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Sammanfattning 
Frågan om parternas hävningsrätt vid aktiebolagsförvärv behandlas sparsamt i den svenska 

rättsvetenskapliga litteraturen. Den allmängiltiga uppfattningen är att parterna vid aktiebo-

lagsförvärv själva bör reglera hävningsrätten i aktieöverlåtelseavtalet, eftersom de disposi-

tiva lagregler som står till parternas förfogande består av 1990 års köplag (1990:931), vars 

tillämpning i regel anses illa lämplig vid aktiebolagsförvärv. Även om parterna avtalar bort 

den dispositiva köplagen och reglerar hävningsrätten i aktieöverlåtelseavtalet, riskerar par-

terna fortfarande att de allmänna köprättsliga principerna på området anses tillämpliga vid 

situationer som lämnats oreglerade av parterna. Dessutom anses köprättsliga och avtals-

rättsliga principer, som ligger till grund för ovan nämnda lag, alltjämt tillämpliga vid en 

tolkning av parternas aktieöverlåtelseavtal.  

 

Denna masteruppsats redogör för och undersöker parternas hävningsrätt till följd av avtals-

brott, med beaktande av de allmänna köprättsliga reglerna på området, men med hänsyn till 

de specifika omständigheter som föreligger vid aktiebolagsförvärv. Arbetet har visat sig 

vara mer omfattande än planerat och en bidragande anledning till detta har varit att det 

inom ämnet saknas tydliga riktlinjer såväl för parternas förpliktelser som för avtalsbrott, 

men framför allt för hävningsrätten – arbetet kan på så vis liknas vid att gå från tunn is ut 

till ännu tunnare is, alltmer ju längre arbetet framskridit. De källor som finns angående ak-

tiebolagsförvärvsrätt tenderar att lyfta fram och behandla det som i de flesta fall redan är 

klart för parterna, exempelvis parternas garantiförpliktelser och garantibrister, medan andra 

företeelser såsom abstrakt standard och säljarens upplysningsplikt behandlas sparsamt eller 

inte alls, vilket även gjort behandlingen av dessa företeelser särskilt besvärligt. Härtill ten-

derar doktrin att frånse från M&A försäkringen, vilket onekligen är intressant, eftersom 

försäkringen liksom garantiskrivningar, påverkar riskplaceringen vid aktiebolagsförvärv 

och även kan visa sig ha inverkan vid hävningspåföljdsbedömningen.   

 

Min förhoppning är att uppsatsen i vart fall kan tjäna till att synliggöra de skrymslen och 

jämförelser som inte tidigare gjorts vad gäller parternas förpliktelser utanför aktieöverlåtel-

seavtalet och vad gäller parternas hävningsrätt vid försäkrade aktiebolagsförvärv samt be-

lysa betydelsen av de allmänna avtalsrättsliga köprättsliga principerna på området, liksom 

behovet av en djupare diskussion och analys av dessa vid aktiebolagsförvärv.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund   
Parterna vid ett aktiebolagsförvärv ingår ett aktieöverlåtelseavtal med avsikt att genomföra 

en transaktion och få till stånd en förmögenhetsöverföring där säljaren överlåter aktier till 

köparen som i sin tur avger den överenskomna köpeskillingen till säljaren. De bakomlig-

gande syftena och de använda transaktionsprocesserna varierar ofta från transaktion till 

transaktion. I vissa fall är det köparen som kontaktar säljaren och erbjuder ett pris för ett 

företag som, ur köparens perspektiv, är attraktivt i tillväxt- eller investeringssyfte, medan 

det i andra fall är säljaren som initierar förvärvet och genomför en budprocess med flera 

potentiella köpare.1 Oavsett hur förvärvet initierats och i vilken process transaktionen tar 

sig uttryck, är den gemensamma nämnaren vid aktiebolagsförvärv parternas syfte att ge-

nomföra och få till stånd en förmögenhetsöverföring i enlighet med vad som överenskom-

mits. Parterna är i regel inte bundna av något avtal under förhandlingstiden, utan är fria att 

när som helst avbryta förhandlingarna.2 Det är först vid tidpunkten för undertecknandet av 

aktieöverlåtelseavtalet som parterna ådrar sig en skyldighet att genomföra transaktionen i 

enlighet med avtalet, eftersom det är vid avtalsundertecknandet principen om pacta sunt 

servanda, avtal ska hållas, träder in och håller parterna bundna av sitt ord. 

 

Det är med bakgrund av avtalsbundenhetens starka ställning som hävningsrätten bör betrak-

tas, eftersom hävningsrätten innebär att en part har rätt att häva ett avtal med hävningsfölj-

den att parternas skyldighet att uppfylla sina förpliktelser i enlighet med det ingångna avta-

let upphör. Avtalsbundenheten och hävningsrätten utgör på så vis varandras motpoler och 

det är, inte minst ur ett samhällsperspektiv, viktigt att avtalsbundenheten beskyddas från att 

parterna på ett slentrianmässigt sätt ges rätt att häva ingångna avtal. Det är emellertid inte 

heller önskvärt att parterna hålls skyldiga att under alla omständigheter uppfylla sina för-

pliktelser i enlighet med avtalet. Det anses därför även ur ett samhällsperspektiv finnas ut-

rymme för en hävningsrätt. För att förhindra att en slentrianmässig användning av häv-

ningsrätt förekommer, hålls hävningsrättsinstitutet enligt de köprättsliga reglerna strikt re-
                                                
1 Se mer om olika motiv till företagsförvärv i Sevenius, Företagsförvärv, s. 83 ff. och särskilt om rörelse- och 
värdemotiv s. 86 f. samt om transaktionens processer s. 105 ff.  
2 Avtalsbundenhet vid förhandlingar har ofta varit föremål för diskussion, i regel använder sig parterna av 
avsiktsförklaring för att klargöra att bundenhet inte uppstår under förhandlingarna. Parterna är däremot fortfa-
rande bundna att förhandla i enlighet med god sed och riskerar enligt allmänna avtalsrättsliga principer om 
culpa in contrahendo att bli skadeståndsskyldig gentemot motparten vid vårdslösa förhandlingar. 
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glerat på så vis att en part ges rätt att häva ett avtal enbart till följd av motpartens väsentliga 

avtalsbrott.3 

 

Det kan inte anses vara särskilt laddat att påstå att hävningsrätten vid aktiebolagsförvärv 

har ett dåligt rykte, särskilt inte eftersom ryktet förvisso är befogat. Hävningens reparativa 

funktion såsom påföljd går nämligen i mångt och mycket om intet vid aktiebolagsförvärv 

där påföljden av en genomförd hävning, det vill säga återgång av parternas prestationer, i 

regel anses medföra mer skada än nytta och ibland inte ens är fysiskt möjlig.4 Det är således 

förståeligt att parterna ofta begränsar sina respektive möjligheter att häva avtalet till förmån 

för andra påföljder såsom prisavdrag och avhjälpande. Hävningsrätten bör emellertid, utö-

ver sin reparativa funktion, även betraktas ur ett förhandlingspsykologiskt perspektiv där 

hävningsrätten har en funktion som påtryckningsmedel efter avtalsbrottet, vilket även påta-

lats åtskilliga gånger i doktrin.5 I det fall hävningsrätt bedöms föreligga innehar nämligen 

den hävningsberättigade parten ett värdefullt verktyg med vilken denna kan uppnå en mer 

fördelaktig uppgörelse vid ett inträffat avtalsbrott, särskilt i de fall motparten har mer att 

förlora på att avtalet hävs än den hävningsberättigade parten.6  

 

Vid bedömningen av om hävningsrätt föreligger vid aktiebolagsförvärv kan bedömningen 

indelas i två delmoment, dels bedömningen av om avtalsbrott föreligger, dels bedömningen 

av huruvida hävningsrätt föreligger till följd av avtalsbrottet.  

 

För det första bör en bedömning av om avtalsbrott föreligger göras. Vid aktiebolagsförvärv 

nyttjar parterna i regel sin avtalsfrihet till att framarbeta ett omfattande aktieöverlåtelseavtal 

där parternas respektive förpliktelser framgår och i vilket säljaren vanligtvis ställer ett antal 

garantier gällande förhållanden i målföretaget. Till riskbilden tillkommer även att det vid 

större aktiebolagsförvärv blivit vanligt att en garantiförsäkring tecknas,7 en så kallad M&A 

                                                
3 25, 39, 54 och 55 §§ KöpL. 
4 Jmf. Ramberg anger att hävningsrättens syfte är ”att frigöra den av avtalsbrottet drabbade parten från avtals-
bundenheten, vilket kan vara nödvändigt eller befogat när han har intresse av att undgå köpet för att undvika 
olägenhet eller ekonomisk förlust.” Ramberg & Herre, Allmän köprätt s. 170. Jmf med Christensen som anger 
att ”Hävningspåföljden liksom andra påföljder av kontraktsbrott syftar till att ge borgenären kompensation för 
det inträffade kontraktsbrottet.” i Christensen, Studier i köprätt s. 234 f. Se även Bengtsson, Hävningsrätt och 
Uppsägningsrätt, s. 165. 
5 Bengtsson, s. 164. Se även Hellner, Hager & Persson, Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt, s. 186 f.  
6 Bengtsson, s. 164. 
7 Se artikeln M&A försäkringar allt populärare, Riskkapital 2013. 
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försäkring,8 vars inverkan i avtalsbrotts- och hävningsfrågor lämnats tämligen outredd i 

doktrin.9 Bedömningen av om avtalsbrott föreligger görs i första hand utifrån de förpliktel-

ser parterna har åtagit sig enligt avtalet, men i andra hand bör bedömningen av om avtals-

brott föreligger utgå från de förpliktelser som anses föreligga trots att de inte framgår av 

parternas avtal, exempelvis parternas lojalitets- och upplysningsplikt. Vid bedömningen av 

om fel föreligger innebär detta att felbedömningen i första hand utgår från den objektsbe-

skrivning som säljarens garantier i avtalet utgör, så kallad konkret standard, men att en be-

dömning i andra hand bör göras utifrån vad som i övrigt kan bedömas utgöra avtalsinnehåll, 

så kallad abstrakt standard.10 Garantierna väcker på så vis frågan hur parterna bör förhålla 

sig till vad som inte garanterats eller annars faller utanför garantiernas tillämpningsområde. 

Det är till exempel vanligt att säljaren vid avtalsundertecknandet ställer en garanti gällande 

målföretagets viktigaste kunder, vilket vanligtvis innebär att säljaren ansvarar för de be-

rörda kundavtalen i fråga föreligger innan och vid tidpunkten för garantiavlämnandet, vilket 

i regel är tidpunkten för avtalsundertecknandet. Garantin är på så vis uppfylld om kundavta-

len finns på plats vid avtalsundertecknandet, även om en kund säger upp avtalet efter av-

talsundertecknandet. Trots att parternas avsikter är att inga större förändringar ska ske un-

der tiden för transaktionsprocessen, vilket även ofta avtalas genom en så kallad operating 

covenant,11 är det svårt för parterna att kontrollera omständigheter som beror på tredje part, 

exempelvis kundens val att byta leverantör.12 Köparen riskerar på så vis, trots en gedigen 

garantikatalog, att behöva förlita sig på de allmänna avtalsrättsliga och köprättsliga reglerna 

som kan medföra säljarens ansvar till följd av förpliktelser som inte anges i avtalet.  

 

För det andra, när väl avtalsbrott konstaterats föreligga, återstår frågan om avtalsbrottet 

utgör en hävningsgrund och om hävningsrätt föreligger. Vid aktiebolagsförvärv är det van-

ligt att parterna avtalar att vissa omständigheter eller förpliktelser bör uppfyllas för att till-

träde ska kunna ske, så kallade tillträdesvillkor eller conditions precedents, och det är även 

                                                
8 Mergers & Acquisitons försäkring. Ibland även kallad för ”garantiförsäkring” eller ”transaktionsförsäkring”. 
I syfte att använda samma benämning som branschen, använder jag mig hädanefter av begreppet M&A för-
säkring.  
9 För att tala klarspråk verkar den aktiebolagsförvärvsrättsliga doktrinen i stort bortse från M& A försäkring-
ar. Forssman nämner ”garantiförsäkring” i sin bok, men behandlar inte denna något ytterligare, se Forssman, 
Företagsöverlåtelse, s. 130. 
10 Kihlman, Fel, s. 56. 
11 Se Forssman, s. 105. 
12 Under tiden efter avtalsundertecknandet kan oroligheter i målföretaget uppstå, vilket leder till att kunden 
väljer en annan leverantör, men det kan även vara förhållanden på kundens sida som medför att de är tvungna 
att avsluta samarbetet med målföretaget.  
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vanligt att parter anger vissa closing deliverables, vilka anger förpliktelser som bör uppfyl-

las vid tillträdesdagen.13 Hävningsrätt vid aktiebolagsförvärv bör således ses dels med bak-

grund av köprättsliga reglerna om hävningsrätt vid väsentligt avtalsbrott, dels med bak-

grund av de specifika förhållanden som föreligger vid aktiebolagsförvärvet. Har till exem-

pel köparen vid det ovan nämnda exemplet rätt att häva aktieöverlåtelseavtalet till följd av 

något som, ifall det inträffat vid avtalsundertecknandet utgjort en garantibrist, men som nu i 

det närmaste kan härledas till en avvikelse från abstrakt standard och köparens befogade 

förväntningar?   

1.2 Problemformulering  
I. När har köparen respektive säljaren rätt att häva aktieöverlåtelseavtal vid aktiebo-

lagsförvärv?  

II. I vilken mån kan en abstrakt standard anses föreligga vid aktiebolagsförvärv, och 

om den finns, på vilka grunder kan avvikelser från denna abstrakta standard anses 

vara hävningsgrundande? 

III. Vilken inverkan har en M&A försäkring vid avtalsbrotts- och hävningsrättsfrågor 

vid aktiebolagsförvärv?  

1.3 Syfte  
Det huvudsakliga syftet är att göra en undersökning av när parterna vid aktiebolagsförvärv 

kan anses ha hävningsrätt och på så vis fylla den lucka som finns vad gäller hävningsrätt 

vid aktiebolagsförvärv enligt svensk rätt idag. Som framgår av uppsatsen titel är ett del-

syfte14 med uppsatsen att belysa användningen av M&A försäkring vid aktiebolagsförvärv, 

i syfte att belysa M&A försäkringens funktion och betydelse vid aktiebolagsförvärv samt i 

syftet att se i vilken mån denna försäkringsprodukt kan anses ha inverkan vid parternas 

hävningsrätt. Därutöver är ett syfte med uppsatsen att behandla och undersöka i vilken mån 

en abstrakt standard kan anses finnas vid aktiebolagsförvärv och i så fall, på vilka grunder 

och i vilken mån avvikelser från denna abstrakta standard kan anses vara hävningsgrun-

dande.  

                                                
13 Forssman, s. 183. 
14 Det kan argumenteras för att en uppsats enbart kan ha ett enda syfte, men en mer liberal syn på frågan är att 
en uppsats inte behöver vara begränsad till enbart ett syfte, utan ibland är vissa delsyften nödvändiga för att nå 
det huvudsakliga syftet eller önskvärda för att medföra ett mervärde och djup till själva huvudsyftet.  
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1.4 Metod 

1.4.1 Tillvägagångssätt  
Den metod som använts för att besvara de för uppsatsen aktuella frågeställningarna är dels 

en rättsdogmatisk metod, i bemärkelsen att framställningen utgår från de traditionella 

rättskällorna, dels en mer handlingsorienterad metod där branschpraxis och alternativa käl-

lor beaktas i den mån traditionella rättskällor saknas.  

 

Frågan när hävningsrätt föreligger kräver först att avtalsbrott behandlas, vilket innefattar att 

parternas förpliktelser behöver identifieras på ett tillfredsställande generellt sätt för att däri-

från kunna se vilka avtalsbrott som kan bli aktuella. Framställningen utgör ingen uttöm-

mande redogörelse för de förpliktelser som kan föreligga vid aktiebolagsförvärv, utan iden-

tifieringen av parternas förpliktelser tar sikte på att representera olika förpliktelsetyper. 

Förpliktelsernas främsta funktion är på så vis att fungera som exempel vid framställningen 

av avtalsbrott respektive hävningsrätt och möjliggöra en mer pedagogisk skildring av de 

eventuella likheter och skillnader som uppstår till följd av förpliktelsernas olika karaktärer. 

Det är framför allt den doktrin som finns på området som behandlas, såsom Robert Seve-

nius Företagsförvärv 15  och Magnus Forssman Företagsöverlåtelse 16  tillsammans med 

Christina Hultmarks avhandling Kontraktsbrott vid köp av aktie.17 Även Stefan Lindskogs 

kommentarer till Hultmarks avhandling i artikeln En avhandling om aktieöverlåtelse18 har 

varit till stor hjälp, samt Mats Sackléns artikel Om felansvaret vid aktieköp.19 Den relativt 

sparsmakade mängden rättskällor vad gäller parters förpliktelser vid aktiebolagsförvärv är 

en av anledningarna varför engelsk rätt behandlas i uppsatsen. Den engelska rätten tjänar 

till att belysa alternativa sätt att betrakta parternas förpliktelser genom att representations 

behandlas.  

 

Framställningen av avtalsbrott har sin utgångspunkt i de köprättsliga felreglerna, vilka 

främst betraktas med stöd köplagen20 och i viss mån avtalslagen21 samt den avtalsrättsliga 

och köprättsliga doktrinen på området. Det finns en omfattande avtals- och köprättslig 

                                                
15 Sevenius, Företagsförvärv. 
16 Forssman, Företagsöverlåtelse.  
17 Hultmark, Kontraktsbrott vid köp av aktie.  
18 Lindskog, En avhandling om aktieöverlåtelser, SvJT 1993 s. 97.  
19 Sacklén, Om felansvaret vid aktieköp, SvJT, 1993 s. 812.   
20 Köplag (1990:931). 
21 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. 
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doktrin på området vad gäller avtalsrättsliga och köprättsliga spörsmål samt hävningsrätt, 

men bland andra kan Allmän avtalsrätt22 av Jan Ramberg och Christina Ramberg samt Av-

talsrätt I23 av Axel Adlercreutz och Lars Gorton nämnas samt Allmän köprätt24 av Jan 

Ramberg och Johnny Herre och Köprätt och annan kontraktsrätt25 av Torgny Håstad. Upp-

satsen präglas emellertid av ambitionen att återspegla vad som utspelas i praktiken vid ak-

tiebolagsförvärv, vilket innebär att de köprättsliga rättskällorna bör ses med bakgrund av att 

parterna vid aktiebolagsförvärv i regel avtalar bort köplagens tillämplighet genom ett så 

kallat integrationsvillkor.26 Ett integrationsvillkor anger att avtalet fullständigt reglerar 

rättsförhållandet mellan parterna och en direkt tillämpning av köplagens regler blir på så vis 

i princip inte aktuell. Däremot anses integrationsvillkor i svensk rätt ha en begränsad rätts-

verkan på så vis att i den mån parterna inte reglerat förhållanden i avtalet, tillämpas de dis-

positiva reglerna. Dessutom anses grundläggande avtalsrättsliga och köprättsliga principer, 

vilka ligger till grund för köplagen, samt tvingande lagregler, såsom exempelvis ogiltig-

hets- och jämkningsreglerna i avtalslagen, fortfarande tillämpliga vid tolkning av avtal med 

integrationsvillkor.27 De avtalsrättsliga och köprättsliga reglerna ges därav utrymme i upp-

satsen, framför allt i den mån de ger uttryck för grundläggande avtalsrättsliga och köprätts-

liga principer.  

 

I uppsatsen används främst svenska rättsfall, men med anledning av det är tämligen sällsynt 

att aktiebolagsförvärvsrättsliga spörsmål tar sig till de offentliga domstolarna, används även 

utländska rättsfall för att exemplifiera och bredda utredningsmaterialet. Det finns främst i 

engelsk rätt en bredare bas av rättsfall gällande aktiebolagsförvärv, som förvisso skiljer sig 

från den svenska köprätten, men som används i uppsatsen som ett jämförelsematerial.28 

                                                
22 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt. 
23 Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt I. 
24 Ramberg & Herre, Allmän köprätt. 
25 Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt.  
26 Köplagen är tillämplig vid aktiebolagsförvärv enligt 1 § KöpL., som anger att köplagen är tillämplig vid 
köp av lös egendom, men är dispositiv enligt 3 § köplagen. Se om integrationsklausul i Sevenius, s. 308.  
27 Ogiltighetsreglerna 29-33, 36 §§ avtalslagen. I förarbeten till köplagen anges följande: ”Det sagda innebär 
att en ny köplag – i likhet med den gällande – bör bygga på avtalsfrihet mellan parterna. Detta betyder dock 
inte att fullständig avtalsfrihet råder.” se Prop. 1988/89:76 s. 23.  Sevenius anger att ”Det är dock knappast 
möjligt att skapa ett avtal som är helt frigjort från de dispositiva reglerna.” i Sevenius, s. 349. Se även 
Forssman s. 104 f. samt ”Detta förfarande riskerar dock att skjuta bredvid målet, eftersom man vid rättslig 
prövning, då utfyllnad behöver göras med regler som ska gälla istället för den bort avtalade köplagen, normalt 
gör analogislut till köplagen, och således ändå tillämpar de regler som parterna avtalat bort.” i Forssman, s. 
119 
28 Jmf. exempelvis Hultmark som av samma anledning valt sig att använda sig av utländsk rätt för sin avhand-
ling gällande aktieköp, Hultmark, s. 25 
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Därtill används även skiljedomar i svensk rätt, vilka trots sin avsaknad av prejudicerande 

karaktär, används som en rättsvetenskaplig källa i samma hierarkiska nivå som doktrin.  

 

Bedömningen av ifall hävningsrätt föreligger utgår i första hand från aktieöverlåtelseavta-

let, men som angetts ovan bör även de köprättsliga hävningsreglerna här beaktas eftersom 

de, trots att köplagen avtalats bort av parterna, fortfarande kan spela en betydelsefull roll. 

Även om hävningsinstitutet figurerar flitigt bland de traditionella rättskällorna och utma-

ningen snarare består i att välja än att finna källor, är det enbart några få rättskällor som 

behandlar aktiebolagsförvärv och bland dessa behandlas hävningsrätten ytterst sparsamt. 

Framställningen om hävningsrätt baseras därför dels på de köprättsliga reglerna, där såväl 

lag, förarbeten, rättspraxis som doktrin behandlas för att ge en tydlig bild av de rättsliga 

huvudregler som gäller vid köp av lös egendom, dels på det begränsade antalet svenska 

rättsfall och doktrin som behandlar företagsförvärv. Därtill används även jämförelse med 

engelsk rätt för att, med bakgrund av vad som redan angetts, dra riktlinjer för hävningsrätt 

vid aktiebolagsförvärv.  

