begränsa sitt ansvar för de upplysningar och råd han ger klienten.100 Sveriges

advokatsamfund har fastslagit att en advokat har möjlighet till ansvarsfriskrivning till

viss del, utan att detta strider mot god advokatsed.101 Exempelvis kan ansvaret avtalsvis

begränsas vad gäller påföljder och skadeståndsbelopp, liksom kan ansvarsgrunder

avtalas bort. Det är självklart inte möjligt att friskriva sig från allt ansvar, eftersom detta

antagligen skulle anses oskäligt enligt 36 § AvtL liksom allmänna rättsprinciper. Även

professionsansvaret sätter gränser för friskrivningsmöjligheterna. Dock bör

friskrivningar tillåtas utanför uppdragstagarens kunskapsområde, t.ex. vad gäller

tekniska frågor.

Vid ett due diligence-uppdrag är det viktigt att uppdragsgivaren och uppdragstagaren,

gärna i ett skriftligt avtal, i detalj reglerar uppdragets omfattning. Om parternas

prestationer är tydligt reglerade och preciserade redan i avtalet, kanske friskrivningar

inte blir nödvändiga. På så sätt minimeras risken för oklarheter.

                                                
99 Kommittédirektiv 1997:39 s 5
100 Heuman s 31 ff
101 Kersby s 153
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När själva granskningen är klar, sammanställer uppdragstagaren vanligen resultatet i en

rapport. I inledningen till denna kan uppdragstagaren välja att begränsa sitt ansvar. Han

kan t.ex. påpeka att en begränsad legal due diligence gjorts och att därför miljö- och

liknande aspekter inte omfattas av due diligencen. Vidare innehåller due diligence-

rapporten ofta ett antal antaganden, såsom att uppdragstagaren förutsätter att alla

granskade avtal undertecknats av behöriga personer. Likaså fastställs den tidsperiod

som due diligencen omfattar, t.ex. fem år tillbaka i tiden och fram till dags dato. Vanligt

är också att rapporten begränsas till att gälla endast för den aktuelle uppdragsgivaren i

just det konkreta fallet, dvs. att resultaten av granskningen inte får användas av någon

annan, inte ens om denne någon också är spekulant på bolaget.102 Med denna

sistnämnda begränsning elimineras således det ovan beskrivna problemet att advokaten

måste förutse att resultaten kan komma att användas av andra personer och för andra

ändamål (jämför diskussionen kring rättsfallet NJA 1987 s 692, avsnitt 4.2.6 ovan).

4.2.9 Särskilt om ansvar vid due diligence

För att sammanfatta den hittills förda diskussionen om advokaters ansvar, följer nu en

mer specifik redogörelse för ansvaret vid just due diligence.

Vid en due diligence är advokatens uppdrag inte direkt att utreda gällande rätt, utan

snarare att analysera, klarlägga och sammanställa den företagsspecifika information som

är av intresse för köparen. Advokaten bör vidare påtala vilka juridiska risker han har

upptäckt. Trots att fråga således inte är om någon regelrätt rättsutredning, torde det ändå

vara korrekt att tala om metodansvar i detta fall. Advokaten måste gå igenom allt

erforderligt material och söka efter svar som är av intresse för köparen. Valet av en

lämplig arbetsmetod är av yttersta vikt för att köparen skall få ett fullgott

bedömningsunderlag inför det förestående förvärvet. Dessutom är det viktigt att

advokaten inte väljer ett ineffektivt arbetssätt, eftersom detta skulle medföra onödig

tidsutdräkt och onödiga kostnader för köparen.

Även det pedagogiska ansvaret kan aktualiseras i fråga om due diligence. Här gäller det

för advokaten att för uppdragsgivaren presentera resultatet av granskningen på ett

tydligt och överskådligt sätt, samt att belysa de områden där åtgärder måste vidtas.

                                                
102 Kersby s 160
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Köparen skall ju på basis av presentationen kunna besluta huruvida han vill fullfölja

affären eller ej. En undermålig rapportering kan i värsta fall leda till stora ekonomiska

förluster för köparen. Advokatens försumlighet kan också tänkas leda till andra

nackdelar för köparen, såsom negativ publicitet, vilket kan vara nog så skadligt för den

fortsatta karriären i näringslivet.

Jag har tidigare pekat på faktorer som kan vara av betydelse för culpabedömningen,

däribland arvodets storlek och särskilda avtalsvillkor. En due diligence är vanligen

mycket omfattande och betingar därför ett högt arvode. Dessutom torde det ofta vara

specialister inom företagsförvärvsområdet som i praktiken utför en due diligence. Som

vi tidigare sett anses det utgöra ett särskilt avtalsvillkor att uppdraget skall utföras med

särskild skicklighet (se avsnitt 4.2.3 ovan). Dessa två egenskaper skulle alltså tala för en

relativt sträng culpabedömning vid due diligence-uppdrag, dvs. att man kan kräva stor

aktsamhet av uppdragstagaren. Detta verkar rimligt, med tanke på de risker som både

köpare och säljare tar, liksom det faktum att en due diligence i regel föranleder

(åtminstone) köparen att företa dispositioner av något slag.

Andra faktorer som påverkar culpabedömningen vid due diligence-uppdrag är den tid

som advokatbyrån haft till sitt förfogande. Ett förbiseende av en detalj av begränsad

betydelse kan antagligen inte konstituera culpa om uppdragstagaren haft femtio pärmar

att granska på ett dygn, medan samma förbiseende mycket väl kan anses oaktsamt om

uppdragstagaren haft flera veckor till sitt förfogande. Även förekomsten av

ansvarsfriskrivningar och innehållet i dessa har betydelse för culpaansvaret. Man anser

ibland att det är underförstått att uppdragstagaren utgår från vissa fakta, exempelvis att

alla granskade avtal är undertecknade av behöriga personer eller att kopior

överensstämmer med originalet.103 Det skulle således inte vara nödvändigt att friskriva

sig från sådana ”självklara” fakta. Enligt denna uppfattning skulle det vara orimligt om

uppdragstagaren måste kontrollera att alla avtal undertecknats av behöriga parter,

eftersom detta skulle innebära en granskning av bolagsordningen för samtliga företag

som det undersökta bolaget ingått avtal med. Om utländska företag fanns med i bilden

skulle även dessas bolagsordningar behöva granskas, vilket i sin tur skulle kräva

kunskaper i utländsk associationsrätt osv.

                                                
103 Kersby s 161
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Enligt en annan förekommande uppfattning skall ”allt” ingå i en due diligence, varför

den enda begränsningen utgörs av uppdragets utformning. Enligt detta synsätt måste

friskrivningar göras för att uppdragstagaren skall kunna begränsa sitt ansvar.

Jag är mer överens med det första synsättet. Jag tycker det är att kräva orimligt mycket

om faktiskt ”allt” skall undersökas. Ett due diligence-uppdrag skulle i så fall kunna pågå

i all oändlighet, om allt skulle nystas upp och härledas till någonting. I praktiken skulle

detta förmodligen bli alltför tungrott, tidskrävande och inte minst kostsamt. Det är

tänkbart att det kommer utvecklas någon form av riktlinjer eller vägledande praxis för

hur omfattande en due diligence rimligen skall vara, i takt med att förfarandet blir allt

vanligare i Sverige. Dock lär det aldrig bli möjligt att i detalj fastställa vad som skall

undersökas, eftersom företagsförvärv kan vara så olika till sin natur. Undersökningens

omfattning får således bedömas från fall till fall, beroende på vad som karaktäriserar det

aktuella förvärvet.

4.2.10 Ansvarsförsäkring104

Det är vanligt att advokater och biträdande jurister tecknar en ansvarsförsäkring. Denna

täcker normalt skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada som den försäkrade

åsamkat inom ramen för advokatverksamhet. Försäkringen gäller inte för uppsåtligt

orsakad skada, inte heller sådan ersättningsskyldighet som inte följer av allmänna

skadeståndsrättsliga regler. Det åligger försäkringsbolaget att utreda huruvida

skadeståndsskyldighet föreligger, liksom att förhandla med den som kräver skadestånd.