 

Vad gäller M&A försäkringen, som i grunden bör betraktas som en försäkringsprodukt, ger 

de traditionella rättskällorna föga vägledning, utan de huvudsakliga källorna har här ut-

gjorts av artiklar samt Försäkringsavtalslagen.29  

 

Jag har således valt att närma mig den huvudsakliga frågan om när parterna har hävnings-

rätt vid aktiebolagsförvärv genom att göra en tämligen omfattande utredning av de förplik-

telser som finns och de olika beståndsdelar som ligger för handen vid aktiebolagsförvärv, 

samtidigt som en mer djupgående analys görs vad gäller abstrakt standard och hävningsrätt 

vid aktiebolagsförvärv enligt svensk rätt. Det ovan nämnda tillvägagångssättet medför att 

uppsatsen avviker från den traditionella uppsatsformalistiska stilen där referensram avskiljs 

från analysavsnitt, vilket är påkallat av såväl pedagogiska och stilistiska skäl. Uppsatsen är 

istället att betrakta som ett verk där referensram och analysdelar vävs samman. 

1.4.2 Något om köplagens tillämplighet   
Den rådande uppfattningen är att köplagen är tillämplig vid aktiebolagsförvärv, men dess 

lämplighet har ifrågasatts och det har diskuterats att köplagen inte vore tillämplig i sin hel-

                                                
29 Försäkringsavtalslag (2015:104). 
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het vid aktiebolagsförvärv.30 Det har istället diskuterats huruvida skuldebrevslagens31 felre-

glering vore en mer lämplig lösning, inte minst med bakgrund av att lagstiftaren i förarbe-

ten till köplagen öppnat upp möjlighet för att 9 § skuldebrevslagen även kan anses tillämp-

lig vid köp.32 Skuldebrevslagen är emellertid traditionellt sett tillämplig vid ensidiga ford-

ringar och innebär att en fordringsrätt föreligger, det vill säga ett fordringsanspråk, till 

skillnad från köplagen som innebär att köparen förvärvar en äganderätt, vilket innebär att 

skuldebrevslagen traditionellt sett inte kan komma att ses om tillämplig vid aktiebolagsför-

värv.  

 

I köplagen har lagstiftaren inte valt att undanta aktieköp från lagens tillämpningsområde 

likt det som gjorts i FN-konventionen om internationella köp, CISG33. Det faktum att 

CISG:s andra artikel uttryckligen undantar köp av aktier från konventionens tillämpnings-

område skulle kunna ses som anmärkningsvärt med tanke på att konventionen upprättades 

under samma tidsperiod som modernisering av den svenska köplagen genomfördes. Det 

framgår emellertid av köplagens förarbeten att lagstiftaren vid moderniseringen av köpla-

gen strävade efter att göra dess tillämpningsområde så bred som möjligt, vilket framgår av 

att lagstiftarens syfte med köplagen som är att ”ge svar på vissa frågor som typiskt sett 

uppkommer vid köp av varor”.34 Därutöver tilläggs: ”Med tanke på det stora antal varie-

rande situationer som de köprättsliga reglerna skall gälla måste de på många punkter ound-

vikligen bli relativt allmänt hållna. I flera avseenden får det snarast bli fråga om riktlinjer 

för bedömningen av de problem som kan komma upp i praktiken.”35 

 

Lagstiftaren har således velat innefatta ett så brett spektrum av rättshandlingar som möjligt 

inom köplagens tillämpningsområde, samtidigt som lagstiftaren tycks ha varit medveten om 

den begränsning en mångfacetterad köplag medför; köplagens breda tillämpningsområde 

                                                
30 Sevenius s. 347 ff. samt Forssman, s. 15 f. Se även NJA 1976 s. 341 där köplagens preskriptionsregler an-
sågs vara tillämplig vid köp av aktier. 
31 Lag (1936:81) om skuldebrev.  
32 Se Prop. 88/89:76, s. 61. Bland annat har framförts att skuldebrevslagens 9 § 2 st. vore tillämplig vid köp av 
ett fåtal aktier, se Ramberg & Hellner s. 40, och att skuldebrevslagen blir tillämplig i de fall säljaren saknar ett 
inflytande i aktiebolaget, se Johansson, s. 90 f, medan Karnell hör till minoriteten som anser att skuldebrev-
slagen är tillämplig vid alla aktieköp, se Karnell, Värdefel s. 288 samt 292.  
33 ”United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods”, även kallad ”FN-
konventionen”, ”Wienkonventionen” eller ”Internationella köplagen”, som framarbetades av UNICTRAL 
(United Nations Commission on International Trade Law) 1976. CISG ratificerades av Sverige genom Lagen 
(1987:822) om internationella köp. 
34 Prop. 1988/89:76 s. 30.  
35 Prop. 1988/89:76 s. 23.  
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omöjliggör en djup detaljreglering, lika oundvikligt som en djupare detaljreglering hade 

medfört en begränsning av lagens tillämpningsområde. Lagstiftaren har på så vis accepterat 

att parterna i stor mån nyttjar sin avtalsfrihet för att detaljreglera sitt avtalsförhållande. En 

befogad tolkning är därmed att lagstiftaren redan i förarbetena har tilldelat köplagen en 

sekundär funktion; i de fall parternas avtalsreglering inte lyckas ge vägledning så ska köp-

lagen fungera som en riktlinje för parterna.36 Jan Hellner37 har framfört att en alltför nog-

grann läsning av propositionen bör undvikas med anledning av att propositionen inte utgör 

en uttömmande redogörelse för syften och de bakomliggande värderingar.38 Hellner före-

språkar istället en friare och mer ändamålsriktad tolkning av förarbetena, vilket även ligger 

i riktlinje med förarbetens funktion i denna uppsats där förarbeten till köplagen främst an-

vänds för utvidga vad som redan framgår av lagrummen.39  

 

Avtalslagen är i princip tillämplig vid aktiebolagsförvärv, men dess dispositiva modell för 

avtalsbundenhet, den s.k. anbud-accept modellen, är inte särskilt lämplig vid aktiebolags-

förvärv som föregås av långa förhandlingar och parterna avtalar således i regel bort lagens 

tillämplighet.40 Däremot anses avtalslagens ogiltighetsregler i 28-33 §§ avtalslagen lämp-

liga, liksom generalklausulen 36 § avtalslagen.41 Aktiebolagsförvärvets affärsmässiga ka-

raktär innebär att förvärvet automatiskt faller utanför tillämpningsområdet för lagar med 

bakomliggande konsumentperspektiv, såsom konsumentköplagen.42 I regel bör även ett 

skeptiskt förhållningssätt iakttas vad gäller analogvisa tolkningar från konsumentlagstift-

ningen, även om de i viss mån kan påtalas för att förstärka allmänna köprättsliga principer 

och tendenser, vars huvudsakliga stöd dock bör framgå på annat håll.  

                                                
36 I propositionen anges köplagens funktion: ”I flera avseenden får det snarast bli fråga om riktlinjer för be-
dömningen av de problem som kan komma upp i praktiken” se Prop. 1988/89:76 s. 23. 
37 Jan Hellner, Jur. Prof. och Dr. (1950) vid Stockholms universitet. 
38 Hellner, Kontrollansvaret, s. 120. 
39 Hellner, s. 120. Se även Hultmark, s. 21.  
40 Avtalslagens avtalsbundenhetsmodell i 2-9 §§ är dispositiv enligt 1 § AvtL. Se vidare om avtalsbunden-
hetsmodellens olämplighet vid företagsförvärv i bl.a. Sevenius, s. 344 f.  
41 28-33 §§ AvtL förespråkar giltighet till följd av avtal som föranletts av råntvång, rättstridigt tvång, svek, 
ocker, felskrivning samt till följd av avtal i strid mot tro och heder. 36 § AvtL tillåter att oskäliga avtalsvillkor 
jämkas eller bortses ifrån. Se vidare om ogiltighetsreglerna och generalklausulen vid företagsförvärv i Seve-
nius, s. 345 ff.  
42 Konsumentköplag (1990:932).  
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1.4.3 Handelsbruk 
Handelsbruk används ofta som synonym för branschpraxis, sedvana och sedvänja. I före-

tagsförvärvssammanhang har även begreppet ”etablerat kontraktsmönster”43 myntats, vilket 

anses innefatta vedertagna kontraktsskrivningar vid aktiebolagsförvärv.44 Begreppet han-

delsbruk kan således bedömas innefatta såväl det etablerade kontraktsmönstret vid aktiebo-

lagsförvärv som annat handelsbruk som inte är anknutet till kontraktsskrivningen. Det är 

givetvis svårt att bedöma vad som omfattas av handelsbruk vid ett område och istället för 

att göra ansats till en vetenskaplig studie med intervjuer, vars vetenskaplighet fortfarande 

skulle kunna ifrågasättas, görs i uppsatsen enbart ansatser om vad som anses utgöra han-

delsbruk i de fall det kan stödjas med vad som framgår av den rättsliga litteraturen och ve-

tenskapliga artiklar.45 

1.4.4 Internationell rätt    
Även om uppsatsen behandlar parternas hävningsrätt vid aktiebolagsförvärv som lyder un-

der svensk rätt, är internationell rätt stundvis av betydelse för att fylla i de luckor som finns 

i svensk rätt. Det har tidigare framkommit att FN-konventionen om internationella köp, 

CISG, uttryckligen undantar aktieköp från sitt tillämpningsområde. Konventionen används 

emellertid i syfte att förtydliga de svenska köprättsliga regler som gäller för köp av lös 

egendom.46 Även andra internationella regler såsom den internationella handelskammarens 

översiktsregler av avtalsrättsliga principer, UNIDROIT47 Principles of International Com-

mercial Contracts (PICC) samt den europeiska sammanställningen av avtals- och köprätts-

liga principer Principles of European Contract Law (PECL), anses kunna behandlas inom 

ramen för den svenska avtals-och köprätten i den mån den kompletterar de svenska regler-

na.48  

1.5 Avgränsning  
Som framgår av uppsatsens titel behandlas i denna uppsats hävningsrätt till följd av avtals-

brott vid aktiebolagsförvärv, vilket innebär att andra typer av företagsförvärv som sker på 
                                                
43 Se om etablerat kontraktsmönster i exempelvis Sevenius, s. 350.  
44 Forssman, s. 65. 
45 Utan att gå desto djupare in på förhållandet mellan rättsvetenskaplighet och sedvana kan nämnas att Mag-
nus Forssman med sin bok om företagsöverlåtelse uttryckligen anger att han snarare åsyftar att återge han-
delsbruk vid aktiebolagsförvärv, som kan vara till hjälp för yrkesverksamma, än att göra anspråk på att ha 
skapat ett rättsvetenskapligt verk, se Forssman s. 12 och s. 120.  
46 Se exempelvis Rambergs kommentar angående internationell rätt i Ramberg & Ramberg, s. 26 och s. 220. 
47 The International Institute for the Unification of Private Law. Benämningen UNIDROIT härstammar från 
det franska namnet Institut interntional pour l’Unification du droit privé.  
48 Ramberg & Ramberg, s. 26.  
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annat vis än genom aktieöverlåtelse, till exempel inkråmsförvärv, inte behandlas. Därtill är 

uppsatsen avgränsad till att enbart behandla påföljden hävningsrätt och då enbart till följd 

av avtalsbrott. Det är emellertid svårt att tänka sig att hävning blir aktuell vid andra situat-

ioner än vid avtalsbrott. Dessutom innebär detta att redogörelsen för avtalsbrott främst tar 

sikte på att kartlägga när avtalsbrott kan förekomma vid aktiebolagsförvärv i syfte att ut-

göra en kartläggning över eventuella hävningsgrunder, och inte för att analysera avtals-

brottsbedömningen. Vidare behandlas de rättsliga effekterna av en genomförd hävning en-

bart kortfattat.  

 

Det görs inte anspråk på att i uppsatsen föra en utförlig redogörelse för köplagens tillämp-

lighet vid aktiebolagsförvärv, utan i uppsatsen fokuseras istället på köplagens funktion 

såsom dispositiv rättskälla vars normer kan komma att tillämpas eller i vart fall utgöra ett 

tolkningsverktyg vid bedömning av parternas hävningsrätt av aktieöverlåtelseavtalet. I upp-

satsen görs inte heller anspråk på en fullständig behandling av M&A försäkringar, utan 

försäkringen framställs främst ur ett risk- och hävningsperspektiv. 

1.6 Disposition  
Uppsatsen följer en kronologisk ordning genom att först behandla parternas förpliktelser, 

därefter avtalsbrott med bakgrund av förpliktelserna och slutligen parternas hävningsrätt till 

följd av avtalsbrotten. I kapitel två behandlas inledningsvis aktiebolagsförvärv och M&A 

försäkringen rent allmänt och därefter behandlas parternas förpliktelser mer utförligt. Be-

handlingen av parternas förpliktelse utgör underlag för den därpå kommande framställning-

en om avtalsbrott i uppsatsens tredje kapitel, i vilket parternas dröjsmål behandlas först och 

därefter behandlas säljarens felansvar, vari frågan om abstrakt standard behandlas. Därefter 

behandlas hävningspåföljden generellt i kapitel fyra, varefter hävningsrätten i kapitel fem 

behandlas mer djupgående med bakgrund av de förpliktelser och avtalsbrott som behandlats 

i tidigare kapitel. Uppsatsens sista och sjätte kapitel utgör en avslutande kommentar vari de 

i uppsatsen aktuella frågeställningarna besvaras och avslutande synpunkter ges.  

1.7 Begrepp och språk  
I syfte att undvika begreppsförvirring behandlas här kort begreppsanvändningen i uppsat-

sen. Med begreppet aktiebolagsförvärv avses företagsförvärv – synonym med företagsöver-

låtelse – som sker genom aktieöverlåtelse. Det saknas en tydlig gräns för hur många aktier 

som ska innefattas i ett köp för att det ska klassificeras som ett aktiebolagsförvärv och hur 
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få aktier som statuerar en aktieinvestering. För att ytterligare komplicera klassificeringen, 

genomförs ett flertal aktieinvesteringar genom aktiebolagsförvärv.49 Sevenius anger i sin 

bok om företagsförvärv följande pragmatiska definition av företagsförvärv: ”ett företag som 

köper ett företag av ett företag”.50  

 

Uppsatsens rubrik är hävningsrätt till följd av avtalsbrott, vilket bör skilja sig från kon-

traktsbrott på samma vis som termen avtal från kontrakt. Även om begreppen avtal och 

kontrakt i mångt och mycket används som synonymer i svensk rätt, kan de tilldelas olika 

betydelser vid en närmare betraktelse. Begreppet kontrakt åsyftar den fysiska dokumentat-

ionen av en transaktion, medan begreppet avtal är ett mer abstrakt begrepp som även inne-

fattar annat än den skriftliga dokumentationen.51 För att använda sig av begreppen konkret 

och abstrakt avtalsinnehåll, avspeglar det upprättade dokumentet (kontraktet) det konkreta 

avtalsinnehållet, medan det abstrakta begreppet avtal även innefattar abstrakt avtalsinnehåll 

såsom muntliga överenskommelser eller överenskommelser via e-mail korrespondens. 

Såsom framgår av uppsatsens titel behandlas såväl avvikelser från det konkreta som det 

abstrakta avtalsinnehållet, det vill säga avtalsbrott. Dessa terminologiska övervägningar till 

trots förekommer formuleringar som att parterna ”avtalat om” även i de fall det gäller det 

skriftliga kontraktet, vilket stämmer överens med den sedvana som finns i rättsvetenskaplig 

litteratur. För att undvika begreppsförvirring vad gäller termerna kontrakt och avtal används 

genomgående i uppsatsen begreppen ”aktieöverlåtelseavtal” eller ”avtal” för den upprättade 

dokumentationen.  

 

Vad gäller andra språk än svenska är jag av åsikten att en blandning av språk sällan bidrar 

till ökad tydlighet, men jag vill samtidigt undvika att tvångsmässigt översätta termer bara 

för översättandets skull.52 Med anledning av att det är vanligt att aktieöverlåtelseavtal som 

gäller under svensk rätt upprättas på engelska och även att avtalsstrukturen ofta påminner 

om den anglosaxiska strukturen,53 har jag valt att återge en del branschtermer på engelska, 

men i den mån det är möjligt använder jag de svenska termer som är vedertagna på områ-

                                                
49 Sevenius för en diskussion om företagsförvärv och investeringar i Sevenius, s. 32.  
50 Sevenius, s. 32.  
51 Se exempelvis Lindskog som diskuterar skillnader mellan begreppen avtal och kontrakt i sin artikel, Lind-
skog, En avhandling om aktieöverlåtelse, s. 97 f.  
52 Doktrin har generellt sett förhållit sig restriktiv avseende engelsk begreppsanvändning, däribland Sevenius 
som anger ”[d]et måste också beklagligtvis sägas att engelska begrepp i stor utsträckning frodas även i svensk  
finansjargong…” i Sevenius, s. 33.  
53 Se även Forssman, s. 121 
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det. Vidare har jag även valt att återge citat och juridiska begrepp i originalspråk för att 

undvika otydliga översättningar.   
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2 Förpliktelser vid aktiebolagsförvärv   

2.1 Indelning  
En köpetransaktion består primärt av två grundläggande förpliktelser, varav den ena är säl-

jarens skyldighet att avlämna köpeobjektet och den andra är köparens skyldighet att erlägga 

köpeskillingen. Parterna vid aktiebolagsförvärv kommer vanligtvis överens om ett flertal 

andra förpliktelser som parterna är skyldiga att prestera eller uppfylla vid sidan av dessa 

grundläggande förpliktelser. Parterna avtalar till exempel ofta att köparen ska inhämta sty-

relsens godkännande, ansöka om godkännande av förvärvet till konkurrensmyndigheten 

och i övrigt medverka till tillträdet samt, i det fall parterna på förhand överenskommit om 

att M&A försäkring ska tecknas, att köparen ska teckna försäkringen. Vidare åtar sig sälja-

ren ofta ett garantiansvar för att vissa förhållanden gällande målföretaget föreligger samt 

skyldighet att tillhandahålla nödvändiga dokument och annat inför tillträdet, exempelvis att 

se till att köparens representanter har firmateckningsrätt vid tillträdet. I det följande kapitlet 

behandlas parternas förpliktelser, såväl de som anges uttryckligen i aktieöverlåtelseavtalet 

som förpliktelser som uppkommit muntligen under förhandlingarna eller gäller enligt god 

sedvana och allmänna avtalsrättsliga eller köprättsliga principer. Därutöver behandlas även 

transaktionsprocessen kort, eftersom de olika processerna kan vara av betydelse vid en se-

nare hävningsrättsbedömning.  

2.2 Allmänt om aktiebolagsförvärv  

2.2.1 Kort om förhandlingsprocessen, avtalsundertecknande och tillträde  
Aktiebolagsförvärv kan genomföras på olika sätt, men transaktionen följer ofta ett visst 

mönster. Det är under transaktionsprocessens inledande fas, strategifasen, som den initie-

rande parten, det vill säga den part som är intresserad av att köpa ett visst företag eller som 

planerar sälja sitt företag till en eller till flera köpare, vidtar de utredningar som resulterat i 

målsättningen att ingå ett förvärv.54 Beroende på hur företagsförvärvet initieras tar sig 

transaktionsprocessen uttryck i olika former. I teorin kan de olika formerna klassificeras 

som köpprocess, auktionsprocess eller budprocess, men det kan även förekomma varianter 
                                                
54 Se om olika motiv till företagsförvärv i Forssman, s. 13 ff. Märk att det även kan röra sig om flera olika 
personer i de fall flera säljare eller flera köpare initierar förvärvet tillsammans, där vidare nämner ”part” eller 
”parten” gäller detsamma även för ”parter” eller ”parterna”. Se vad Sevenius kallar för strategifasen i Seve-
nius, s. 107 f. 
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av dessa.55 Vid en köpprocess initieras företagsförvärvet av köparen och parterna företar 

redan från ett tidigt stadie ett intensivt förhandlingsarbete, medan en auktionsprocess inne-

bär att säljaren bedriver parallella förhandlingar med flera budgivare som konkurrerar 

sinsemellan.56 Budprocessen innebär att någon ger ett offentligt uppköpserbjudande på no-

terade börsbolag.57  

 

Fram tills undertecknandet av aktieöverlåtelseavtalet bedriver parterna ofta intensiva för-

handlingar om avtalsinnehållet.58 Huvudregeln är att avtalsbundenhet uppstår först vid tid-

punkten för avtalsundertecknandet, vilket innebär att parterna kan dra sig ur avtalet när som 

helst under förhandlingarna.59 Vanligtvis ingår parterna en s.k. avsiktsförklaring,60 i vilken 

parterna fastställer sina intentioner att ingå avtal med varandra, men där de även kan avtala 

om att avtalsbundenhet inte ska uppstå förrän ett skriftligt aktieöverlåtelseavtal upprättats 

och undertecknats.61 Som tidigare beskrivits är parterna efter avtalsundertecknandet bundna 

av avtalet och tidpunkten för avtalsundertecknandet anses markera tidpunkten för den obli-

gationsrättsliga riskens övergår på köparen, varefter den sakrättsliga risken övergår i sam-

band med tillträdet.62 

 

Tillträdet planeras vanligen in några dagar eller veckor efter avtalsundertecknandet, vilket 

ofta är med anledning av att parterna i det intensiva slutförhandlingsskedet behöver tid för 

att färdigställa samtliga dokument och andra praktikaliteter samt inhämta tillstånd av behö-
                                                
55 Sevenius, s. 116 ff.  
56 Se vidare om köpprocessen och auktionsprocessen i Sevenius, s. 118 samt 121 ff. respektive s. 135 ff. 
Auktionsprocessen är framför allt vanligt förekommande vid säljarinitierade förvärv som främst är påkallade 
ur säljarens vinstsyfte. Se om auktionsprocessen i Sevenius, s. 118 och i s. 135 ff. Se även om kontrollerad 
auktion där säljaren är investmentbolag i Nyman, Lundgren & Rösiö, Riskkapital - Private equity- och ven-
ture capital- investeringar, s. 80 f. 
57 Se om budprocessen, som utgör den processform som är mest reglerad av såväl lag som börsregler samt av 
andra regler som följer av god sed vid aktiemarknaden, i Sevenius, s. 118 och i s. 155 ff. 
58 Se vad Sevenius kallar för transaktionsfasen i Sevenius, s. 113 f. 
59 ”Även om förhandlingar har pågått ganska länge är som huvudregel part fri att dra sig ur avtalet när som 
helst.” se Hellner, Kommersiell avtalsrätt, s. 35. Se vidare om avtalsbundenhet, Ramberg & Ramberg s. 81 ff.  
60 Även kallat principavtal eller principöverenskommelse. Engelska: Letter of Intent, term sheet, memoran-
dum of understanding eller heads of agreement. Se vidare om begreppen i bl.a. Ramberg & Ramberg, s. 66. 
Letters of intent betraktas i princip inte som bindande” Hellner, s. 37, jmf. med ”I vad mån ett letter of intent 
medför några rättsverkningar beror på dess närmare innehåll; normalt torde letter of intent få betraktas som 
juridiskt oförbindande.” se Bernitz, Standardavtalsrätt, s. 72, samt Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 
145. 
61 ”Om avsikten är att bundenhet inte skall uppkomma i ett visst förstadium till det avsedda avtalet är det 
säkrast att ge ett bevisligt uttryck för detta…” varefter Ramberg låter förstå att ett villkor om avtalad skrift-
form kan antas för ett bevisligt uttryck för parternas avsikt att undgå bundenhet i förhandlingsstadiet, se i 
Ramberg & Ramberg, s. 68. Se vidare om s.k. avtalat formkrav i Ramberg & Ramberg, s. 94 samt i Hellner, 
Hager & Persson, s. 39, jmf. Bernitz, s. 70.  
62 Se om successiv risköverföring vid företagsförvärv i Sevenius, s. 297. 
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riga konkurrensmyndigheter.63 Rent praktiskt innebär tillträdet att aktiebreven överlämnas 

till köparen tillsammans med andra officiella handlingar tillhörande målföretaget såsom 

aktiebok, styrelseprotokoll, lagfartsbevis för fastigheter och liknande, samtidigt som köpa-

ren betalar köpeskillingen. Vanligtvis upprättas en skriftlig tillträdespromemoria, closing 

memorandum, inför tillträdet, vari såväl överlämnande av aktierna som betalningen av kö-

peskillingen regleras, men tillträdespromemorian innehåller även ofta de garantier som säl-

jaren ställer vid tillträdet.64 Tillträdet, det vill säga den tidpunkt som vanligtvis markerar 

förvärvets fullbordan, utgör även den tidpunkt vid vilken köparens representanter övertar 

målföretagets styrelseposter.  

2.2.2 M&A försäkring 
Som tidigare nämnts har det blivit vanligare att en garantiförsäkring, M&A försäkring, 

tecknas vid större aktiebolagsförvärv.65 M&A försäkringen innebär att försäkringsgivaren 

övertar säljarens garantiansvar och att det således är försäkringsgivaren som är den slutgil-

tigt ersättningsansvarige vid en garantibrist.66 Försäkringen får på så vis funktionen av ett 

riskallokeringsinstrument, i bemärkelsen att säljaren kan övervältra risken att bli ersätt-

ningsskyldig gentemot köparen till följd av en garantibrist på försäkringsgivaren samtidigt 

som köparen inte längre riskerar att säljaren inte är likvid nog att ersätta en garantbrist.67  

Därtill är en försäkring fördelaktig ur säljarens perspektiv eftersom den möjliggör en så 

kallad clean exit för säljaren, det vill säga att säljaren i princip kan räkna med att kunna 

lämna transaktionen bakom sig och även direkt kunna disponera den erhållna köpeskilling-

en.68 Säljarens möjlighet till en clean exit förutsätter emellertid att försäkringen tecknas av 

köparen, eftersom ersättningsprocessen vid en köparförsäkring69 enbart handhas mellan 

köparen och försäkringsgivaren, och säljaren behöver således i regel inte involveras.70 I det 

fall det är säljaren som tecknat försäkringen är det fortfarande säljaren som utger ersättning 
                                                
63 Sevenius, s. 310. 
64 Ibid. 
65 Se Forssman, Företagsöverlåtelse, s. 130 samt artikeln M&A försäkringar allt populärare. 
66 Vid M&A försäkring som tecknats av köparen är försäkringsgivaren vid garantibrist direkt ersättningsskyl-
dig till köparen. Ifall försäkringen tecknats av säljaren reklamerar köparen till säljaren som i sin tur söker 
försäkringsersättning av försäkringsgivaren. Se vidare i artikeln Use of M&A Transactional Risk Solutions on 
the Rise.  
67 Säljaren behöver inte nödvändigtvis längre vid tidpunkten för garantibristen ha kvar köpeskillingen.  
68 Se M& A försäkringar allt populärare. 
69 I facktermer kallas en försäkring tecknad av köparen för en buyer side policy, motsvarande på säljarsidan är 
seller side policy. År 2014 uppskattades att ca. 80% av alla M&A försäkringar utgöra så kallade buyer side 
policies, se bland annat Use of M&A Transactional Risk Solutions on the Rise och Warranty and Indemnity 
Insurance. A Global Reach. Säljarens möjlighet till en ”clean exit” uteblir således vid en seller side policy, 
vilket är en bidragande faktor till att de flesta M&A-försäkringar tecknas av köparen. 
70 Se Fornas Minerskjöld, M&A försäkringar- med fokus på försäkringsgivarens regressrätt, s. 22 och 25 f. 
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till köparen för en garantibrist och säljaren kan i sin tur ansöka om ersättning av försäk-

ringsgivaren.71 En köparförsäkring är således ofta att föredra, framför allt ur säljarens per-

spektiv. M&A försäkringen innebär således att tidigare valda riskallokeringslösningar där 

en del av köpeskillingen under en viss tid hölls inne som deposition på ett så kallat escrow 

konton, i princip är överflödiga.72 

2.3 Parternas förpliktelser vid aktiebolagsförvärv 

2.3.1 Köparens förpliktelser 

Köparens främsta förpliktelse är att betala köpeskillingen, men därutöver ställs även ofta 

andra förpliktelser på köparen, till exempel följande: 

• Teckna M&A försäkring   

• Ansöka om godkännande av förvärvet till konkurrensmyndigheter  

• Erhålla köparföretagets styrelse att godkännande av förvärvet  

• Utföra en företagsbesiktning 

• Medverka till att tillträde genomförs och förvärvet fullbordas 

2.3.2 Säljarens förpliktelser  
Säljarens främsta förpliktelse är att överlåta aktierna, men åtar sig även ofta andra förplik-

telser, till exempel följande: 

• Överlåta firmateckningsrätt i målföretaget till köparens representanter vid tillträdet 

• Överlåta pantbrev gällande fastigheter till köparen 

• Bedriva verksamheten i målföretaget enligt vissa principer mellan avtalsdagen och 

tillträdet 

• Ansvar för garantier ställda i aktieöverlåtelseavtalet  

• Medverka till att tillträde genomförs och förvärvet fullbordas 

                                                
71 Minerskjöld, s. 21 och 26. 
72 Se om escrow konton i Forssman, s. 52 ff. Att en del av köpeskillingen på ett dylikt sätt hålls fast på ett 
escrow konto är givetvis inte önskvärt för säljaren, som alltså går miste om att investeringsmöjligheter. Sälja-
rens möjlighet till att kunna erhålla hela köpeskillingen på en gång är således, tillsammans med möjligheten 
till en clean exit, en av främsta fördelarna med M&A försäkringen ur ett säljarperspektiv.  
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2.3.3 Skillnad mellan uppfyllelse- och garantiförpliktelser samt enuntiationer 

2.3.3.1 Förhållandet mellan uppfyllelseförpliktelser och garantiförpliktelser 

Parternas förpliktelser ligger inom ramen för parternas avtalsfrihet, vilket innebär att den 

specifika utformningen av förpliktelserna kan variera från transaktion till transaktion. En 

någorlunda adekvat indelning av parternas förpliktelser, som dessutom är av intresse vid en 

senare bedömning om avvikelser från desamma, är att följa den allmänna avtalsrättens klas-

sificering som skiljer mellan förpliktelser till uppfyllelse och garantiförpliktelser.73 Med 

förpliktelser till uppfyllelse, eller uppfyllelseförpliktelse, avses en skyldighet att göra eller 

inte göra något, medan garantiförpliktelser innebär att utställaren ”ansvarar för att vissa 

fakta föreligga vid en viss tidpunkt”. 74 Som behandlas mer utförligt nedan så innefattar 

garantiförpliktelser på så vis alla förpliktelser som innebär att den förpliktigade ansvarar för 

att ett visst förhållande föreligger vid en viss tidpunkt, utan att för den sakens skull begrep-

pet ”garanti” används av varken den förpliktigade eller av motparten.   

 

Indelning i dels förpliktelser till uppfyllelse, dels garantiförpliktelser, kräver en klar gräns-

dragning mellan de båda förpliktelsekategorierna, särskilt eftersom garantiförpliktelserna 

ibland kan ge sken av att innefatta en viss uppfyllelseplikt. I det fall en garantiförpliktelse 

tar sikte på en framtida tidpunkt, det vill säga att den förpliktigade parten bär ansvaret för 

att ett visst förhållande föreligger vid en viss tidpunkt i framtiden, kan den nämligen tolkas 

innefatta en förpliktelse till uppfyllelse, det vill säga att parten även är förpliktad att göra 

eller inte göra något för att se till att förhållandet infinner sig vid den utsatta tidpunkten.75 

Enligt Knut Rodhe76 bör däremot garantiförpliktelser och uppfyllelseförpliktelser hållas 

isär, eftersom garantiförpliktelser innebär enbart ett ansvar för att viss fakta föreligger vid 

en viss tidpunkt och inte innefattar något ansvar för att göra eller inte göra något för att 

dessa fakta ska föreligga vid tidpunkten.77 I det fall ett avtalsvillkor innefattar både ett an-

svar för att viss fakta föreligger och en skyldighet att vidta eller underlåta att vidta åtgärder, 

innebär det således att det i själva verket är fråga om två förpliktelser; såväl en garantiför-

pliktelse som en uppfyllelseförpliktelse.  

 
                                                
73 Se Rodhe, Obligationsrätt § 2 B, s. 14.  
74 Ibid. 
75 Ibid.  
76 Knut Rodhe, (1909-1999), jur. doktor i Civilrätt och prof. samt f.d. rektor för Handelshögskolan i Stock-
holm. 
77 Se Rodhe, § 2 B, s. 14. 
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Betydelsen av att klassificera förpliktelserna som uppfyllelseförpliktelser respektive garan-

tiförpliktelse kan synliggöras med ett exempel. I det fall säljarens skyldighet att bereda kö-

paren firmateckningsrätt ses som en garantiförpliktelse, innebär det att säljaren ansvarar för 

att firmateckningsrätt föreligger vid tillträdesdagen, men däremot saknar säljaren skyldighet 

att vidta åtgärder och medverka till att sådan firmateckningsrätt föreligger. I det fallet är det 

således mer rationellt att en uppfyllelseförpliktelse föreligger, enligt vilken säljaren har en 

skyldighet att se till att – i bemärkelsen att medverkat till att – firmateckningsrätt för köpa-

ren föreligger vid tillträdesdagen.  

2.3.3.2 Uppfyllelse- och garantiförpliktelser i förhållande till enuntiationer 

Förpliktelser till uppfyllelse och garantiförpliktelser kan även innefatta förpliktelser som 

härstammar från den rättsligt luddiga samlingen av skriftliga och muntliga uppgifter som 

utväxlats mellan parterna innan och i samband med avtalsingåendet, men som inte framgår 

av avtalet. De uppgifter som säljaren lämnar om målföretaget under förhandlingarna och i 

samband med avtalsingåendet kan komma att ses som en del av avtalsinnehållet, även om 

de inte uttryckligen framgår av det skriftliga aktieöverlåtelseavtalet.78 Det vanligaste torde 

vara att det är uttalanden om målföretagets skick som blir föremål för diskussionen 

huruvida de är att anse som garantiförpliktelser eller inte, men det är även möjligt att utta-

landen ger upphov till uppfyllelseförpliktelser. Exempelvis kan det av diskussionerna under 

förhandlingarna och vid avtalsingåendet ha framgått att en förpliktelse för köparen att 

teckna M&A försäkring föreligger. Den brännande punkten ligger således i att skilja agnar-

na från vetet, med vilket menas att hålla isär menlösa uttalanden från uttalanden som har en 

faktisk rättsinverkan på parternas avtalsförhållande genom att de konstituerar förpliktelser 

för parterna.  Den juridiska samlingstermen för de rättverkningslösa uttalandena är enunti-

ationer, medan dess motsats, det vill säga uttalanden som anses inneha en rättsverkan och 

kan anses utgöra en del av parternas avtalsinnehåll, benämns utfästelser.79  

 

Bedömningen av huruvida avgivande av en viss uppgift utgör en utfästelse eller en enunti-

ation bör göras utgående från de specifika omständigheterna kring avgivandet av uppgiften 

                                                
78 Prop. 1988/89:76, s. 84.  
79 Här gäller, tyvärr, principen att kärt barn har många namn. Doktrinen är i regel enig om att kalla uppgifter 
som inte tilldelas rättsverkan för enuntiationer, men för uppgifter med rättsverkan förekommer, vid sidan av 
”utfästelser”, även begrepp såsom ”tillförsäkran” och ”garanti”. Se exempelvis i Rodhe, s. 226 där begreppet 
garanti används i synonym till tillförsäkran och utfästelse.  
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i det enskilda fallet.80 En uttalad huvudregel i doktrin är emellertid att uppgifter som kan 

anses ha lämnats enbart ”upplysningsvis” anses utgöra enuntiationer.81 Regeln bör betraktas 

från ett objektivt perspektiv, det vill säga det kan varken bli fråga om att den avgivande 

parten i alla fall undgår ansvar när avsikten varit att enbart lämna uppgifter upplysningsvis, 

eller att köparen i varje fall kan påtala säljarens ansvar i fall köparen haft intrycket att upp-

gifterna lämnats upplysningsvis. Istället bör en objektiv bedömning göras utgående från 

omständigheterna i varje enskilt fall. Till exempel har HD i rättsfallet NJA 1991 s. 808 gett 

utryck för en, visserligen svagt formulerad, regel om att tidpunkten för uppgiftens avläm-

nande kan vara av betydelse, enligt vilken uppgifter som avlämnats närmare tidpunkten för 

avtalsingåendet tillmäts större betydelse än uppgifter som avlämnas innan förhandlingar 

påbörjats.82 I fallet, som rörde ett förvärv av en glass och konfektyr- rörelse, hade HD att 

avgöra huruvida säljarens jakande svar på frågan om relevanta tillstånd fanns för rörelsen, 

utgjorde en utfästelse eller inte. HD fann att ”[m]ed hänsyn till att svaret lämnades innan 

parterna ingått i verkliga avtalsförhandlingar kan emellertid svaret inte anses innebära en 

utfästelse.”83 Fallet synes ge belägg för att parterna framför allt inte ska hysa alltför stor 

tilltro för de uppgifter som ges i ett tidigt skede i transaktionsprocessen, vilka generellt sett 

riskerar att i stor del utgöra allmänt lovprisande om målföretaget i fråga.    

2.3.4 Förpliktelser i form av covenants, conditions precedent och closing deliv-

erables  

2.3.4.1 Covenants 

Covenant är en engelsk avtalsrättsligt term för avtalsvillkor som innebär att en part är skyl-

dig att göra eller att inte göra något, det vill säga en uppfyllelseförpliktelse.84 Covenants 

används ofta i aktiebolagsförvärvsammanhang i svensk rätt som benämning för avtalsvill-

kor som stipulerar förpliktelser för parterna efter avtalsundertecknandet, vilka inte är direkt 

hänförliga till köpet.85 Parternas förpliktelse att medverka till att tillträde genomförs och att 

                                                
80 Rodhe beskriver detta som att ”[v]issa uppgifter kunna betecknats såsom ett allmänt lovprisande av egen-
domen, som enligt sedvana icke tages alltför allvarligt och som därför icke tillägges några rättsverkningar 
även om borgenären in casu skulle ha tagit det allvarligt.” Se Rodhe, s. 226. 
81 Härom verkar doktrinen vara enig. Se Rodhe s. 226 som även hänvisar till Karlgren, Avtalsrättsliga spörs-
mål, s. 88 ff. Se även Håstad s. 80 f.  
82 NJA 1991 s. 808. Se även illustrationen av NJA 1991 s. 808 i Håstad, s. 80 f. 
83 NJA 1991 s. 808.  
84 Forssman, s. 105. 
85 Ibid. 
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förvärvet fullbordas utgör ofta en covenant,86 men även säljarens skyldighet att bedriva 

verksamheten i målföretaget i riktlinje med vissa principer mellan avtalsdagen och tillträdet 

kan anges som en operating covenant.87  

2.3.4.2 Conditions precedent 

Det är vanligt att parterna uppställer fullföljande- eller tillträdesvillkor i aktieöverlåtelseav-

talet, så kallade conditions precedent villkor, vilket innebär att transaktionens fullbordan 

villkoras av uppfyllandet av omständigheterna eller förpliktelserna i villkoret.88 Parterna 

bör i regel undvika att ange villkor vars uppfyllande är ensidigt beroende av motparten som 

tillträdesvillkor, eftersom det i praktiken ger denna part en option på förvärvet.89 Det är 

således i regel förhållanden som ligger utanför parternas kontroll som bör utgöra tillträdes-

villkor, till exempel konkurrensmyndigheternas godkännande av förvärvet, medan ett 

mindre lyckat tillträdesvillkor, som icke desto mindre förekommer, är att köparen ska fram-

förskaffa finansieringen.90 

2.3.4.3 Closing deliverables  

Med closing deliverables avses, såsom namnet antyder, de åtgärder som parterna avtalat om 

att ska genomföras vid tillträdet.91 Tillträdesåtgärderna bör skiljas från tillträdesvillkoren, 

eftersom tillträdesvillkoren utgör förutsättningar för att tillträdet ska kunna äga rum, medan 

tillträdesåtgärderna utgör de åtgärder som ska levereras vid tillträdet. Det innebär att de 

uppfyllelse- och garantiförpliktelser vars uppfyllande är anknutet till tillträdet, men som 

inte anges som tillträdesvillkor, utgör vad som skulle kunna kallas för closing deliverables 

eller tillträdesåtgärder. Tillträdesvillkor kan på så vis vara såväl gemensamma åtgärder som 

ensidiga åtgärder, exempelvis att parterna ska underteckna ett annat avtal vid sidan av akti-

eöverlåtelseavtalet eller att säljaren åtar sig att lägga fram pantbrev och liknande till köpa-

ren.92  

                                                
86 Forssman anger som exempel på avtalsskrivning att parterna ska ”vidta alla rimliga, nödvändiga framtida 
åtgärder för att genomföra transaktionen”, se Forssman, s. 105.  
87 Ibid. 
88 Se Sevenius, s. 309 f. 
89 Forssman, s. 185. Detta behandlas vidare i avsnitt 5.4.1. 
90 Forssman, s. 185. 
91 Forssman, s. 183. 
92 Ibid.  
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2.3.5 Garantiförpliktelser  

2.3.5.1 Garantier i aktieöverlåtelseavtalet 

Enligt klassificeringen av förpliktelser i endera uppfyllelseförpliktelser eller garantiförplik-

telser, faller garantier i aktieöverlåtelseavtalet, såsom namnet antyder, in under kategorin 

garantiförpliktelser. Det är emellertid viktigt att inte dra förhastade slutsatser och dra li-

kamedstecken mellan garantiförpliktelser och säljarens garantier i aktieöverlåtelseavtalet, 

utan även andra avtalsvillkor och uppgifter från säljaren kan innefattas i kategorin garanti-

förpliktelser även om de inte benämns garantier. Garantiförpliktelser bör således betraktas 

som en bred kategori av flera olika förpliktelser, vilka alla innebär att den förpliktigade åtar 

sig ett ansvar för att ett visst förhållande eller viss fakta föreligger eller är riktig.  

 

Med garantierna i aktieöverlåtelseavtalet avses på så vis de garantier där den avgivande 

parten åtar sig ansvar för att ett visst förhållande föreligger, det är exempelvis vanligt att 

säljaren ställer vissa standardgarantier gällande sin behörighet att sälja företaget, men även 

garantier gällande målföretagets skick.93 Att begreppet garanti används av parterna i aktie-

överlåtelseavtalet tillför inte, enligt svenska köprättsliga regler, någon materiell betydelse i 

förhållande till andra avtalsvillkor.94 Ett garantivillkor där exempelvis säljaren garanterar 

att ett visst förhållande föreligger är således, ur ett köprättsligt perspektiv, att jämställa med 

ett villkor som statuerar att samma förhållande i målföretaget föreligger, utan att för den 

sakens skull begreppet garanti används.95 Med detta sagt bör emellertid garantibenämning-

ens psykosociala funktion påpekas; en uttrycklig garanti tenderar att ge parterna ett mer 

tydligt intryck av var gränserna för säljarens ansvar går.96  

 

För enkelhetens skull används härefter benämningen garantier för de avtalsvillkor som par-

terna benämnt garantier, medan andra avtalsvillkor och uppgifter där säljaren åtar sig ett 

ansvar för att ett visst förhållande föreligger går under benämningen garantiförpliktelser. 

För att summera de inbördes förhållandet mellan garantier och garantiförpliktelser, utgör 

alla garantier garantiförpliktelser medan alla garantiförpliktelser inte nödvändigtvis är ga-

rantier.  

                                                
93 Forssman, s. 69. 
94 Kihlman, s. 40. 
95 Se om garantiernas innebörd vid företagsförvärv i Sevenius, s. 304, jmf. Kihlman, s. 40.  
96 Däremot kan diskuteras ifall garantierna i vissa fall, särskilt vid en säljarstark avtalsskrivning, kan ge köpa-
ren en viss felaktig och begränsande bild av vad som omfattas av säljarens felansvar. 
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2.3.5.2 Säljarens garantier angående målföretaget  

Här ska särskilt behandlas de garantier som säljaren ställer gällande målföretagets skick, 

eftersom de har en särskild inverkan vid felbedömningen. Vanligen ställer säljaren garantier 

gällande målföretagets årsredovisning, substansvärde, avkastning, eventuella tillstånd och 

rättigheter, fastigheter och skatt, men även garantier rörande personal och kundavtal kan 

förekomma.97 Dessa garantier hittas vanligtvis under ett och samma kapitel i aktieöverlåtel-

seavtalet som kallas garantikatalog. Garantikatalogen är ofta resultatet av en lång förhand-

lingsprocess och utgör, näst efter köpeskillingen, en av de viktigaste delarna i aktieöverlå-

telseavtalet.  