Försäkringsbolaget för också den försäkrades talan i en rättegång.

När en skada inträffat, kan ärendet prövas av Ansvarsförsäkringsnämnden för

advokatfrågor. Nämnden avger yttranden, t.ex. huruvida skadan omfattas av

försäkringen och om advokaten är att se som skadeståndsskyldig. Prövning i nämnden

kan ske på begäran av den försäkrade, den skadelidande, advokatsamfundet eller

försäkringsbolaget.
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5 Sammanfattande analys och egna slutsatser

Jag har i uppsatsen vägt argument för och emot en tillämpning av SkbrL respektive

KöpL vid överlåtelser av aktiebolag. Av min argumentation har framgått att KöpL är

den lag som är mest lämpad att använda vid aktiebolagsöverlåtelser. Detta är emellertid

en sanning med modifikation, eftersom både SkbrL och KöpL framstår som en aning

föråldrade när fråga är om överlåtelser av aktier. SkbrL tillkom redan 1936, varför det

inte är särskilt förvånande att svårigheter kan uppstå när lagen skall tillämpas på 2000-

talets problem. Men inte heller KöpL, trots att den förnyades så sent som 1990, är helt

anpassad till dagens aktiehandel. Bl.a. utgår KöpL från att handeln sker med aktiebrev,

vilket ju inte riktigt längre stämmer. Detta behöver dock inte vålla några större praktiska

bekymmer, eftersom det finns databaserade register där alla aktieinnehav framgår

(jämför avsnitt 2.3.4 och 3.7.1). Däremot kan andra problem uppstå till följd av att en

aktie på många sätt är ganska olik en lös sak, såsom en möbel eller en maskin. Det kan

vara svårt att tillämpa KöpL:s regler om t.ex. avlämnande, påföljder och undersökning

på ett likvärdigt sätt vid ett aktieköp jämfört med ett maskinköp. Detta får dock anses

vara en ofrånkomlig effekt av att en lag, till följd av sitt vidsträckta tillämpningsområde,

omfattar vitt skilda slag av lös egendom.

Mitt främsta argument mot att istället för KöpL tillämpa SkbrL, är att det framstår som

alltför långsökt att klassa en aktie som en fordran eller ett skuldebrev. Som vi sett

företer en aktie stora skillnader jämfört med ett skuldebrev. Dessutom finns i

doktrinen105 stöd för att även om man trots allt anser att en aktie är att likställa med ett

skuldebrev, är det transaktionen varigenom skuldebrevet överlåts som skall bestämma

vilken lag som blir tillämplig på överlåtelsen. När ett skuldebrev byter ägare genom

köp, bör således KöpL tillämpas.

Vid en samlad bedömning av argumenten för och emot en tillämpning av KöpL

respektive SkbrL vid aktieöverlåtelser, har jag funnit att nackdelarna med att tillämpa

KöpL sammantaget är färre än nackdelarna med att inte tillämpa den. Trots vissa

brister erbjuder ändå KöpL en tillfredsställande systematik för överlåtelser av olika

typer av lös egendom och därmed förknippade spörsmål, såsom vad som är att anse

                                                                                                                                                        
104 Avsnittet bygger i huvudsak på Heuman s 34
105 Walin s 84
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som fel, vem som bär ansvar för felet osv. KöpL uppställer ramarna för hur överlåtelser

av aktier skall regleras, men sedan kan - och bör - köparen och säljaren avtalsvis

reglera de mer detaljerade delarna av köpet. KöpL och avtalsfriheten får således

komplettera varandra.

Jag har vidare behandlat problematiken med att en aktiebolagsöverlåtelse i praktiken

kan innebära att vitt skilda tillgångstyper byter ägare. Jag har härvid förespråkat en

generell tillämpning av KöpL, eftersom detta leder till konsekvens, förutsebarhet och

tydlighet. Tyvärr kan detta också medföra nackdelar i form av kringgåenden av andra

regler, exempelvis JB när överlåtelsen avser ett bolag vars enda tillgång är en fastighet.