 

Garantikatalogen utgör i grund och botten en beskrivning av målföretagets skick. En av 

garantiernas främsta funktion vid aktieöverlåtelsen är att, för att använda sig av köprättsliga 

termer, ge uttryck för vad köparen med fog kan förvänta sig av målföretaget.98 Garantier 

kan i vissa fall återspegla parternas förhandlingsställning. I det fall köparen har förmånen 

att inneha en mer fördelaktig förhandlingsposition än säljaren, har köparen även ett bättre 

läge att förmå säljaren att ställa fler och mer detaljerade garantier. På samma vis kan en 

säljare i överläge förmå köparen att godta ett aktieöverlåtelseavtal med enbart ett fåtal ga-

rantier. Förhandlingen av garantierna utgör på så vis ett riskhanteringsverktyg för parterna, 

eftersom säljaren, genom att ställa garantier gällande målföretaget, åtar sig den risk som 

annars ålegat köparen.99  

2.3.6 Den engelska rättens representations  
Den engelska rättens warranty,100 utgör, liksom den svenska garantin, ett kontraktsrättsligt 

löfte om att ett visst förhållande föreligger. I den engelska rätten finns ett ytterligare avtals-

rättsligt begrepp, representation, vars motsvarighet saknas i svensk rätt.101 Det förekommer 

att det i engelskspråkiga aktieöverlåtelseavtal under svensk rätt anges att säljaren ”warrants 

and represents”, vilket inte är särskilt lämpligt eftersom det saknas regelsystem för repre-

sentations i svensk rätt.102  

                                                
97 Märk att detta inte är en uttömmande redogörelse för garantier som kan förekomma, se vidare om garantier 
i Sevenius, s. 303 f.  
98 Sevenius s. 303 f, jmf. med 17 § 3 st. KöpL.  
99 Se Sevenius, s. 303 f.  
100 Warranty: ”A covenant by which the grantor in a deed promises to secure to the grantee the estate con-
veyed in the deed, and pledges to compensate the grantee if the grantee is evicted by someone having better 
title.” Garner, Black’s Law Dictionary, s. 1725.  
101 Forssman, s. 103.  
102 Ibid. 
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I Black’s Law Dictionary definieras representation på följande sätt: “[a] presentation of 

fact – either by words or by conduct – made to induce someone to act, esp. to enter into a 

contract; esp., the manifestation to another that a fact, including a state of mind, exists.”103 

En representation innefattar på så vis alla uppgifter oavsett hur de kommunicerats – munt-

ligt, skriftligt eller genom konkludent handlande – såvida syftet med uppgiftsavgivandet är 

att inducera motpartens vilja att ingå avtalet. En representation anses innefatta såväl utta-

landen som inte kan föranleda påföljder för parterna, som uttalanden som innebär en för-

pliktelse vars icke-uppfyllelse innebär en misrepresentation.104 Huvudregeln är att repre-

sentation gällande fakta, så kallade affirmative representation,105 innebär en förpliktelse för 

avgivaren. Allmänt hållna uttalanden såsom säljsnack, ”mere puffs”, anses inte kunna ge 

upphov till en representation.106 Även information som baseras på den avgivande partens 

egna åsikter eller tro faller i regel utanför avgivarens ansvar grundat på representation, så-

vida inte informationsgivandet, med anledning av den avgivande partens specialkunskaper, 

är att behandla som avgivande av fakta.107  

 

Ett löfte eller uttalande om att göra något i framtiden, en så kallad promissory representat-

ion,108 eller en representation bestående av att den avgivande parten kommunicerar sin in-

tention att göra eller inte göra något i framtiden, är i princip inte bindande för den avgi-

vande parten.109 Det är emellertid fråga om misrepresentation i det fall avgivande parten 

ger uttryck för en intention att göra eller inte göra något i framtiden, när denna part faktiskt 

inte innehar en sådan intention.110  

                                                
103 Representation: ”A presentation of fact – either by words or by conduct – made to induce someone to act, 
esp. to enter into a contract; esp., the manifestation to another that a fact, including a state of mind, exists.” 
Black’s Law Dictionary, s. 1415.  
104 Misrepresentation: “The act of making a false or misleading assertion about something, usu. with the in-
tent to deceive.” Also: “The word denotes not just written or spoken words but also any other conduct that 
amounts to a false assertion.” Black’s Law Dictionary, s. 1091.  
105 Affirmative representation: ”A representation asserting the existence of certain facts pertaining or a given 
subject matter.” Black’s Law Dictionary, s. 1416.  
106 Peel, The Law of Contract, s. 362 (9-003).  
107 Peel, s. 362 f. (9-004)  
108 Promissory representation: ”A representation about what one will do in the future; esp., a representation 
made by an insured about what will happen during the time of coverage, stated as a matter of expectation and 
amounting to an enforceable promise.” Black’s Law Dictionary s. 1416. 
109 Peel, s. 363 (9-006 and 9-005). 
110 Peel, s. 363 (9-006). 
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2.4 Parternas lojalitetsplikt vid aktiebolagsförvärv 

2.4.1 Lojalitetsprincipen och lojalitetsplikten 
Lojalitetsprincipen har en betydelsefull roll vid aktiebolagsförvärv, eftersom parterna ofta 

lagt ner en inte obetydlig mängd med resurser på att undersöka, värdera och förhandla fram 

aktieöverlåtelseavtalet under en längre tid. Aktiebolagsförvärvet innebär på så vis ofta ett 

mer omfattande samarbete mellan parterna än vid momentana köpeavtal, vilket även med-

för att lojalitetsprincipen kan anses ha en mer betydande ställning vid aktiebolagsförvärv 

jämfört med momentana köpeavtal.111 Även den avsiktsförklaring som parterna ofta ingår 

under förhandlingarna anses ha en förstärkande inverkan på parternas lojalitetsplikt.112  

 

Det går emellertid inte att bortse från den affärsmässiga aspekten vid aktiebolagsförvärv. 

Parterna ingår i regel alltid förvärvet i syfte att uppnå en egen vinning, även om det görs på 

motpartens bekostnad; det handlar så att säga bara om att göra ”good business”. Lojalitets-

principen och den därpå grundande lojalitetsplikten innebär i grund och botten att det ska 

finnas en sund respekt och tilltro mellan parterna och utgör på så vis den gräns vid vilken 

”good business” övergår till att utgöra avtalsbrott i form av svek eller lögner.113  

2.4.2 Säljarens informationsansvar  

2.4.2.1 Säljarens informationsansvar enligt allmänna köprättsliga regler 

I enlighet med de köprättsliga reglerna följer säljarens informationsansvar av felreglerna i 

17 respektive 19 §§ köplagen,114 och av säljarens så kallade marknadsföringsansvar i 18 § 

köplagen.115 Säljarens informationsansvar innebär att säljaren ansvarar för att den informat-

ion som säljaren, eller någon för säljarens räkning,116 lämnar under marknadsföringen eller 

”annars före köpet”117 är riktig och i det fall avtalsföremålet inte överensstämmer med den 

                                                
111 Sevenius anger att ”ett varaktigt avtal medför större mått av lojalitetsförpliktelse än ett momentant avtal” 
se i Sevenius, s. 294. Se även om långtidsavtal i Grönfors, Avtal och omförhandling, s. 22.  
112 Se om lojalitetsplikt och avsiktsförklaring i Sevenius, s. 294 och Forssman, s. 19 ff. samt om avsiktsförkla-
ringens rättsliga effekter i Ramberg & Ramberg, s. 66 ff. 
113 Ramberg & Ramberg använder sig av metaforen med en kaka som delas mellan parterna och att det inte 
kan krävas att en part ska vara snäll och dela med sig av kakan till sin motpart, se Ramberg & Ramberg, s. 34. 
114 I det fall aktieöverlåtelsen sker med ett förbehåll om att aktierna säljs ”i befintlig skick”, är 19 § KöpL 
tillämplig på motsvarande vis som 17 § KöpL., se Forssman s.103. 
115 Se vidare om säljarens informationsansvar i Hultmark, s. 130 ff. och 199 ff. 
116 18 § 2 st. KöpL. 
117 18 § 2 st. 1 st. KöpL. 
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avgivna informationen anses fel föreligga. Däremot anses inte fel föreligga ifall säljaren 

lämnat korrigerande uppgifter.118 

 

Informationsansvaret omfattar enbart uppgifter som lämnats angående även de uppgifter 

vars korrekthet säljaren inte faktiskt känt till.119 Säljaren kan i mångt och mycket själv välja 

att avge eller inte avge uppgifter och det är därav även naturligt att det är säljaren som bär 

risken för uppgifternas riktighet.120 I propositionen till köplagen anges att säljarens inform-

ationsansvar ”innebär att en säljare som är osäker på någon omständighet rörande varan bör 

avhålla sig från att lämna några uppgifter om den omständigheten innan han har försäkrat 

sig om att uppgifter är riktiga; annars kan han drabbas av felansvar i det hänseendet.”121 

2.4.2.2 Säljarens informationsansvar vid aktiebolagsförvärv 

Även om parternas avtal innehåller ett integrationsvillkor, vilket innebär att säljarens in-

formationsansvar inte kan grundas på 17, 18 eller 19 §§ köplagen, får säljarens informat-

ionsansvar anses framgå av säljarens lojalitetsplikt.122 Det är nämligen inte rimligt att köpa-

ren ska behöva stå risken för att de uppgifter som säljaren avger inte är riktiga, utan säljaren 

bör kunna lita på att säljaren enbart delar med sig av information vars korrekthet har verifi-

erats. Även om köplagens regler inte blir direkt tillämpliga vid förvärvet innebär detta såle-

des att informationsansvar får anses föreligga även vid aktiebolagsförvärv. 

 

Hultmark anger i sin avhandling att det även kan förekomma att säljaren anses ansvarig för 

information som han varken lämnat, medverkat till eller haft vetskap om.123 Hultmark anger 

att problemet kan uppstå ifall det exempelvis föreligger felaktigheter i den offentliga årsre-

dovisningen som legat till grund för köparens värdering, vid rådighetsfel eller ifall skade-

ståndsanspråk grundade på omständigheter före köpet riktas mot målföretaget.124 Bedöm-

ningen bör här utgå från vad en förnuftig säljare under samma omständigheter borde ha haft 

vetskap om, eftersom bristande intern kommunikation på säljarsidan inte bör drabba mot-

parten. En något svårare fråga är att avgöra huruvida säljaren kan anses ansvara för inform-

ation som kommer från målföretaget, det vill säga information som är avgiven för säljarens 

                                                
118 18 § 3 st. KöpL. 
119 Se Hultmark s. 131, se även Håstad, s. 52. 
120 Prop. 1988/89:76 s. 131. 
121 Ibid. 
122 Ramberg & Ramberg, s. 37.   
123 Hultmark, s. 153. 
124 Ibid.  
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räkning, men inte avlämnad direkt från säljaren själv. Hultmark anger här att ”[ä]ven om 

säljaren inte är ansvarig enligt 18 § 2 st. köplagen kan han anses ansvarig trots att han inte 

själv påtagit sig ett ansvar för uppgifterna.”125 Stefan Lindskog126 ger i sin artikel angående 

Hultmarks avhandling uttryck för att säljaren ansvarar för uppgifter som avgivits av målfö-

retaget såsom om säljaren själv avgett dem ”förutsatt att köparen tagit kontakt med bolags-

företrädarna med säljarens vetskap och samtycke (i allt fall skall köparen ha haft skäl tro att 

vetskap och samtycke förelåg).”127  

2.4.3 Säljarens upplysningsplikt  
Säljarens upplysningsplikt innebär att säljaren är skyldig att delge köparen information om 

omständigheter som kan tänkas inverka på köparens vilja att ingå avtalet och grundar sig på 

säljarens lojalitetsplikt.128 Säljarens upplysningsplikt innebär dels att säljaren har en skyl-

dighet att korrigera felaktig eller missvisande information som kan inverka på köparens 

vilja att ingå avtalet, vilket av Hultmark benämns som säljarens korrigeringsplikt,129 dels 

att säljaren har en skyldighet att upplysa köparen om förhållanden som är av betydelse för 

köparen.130  

 

Säljarens korrigeringsplikt innebär en skyldighet för säljaren att lämna korrigerande upp-

lysningar gällande information som, trots att den är sakligt korrekt, bedöms vara missvi-

sande.131  Korrigeringsplikten innebär även att säljaren är ansvarig att, i det fall säljaren 

lämnat uppgifter om exempelvis omsättning och vinst, lämna ytterligare information i det 

                                                
125 Hultmark, s. 283.  
126 Stefan Lindskog, (1951-), jur. doktor 1985, justitieråd vid HD 2008, ordförande i HD från och med 1 maj 
2016. 
127  Lindskog, s. 113. Jmf. med Sacklén, s. 823 ff.  
128 Se vidare om upplysningsplikten och lojalitetsplikt vid aktieförvärv i Hultmark, s. 103 ff. och s. 161 ff.  
Jmf. I allmän avtalsrätt har lojalitetsplikten även ansetts kunna härledas från andra närliggande lagar, exem-
pelvis konsumentlagen i vars 16 § 3 st. 2 mom. lagstiftaren valde att inkludera säljarens upplysningsplikt som 
felgrund, emellertid är inte analogier med konsumentlagen lämpliga vid aktiebolagsförvärv. Se även Sacklén, 
s. 826 ff. samt Ramberg & Ramberg s. 37. 
129 Det bör märkas här att Lindskog inte ansett att benämningen korrigeringsplikt varit en lämplig benämning: 
”Att beteckna denna möjlighet till ansvarsreducering för upplysningsplikt (eller korrigeringsplikt) är dock 
efter min uppfattning inte särskilt träffande”, se Lindskog, s. 112. Emellertid utvecklar inte Lindskog detta 
ytterligare, utan anger bara att lagstiftaren i Prop. 1988/89:29 s. 34 f. benämnt vad Hultmark kallar för kor-
rigeringsplikt för ”indirekt upplysningsplikt”, se Lindskog, s. 112, samt särskilt not 49 på samma sida. Min 
uppfattning är således att termen korrigeringsplikt med fördel kan användas som benämning för den skyldig-
het säljaren har att gå tillbaka till köparen för att korrigera redan avgiven information och att benämningen i 
vart fall kan anses mer träffande än begreppet ”indirekt upplysningsplikt”.     
130 Se om upplysningsplikt vid aktieförvärv i Hultmark, s. 103 ff. jmf. Ramberg & Ramberg, s. 38.  
131 Se vidare om korrigeringsplikten vid aktieförvärv, Hultmark, s. 113 ff.  
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fall uppgifterna ändras.132 Det kan till exempel vara fråga om finansiell information som 

påverkas av myndighetsbeslut, vilket var frågan vid det tidigare nämnda fallet NJA 1991 s. 

808, och utgjorde även huvudfrågan i ett annat fall, NJA 1936 s 737,133 rörande en kaférö-

relse där tillstånd att sälja pilsner dragits in. I det sistnämnda fallet ansågs upplysningsplikt 

föreligga med anledning av att det indragna tillståndet hade stor inverkan på verksamhetens 

omsättning och innebar en icke tillfällig försämring och förändring av de räkenskaper som 

köparen baserat sitt köpbeslut på.134 Fallet stämmer på så vis överens med NJA 1991 s. 

808, där HD konstaterade att säljaren, som haft vetskap om att tillstånd för att driva den 

verksamheten i fråga inte fanns, haft en skyldighet att upplysa köparen om detta.135 

 

Säljaren upplysningsplikt innebär även att säljaren är skyldig att upplysa köparen om för-

hållanden som säljaren har vetskap om och som innebär en försämring för köparen och kan 

antas ha en inverkan på köparens avtalsvilja.136 Hultmark anger att upplysningsplikten 

främst tar sikte på faktiska förhållanden och inte värderingar eller andra hypotetiska teorier, 

det vill säga att upplysningsplikten omfattar exempelvis säljarens information om målföre-

tagets förestående konkurs, men inte de uppfattningar som säljaren kommit fram till baserat 

på sin egen intuition.137 Säljarens upplysningsplikt gällande faktiska förhållanden begränsas 

emellertid av vad som om kan bedömas omfattas av parternas lojalitetsplikt och inte.138 För 

att citera Hultmark: ”Det är så att säga inte förbjudet att göra en god affär”.139 Säljaren har 

inte en skyldighet att delge all den information säljaren besitter, även om säljaren vet att 

informationen i fråga skulle vara av intresse för köparen.140 Upplysningsplikten är således 

begränsad till att inte omfatta det som anses falla inom ramen för parternas ”good busi-

ness”.  

 

Säljarens korrigeringsplikt innebär en långtgående skyldighet för säljaren, eftersom korrige-

ringsplikten i regel medför att säljaren, när denna vid förhandlingar delgivit köparen in-

formation om målföretagets räkenskaper, i princip alltid är skyldig att hålla köparen à jour 

                                                
132 Hultmark, s. 80 ff. 
133 NJA 1936 s. 737, rörande köp av kaférörelse med tillstånd att försälja pilsner.  
134 Se HDs domskäl i NJA 1936 s. 737. 
135 Se HDs domskäl i NJA 1991 s. 808.  
136 Hultmark, s. 118 ff. 
137 Ibid.  
138 Se avsnitt 2.4.1. 
139 Hultmark, s. 104. 
140 Hultmark, s. 105.  
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om förhållanden som inträffar under förhandlingens gång fram till avtalsundertecknandet 

som i en inte oväsentlig mån påverkar räkenskapernas innehåll. Samtidigt kan även upplys-

ningsplikten gällande nya förhållanden ses som ett långtgående ansvar för en säljare som 

föredrar att inte kommunicera någon information till köparen, men som de facto riskerar att 

bli ansvarig för sin underlåtenhet att delge köparen information av väsentlig betydelse för 

köparens avtalsvilja. Bedömningen av vad som innefattas i säljarens upplysningsplikt och 

korrigeringsplikt bör göras med utgångspunkt i parternas lojalitetsplikt: å ena sidan är sälja-

ren tillåten att behålla information för sig själv i den mån det kan utgöra ”good business”, 

men å andra sidan är säljaren tvungen att upplysa köparen där undanhållande av informat-

ion skulle utgöra en illojal handling.141 Upplysningsplikten har på så vis en viktig funktion i 

att inte tillåta en part uppträder illojalt och undanhåller viktig information vid förvärvet, 

vilket inte ens är möjligt om säljaren friskriver sig från ansvar, eftersom upplysningsplikten 

anses ta överhanden och gälla trots friskrivningen.142  

2.5 Köparens undersökningsplikt  

2.5.1 Köparens undersökningsplikt före köpet  

Vid aktiebolagsförvärv genomförs vanligen en företagsbesiktning,143 vilket utgör en under-

sökning av målföretaget och härstammar från de köprättsliga reglerna om köparens under-

sökningsplikt.144 Den köprättsliga undersökningsplikten grundar sig på köplagens 20 §, vari 

stadgas att köparen inte kan åberopa fel som denna måste antas ha känt till, det vill säga vad 

köparen vid en undersökning av avtalsföremålet hade fått vetskap om.145 Det bör uppmärk-

sammat att även om det talas om köparens undersökningsplikt, innehar köparen ingen skyl-

dighet enligt allmänna köprättsliga regler att genomföra en undersökning, såvida det inte 

uttryckligen påkallats av säljaren.146 Köparen kan alltså välja att inte genomföra någon 

undersökning, men en utebliven undersökning påverkar emellertid inte köparens risksfär, 

som i enlighet med ovan alltjämt omfattar de förhållanden som skulle ha upptäckts i en 

undersökning. Köparens underlåtelse att vidta en undersökning medför således att köparen 
                                                
141 Om säljarens underlåtenhet att lämna information till köparen bedöms som sviklig eller ohederlig, kan det 
falla in under ogiltighetsreglerna i 30 och 33 §§ AvtL.  
142 Ramberg & Ramberg, s. 214. 
143 Även kallad due diligence, vilket vid en direkt översättning innebär ”skälig aktsamhet”, se vidare om be-
greppet i Sevenius (2013), s. 26 ff. I detta avsnitt kommer företagsbesiktningen behandlas enbart kortfattat, 
för vidare läsning hänvisas Sevenius bok Due diligence som utgör en omfattande redogörelse av ämnet. 
144 Att en företagsbesiktning görs vid aktiebolagsförvärv får anses utgöra branschpraxis, se även Sacklén som 
drar samma slutsats, Sacklén s. 832. 
145 Se vidare om undersökningsplikt i Håstad, s. 79 och 102. 
146 Se Prop. 1988/89:76, s. 94.  
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efter köpet inte kan åberopa som fel sådant som hade framkommit av en undersökning före 

köpet.147 Det vore således, såsom Jon Kilhman148 förespråkar i sin avhandling, mer korrekt 

att tala om en ”undersökningsrisk” än en undersökningsplikt, eftersom en utebliven under-

sökning enbart drabbar köparen.149  

 

Även om köplagens regler inte tillämpas vid aktiebolagsförvärvet, kan köparens undersök-

ningsplikt anses framgå av den grundläggande köprättsliga principen caveat emptor150 som 

innebär att det är köparen som bär risken för köpeobjektets kvalitet före köpet.151  Även om 

principen caveat emptor generellt sett anses ha en svag ställning i svensk rätt, har principen 

bedömts särskilt lämpad vid köp där köparen är den bäst lämpade parten att bära risken för 

undersökningen, vilket är en bärande tanke även vid aktiebolagsförvärv. Med anledning av 

att grundtanken med köparens företagsbesiktning är att köparen ska få kännedom om mål-

företaget med bakgrund av sina individuella förväntningar på förvärvet, framstår det som 

mest rimligt att även ålägga köparen risken och ansvaret för undersökningen.152  

 

Det finns inget hinder för att köparen själv utför företagsbesiktningen, men den utförs van-

ligtvis av en konsult på uppdrag av köparen, eftersom det är en ytterst komplex värdering 

och undersökning som kräver specialkompetens inom ett flertal områden. Det resultat före-

tagsbesiktningen utmynnar i utgör dessutom ofta ett betydelsefullt förhandlingsunderlag för 

parterna, varför det är av högsta vikt att informationen korrekt avspeglar de verkliga förhål-

landen i målföretaget.153 Företagsbesiktningen innebär ingen förändring i parternas riskför-

delning, utan medför enbart att köparen får en ökad kännedom om vad som faktiskt ligger 

                                                
147 Prop. 1988/89:76, s. 94. Köparen kan fortfarande göra gällande så kallade ”dolda fel”, se Sacklén s. 831. 
148 Jon Kihlman, Jur. dr. (1999) Stockholms universitet.  
149 Kihlman argumenterar i sin avhandling för att ”undersökningsrisk” är en mer lämplig benämning: ”Det är 
köparens ensak att upptäcka allt som ligger inom hans risksfär, eftersom han ändå inte kommer att kunna rikta 
något anspråk mot säljaren i anledning av dithörande avvikelser från sina förväntningar. Köparen kan möjlig-
en sägas stå en ”undersökningsrisk” som är en spegling av hans risksfär.” Kihlman, s. 38.  
150 ”Caveat emptor is the ordinary rule in contract. A vendor is under no duty to communicate the existence 
even of latent defect in his ware unless by act or implication he represents such defects no to exist.” Black’s 
law dictionary. Direkt översatt ”akta sig köpare” eller ”Köparen ska vara på sin vakt”, se Sevenius (2013), s. 
53 samt Hultmark, s. 80 f. 
151 Sevenius (2013), s. 53 samt Hultmark, s. 80 f.  
152 Se Sevenius, s. 53 samt Hultmark, s. 81.  
153 Den information som framkommer av företagsbesiktningen kan köparen använda i förhandlingarna, bland 
annat i syfte att förmå säljaren att lämna mer detaljerade garantier angående förhållanden i målföretaget. Se 
Sevenius (2013), s. 178.  
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inom dennes risksfär och köparen kan således identifiera den riskbild som förvärvet inne-

bär.154 

 

Köparens företagsbesiktning utgör även i regel en viktig informationskälla för försäkrings-

givaren. Som tidigare nämnts är det vanligaste att köparen tecknar M& A försäkringen, 

vilket innebär att den information som framkommer i företagsbesiktningen blir föremål för 

den upplysningsplikt som köparen i egenskap av försäkringstagare har enligt 8 kap. 8 och 9 

§§ FAL.155 Upplysningsplikten innefattar dels skyldighet att ge fullständiga svar på försäk-

ringsgivaren frågor,156 men även utan försäkringsgivarens förfrågan är köparen skyldig att 

upplysa försäkringsgivaren om förhållanden av ”uppenbar betydelse” för försäkringsgiva-

rens riskbedömning.157 Därutöver innefattas även en skyldighet att rätta oriktiga eller ofull-

ständiga uppgifter som är av ”uppenbar betydelse” för försäkringsgivarens riskbedöm-

ning.158  

2.5.2 Köparens tillträdesgranskning 
Enligt allmänna köprättsliga regler har köparen en undersökningsplikt efter köpet, vilken 

ofta behandlas sekundärt i förhållande till köparens undersökning före köpet, eller inte 

alls.159 Till skillnad från undersökningen före köpet, som i princip är frivillig, utgör köpa-

rens undersökning efter köpet en skyldighet enligt 31 § köplagen, enligt vilken köparen är 

skyldig att vidta en undersökning i enlighet med god affärssed så fort som omständigheter-

na tillåter efter köpet.160 Det bör emellertid anmärkas att en utebliven undersökning inte får 

vidare påföljder än att det kan medföra att köparen går miste om sin rätt att göra gällande 

fel.161 

 

En motsvarande undersökning efter tillträdet görs ibland även vid aktiebolagsförvärv, där 

köparen gör en undersökning av målföretaget vid tillträdet, en så kallad tillträdesgransk-

                                                
154 Se Sevenius (2013), s. 46 ff.  
155 Se även Bengtsson, Försäkringsrätt (2015), s. 52.  
156 8 kap. 8 § 1 och 2 st. FAL. 
157 8 kap 8 § 2 st. FAL. 
158 8 kap. 3 st. FAL. Se vidare Bengtsson (2015), s. 51 ff.  
159 31 § KöpL. 
160 Köparens skyldighet att undersöka köpeobjektet efter köpet framgår tydligt av förarbetena. ”Bestämmel-
serna i förevarande paragraf ger däremot köparen en generell skyldighet att undersöka varan när den har av-
lämnats.” i Prop. 1988/89:76 s. 120. 
161 Köparens undersökningsplikt efter köpet enligt 31 § köplagen anknyts i propositionen till reklamations-
skyldigheten i 32 §. Sambandet ter sig logiskt och nödvändigt med tanke på att en köpare annars skulle kunna 
göra gällande fel orimligt sent. Prop. 1988/89:76 s. 120. 
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ning, även kallad post-completion due diligence eller post-completion audit.162 Tillträdes-

granskningen är ofta nödvändig i de fall köparen enbart haft en begränsad insyn i målföre-

taget innan tillträdet, men kan även genomföras av en köpare som önskar ha ett detaljerat 

utgångsunderlag inför integreringsfasen.163 

                                                
162 Se vidare om tillträdesgranskningar Sevenius (2013), s. 116 f. samt Sevenius, s. 323. 
163 Sevenius (2013), s. 116 f. 
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3 Avtalsbrott vid aktiebolagsförvärv  

3.1 Inledning - vad menas med avtalsbrott?   
Enligt allmänna köprättsliga reglerna föreligger hävningsrätt vid motpartens väsentliga av-

talsbrott. En allmängiltig, och något pragmatisk, tolkning av begreppet avtalsbrott är att det 

anses innebär att en ”part inte håller vad han lovar”,164 vilket Jan och Christina Ramberg165 

specificerar med förtydligandet att ”[p]arten fullgör alltså inte avtalet enligt parternas över-

enskommelse”.166 Anna Christensen167 anger i sin avhandling att rättsfakta som är anknuten 

till hävningsrättsföljden ”varierar från casuell förstörelse av det gods som avses med köpet 

till rena bedrägerifall.”168 och anger som gemensam beteckning på dessa rättsfakta ”icke-

uppfyllelse” 169  eller ”kontraktsbrott”.170 Med andra ord, hävningsrätt som rättsföljd är an-

knuten till avtalsbrott,171 såväl när avtalsbrottet består av en icke-uppfyllelse av en förplik-

telse att göra eller inte göra något, som när avtalsbrottet tar sig form av att någon brustit i 

sitt ansvar för att viss fakta ska föreligga vid en viss tidpunkt. I det följande behandlas av-

talsbrott vid aktiebolagsförvärv, först med utgångspunkt i köparens respektive säljarens 

dröjsmål, där framför allt dröjsmål gällande uppfyllelseförpliktelserna i 2.2.2  och 2.2.3 

analyseras. Därefter behandlas säljares felansvar utgående från konkret och abstrakt stan-

dard, där framför allt den sistnämnda analyseras mer ingående.  

3.2 Dröjsmål 

3.2.1 Dröjsmål i förhållande till uppfyllelse- och garantiförpliktelser  
Dröjsmål innebär att en part utför sin prestation för sent i förhållande till vad som avtalats 

eller att parten inte alls presterar.172 För att bedöma om dröjsmål föreligger, bör således 

först utredas vid vilken tidpunkt parterna avtalat om att prestation ska ske. Varje förpliktel-
                                                
164 Ramberg & Ramberg, s. 219. 
165 Jan Ramberg, prof. emeritus i civilrätt vid Stockholms universitet. Christina Ramberg (f.d. Hultmark), 
prof. i civilrätt vid Stockholms universitet. 
166 Ramberg & Ramberg, s. 219. 
167 Anna Christensen (1936-2001), Prof. i Civilrätt vid Lunds universitet. (Kuriosa; Christensen blev år 1976 
Sveriges första kvinnliga juridikprofessor.) 
168 Christensen, s. 3  
169 Synonym med ”underlåten uppfyllelse”, se bl.a. Rodhe, § 2 B not 28.  
170 Christensen, s. 3.  
171 Märk att jag valt termen avtalsbrott för att klargöra att det innefattar såväl avtalsbrott med ursprung ur 
avvikelser från förpliktelserna i aktieöverlåtelseavtalet, det vill säga kontraktsbrott, som andra avtalsbrott. Se 
avsnitt 1.7. 
172 Se Håstad, s. 44.  
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ses uppfyllelse är anknuten till en viss tidpunkt, vilken parterna vanligtvis avtalat om. I det 

fall inget avtalats så gäller enligt allmänna köprättsliga regler att prestationerna ska utväxlas 

samtidigt.173 Den köprättsliga zug-um-zug principen avspeglar i viss mån det som kan an-

ses utgöra handelsbruk vid aktiebolagsförvärv, nämligen att överlämnandet av aktierna och 

betalningen av köpeskillingen sker vid samma tidpunkt vid tillträdet.174 

 

Även om alla förpliktelser är anknutna till en viss tidpunkt är det främst vid uppfyllelseför-

pliktelser som dröjsmål blir aktuellt. Dröjsmål blir exempelvis inte aktuellt vid säljarens 

ansvar för garantier i aktieöverlåtelseavtalet, förutsatt att de utgör rena garantiförpliktelser i 

bemärkelsen att de inte innefattar en uppfyllelseförpliktelse. I det fall ett visst förhållande 

som en garanti anger att ska föreligga vid en bestämd tidpunkt, inte infinner sig vid den 

bestämda tidpunkten, föreligger en garantibrist. Att påstå att ett dröjsmål föreligger är inte 

rimligt, eftersom det, ifall säljaren kan anses vara i dröjsmål med att uppfylla det garante-

rade förhållande, rör sig om en uppfyllelseförpliktelse och inte en garantiförpliktelse. 

Dröjsmål behandlas därför utgående från uppfyllelseförpliktelserna. 

3.2.2 Dröjsmål vid aktiebolagsförvärv 
Som tidigare nämnts är betalning av köpeskillingen och avlämnande av aktiebrev i regel 

anknutna till tillträdet, vilket innebär att köparen är i dröjsmål med betalningen i det fall 

köparen inte kan erlägga köpeskillingen vid tillträde, medan säljaren är i dröjsmål med sin 

prestation i det fall säljaren inte kan tillhandahålla de dokument och handlingar som parter-

na kommit överens om att skulle överlämnas vid tillträdet.175 Bedömning av om dröjsmål 

föreligger är således i de flesta fall relativt enkel, endera har prestation skett eller så har den 

inte skett. Meningsskiljaktigheter kan emellertid uppstå i det fall ena parten anser att pre-

station skett medan den andra parten hävdar den utförda prestationen är en bristfällig, det 

vill säga enbart delvis uppfyllts.176 Även upplåtande av fullmakt som ger köparen firma-

teckningsrätt i målföretaget är anknutet till tillträdet, medan anmälan till konkurrensmyn-

digheter bör ske så fort aktieägaravtalet undertecknats, eftersom ett godkännande från kon-

kurrensmyndigheterna ofta är uttryckt som ett tillträdesvillkor och på så vis bör vara upp-

fylld innan tillträdet.  

                                                
173 Se om parternas prestationer i Ramberg & Herre, s 76.  
174 Forssman, s. 183. 
175 Se om köparens respektive säljarens dröjsmål vid aktieköp, Hultmark s. 55 respektive s. 61. 
176 I det fall det är fråga om att säljarens prestation brister i kvalitativt hänseende, faller det däremot in under 
säljarens felansvar, vilket behandlas i 3.3.   
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Tecknande av en M&A försäkring sker i regel samtidigt som undertecknandet av aktieägar-

avtalet, men kräver vanligtvis att förhandlingar med försäkringsgivare inleds redan i ett 

tidigare skede under förhandlingarna om aktieöverlåtelseavtalet.177 Det finns i princip inga 

hinder för att en M&A försäkring introduceras i ett senare skede, men med anledning av att 

försäkringsgivarens möjligheter att kommentera garantiskrivningarna i aktieöverlåtelseavta-

let vid en sen introduktion försämras, finns det i en dylik situation en risk för att försäk-

ringsgivaren utesluter garantier från försäkringsskyddet. I det fall köparen har en förplik-

telse att teckna en M&A försäkring, men inleder förhandlingar med försäkringsgivaren sent 

i processen, innebär det att parterna endera riskerar att förhandlingarna drar ut på tiden, 

vilket kan förorsaka dröjsmål med avtalsundertecknandet, eller att avtalet undertecknas i 

tid, men med en försäkring som enbart omfattar enstaka garantier i avtalet. Det kan således 

leda till att situationen uppstår där köparen visserligen uppfyllt sin förpliktelse, det vill säga 

tecknat en försäkring, men säljaren anser att uppfyllelsen är bristfällig och att köparen 

borde ha vidtagit åtgärder tidigare för att förbättra förutsättningarna för ett mer heltäckande 

försäkringsskydd.178  

3.3 Säljarens felansvar  

3.3.1 Konkret och abstrakt standard vid aktiebolagsförvärv  

3.3.1.1 Konkret standard  

Enligt den traditionella köprätten så ansvarar säljaren för avtalsobjektets konkreta och ab-

strakta standard.179 Med konkret standard menas den standard som framgår av parternas 

avtal, medan abstrakt standard tar sikte på köparens befogade förväntningar på avtalsobjek-

tet, vilka kan grunda sig på annat än det skriftliga avtalet. Säljarens köprättsliga ansvar om-

fattar på så vis att avtalsföremålet överensstämmer med vad som framgår av såväl aktieö-

verlåtelseavtalet som av köparens befogade förväntningar. Trots att klassificeringen i kon-

kret respektive abstrakt standard har ifrågasatts i doktrin, fyller klassificeringen en funktion 

vid redogörelse av felbedömningen vid aktiebolagsförvärv, eftersom den framhäver skill-

                                                
177 Tidsaspekten framlyfts bland annat i artikeln M&A-försäkring – vägen till ren exit.  
178 Det bör påpekas att vad som menas här är inte att köparen kan bestämma försäkringsskydd, utan att köpa-
ren genom att uppfylla sin förpliktelse att inleda förhandlingar med försäkringsgivaren i god tid innan avtals-
undertecknandet skapar bättre förutsättningar för ett mer heltäckande försäkringsskydd.   
179 Kilhman, s. 39.  
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naden mellan avvikelser från det konkreta respektive abstrakta avtalsinnehållet.180 Den 

konkreta standarden och abstrakta standarden kan även åtskiljas med hjälp av de frågor som 

ställs vid respektive felbedömning. Vid bedömningen av om konkreta fel föreligger blir 

frågan: ”Vad säger avtalet?” medan frågan som bör ställas vid bedömningen av om ab-

strakta fel är ”Vilka förväntningar är befogade på grund av avtalet?”181   

3.3.1.2 Den abstrakta standardens vara eller icke vara vid aktiebolagsförvärv  

Gällande allmän avtalsrätt har det angetts att den konkreta standarden i sin enskildhet skulle 

endera medföra en alltför stor risksfär för köparen, med andra ord att säljarens ansvar en-

bart skulle täcka det som uttryckts i avtalet, eller det motsatta, nämligen att själva syftet 

med parternas avtalsfrihet skulle urholkas genom en alltför extensiv tolkning av avtalsinne-

hållet.182 Det här är att närma sig frågan om den abstrakta standardens vara eller icke vara 

med ytterligheter, det borde i vart fall rent hypotetiskt vara möjligt för parter att ingå ett 

välbalanserat avtal, enbart baserat på det konkreta avtalsinnehållet, utan att vare sig hamna i 

diket med en sneddriven riskfördelning eller i diket med ett urholkat avtal. Förhållningssät-

tet belyser emellertid den sekundära funktion som den abstrakta standarden tilldelas; ifall 

avtalsföremålet inte avviker från den konkreta standarden i det skriftliga avtalet, bör en 

bedömning göras ifall avtalsföremålet kan bedömas avvika från vad som avtalats i övrigt.  

 

Den bakomliggande anledningen till att abstrakt standard anses problematiskt vid aktiebo-

lagsförvärv grundar sig i svårigheten att vid aktiebolagsförvärv ange vad som ska bedömas 

utgöra normal standard183 eller vad som kan anses utgöra köparens befogade förväntning-

ar.184 Ett belysande exempel är att det för en massproducerad konsumtionsvara såsom 

skorpmjöl anses utgöra normal standard att mjölet är dugligt för bakning, vilket i NJA 1960 

s. 441 medförde att skorpmjöl med stenbitar i ansågs avvika från normal standard.185 Frå-

gan är emellertid huruvida det går att identifiera en motsvarande normal standard vid aktie-

                                                
180 Se Hultmark, s. 93 f.  
181 Se Kihlman, s. 40.  
182 Se Kihlman, s. 39. Jmf. med Mats Sacklén som benämner detta för säljarens strikta ”normalansvar” i 
Sacklén, s. 818. 
183 Kihlman anger att abstrakt standard ”innebär att det sålda skall vara av normal standard om inget annat 
följer av avtalet.” Kihlman, s. 40. 
184 Se om svårigheten med att fastställa befogade förväntningar vid företagsförvärv i Sevenius, s. 351. Även 
Forssman framför kritik mot att säljarens felansvar ska grundas på köparens befogade förväntningar i 
Forssman, s. 115.  
185 Ett exempel som Kihlman anger är skorpmjöl som ska vara ägnat för matlagning och därför inte ska inne-
hålla stenbitar, vilket framkom indirekt i rättsfallet NJA 1960 s. 441 som berörde produktansvar, se Kihlman 
s. 56.  
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bolagsförvärv. Något som ytterligare talar emot en abstrakt standard vid aktiebolagsförvärv 

är att den abstrakta standarden ofta liknas vid köplagens regler om köparens befogade för-

väntningar, vilket bland annat innefattar att avtalsföremålet ska ”vara ägnad för det ända-

mål för vilket varor av samma slag i allmänhet används”,186 det vill säga de regler som par-

terna vid ett aktiebolagsförvärv i regel försöker undvika eftersom de anses ”olämpliga” som 

felbedömningsgrunder vid aktiebolagsförvärv.187    

 

Den abstrakta standarden vid aktiebolagsförvärv bör i regel betraktas med försiktighet, en-

bart köparens uppfattning av vad som ska anses utgöra normal standard eller befogade för-

väntningar utgör inte en tillräcklig grund för att en motsvarande abstrakt standard förelig-

ger. Det torde dessutom enbart i undantagsfall bli fråga om vad som generellt sett utgör 

normal standard vid aktiebolagsförvärv, utan den fråga som i huvudsak torde förekomma 

mer frekvent och därmed även är av större intresse är huruvida säljarens uttalande eller 

handlande anses medföra en förpliktelse för säljaren och på så vis bedömas utgöra grund 

för köparens befogade förväntningar. 

3.3.2 Felbedömning vid aktiebolagsförvärv 
Enligt allmänna köprättsliga reglerna föreligger fel när avtalsföremålet i kvalitativt eller 

kvantitativt hänseende avviker från vad köparen har rätt att kräva enligt avtalet, så kallade 

konkreta fel, eller från vad köparen med fog kunnat förutsätta med bakgrund av en abstrakt 

normen, det vill säga abstrakta fel.188 Vid aktiebolagsförvärv utgör aktierna avtalsföremål, 

vilket visserligen leder till den hypotetiskt intressanta frågeställningen huruvida aktierna 

per se kan anses vara behäftade med fel, men istället för att föra en fördjupad analys inom 

ämnet har det i doktrin valts alternativa metoder för att redogöra för felbedömning vid akti-

eköp.189 Dessutom torde problematiken med felbedömningen undgås genom att felbedöm-

ningen i första hand utgår från parternas aktieöverlåtelseavtal. Därtill kan en funktionsbase-

rad syn på aktierna anses lämplig, genom vilken aktierna, i egenskap av ägandeandelar i 

målföretaget, utgör ett medel för kontroll av företaget. I samband med att äganderätten till 

aktierna förvärvas så förvärvas således även kontrollen av målföretaget. Tidpunkten för 

                                                
186 17 § 1 p. KöpL. 
187 Sevenius, s. 351 samt Forssman, s. 115. 
188 Se om fel i Håstad, s. 72 f. Jmf med Ramberg & Herre, s. 94 ff. samt Malmström, Ramberg, Agell & 
Sigeman, s. 127. Se även 17 § 1 st. KöpL.: ”Varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och 
förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet” samt 17 § 2-3 st. KöpL.  
189 I sin avhandling om kontraktsbrott vid köp av aktie har Hultmark valt att frångå den traditionella fram-
ställningsmodellen, se Hultmark, s. 92 f. 
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felbedömningen är samma som tidpunkten för riskens övergång, vilket enligt den allmänna 

köprätten är avlämnandet, det vill säga tillträdet.190   

 

En annan grundläggande fråga är skillnaden mellan och innebörden av begreppen fel och 

brist. Den traditionella köprätten skiljer på fel och brist genom att brist anses åsyfta att 

köpeobjektet i ett kvantitativt hänseende avviker från vad köparen kan kräva, medan fel, 

anger avvikelser i kvalitativt bemärkelse.191 Vid aktiebolagsförvärv används begreppet brist 

ofta i bemärkelsen att visa på en avvikelse från en i avtalet ställd garanti, en så kallad ga-

rantibrist. Den traditionella tolkningen av fel och brist är således inte särskilt lämpad vid 

aktiebolagsförvärv där begreppet garantibrist ofta är att likställa vid fel.192 Avvikelser från 

de i aktieöverlåtelseavtalet utställda garantierna benämns här garantibrister, medan avvikel-

ser från övriga avtalsvillkor gällande förhållanden i målföretaget fortsättningsvis benämns 

som fel. 

3.3.3 Säljarens ansvar för garantibrister  
Felbedömningen vid aktiebolagsförvärvet utgår i första hand från vad som anges i aktieö-

verlåtelseavtalet, det vill säga en bedömning huruvida avvikelser föreligger från den kon-

kreta standarden. Det innebär att beskrivningen av målföretaget i form av de av säljarens 

ställda garantier gällande målföretaget har en central roll vid felbedömningen.193 En ge-

nomarbetad garantikatalog medför på så vis att felbedömningen underlättas, eftersom ga-

rantierna utgör den konkreta norm mot vilken det verkliga avtalsföremålet jämförs och 

eventuella avvikelser, det vill säga garantibrister, kan identifieras.194 

 

Användandet av garantier förenklar även bevisprocessen genom att garantin i sig bedöms 

utgöra grund för köparens befogade förväntning och köparen behöver därtill enbart visa att 

avvikelse föreligger.195 I det fall säljaren ställer en garantin gällande ett kundavtal, innebär 

detta att det, ifall köparen vid eller efter garantiavlämnandet upptäcker att kunden sagt upp 

leveransavtalet, föreligger en garantibrist. I regel omfattar en garantiskrivning enbart histo-

                                                
190 Enligt 13 § 1 st. köplagen samt artikel 67 (1) och 69 (1) CISG övergår risken vid avlämnandet, se Ramberg 
& Herre, s. 64.  
191 Se om begreppen fel och brist i Håstad, s. 72. 
192 Håstad, s. 72. 
193 Kihlman, s. 56. 
194 Forssman, s. 124 ff. 
195 Vanligtvis bör köparen först visa att han eller hon har rätt att kräva att ett visst förhållande föreligger, det 
vill säga att köparens förväntan är befogad, vilket kan vara svårt att bevisa i det fall det den befogade förvänt-
ningen inte grundas på en skriftlig överenskommelse. 
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riska förhållanden, på så vis att säljaren med garantin garanterar att kundavtalet fanns på 

plats under tiden före och vid tidpunkten för garantiavlämnandet, vilket innebär att kundens 

uppsägning bör ha inträffat innan eller vid avtalsundertecknandet för att utgöra en garanti-

brist enligt garantin. Säger däremot kundföretaget upp sitt avtal efter garantiavlämnandet, 

föreligger i regel inte en garantibrist.  