Detta får i sin tur betydelse för säljarens ansvar för fel, eftersom detta ansvar är

lindrigare i JB än i KöpL. Likaså kan köparens befogade förväntningar variera beroende

på vilken typ av egendom överlåtelsen avser. Det som köparen med fog kan förvänta sig

av egendomen är ju det som blir avgörande för vad som skall anses utgöra fel.

Felbedömningen kan därför behöva anpassas efter respektive tillgångstyp. Trots att

KöpL formellt sett är tillämplig, kan ledning behöva hämtas i reglerna för respektive

egendomsslag. I fall då överlåtelsen ”egentligen” avser fast egendom, kan således JB:s

felregler liksom fastighetsrättslig praxis ge vägledning. Det bör med andra ord vara

möjligt att dra analogier till andra lagar, trots att KöpL ges en generell tillämplighet vid

överlåtelser av aktiebolag. Ett liknande resonemang fördes också av HovR i det tidigare

diskuterade rättsfallet RH 1999:138. Som nämnts anses också de principer som kommit

till uttryck i såväl KöpL som SkbrL kunna appliceras utanför lagarnas formella

tillämpningsområden, eftersom många av bestämmelserna ger uttryck för allmänna

rättsprinciper.

Beträffande förhållandet mellan säljarens upplysningsplikt och köparens

undersökningsplikt har framkommit att varken upplysningsplikten eller

undersökningsplikten är någon absolut skyldighet som exakt kan definieras.  Säljaren av

ett aktiebolag är skyldig att upplysa köparen om sådant som denne med fog kan räkna

med att bli upplyst om, medan köparen i sin tur inte får åberopa fel som han måste antas

ha känt till vid köpet. Som vi sett kan detta cirkelresonemang förorsaka problem,

exempelvis om säljaren känner till ett fel i bolaget men underlåter att upplysa köparen

om detta och istället uppmanar köparen att undersöka bolaget. Om köparen sedan av

någon anledning låter bli att undersöka bolaget trots säljarens uppmaning, kan köparen
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inte åberopa felet eftersom detta borde ha upptäckts vid en undersökning. Den enda

lösningen som KöpL erbjuder är att köparen får åberopa felet, trots att detta bort

upptäckas vid undersökningen, endast om säljarens försummade upplysning anses strida

mot tro och heder (jämför 20 § KöpL). Detta är således ingen generell lösning, utan en

bedömning måste göras i det enskilda fallet för att avgöra om säljarens agerande kan

anses strida mot tro och heder. Det är tänkbart att denna lösning inte är tillräcklig. Vad

händer t.ex. om säljaren inte kan anses ha handlat i strid mot tro och heder? Blir det i så

fall köparen som ansvarar helt och hållet för felet? En möjlig lösning på problemet

skulle kunna vara ett förtydligande av 20 § KöpL, där köparens respektive säljarens

skyldigheter definierades tydligare. Detta skulle emellertid hämma avtalsfriheten, vilket

knappast kan sägas vara förenligt med KöpL:s, och överhuvudtaget den kommersiella

avtalsrättens, syfte och bakomliggande principer. Som bekant har KöpL givits ett

mycket vidsträckt tillämpningsområde, vilket gör att lagen omfattar överlåtelser av vitt

skilda tillgångstyper. Av den anledningen vore det knappast möjligt att reglera exakt

vad som skall undersökas respektive upplysas om vid överlåtelser av olika typer av lös

egendom. Köparens undersökning blir förmodligen helt annorlunda beroende på om

förvärvet avser ett aktiebolag, en bil, en maskinpark, en dator eller ett parti potatis.

Motsvarande torde gälla för säljarens upplysningsplikt. Således erbjuder 20 § trots allt

den mest rimliga lösningen, men för att i möjligaste mån undvika oklarheter bör

köparen och säljaren tänka på att skriva tydliga avtal som kompletterar KöpL:s regler

om upplysning, undersökning, fel och ansvar.