3.3.4 Säljarens ansvar för andra garantiförpliktelser än garantier i avtalet 

3.3.4.1 Grunderna för abstrakt standard  

Abstrakt standard i den allmänna avtals- och köprätten jämställs ofta med normal standard 

och stundvis med köparens befogade förväntningar.196 Det är min åsikt att utgångspunkten 

vid abstrakt standard bör vara köparens befogade förväntningar, vilka i sin tur kan anses 

befogade endera med anledning av att de grundas på köparens riktiga uppfattning om vad 

som är att anse som normal standard eller med anledning av vad köparen är befogad att 

förvänta sig till följd av säljarens uttalanden eller handlande. Även om det i praktiken inte 

alltid är möjligt att lika mekaniskt skilja på dessa grunder, har jag valt att i det följande be-

handla den abstrakta standarden uppdelat beroende på om den härrör från köparens befo-

gade förväntningar av normal standard eller från information av säljaren. 

3.3.4.2 Abstrakt standard till följd av normal standard  

Även om det är svårare att bedöma vad som ska utgöra normal standard vid aktiebolagsför-

värv än vid massproducerade konsumtionsvaror, är det inte omöjligt att identifiera vad som 

generellt sett får anses utgöra ”stenbitar” vid aktiebolagsförvärv.197 Bedömningen bör utgå 

ifrån vad som i normalfall anses utgöra abstrakt standard vid aktiebolagsförvärv. Exempel-

vis kan en förestående konkurs för målföretaget anses utgöra en sådan stenbit som i regel 

inte är önskvärd ur köparperspektiv, det vill säga att generellt sett får det anses följa av 

normal standard att målföretaget inte ska vara konkursmässigt.198 En dylik bedömning 

stämmer även överens med de köprättsliga bedömningsprinciperna, vilka förespråkar att 

bedömningen ska utgå från avtalsföremålets ändamålsenlighet och inte dess kvalitet.199 

Ändamålet med ett förvärv av ett aktiebolag är i regel att fortsätta bedriva verksamheten, 

vilket innebär att i det fall aktiebolaget är konkursmässigt, får det i regel anses utgöra en 
                                                
196 Kihlman pratar om ”normal standard”, se Kihlman, s. 40, medan Sacklén pratar om ”normalansvar”, se 
Sacklén s. 818. 
197 Se rättsfall NJA 1960 s. 441 i avsnitt 3.3.1.2.  
198 Hultmark anger att säljaren torde ha upplysningsplikt om målföretaget är konkursmässigt, Hulltmark s. 
119. 
199 Bedömningsprincipen har framförts i förarbeten till 17 § 1 p. KöpL. i Prop. 1988/89:76, s. 85.  
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avvikelse från normal standard, eftersom en förestående konkurs skulle utgöra ett hinder för 

ändamålet att bedriva verksamheten vidare.  
 

En dylik generalisering angående vad som är normal standard är emellertid inte förutsätt-

ningslöst applicerbar vid aktiebolagsförvärv, där köparens bakomliggande syften ofta varier 

från fall till fall. Det är möjligt att en specifik köpares förväntningar avviker från vad kö-

pare generellt sett förväntar sig, med andra ord att de specifika förutsättningarna vid trans-

aktionen avviker från normalfallet. Emellertid bör en köpares specifika förväntningar i re-

gel framgå av aktieöverlåtelseavtalet. Till exempel i det fall köparens syfte är att förvärva 

ett bolag i konkursmässigt skick, torde detta vara något som framkommer av aktieöverlåtel-

seavtalet, vilket innebär att det i det specifika fallet är att se som en konkret standard. Den 

konkreta standardens primära karaktär innebär att en bedömning av den abstrakta standar-

den, till exempel målföretagets förestående konkurs, inte blir aktuell i det fall det redan 

framgår av avtalet att målföretaget inte är i konkurs.200  

 

Vidare anger Hultmark att ”[k]öparen torde kunna grunda befogade förväntningar om akti-

ens värde på att bolagets offentliga räkenskaper är upprättade i enlighet med god redovis-

ningssed samt att bolagets verksamhet i allt väsentligt drivs i enlighet med myndigheters 

krav.”201 samt att ”[k]öparen kan utgå ifrån att årsredovisningen upprättats i enlighet med 

god redovisningssed.”202 Även Lindskog anser att det finns goda skäl för att köparen bör ha 

rätt att utgå från att årsredovisningen är upprättad i enlighet med god redovisningssed och 

specificerar även att detta bör innebära att köparen bör kunna lita från att den senaste fast-

ställda balansräkningen upprättats i enlighet med god redovisningssed.203  

 

Mattias Sacklén204 argumenterar emellertid i sin artikel för att köparen inte torde kunna 

sätta alltför stor tillit till budgetar och prognoser framarbetade av säljaren under förhand-

lingsstadiet, eftersom dessa i regel bör anses innefatta en viss mått av osäkerhet och kan 

därför inte i sig själva utgöra grund för köparens befogade förväntningar om bolaget.205 

                                                
200 Kihlman s. 39. 
201 Hultmark, s. 283. 
202 Ibid. 
203 Det är en annan sak att Lindskog framför kritig om att ingen djupare analys genomför angående vad detta 
innebär, Lindskog s. 119 f.  
204 Jur. kand. Uppsala universitet (1982) samt LL.M Harvard Law Schoool (1984). 
205 Sacklén, s. 820.  
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Sacklén anger däremot att köparen med fog bör kunna förvänta sig att bolagets verksamhet 

drivs i enlighet med lag och myndigheters krav.206 

 

Det anges även i en skiljedom från 2006 mellan bland annat B. Westlund och Eiknes Inter-

national S.A.R.L. att säljaren ansvarar för att målföretagets räkenskaper är korrekt. 207 Skil-

jedomen antyder att säljaren, oavsett om denna ställer en garanti i aktieöverlåtelseavtalet 

eller inte, innehar en garantiförpliktelse om att årsredovisningen ska vara upprättad i enlig-

het med god redovisningssed. Den omständighet att köparen granskat räkenskaperna i en 

företagsbesiktning innebär enbart att köparen inte kan påtala fel som inte är dolda, vilket i 

skiljedomen likställs med att köparen inte kan påtala fel som framkommit på grund av att 

räkenskaperna inte upprättats i enlighet med god redovisningssed.208 Det innebär att köpa-

ren, trots genomförd företagsbesiktning, fortfarande kan påtala fel som framkommit till 

följd av att räkenskaperna inte upprättats enligt god redovisningssed, eftersom sådana avvi-

kelser klassificeras som dolt fel. Därutöver omfattas även fel som föreligger i räkenskaper-

na, trots att den upprättats enligt god redovisningssed, av säljarens felansvar.209  

 

Det är således möjligt att i vart fall urskilja en generell regel vad gäller abstrakt standard 

vid aktiebolagsförvärv, nämligen att det som generellt sett ses som så pass självklart av 

parterna att det inte behöver definieras i aktieöverlåtelseavtalet, i vart fall kan ses som ett 

indikativ på att det är en normal standard. Så gott som vid alla aktiebolagsförvärv borde det 

utgöra normal standard att årsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed, ehuru 

detta även omfattar budgeter och prognoser får emellertid lämnas osagt och det rimligaste 

är att köparen själv framarbetar en egen uppfattning om räkenskapernas riktighet i denna 

del. Vidare bör parterna i normalfall kunna utgå från att målföretaget inte ska vara i kon-

kurs.  

3.3.4.3 Abstrakt standard till följd av köparens befogade förväntningar  

Det har i doktrin framkommit olika metoder för att genomföra bedömningen av om sälja-

rens felansvar ska grundas på köparens befogade förväntningar eller på säljarens upplys-
                                                
206 Sacklén s. 822. 
207 Skiljedom från 15 december 2006. Skiljedomen är publicerad på Skiljedomsföreningen i Södra Sveriges 
hemsida. Skiljedomen berörde frågan huruvida en garanti om att årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
god redovisningssed medförde ett mer långtgående felansvar för säljaren än om ingen garanti framställts, 
vilket inte ansågs vara fallet. Se även för refererat i Forssman, s. 117 f.  
208 Se skiljedomen från 15 december 2006. 
209 I skiljedomen refereras även till Hultmarks antydan om att säljaren borde ha strikt ansvar för att årsredo-
visningar upprättats i enlighet med god redovisningssed. 
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ningsplikt och informationsansvar. Som redan framgått i 2.4.2 och 2.4.3, har Hultmark valt 

att närma sig frågan om säljarens felansvar utifrån säljarens upplysningsplikt. Lindskog 

riktar däremot i sin artikel om Hultmarks avhandling kritik mot Hultmarks val av metod, 

det vill säga att Hultmark valt att närma sig felansvarsfrågan med hjälp av upplysningsplik-

ten: ”Att säljaren kan undgå sitt felansvar genom att ta köparen ur hans villfarelse gäller för 

denna sortens köparvillfarelse liksom för alla andra sådana villfarelser. Att här tala om upp-

lysningsplikt klargör inget utan skapar tvärtom osäkerhet beträffande regelstrukturen.”210 

Lindskog anser istället att felbedömningen bör utgå ifrån köparens bedömningsunderlag. 

 

”I fråga om underlag som kommer från säljaren är därav föranledda och ade-

kvata förväntningar på köparens sida alltid befogade. Säljarens vetskap sak-

nar betydelse. Om bedömningsunderlaget inte emanerar från säljaren måste 

skiljas mellan (i) sådant som säljaren haft anledning räkna med legat till 

grund för köparens bedömningar och (ii) sådant han inte känt till och ej heller 

haft anledning att räkna med skulle ingå i köparens bedömningsunderlag. Så-

dant som är hänföra till (i) skall bedömas på samma sätt som det underlag 

som kommer från säljaren själv.”211 

 

I enlighet med Lindskogs resonemang bör alltså utgångspunkten vara det informationsun-

derlag som köparen haft vid handen och därefter bör en bedömning ske huruvida säljaren 

haft skäl för att räkna med att informationen legat till grund för köparens bedömningar eller 

inte. Sacklén har även betonat att det är köparens bedömningsunderlag som bör underkastas 

en helhetsanalys.212   

 

Jag är av åsikten att köparens bedömningsunderlag och säljarens upplysningsplikt i själva 

verket till viss del är olika sidor av samma mynt. I det fall säljaren lämnar en uppgift angå-

ende målföretagets kunder, kan å ena sidan säljaren anses ha en upplysningsplikt gentemot 

köparen som innefattar såväl en skyldighet för uppgiftens riktighet som en skyldighet att 

lämna korrigerande information ifall kunden exempelvis plötsligt säger upp leveransavtalet, 

och å andra sidan kan köparen anses vara befogad att tro att kunden verkligen är en kund 
                                                
210 Lindskog, s. 112. 
211 Ibid. 
212 Sacklén, s. 819. Ur ett strukturellt perspektiv behandlar Sacklén emellertid först säljarens felansvar under 
”Säljarens strikta normalansvar”, varefter säljarens ansvar för uppgifter och säljarens upplysningsplikt be-
handlas i separata avsnitt.  
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till målföretaget eftersom uppgiften ligger inom köparens bedömningsunderlag, vilket även 

säljaren har vetskap om. Därutöver bör beaktas att köparens bedömningsunderlag inte är 

begränsad till att innefatta enbart uppgifter direkt från säljaren, utan även annan informat-

ion kan inrymmas. Här verkar doktrin vara överens om att så länge som informationen av-

ges för säljarens räkning, så torde det omfattas av köparens bedömningsunderlag eller – om 

man väljer ett annat perspektiv – omfattas av säljarens informationsansvar.213 Oavsett vilket 

perspektiv som väljs medför det samma resultat, nämligen att säljaren är ansvarig för att 

företaget i fråga är kund till målföretaget. 

 

Säljarens upplysningsplikt och informationsansvar kan på så vis visserligen betraktas som 

en del av bedömningsunderlaget i och med att den information som säljaren avgivit till kö-

paren oundvikligen utgör en del av köparens bedömningsunderlag. Det är emellertid inte 

möjligt att helt bortse från upplysningsplikten och informationsansvarets självständiga 

funktion, eftersom säljarens felansvar även kan bli aktuellt för information som säljaren 

underlåtit att delge köparen, vilket således de facto inte ingår i köparens bedömningsun-

derlag, men som inte desto mindre kan utgöra grund för fel.  

3.3.4.4 Säljarens bristande upplysningsplikt och informationsansvar  

Säljaren kan bli ansvarig för uppgifter denna lämnat innan avtalsingåendet, med andra ord, 

uppgifter från säljaren kan ge upphov till förpliktelser för säljaren, vilket i sin tur innebär 

att i det fall avvikelser föreligger i förhållande till vad säljaren uttalat om målföretagets 

skick, kan fel anses föreligga ifall. Ett exempel här är NJA 1991 s. 808, där köparen i första 

hand yrkade på att köparen hade rätt till prisavdrag till följd av att säljaren lämnat en utfäs-

telse om att ett tillstånd att bedriva rörelsen förelåg och i andra hand yrkade köparen att 

säljaren genom svek förmått köparen att ingå avtalet och att återgång skulle ske.214 Efter att 

HD bedömt att säljaren inte var ansvarig till följd av utfästelse, det vill säga en garantiför-

pliktelse hade inte åstadkommits, ansåg HD, utan ytterligare motivering, att det inte heller 

var fråga om svek. Emellertid ansåg HD att säljarens underlåtenhet att meddela köparen om 

att tillstånd inte fanns innebar att säljaren var ansvarig för rådighetsfel.215 HD valde således 

i fallet att, när abstrakt standard inte kunde styrkas på köparens bedömningsunderlag i form 

av en utfästelse, istället grunda bedömningen på säljarens upplysningsplikt.  
                                                
213 Se om Hultmark och Lindskog i avsnitt 2.4.2.2. 
214 Se målsägandes yrkanden i NJA 1991 s. 808. 
215 ”Denna underlåtenhet kan inte bedömas som svek men leder till att makarna J skall vidkännas ett prisav-
drag till följd av att den överlåtna rörelsen var behäftad med rådighetsfel.” HDs domskäl i NJA 1991 s. 808. 
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HD uttalar sig även i mer generella termer kring rådighetsfel i NJA 1991 s. 808: ”I fall när 

en köpare på grund av föreskrift i lag eller annan författning eller genom beslut av myndig-

het inte kan utnyttja den köpta egendomen på det sätt han har avsett bör allmänna köprätts-

liga grundsatser anses tillämpliga.”216 HD konstaterar vidare att säljaren ansvarar för att 

avtalsföremålet inte är behäftat med rådighetsinskränkningar i det fall säljaren uttryckligen 

utfäst det "eller genom sitt uppträdande gett köparen direkt anledning att anta att ingen in-

skränkning i rådigheten fanns".217 Dessutom anger HD att säljaren "i princip anses ansvara 

för rådighetsfel, om han känt till inskränkningen men underlåtit att upplysa köparen om 

den.”218 HDs tycks här dels tillskriva köparen befogad anledning att förvänta sig att ingen 

rådighetsinskränkning finns – enbart grundat på säljarens beteende, dels tillskriva säljaren 

en allmän upplysningsplikt gällande rådighetsfel. Rent teoretiskt kan säljarens upplys-

ningsplikt anses vara den som är av störst praktiskt betydelse, eftersom den innebär en tyd-

lig skyldighet för en säljare som är medveten om rådighetsinskränkningar att informera 

köparen om dessa. Det är emellertid svårt för en köpare i praktiken att visa att säljaren på 

ett dylikt sätt underlåtit att informera köparen, medan det torde vara desto enklare för en 

köpare att visa att denna varit befogad att tro att inga rådighetsinskränkningar förelåg med 

anledning av säljarens beteende. Här tillkommer att doktrin i dagsläget är enig om att det 

följer av normal standard att en verksamhet bedrivs i enlighet med myndigheternas krav, 

vilket även innefattar att de för verksamheten nödvändiga tillstånd ska föreligga.219  

 

Säljarens ansvar för rådighetsfel bör ses med bakgrund av köparens företagsbesiktning. 

Som tidigare nämnts, gäller nämligen enligt de allmänna köprättsliga principerna på områ-

det att köparen inte kan påtala säljarens ansvar till följd av oegentligheter som omfattas av 

köparens undersökningsplikt och som endera framkommit i en genomförd undersökning 

eller skulle ha framkommit ifall undersökning gjorts.220 Principerna får anses tillämpliga 

även vid aktiebolagsförvärv, vilket innebär att i det fall företagsbesiktningen har avslöjat 

eller, i det fall besiktning inte genomförts, skulle ha avslöjat att tillstånd inte fanns, kan inte 

köparen påtala säljarens felansvar. Det som framkommit i köparens undersökning ”trum-
                                                
216 HDs domskäl i NJA 1991 s. 808. 
217 Ibid. 
218 Ibid. 
219 Se vad som refererats av Hultmark och Sacklén i avsnitt 3.3.4.2. Se även Lindskog som anger att köparens 
befogade förväntningar bör innefatta förväntningar på att målföretagets verksamhet bedrivs i enlighet med 
myndigheternas krav, Lindskog, s. 121.  
220 Se avsnitt 2.5.1. 
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far” på så vis vad säljaren annars varit ansvarig för att delge eller upplysa köparen om; en-

ligt svensk rätt kan nämligen inte en köpare påtalar att säljarens felansvar grundat på ett 

förhållande som köparen haft vetskap om. 

3.3.4.5 Jämförelse med engelsk rätt  

På samma sätt som det görs skillnad på warranty och representation i engelsk rätt, så görs 

det skillnad på breach of warranty och misrepresentation. Huvudregeln är att en misrepre-

sentation inte ger upphov till några rättsliga påföljder såvida det inte är fråga om en materi-

al misrepresentation221 eller fraudulent misrepresentation.222 För att en misrepresentation 

ska bedömas vara väsentlig, det vill säga material, bör det vara fråga om en representation 

som påverkar en normalt förnuftig persons beslut att ingå avtalet som denna kanske inte 

annars hade ingått eller i vart fall påverka de villkor under vilka personen ingår avtalet.223 

För att misrepresentation ska bedömas vara bedrägligt eller svikligt, det vill säga fraudu-

lent,224 bör det endera röra sig om ett falskt uttalande som görs medvetet (1), utan tro på 

dess sanningsvärde (2), eller vårdslöst genom att avgivaren av informationen är likgiltig till 

huruvida den är korrekt eller inte (3).225   

 

Misrepresentations har i engelsk rätt ansetts medföra att köparen, till följd av säljarens 

fraudulent misrepresentation, har rätt att häva avtalet. I rättsfallet Erlson Precision Hol-

dings Ltd v Hampson Industries plc,226 hade köparen upprepade gånger innan köpet blivit 

delgiven målföretagets tillväxtprognos, av vilken framgick att 34 % av den tilltänkta om-

sättningen bestod av försäljning till en och samma kund. Denna kund hade emellertid varit i 

kontakt med säljarföretagets VD två månader innan det tilltänkta avtalsingåendet gällande 

deras beslut att byta leverantör, vilket skulle ske från och med eftermiddagen efter det pla-

nerade tillträdet. VD:n underlät att delge köparen denna information, med resultatet att kö-

                                                
221 Material misrepresentation. Contracts: ”A false statement that is likely to induce a reasonable person to 
assent or that the maker knows is likely to induce the recipient to assent.“ Torts: “A false statement to which a 
reasonable person would attach importance in deciding how to act in the transaction in question or to which 
the maker knows or has reason to know that the recipient attaches some importance.” Black’s Law Diction-
ary, s. 1091.  
222  Fraudulent misrepresentation: “A false statement that is known to be false or is made recklessly – without 
knowing or caring whether it is true or false- and that is intended to induce a party to detrimentally rely on it.” 
Black’s Law Dictionary, s. 1091.  
223 ”it must be one which would affect the judgement of a reasonable person in deciding whether, or on what 
terms, to enter into the contract; or one that would induce him to enter the contract without making such in-
quiries as he would otherwise make.” Peel s. 367 (9-013). 
224 Fraud: ”bedrägeri, svikligt förfarande” Lindberg, Fyrspråkig juridisk ordbok, s. 228. 
225 Peel, s. 374 (9-027). 
226 Erlson Precision Holdings Ltd v Hampson Industries plc. 
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paren efter tillträdet krävde att få häva avtalet på grund av fraudulent misrepresentation. 

Säljaren försökte argumentera för att denna inte insett att kunden verkligen avsett att säga 

upp samarbetet, utan hänvisade till att säljaren uppfattat detta som en förhandlingsteknik.227 

Domstolen tog här fasta på att det faktum att det inte fanns någon garanti utställd gällande 

köparföretaget, vilket, tillsammans med omständigheten att säljaren hade friskrivit sig från 

ansvar för negligent/ innocent misrepresentation, innebar att det fanns skäl för att tro att 

säljaren uppfattat sig vara skyddad från juridiska spörsmål från köparen.228 

  

                                                
227 Erlson Precision Holdings Ltd v Hampson Industries plc, p. 26.  
228 Se domarens argumentation i Erlson Precision Holdings v. Hampson Industries plc, p. 48. Se även artikeln 
The perils of fraudulent misrepresentation in M&A transactions.  
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4 Vad är hävningsrätt? 

4.1 Inledning - begreppsskillnaden mellan hävning och hävningsrätt 
Av lagtext eller förarbeten framgår ingen definition av begreppen hävning och hävningsrätt, 

utan lagstiftaren tycks ha utgått från att läsaren är införstådd med innebörden av de respek-

tive begreppen. Däremot tillåter en studie av doktrin en mer nyanserad bild av begreppen. 

Bertil Bengtsson229 beskriver i sin omfattande avhandling om hävnings- och uppsägnings-

rätt hävningsbegreppet på följande sätt: ”en berättigad eller oberättigad förklaring av bor-

genären, varigenom han avser att genast upplösa avtalet”230, varpå Bengtsson angående 

hävningsrättsbegreppet tillägger: ”är han befogad härtill, säges han ha hävningsrätt”.231 

Begreppet hävning kan på så vis betraktas som bestående av att en part med avsikt att upp-

lösa avtalet avger en hävningsförklaring, medan begreppet hävningsrätt innefattar ett krav 

på att hävningen i fråga är berättigad. I det följande behandlas de rättsliga principer som 

reglerar bedömningen av när en part anses berättigad att häva ett avtal. Därtill behandlas 

även hävningsrätten i relation till en genomförd hävning samt hävningsrätt i förhållande till 

andra liknande rättsföljder, framför allt ogiltighet.   

4.2 Hävningsrättens grunder  

4.2.1 Principen om väsentligt avtalsbrott    

Den köprättsliga huvudregeln är att en part är berättigad att häva avtalet när motparten gjort 

sig skyldig till ett avtalsbrott som är av väsentlig betydelse för den drabbade parten.232 Be-

rättigandekravet framgår således av hävningsrättens grundprincip, nämligen principen om 

väsentligt avtalsbrott, som innebär att en part har rätt att häva avtalet när motparten gjort sig 

skyldig till väsentligt avtalsbrott.233 Forssman anger att principen om hävningsrätt vid vä-

sentligt avtalsbrott kan anses tillämplig vid aktiebolagsförvärv.234  

 

                                                
229 Bertil Bengtsson, Jur. dr och docent i Uppsala (1960), f.d. justitieråd. 
230 Se citat från Bengtsson, s. 4 
231 Ibid.  
232 Definitionen av hävningsrätt: ”hävningsrätt; innebär att part har rätt att avbryta ett avtal om motparten 
gjort sig skyldig till kontraktsbrott av väsentlig betydelse”, Rembe & Eklund, Juridiska ord och begrepp, s. 
60.  
233 Se om väsentlighetsbedömningen i Ramberg & Herre, s. 171 ff. 
234 Forssman anger att principen i vart fall är tillämplig vid avtalsbestämmelser som inte gäller avtalsföremå-
let, vilket emellertid förutsätter att parterna för det första att avtalat bort köplagens tillämplighet och för det 
andra att parterna även ersatt köplagens reglering med egna villkorsskrivningar i Forssman, s. 121. 
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Köplagen anger att hävningsrätt föreligger vid motpartens väsentliga avtalsbrott, men be-

handlar inte vad som är att anse som ett väsentligt avtalsbrott eller hur väsentlighetsbedöm-

ningen ska ske. Väsentlighetsbedömningen har emellertid varit föremål för behandling av 

doktrin, varav framgår att bedömningen ska ske ur den drabbade partens perspektiv samt att 

det inte ska tas hänsyn till den bakomliggande anledningen till avtalsbrottet.235 Vidare be-

tonas i förarbeten till köplagen att det inte är fråga om en abstrakt väsentlighetsbedömning, 

utan ”en bedömning av vad som med hänsyn till den enskilda köparens förutsättningar 

framstår som ett väsentligt avtalsbrott.”236  

 

Viss vägledning fås av CISG, vars 25:e artikel anger att ett avtalsbrott är väsentligt ifall 

avtalsbrottet väsentligt undergräver vad den drabbade parten hade rätt att förvänta sig under 

avtalet.237 CISG:s 25:e artikel uppställer emellertid en begränsning för vad som ska ses som 

väsentligt avtalsbrott, nämligen att väsentligheten bör ha förutsetts av den skyldige parten 

eller att en förnuftig part i samma ställning under samma omständigheter hade förutsett den. 

Artikeln ger uttryck för det insiktskrav238 som även uppställs gällande väsentlighetsbedöm-

ningen i köplagen.239 Insiktskravet innebär att det ställs ett krav på att den till avtalsbrottet 

skyldige parten ska ha haft insikt om avtalsbrottets väsentliga betydelse för motparten, vil-

ket innebär att det som är att bedöma som ett väsentligt avtalsbrott enligt hävningsreglerna 

begränsas till vad den vållande parten insett eller borde ha insett. Samma princip fram-

kommer även i artikel 8:103 (b) PECL.240  

 

I enlighet med internationell rätt anses insiktsbedömningen enligt svensk rätt utgå från vad 

den till avtalsbrottet skyldige parten faktiskt insett, men även inkludera vad en förnuftig 

person i samma ställning under samma omständigheter skulle ha insett.241 Det framgår var-

ken av köplagen eller av CISG vid vilken tidpunkt den skadevållande parten ska ha haft 
                                                
235 Se Bengtsson, s. 105 samt Ramberg & Herre, s. 171 f.  
236 Prop. 1988/89:76, s. 134. 
237 Art. 25 CISG. 
238 Framöver används begreppet insiktskrav, jmf med Bengtsson som kallar det för synbarhetskrav, Bengts-
son, s. 105.  
239 Krav på att den skadevållande parten ska ha haft insikt om motpartens hävningsintresse till följd av avtals-
brottet uppställs beträffande köparens hävningsrätt vid säljarens dröjsmål eller vid fel, enligt 25 och 39 §§ 
köplagen, samt vad gäller säljarens hävningsrätt vid köparens bristande medverkan enligt 55 § köplagen. 
Däremot uppställs inget insiktskrav i fråga om säljarens hävningsrätt vid köparens dröjsmål med betalning 
enligt 54 § KöpL. Se vidare Ramberg & Herre, s. 172. 
240 PECL article 8:103 (b): ”the non-performance substantially deprives the aggrieved party of what it was 
entitled to expect under the contract, unless the other party did not foresee and could not reasonably have 
foreseen the result”. 
241 Ramberg & Herre, s. 171. 
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insikt om avtalsbrottets väsentlighet, men det har framförts i doktrin att den ”naturliga ut-

gångspunkten är att man redan vid tidpunkten för avtalets ingående ska kunna bedöma kon-

sekvenserna i händelse av avtalsbrott”.242  

 

Vidare öppnas i förarbeten till köplagen upp för att en helhetsbedömning av omständighet-

erna ska göras vid väsentlighetsbedömningen.243 Resonemanget förs i samband med att 

köparens hävningsrätt till följd av säljarens dröjsmål i 25 § köplagen behandlas och det 

anges att i det fall säljaren avlämnar avtalsföremålet för sent och detta dessutom är behäftad 

med fel ”är det ofta skäl att beakta den sammanlagda betydelsen av säljarens avtalsbrott vid 

bedömningen av om förutsättningar föreligger för köparen att häva köpet.”244 Ett djupare 

resonemang kring denna helhetsbedömning saknas i förarbeten, men det får antas att lag-

stiftaren i vart fall velat ge utrymme för att en helhetsbedömning kan tillämpas, genom vil-

ken flera avtalsbrotts sammanlagda väsentlighet bör ligga till grund för väsentlighetsbe-

dömningen.  

4.2.2 Väsentlighetsbedömningen vid aktiebolagsförvärv 
Den köprättsliga principen om väsentligt avtalsbrott och det därtill anknutna insiktskravet 

kan anses tillämpliga vid aktiebolagsförvärv, men som tidigare nämnts, enbart under förut-

sättningen att parterna inte genom integrationsvillkor och egna avtalsskrivningar uppnått en 

vattentät avtalsintegritet.245 Även om så är fallet, bör erinras att de köprättsliga principerna 

alltjämt anses tillämpliga vid en tolkning av parternas avtalsvillkor ifall en tvist uppstår.246 

Väsentlighetsprincipen och insiktsrekvisitet vid aktiebolagsförvärv innebär att den av av-

talsbrottet drabbade parten inte har rätt häva avtalet såvida inte den vållande parten redan 

vid avtalsundertecknandet haft insikt om att ett dylikt avtalsbrott vore av väsentlig bety-

delse för den motparten. 

 

Det finns inte några skäl för att en annan tidpunkt för insiktsbedömningen vid aktiebolags-

förvärv ska tillämpas än den enligt de allmänna köprättsliga reglerna, det vill säga avtals-

                                                
242 Ramberg och Herre stödjer detta med att liknande resonemang återfinns i art. 74 CISG som anger skade-
ståndets omfattning ska vara begränsat till vad den skadevållande parten ”foresaw or ought to have foreseen 
at the time of the conclusion of the contract”, se vidare i Ramberg & Herre, s. 172. Jmf med Håstad, s. 113.  
243  Prop. 1988/89:76, s. 104. 
244  Ibid. 
245 Se avsnitt 1.4.1 
246 Ibid. 
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undertecknandet.247 En tidigare tidpunkt för insiktsbedömningen än avtalsundertecknandet 

riskerar medföra en minskning av de avtalsbrott som bedöms vara hävningsgrundande och 

riskerar således att undergräva köparens hävningsrätt. Samtidigt skulle en senare tidpunkt 

för insiktsbedömningen innebära att insiktskravets funktion såsom en begränsning av vad 

som ska ses som hävningsgrundande avtalsbrott delvis går om intet, eftersom ett avtals-

brott, som säljaren vid avtalsundertecknandet inte haft anledning att beräkna som väsent-

ligt, ändock kan komma att utgöra en hävningsgrund ifall säljaren i ett senare skede erhållit 

insikt om den väsentliga betydelsen. I brist på särskilda skäl för en ändring till endera en 

tidigare eller senare tidpunkt för insiktsbedömningen, förefaller avtalsundertecknandet som 

en naturlig tidpunkt för insiktsbedömningen även vid aktiebolag. Parterna har dessutom i 

regel varit involverade i en förhandlingsprocess innan avtalsundertecknandet,248 vilket in-

nebär att säljaren vid tidpunkten för avtalsundertecknandet borde kunna anses ha införskaf-

fat en insikt om eventuella avtalsbrotts väsentliga betydelse.  

4.2.3 En genomförd hävning respektive hävningsrätt  
En genomförd hävning förutsätter att hävningsrätt föreligger, emellertid behöver inte den 

omständigheten att en part har hävningsrätt medföra att denna häver avtalet. Ifall en part 

bedöms ha hävningsrätt kan parten själv välja att häva avtalet eller inte. Hävningen är såle-

des rättshandlingen som består utav två rekvisit, nämligen att parten avger en hävningsför-

klaring av vilken hävningsavsikten framgår. De båda rekvisiten är i grunden beroende av 

varandra; partens avsikt att häva avtalet bör framgå av hävningsförklaringen, på samma sätt 

som hävningsförklaringen bör förmedla partens hävningsavsikt.249  

 

Hävningsförklaringsrekvisitet framgår av köplagens hävningsregler, vilka innefattar ett 

krav på att parterna ska meddela motparten om hävningen, samt av allmänna avtalsrättsliga 

principer.250 Det ställs inga krav på hur hävningsförklaringen ska genomföras, utan i regel 

kan en förklaring om att fullbordan kommer att utebli bedömas utgöra en hävningsförkla-

ring.251 Det är följaktligen inte omöjligt, om än inte troligt, att det kan förekomma situat-

                                                
247 Se avsnitt 4.2.1.  
248 Se avsnitt 2.2.1 
249 Se bl.a. Ramberg & Ramberg, s. 230 f.  
250 Se 29 och 39 §§ KöpL. Ramberg anger att ”I avsaknad av sådant lagstöd gäller antagligen enligt allmänna 
avtalsrättsliga principer ett krav hävningsförklaring...” med referens till köplagens 29 och 39 §§, CISG Art. 26 
och 49, PECL 9:303 och UNIDROIT Principles Art. 7.3.2. Se Ramberg & Ramberg, s. 230 f. Jmf. med Ram-
berg & Herre, s. 185.   
251 Se Ramberg & Herre, s. 181 
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ioner vid vilka missförstånd angående en parts avsikt att häva och avge hävningsförklaring 

uppstår. Att en part genom hävningsförklaringen förmedlar sin avsikt att häva avtalet till 

motparten får emellertid anses utgöra det som skiljer en faktisk hävning från det som är att 

bedöma som enbart ett hot om hävning i förhandlingspsykologiskt syfte. Även om ett hot 

om hävning kan ge psykologiska fördelar genom att fungera som ett verktyg för att före-

bygga att avtalsbrott begås, är ett hot ur ett rättsligt perspektiv betydelselöst såvida det inte 

föreligger någon substans i hotet, det vill säga såvida inte parten faktiskt är berättigad att 

häva avtalet.  

4.3 Hävningsinstitutet i förhållande till andra rättsföljder  
Hävningsinstitutet bör skiljas från andra liknande rättsföljder. Hävningsrätten skiljer sig 

från rätten att säga upp ett bestående avtal, vilket kan göras oaktat av motpartens hand-

lande.252 Hävningsrätten skiljer sig även från frånträdande av ett avtal vars uppfyllelse vore 

”meningslöst eller orimligt betungande och detta inte kan lastas motparten eller faller inom 

dennes riskansvar”.253 Därutöver bör hävning av avtal skiljas från att ett avtal ogiltigförkla-

ras, vilket enbart kan ske ifall en ogiltighetsgrund föreligger.254 Typiska ogiltighetsgrunder 

är att avtalet ingåtts genom tvång eller svek, att en av parterna har bristande rättshandlings-

förmåga eller att avtalsinnehållet är otillåtet.255 Ogiltighet får, liksom hävning, till resultat 

att parternas prestationsskyldighet upphör.256 Däremot innebär ogiltighet i regel att redan 

utförda prestationer återgås och att en part har rätt till ersättning för det negativa kontrakts-

intresset, medan prestationer vid hävning återgår enbart om en part begär det och medför att 

en part kan ha rätt till ersättning för det positiva kontraktsintresset.257 Det kan förekomma 

att samma sakförhållande utgör såväl ogiltighetsgrund som grund för att häva avtalet och 

det har framförts att hävningsreglerna i en dylik situation har företräde framför ogiltighets-

reglerna.258 Även om hävningsreglerna är gynnsamma mot den hävande parten, kan det i 

vissa fall vara önskvärt att ogiltighetsförklara avtalet för att uppnå effekten av att ett avtal 

aldrig ingåtts, exempelvis av skattemässiga skäl eller på grund av accessoriska avtal.259 

 

                                                
252 Ingvarsson, Ogiltighet och rättsföljd, s. 43 ff. 
253 Christensen, s. 4.  
254 Se Ingvarsson, s. 43 ff. 
255 Ingvarsson, s. 45. 
256 Ingvarsson, s. 81. 
257 Ibid  
258 Ingvarsson, s. 82 f.  
259 Ingvarsson, s. 84.  



   
 
 

58 

Därtill bör hävningsrätt skiljas från andra fall där avtal åsidosätts eller jämkas, såsom ex-

empelvis vid ändrade förhållanden.260 Doktrinen om ändrade förhållanden utgår från den 

avtalsrättsliga huvudregeln att vardera parten står risken för att framtida händelseutveckling 

blir oförmånlig, men grundas på uppfattningen att ett sådant strikt upprätthållande av av-

talsbundenheten inte är undantagslöst tillämplig.261 Doktrinen om ändrade förhållanden 

förespråkar att det inte rimligt att en avtalspart är tvungen att uppfylla ett avtalslöfte under 

alla omständigheter, oavsett vad som inträffat efter att avtalslöftet givits och att det därmed 

bör föreligga undantag från principen om avtalsbundenheten.262 Ramberg anknyter undan-

tagsregeln till generalklausulen i avtalslagens 36 §, enligt vilken avtalsvillkor som på grund 

av senare inträffade förhållanden framstår som oskäliga, kan jämkas eller åsidosättas. Ge-

neralklausulen, som är av tvingande karaktär, medför att parterna vid aktiebolagsförvärv 

riskerar att avtalet jämkas i det fall förvärvet blir föremål för prövning.263 

  

                                                
260 Se Ramberg & Ramberg, s. 186. 36 § AvtL. tillåter jämkning av avtal som getts ett för ensidigt innehåll 
jämka eller bortse från oskäliga avtalsvillkor.  ”Ett avtal som är alltför obalanserat, där endera parten genom 
ett otillbörligt övertag lyckats ta större delen av kakan, kan således ändras helt eller delvis.” Sevenius, s. 346. 
261 Ramberg & Ramberg anger att ”vardera avtalsparten själv bär risken för att den framtida händelseutveckl-
ingen blir oförmånlig”, se Ramberg & Ramberg, s. 184. 
262 Det har bland annat angetts att de ändrade omständigheterna ska ha medfört ”att avtalets uppfyllelse i den 
nya situationen inte längre omfattas av det ursprungliga samtalsunderlaget” eller att det kan anses ha ”uppstått 
ett helt annat avtal än vad parterna ursprungligen tänkt sig” Ramberg & Ramberg, s. 184. 
263 Sevenius, s. 346.  
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5 Hävningsrätt vid aktiebolagsförvärv 

5.1 Inledning 
I det följande behandlas först hävningsrätt vid aktiebolagsförvärv utifrån avtalsbrott vid 

icke-uppfyllda uppfyllelseförpliktelser, vilket främst tar sikte på hävningsrätt vid motpar-

tens dröjsmål. Därefter behandlas hävningsrätten vid avtalsbrott till följd av icke-uppfyllda 

garantiförpliktelser, dels vid garantibrister men även till följd av andra garantiförpliktelser 

och abstrakt standard. Avslutningsvis behandlas hävningsrätt till följd av utebliven uppfyl-

lelse av avtalsvillkoren conditions precedent, closing deliverables och covenants.  

5.2 Hävningsrätt vid icke-uppfyllda uppfyllelseförpliktelser   

5.2.1 Säljarens hävningsrätt vid köparens betalningsdröjsmål  

5.2.1.1 Allmänna köprättsliga regler  

Enligt allmänna köprättsliga regler får säljaren häva avtalet vid köparens betalningsdröjs-

mål, ifall dröjsmålet utgör ett väsentligt avtalsbrott.264 Hävningsgrunden vid köparens be-

talningsdröjsmål skiljer således från de övriga hävningsreglerna i köplagen på så vis att den 

anger att hävning är berättigat vid ett väsentligt avtalsbrott och inte vid ”avtalsbrott av vä-

sentlig betydelse”.265 Formuleringen anses visa på att betalningsdröjsmålets betydelse i 

första hand ska bedömas objektivt och utan beaktande av individuella omständigheter vid 

den specifika transaktionen.266 Till skillnad från vad som gäller vid hävning med anledning 

av säljarens dröjsmål, ställer köplagens hävningsregler vid köparens betalningsdröjsmål 

således inget krav på att köparen ska ha haft insikt om avtalsbrottets väsentliga betydelse 

för säljaren.267  

 

De köprättsliga reglerna anger även att säljaren får bevilja köparen en tilläggstid inom vil-

ken köparen måste uppfylla sin betalningsförpliktelse.268 Beviljar säljaren köparen en till-

läggstid får säljaren inte häva avtalet under denna period, men om köparen inte betalar 

                                                
264 Säljarens hävningsrätt till följd av köparens betalningsdröjsmål framgår av 54 § KöpL.  
265 Jmf. säljarens hävningsrätt till följd av köparens betalningsdröjsmål i 54 § KöpL. med köparens hävnings-
rätt vid säljarens dröjsmål och vid fel i 25 respektive 39 §§ KöpL, samt med säljarens hävningsrätt vid köpa-
rens bristande medverkan i 55 § KöpL 
266 Se Ramberg & Herre, s. 139 f. 
267 54 § KöpL. 
268 Ramberg & Herre, s. 140. 
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inom tilläggsperioden har säljaren rätt att häva avtalet när tilläggstiden gått ut.269 Vidare 

gäller enligt allmänna köprättsliga regler att säljarens hävningsrätt går förlorad i det fall 

avtalsföremålet kommit i köparens besittning.270  

5.2.1.2 Hävningsrättsbedömningen vid aktiebolagsförvärv 

En köpare som är i betalningsdröjsmål vid aktiebolagsförvärv, det vill säga en köpare som 

inte kan erlägga köpeskillingen vid tillträdesdagen,271 riskerar att säljaren får rätt att häva 

avtalet. En tillämpning av den allmänna köprättens regler innebär att frågan man bör ställa 

sig för att avgöra om betalningsdröjsmålet utgör en hävningsgrund, är när ett betalnings-

dröjsmål objektivt sett anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott. Frågan är emellertid hur en 

dylik objektiv bedömning ska ske i praktiken; varje betalningsdröjsmål kan onekligen anses 

utgöra ett väsentligt avtalsbrott, men det är samtidigt omöjligt att uppställa en ”objektiv” 

given tidsrymd för när ett betalningsdröjsmål är att bedöma som ett väsentligt avtalsbrott. 

Tanken med en objektiv bedömning är visserligen god, men en dylik bedömning riskerar 

alltså att bli synnerligen osmidig om inte de specifika omständigheterna vid varje unik 

transaktion kan vägas in. Jag är av åsikten att de specifika omständigheterna bör vägas in i 

väsentlighetsbedömningen, så att betalningsdröjsmålet kan bedömas utgöra en hävnings-

grund även i de fall betalningsdröjsmålets väsentliga betydelse för säljaren föranleds av 

specifika omständigheter på säljarens sida. Ett dylikt angreppssätt kräver emellertid att ett 

insiktskrav uppställs, det vill säga ett krav på att köparen innan eller vid avtalsunderteck-

nandet insåg eller borde ha insett att betalningsdröjsmålet var av väsentlig betydelse för 

säljaren, för att betalningsdröjsmålet ska bedömas som väsentligt.272 Med en sådan bedöm-

ningsmetod kan således säljaren anses ha hävningsrätt till följd av köparens betalnings-

dröjsmål, som är av väsentlig betydelse för säljaren, även om den väsentliga betydelsen 

föranleds av specifika omständigheter på säljarens sida; dock under förutsättningen att kö-

paren insåg eller i vart fall borde ha insett att betalningsdröjsmålet på grund av de specifika 

omständigheterna var av väsentlig betydelse för säljaren.  

 

Vidare så torde vid aktiebolagsförvärv, såsom vid den allmänna köprätten, gälla att de 

bakomliggande omständigheterna för köparens betalningsdröjsmål inte tas med i beaktande, 

såvida det inte handlar om förhållanden av force majeure-karaktär som köparen inte kan 
                                                
269 Ibid.  
270 Ibid. 
271 Se avsnitt 3.2.2.  
272 Se avsnitt 4.2.2. 
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anses ha behövt förvänta sig.273 Detta innebär att exempelvis omständigheten att betal-

ningsdröjsmålet föranleds av att köparens förhandlingar med en finansiär drar ut på tiden, i 

regel lämnas obeaktad, även om dröjsmålet i fråga beror på att finansiären i sista minuten 

satt sig på tvären.  

5.2.1.3 Hävningsrätten och beviljande av tilläggstid ur säljarens perspektiv   

Även om säljaren anses ha hävningsrätt behöver det inte nödvändigtvis innebära att säljaren 

utnyttjar möjligheten att häva, utan det vanligaste torde vara att säljaren i detta stadie väljer 

att senarelägga den planerade tillträdesdagen, vilket i princip innebär att – för att använda 

köprättslig terminologi – säljaren beviljar köparen en tilläggstid.274 I det fall parterna kom-

mer överens om att senarelägga tillträdesdagen för att köparen ska kunna färdigställa finan-

sieringen, borde säljaren, i enlighet med de köprättsliga reglerna om tilläggstid, inte ha rätt 

att häva avtalet under tiden fram till det nya tillträdesdatumet. Det torde även framgå av 

lojalitetsplikten och rent sunt förnuft att säljaren inte i ena stunden kan bevilja en köpare i 

betalningsdröjsmål en tilläggstid, för att i nästa stund ångra sig och kräva att avtalet hävs på 

grund av dröjsmålet.  