Som ett exempel på tro och heder-problematiken kan nämnas det tidigare diskuterade

fallet RH 1999:138, där en lägenhetssäljares underlåtenhet att upplysa om förekomsten

av ett sopnedkast i vardagsrumsgarderoben ansågs strida mot tro och heder enligt 20 §

KöpL. HovR menade att säljaren (som själv bott i lägenheten) måste ha varit medveten

om arten och omfattningen av störningarna av att ha ett sopnedkast i vardagsrummet.

Säljaren borde insett att det för köparen var av väsentlig betydelse att bli upplyst om

detta.

Vad köparen är skyldig att undersöka vid förvärv av ett aktiebolag går tydligen inte att

säga generellt. Oavsett om undersökningen företas i form av en due diligence eller inte,

blir undersökningens omfattning olika från fall till fall beroende på företagets storlek,

parternas relation, företagets verksamhet, köpeskillingens storlek osv. Förhoppningsvis
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kommer rättsläget att klarna något i takt med att due diligence-förfarandet breder ut sig i

Sverige. Om utvecklingen går mot att due diligence blir handelsbruk eller

branschpraxis, åtminstone för de stora börsbolagens del, kan det bli det något lättare att

bedöma hur omfattande köparens undersökning bör vara. I sådana fall löses också

problemet med säljarens uppmaning att undersöka bolaget, eftersom köparens

undersökningsplikt följer redan av handelsbruk eller branschpraxis. Med andra ord, om

det i framtiden kan anses allmänt vedertaget att det åligger köparen att företa en due

diligence, kan denne inte åberopa sådana fel som borde ha upptäckts vid en granskning

av bolaget. Tyvärr lär det aldrig bli möjligt att exakt fastställa vad som skall ingå i en

sådan granskning, eftersom ingen förvärvssituation är den andra lik. Jag tror inte heller

vi kommer få se någon praxis att tala om från domstolarna, eftersom majoriteten av

tvister i due diligence-fall avgörs genom skiljedom.

Beträffande diskussionen om vilket ansvar kan åläggas den som på uppdrag av köparen

utför en due diligence, kan följande slutsatser dras. Uppdragstagaren är i normalfallet

advokat och ansvarar således för sin yrkesutövning enligt dels skadeståndsrättens regler,

dels advokatsamfundets disciplinära regler. Därtill kan en klient erhålla ersättning ur

advokatens ansvarsförsäkring. Bedömningen av ansvarsfrågan torde ske på samma sätt i

due diligence-fall som vid mer traditionella advokatuppdrag. Dock är due diligence en

relativt ny företeelse här i Sverige, varför det än så länge är svårt att urskilja några

samstämmiga kännetecken. Som jag vid flera tillfällen diskuterat, och som tydligt

framgår av det citerade rättsfallet106, förstärks osäkerheten ytterligare av att det råder

delade meningar om hur långt en due diligence sträcker sig och vad som skall

undersökas inom ramen för denna. Dessa oklarheter bidrar till att det är svårt att

uppställa några generella förhållningsregler som advokater har att rätta sig efter vid due

diligence-uppdrag, vilket i sin tur gör culpabedömningen mer komplicerad. Det måste

därför bli uppdragets utformning som ytterst uppställer gränserna för huruvida

advokaten agerat oaktsamt eller inte. Jag vill därför än en gång betona vikten av att så

tydligt och detaljerat som möjligt formulera uppdraget, så att bägge parter vet vad som

skall omfattas av due diligence-undersökningen och vad som förväntas av respektive

part. Om problem uppstår, får advokatens handlande vid due diligence-uppdraget ytterst

                                                
106 Stockholms tingsrätts dom T 14147, Svea hovrätts dom T 8566-99 (se avsnitt 4.1 ovan)
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bedömas av antingen domstol eller advokatsamfundets disciplinnämnd.

Culpabedömningen görs då enligt de huvuddrag som diskuterats i kapitel 4.
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