 

Att på detta sätt bevilja köparen en tilläggstid kan ur säljarens perspektiv vara mer förmån-

ligt än att häva avtalet, eftersom en hävning innebär att alla de kostnader säljaren lagt på 

förvärvet går om intet.275 Säljarens situation ser emellertid olika ut beroende på hur parter-

nas situationer var från början. Är det exempelvis köparen som initierat köpet genom att ha 

kontaktat säljaren och erbjudit denna ett pris för målföretaget, är det troligt att säljaren inte 

har någon annan potentiell köpare att vända sig till, utan troligtvis står säljarens inför alter-

nativen att endera möjliggöra förvärvet genom att bevilja köparen en tilläggstid eller att 

frångå förvärvsplanerna och fortsätta med ägandeskapet av målföretaget som förut. I det 

fall säljaren fortfarande är intresserad av att sälja företaget till det pris köparen erbjudit, så 

torde det naturliga vara att säljaren i en dylik situation beviljar köparen en tilläggstid för att 

färdigställa finansieringen av köpeskillingen. Är det däremot säljaren som initierat köpet 

och bedrivit en budprocess där den nu aktuella köparen utgjort den mest lämpliga köparen, 

finns det en risk att säljaren kan fördra att häva avtalet för att istället kontakta den köpare 

som varit näst mest lämplig. Alternativet förutsätter givetvis att denna köpare fortfarande är 
                                                
273 Force majeure-liknande omständigheter torde i regel falla in under doktrin om ändrade förhållanden och 
således föranleda ogiltighet och inte hävningsrätt, se avsnitt 4.3.  
274 Se avsnitt 5.2.1.1. 
275 Se avsnitt 4.3. 
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intresserad av att köpa målföretaget och även står i beredskap att på relativt kort tid sätta sig 

in i köparrollen igen. 

5.2.1.4 Förlust av hävningsrätten  

I det fall säljaren väljer att fullfölja sina förpliktelser vid tillträdet och överlämna aktierna, 

trots säljarens oförmåga att erlägga köpeskillingen, uppstår frågan ifall säljaren kan anses 

ha förlorat sin rätt att häva avtalet såsom de köprättsliga reglerna förespråkar.276 Det faktum 

att aktierna överlåts och att även andra nödvändiga praktikaliteter ordnas,277 medför att kö-

paren i princip kan överta kontrollen av målföretaget. Att säljaren på följande vis bereder 

köparen tillträde, trots att köparen inte erlagt köpeskillingen, skulle enligt allmänna avtals-

rättsliga principer kunna bedömas som att säljaren accepterar köparens betalningsdröjsmål 

och därmed även avsagt sig sin hävningsrätt till följd av detsamma.278 Ett dylikt förfarande 

medför i regel alltid komplicerande omständigheter vad gäller säljarens möjligheter att häva 

avtalet; inte enbart är det praktiskt sett mer komplicerat och i vissa fall inte ens möjligt att 

häva avtalet efter att köparen beretts tillträde av målföretaget, utan i enlighet med allmänna 

köprättsliga reglerna och allmänna avtalsrättsliga principer kan säljaren anses ha godtagit 

dröjsmålet och på så vis förlorat rätten att häva avtalet. En säljare bör således undvika att 

överlämna aktierna innan betalningen erhållits och, i den mån det är möjligt, säkerställa sin 

hävningsrätt i aktieöverlåtelseavtalet.279 

5.2.2 Köparens hävningsrätt vid säljarens dröjsmål  

5.2.2.1 Allmänna köprättsliga regler  

Enligt köplagens regler har köparen rätt att häva avtalet i det fall säljarens dröjsmål konsti-

tuerar ett avtalsbrott av väsentlig betydelse för köparen.280 Av förarbeten framgår att vä-

sentlighetsbedömning vid säljarens dröjsmål ska ske med utgångspunkt i om dröjsmålet ur 

ett objektivt perspektiv kan anses ha varit av väsentlig betydelse för köparen.281 Därutöver 

kräver köplagen att säljaren ska ha haft insikt om dröjsmålets väsentliga betydelse för köpa-

                                                
276 Det aktuella lagrummet i frågan är 54 § KöpL. Vid aktiebolagsförvärv kan besittningsövergången jämstäl-
las med att de fysiska aktiebreven överlämnats till köparen vid tillträdet, det vill säga den ”medelbara besitt-
ningen”.  
277 Exempelvis köparens firmateckningsrätt. 
278 Principen om konkludent handlande, vilken innebär att en part kan anses bunden genom tyst accept eller 
underförstådd viljeförklaring, se bl.a. Ramberg & Ramberg, s. 108 f. samt Adlercreutz & Gorton, s. 79.   
279 Detta är även den slutsats som Forssman kommer fram till, emellertid utan att behandla vilka alternativa 
grunder till 54 § KöpL., Forssman, s. 185. 
280 25 § 1 st. KöpL.  
281 Prop. 1988/89:76, s. 104. 
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ren, vilket innebär att hävningsrätt inte föreligger ifall dröjsmålets väsentliga betydelse för-

anleds av speciella förhållanden som säljaren inte haft och inte heller borde ha haft vetskap 

om.282 Härtill tillkommer att det, såsom vid säljarens hävningsrätt vid köparens betalnings-

förpliktelse, inte tas hänsyn till den eller de bakomliggande anledningarna till säljarens 

dröjsmål.283 

5.2.2.2 Hävningsrättsbedömningen vid aktiebolagsförvärv 

För de förpliktelser åliggande säljaren som är anknutna till tillträdesdagen,284 utmynnar 

väsentlighetsbedömningen ofta i frågan huruvida det är av väsentlig betydelsen för köparen 

att tillträdet genomförs på den planerade tillträdesdagen eller inte. Ponera att säljaren är i 

dröjsmål med upprättandet av firmateckningsrätten, vilket innebär att köparen inte har möj-

lighet att i praktiken tillträda målföretaget. Bedömningen av dröjsmålets väsentliga bety-

delse för köparen tar sig således formen av en bedömning av huruvida det är av väsentlig 

betydelse för köparen att tillträdet genomförs på den planerade tillträdesdagen. Detta gäller 

emellertid inte för varje förpliktelse vars uppfyllelse är anknuten till tillträdesdagen, utan 

ifall säljaren exempelvis är i dröjsmål med att överlåta pantbreven till köparen, är det möj-

ligt att parterna ändock kan fullgöra tillträdet och reglera överlåtande av pantbreven i till-

trädespromemorian. Bedömningen av dröjsmålets väsentliga betydelse blir i ett dylikt fall 

istället huruvida det är av väsentlig betydelse för köparen att pantbreven överlåts vid tillträ-

det och inte i ett senare skede. Det är på så vis möjligt att uppställa en huvudregel innebä-

rande att väsentlighetsbedömningen av säljarens dröjsmål gällande förpliktelser, som är 

anknutna till tillträdesdagen och vars icke-uppfyllande medför att tillträdet inte kan genom-

föras på den planerade tillträdesdagen, utmynnar i frågan huruvida det är av väsentlig bety-

delse för köparen att tillträdet genomförs på den planerade tillträdesdagen. De av säljarens 

förpliktelser vars uppfyllande är anknutet till tillträdesdagen bör däremot hållas isär från de 

förpliktelser vars uppfyllande är angivna som tillträdesvillkor i aktieöverlåtelseavtalet.285  

 

I enlighet med de köprättsliga reglerna görs väsentlighetsbedömningen i första hand utgå-

ende från köparens perspektiv, men i andra hand krävs även att säljaren ska ha eller borde 

                                                
282 Jmf. Prop. 1988/89:76, s. 104. 
283 I propositionen anges: ”Hävningsrätten är oberoende av om säljaren varit vållande eller inte. Att säljaren 
hade en i och för sig fullgod ursäkt för förseningen inverkar alltså inte.”, Prop. 1988/89:76, s. 104. 
284 Avsnitt 3.2.2.  
285 Se vidare om hävningsrätt vid tillträdesvillkor i 5.4.1 
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ha insett dröjsmålets väsentliga betydelse.286 Insiktskravet innebär att det krävs mer än en 

bakomliggande anledning som medför att fullföljande av tillträdet på den planerade dagen 

är av betydelse för köparen; det krävs även att köparen på något vis kommunicerat denna 

anledning till säljaren eller att anledningen på annat sätt ska ha framgått för säljaren, så att 

denna insåg eller i vart fall borde ha insett dröjsmålets väsentliga betydelse för köparen.287 

 

Insiktskravet innebär således att säljaren redan under förhandlingsprocessen, eller i vart fall 

vid avtalsundertecknandet, bör ha insett den väsentliga betydelsen av dröjsmålet i fråga.288 

Köparen kan på så vis anses ha hävningsrätt i det fall denna redan i ett tidigt skede, det vill 

säga innan avtalsundertecknandet, meddelat säljaren om exempelvis ett bakomliggande 

syfte med köpet, vars uppfyllelse är beroende av att köpet genomförs i tid, och säljarens 

dröjsmål innebär att tillträdet förskjuts så att syftet inte längre kan uppfylls. Ponera att kö-

paren kontaktar säljaren för att få förvärva målföretaget i syfte att använda företaget vid ett 

specifikt projekt som startar vid en viss tidpunkt och att detta även framgår för säljaren. 

Anta vidare att säljaren kommer i dröjsmål, vilket medför att tillträdet inte fullföljs i tid 

innan projektet påbörjats, med andra ord att köparens syfte med förvärvet på så vis går om 

intet. Säljaren får i ett dylikt fall anses ha haft insikt om dröjsmålets väsentliga betydelse 

för köparen och köparen får därmed anses ha rätt att häva aktieöverlåtelseavtalet till följd 

av detta.  

5.3 Hävningsrätt till följd av fel/ icke-uppfyllda garantiförpliktelser  

5.3.1 Allmänna köprättsliga regler gällande hävningsrätt vid fel 
Enligt de allmänna köprättsliga reglerna har köparen rätt att häva avtalet till följd av fel 

som är av väsentlig betydelse för köparen om säljaren insåg eller borde ha insett detta.289 I 

förarbeten anges att väsentlighetsbedömningen bör utgå från en bedömning av vad som 

med beaktande av den enskilde köparens förutsättningar i fallet framstår som ett väsentligt 

avtalsbrott.290 Den allmänna köprättens felregler anger således att även fel som för andra 

köpare skulle förefalla som av mindre betydelse, kan anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott 

                                                
286 Se avsnitt 4.2.1. 
287 Exempelvis anger Hultmark att säljaren vid aktieköp ska anses ha haft insikt om dröjsmålets väsentliga 
betydelse i det fall dröjsmålet innebär att köparen går miste om möjlighet att delta i bolagsstämma eller om 
utlysning av extra bolagsstämma fördröjs på grund av dröjsmålet, Hultmark s. 68. 
288 Se om insiktskravet i avsnitt 4.2.2. 
289 39 § KöpL.  
290 Prop. 1988/89:76, s. 134. 
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till följd av en köpares specifika förutsättningar och förväntningar. Vidare anges att ett av-

talsbrott generellt sett kan anses vara av väsentlig betydelse för köparen ”om det berövar 

honom den huvudsakliga nyttan av vad han hade anledning att vänta sig av avtalet.”291 För-

arbeten förespråkar även att en helhetsbedömning av avtalsbrottets betydelse för köparen 

bör göras, genom vilken hänsyn bör tas till köparens möjlighet att få felet rättat eller komp-

enserat genom övriga påföljder.292 

5.3.2 Köparens hävningsrätt till följd av säljarens garantibrister 

5.3.2.1 Parternas incitament till hävning vid garantibrist 

Parterna reglerar i regel de påföljder som blir aktuella vid garantibrister i aktieöverlåtelse-

avtalet, varvid det vanligaste är att parterna använder sig av olika ersättningsvillkor.293 I 

praktiken följer således påföljdsfrågan vid garantibrister vid aktiebolagsförvärv den all-

männa köprättens logik vid fel; nämligen att det i första hand bör vara fråga om att köparen 

kompenseras för garantibristen.294 Det är emellertid möjligt att tänka sig situationer när en 

garantibrist är så pass omfattande att det ur säljarens perspektiv inte skulle anses önskvärt 

att söka en lösa frågan genom en kompensation - i det fall parterna tecknat en M& A för-

säkring ligger emellertid ersättningsfrågan inte på säljarens bord, utan på försäkringsgiva-

rens, vilket innebär att säljaren vid en försäkrad transaktion saknar dylikt incitament att 

fördra hävning framför ersättning.295 Ur köparens perspektiv, får en kompensation av ga-

rantibristen i regel vara att fördra framför hävning, vilket innebär att hävning främst blir 

aktuellt i det fall det är fråga om en garantibrist som är av ekonomiskt oersättlig väsentlig 

betydelse för köparen.  

5.3.2.2. Hävningsrättsbedömning med vägledning av allmänna köprättsliga principer  

I det fall parterna inte i avtalet reglerat hävningsrätten till följd av garantibrister, bör i regel 

köparen kunna anses ha hävningsrätt till följd av garantibrister med vägledning av de all-

männa köprättsliga reglerna gällande köparens hävningsrätt till följd av fel.296 Utgångs-

punkten blir på så vis att köparen kan anses ha hävningsrätt i det fall garantibristen är av 

                                                
291 Ibid.  
292 Ibid.  
293 Forssman, s. 125. 
294 Se avsnitt 5.3.1. 
295 Vidare behandling av ersättning ligger utanför uppsatsens ämnesområde, men för vidare studier hänvisas 
till Forssman, s. 124 ff. samt till Henriette Fornas Minerskjölds examensarbete, i vilken dessutom de intres-
santa frågorna angående försäkringsgivarens regressrätt på säljaren behandlas, se M&A - Försäkringar – med 
fokus på försäkringsgivarens regressrätt.  
296 Se avsnitt 5.3.1. 
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väsentligt betydelse för köparen, vilket säljaren insåg eller borde ha insett. Väsentlighets-

bedömningen bör, såsom enligt de allmänna köprättsliga reglerna, ta i beaktande de speci-

fika förutsättningar för den enskilda köparen som medför att garantibristen i fråga är av 

väsentlig betydelse.297 Detta innebär att väsentlighetsbedömningen bör göras från fall till 

fall. I det fall exempelvis en garantibrist föreligger till följd av att ett kundföretag sagt upp 

sitt avtal med målföretaget, bör väsentlighetsbedömningen utgå från huruvida det kan anses 

föreligga speciella omständigheter som föranleder att garantibristen för den enskilda köpa-

ren i förvärvet är av väsentlig betydelse. I praktiken torde det främst bli fråga om en häv-

ningsrätt för köparen i det fall kunden är av ekonomisk oersättlig väsentlig betydelse för 

köparen, exempelvis med anledning av affärsmässiga nätverk, och det på så vis inte är möj-

ligt för säljaren att ekonomiskt kompensera köparen för garantibristen. Här tillkommer att 

lagstiftaren i allmänna köprättsliga fall öppnat för möjligheten att göra en sammanlagd vä-

sentlighetsbedömning i det fall exempelvis både fel och dröjsmål föreligger.298 Utöver den 

väsentliga betydelsen bör emellertid även insiktskravet uppfyllas på så vis att säljaren redan 

vid avtalsundertecknandet insåg eller borde ha insett att garantibristen i fråga var av väsent-

lig betydelse för köparen.299 Detta innebär att säljaren de facto bör ha varit medveten eller i 

vart fall borde ha varit medveten, om de specifika förutsättningar som föranleder garanti-

bristens väsentliga betydelse för köparen.   

5.3.3 Köparens hävningsrätt till följd av andra garantiförpliktelser än garan-

tier 

Det har tidigare framgått att avtalsbrott kan anses föreligga med anledning av att säljaren 

inte uppfyllt garantiförpliktelser, som visserligen inte framgår av aktieöverlåtelseavtalet, 

men icke desto mindre anses utgöra abstrakt standard genom att föranleda en befogad för-

väntning på köparens sida.300 I NJA 1991 s. 808301 blev inte hävning aktuellt, eftersom HD 

följde den åberopade partens första yrkande gällande prisavdrag.302 I NJA1936 s. 737,303 

där säljaren inte upplyst köparen om det indragna tillståndet som hade stor inverkan på mål-

företagets vinstmöjligheter, ansåg emellertid HD att hävningsrätt förelåg.304 HD grundade 

                                                
297 Se avsnitt 5.3.1. 
298 Se avsnitt 4.2.1. 
299 Se avsnitt 4.2.1. 
300 Se avsnitt 3.3.4.2, 3.3.4.3 och 3.3.4.4. 
301 Se avsnitt 3.3.4.4. 
302 Se HDs domskäl och domslut i NJA1936 s. 737. 
303 Se avsnitt 2.4.3. 
304 Se HDs domslut i NJA1936 s. 737. 
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emellertid köparens hävningsrätt på att säljarens bristande upplysningsplikt var i strid med 

avtalslagens regler om tro och heder och inte på säljarens bristande upplysningsplikt per 

se.305 HDs val att grunda hävningsrätten på avtalslagens ogiltighetsregler är visserligen in-

tressant, men torde inte utgöra lämplig grund för en djupare tolkning av hävningsrätten till 

följd av säljarens bristande upplysningsplikt eller till följd av avvikelser från köparens be-

fogade förväntningar om att rådighetsfel inte förelåg.  

 

I rättsfallet Erlson Precision Holdings Ltd v Hampson Industries plc,306 där säljaren under-

lät att informera kunden om att målföretagets största kund meddelat att de valt att byta leve-

rantör, grundades köparens rätt att frångå avtalet på att säljaren underlåtit att korrigera den 

information som delgetts köparen och som senare visade sig felaktig, vilket ansågs utgöra 

fraudulent misrepresentation.307 Väsentlighetsbedömningen av avtalsbrottet tog sig uttryck 

i att försäljningen till kund som motsvarat 34 % av målföretagets totala omsättning, medan 

säljaren ansetts vårdslös, eftersom han varit i upprepade diskussioner med kunden och 

alltså endera delgett uppgifterna i med uppsåt, utan tro på sanningsvärdet eller vårdslöst 

genom att säljaren varit likgiltig till informationens korrekthet.308  

 

Det saknas prejudikatfall i svensk rätt, men med bakgrund av skiljedomen från den 15e 

december 2006, vilken ger uttryck för principen att köparen kan befogat förvänta sig att 

målföretagets årsredovisning upprättats i enlighet med god redovisningssed, torde en lik-

nande situation bedömas på liknande sätt enligt svensk rätt.309 Väsentlighetsbedömningen 

går knappast att fastställa till att försäljningen till en viss kund ska representera en på för-

hand bestämd procentantal av målföretagets totala omsättning, men rättsfallet ger i vart fall 

vägledning om att en dylik väsentlighetsbedömning med utgångspunkt i kundens försälj-

ningsprocentandel i målföretagets omsättning är möjlig. Vid väsentlighetsbedömningen i 

svensk rätt borde tillkomma att hänsyn tas till huruvida säljaren insåg eller borde ha insett 

att bortfallet av den specifika köparen är av väsentlig betydelse för köparen.310  

                                                
305 Se HDs domskäl i NJA1936 s. 737. 
306 Se avsnitt 3.3.4.4. 
307 ”The decision makes its clear that no amount of exclusion clauses or other boilperplate provisions can 
protect a seller in a case of fraudulent misrepresentation.”, The perils of fraudulent misrepresentation in M&A 
transactions. 
308 Se David v Goliath, New Law Journal, July 2011 och The perils of fraudulent misrepresentation in M&A 
transactions, December 2011. 
309 Skiljedom 15 december 2006 
310 Se avsnitt 5.3.1 samt 4.2.2. 
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Det bör även anges att det är vanligt förekommande att parterna inkluderar ett så kallat 

MAC villkor i aktieöverlåtelseavtalet, vars syfte är att ge köparen rätt att häva förvärvet vid 

väsentligt negativa förändringar.311 Till skillnad från force majeure, som enbart berör om-

ständigheter som försvårar genomförandet av en prestation, inkluderar MAC-villkoren om-

ständigheter som sänker värdet av målföretaget.312 Rent hypotetiskt skulle ett MAC villkor 

kunna omfatta omständigheten att en kund till målföretaget sagt upp sitt leveransavtal efter 

avtalsundertecknandet, eftersom det i vissa fall kan innebära en väsentlig försämring av 

målföretagets vinstmöjligheter. En dylik härledning innebär emellertid flera osäkerheter 

och det torde i regel förutsätta att det ligger särskilda förutsättningar i det enskilda fallet för 

att ett kundbortfall ska anses vara omfattadj av MAC villkoret, vilket ursprungligen är äm-

nat för force majeure-liknande situationer.313 

5.4 Hävningsrätt vid conditions precedent, closing deliverable och cove-

nant 

5.4.1 Parternas hävningsrätt till följd av icke-uppfylld conditions precedent 
Ett tillträdesvillkor är alltid, förutsatt att det lever upp till sin benämning, anknutet till en 

hävningsrätt och innebär på så vis att parterna har rätt att häva aktieöverlåtelseavtalet ifall 

omständigheterna i tillträdesvillkoret inte uppfylls.314 Bedömningen av ifall hävningsrätt 

föreligger till följd av ett icke-uppfyllt tillträdesvillkor är således ofta enkel, eftersom det 

sällan råder några tvetydigheter om huruvida omständigheterna är uppfyllda eller inte och 

en väsentlighetsbedömning inte behöver göras.315 I praktiken kan emellertid viss svårighet 

uppstå i det fall parterna inte i tillträdesvillkoret reglerat ett sista datum för uppfyllande av 

omständigheterna i villkoret. Som tidigare nämnts anges ofta godkännande av konkurrens-

myndigheterna som ett tillträdesvillkor och i det fall utfallet vid en dylik konkurrenspröv-

ning dröjer, innebär det att parterna kan hamna i en situation där transaktionsprocessen inte 

kan gå framåt.  

 

                                                
311 Se om MAC villkor i Sevenius, s. 132 och 358 f. 
312 Ibid. 
313 Det har även framhållits att MAC villkoret i praktiken inte åberopas i sitt ursprungliga syfte, utan snarare 
innehar en funktion som en omförhandlingsklausul Elken s. 4, Wolff & Moore, Credit Market Turnoil and the 
Potential Effect on MAC Provision, s. 9. 
314 Jmf. exempel på avtalsskrivning i Forssman, s. 184. 
315 Forssman, s. 183 
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För att undvika att icke-uppfyllandet av en förpliktelse blir föremål för den till tillträdes-

villkoret anknutna hävningsrätten som sker utan väsentlighetsbedömning, bör parterna und-

vika att tilldela förpliktelser, vars uppfyllande är anknutet till tillträdet, karaktären av ett 

tillträdesvillkor och på så vis tillåta hävningsfrågan vid icke-uppfyllandet av förpliktelsen 

att bli föremål för en väsentlighetsbedömning av dröjsmålets betydelse för motparten.316 

Den bakomliggande tanken är att parterna bör undvika att i tillträdesvillkoret skriva in om-

ständigheter som den ena parten ensidigt rår över, eftersom detta i praktiken ger motparten 

en option att förvärva aktiebolaget.317 Frågan har emellertid prövats av Svea Hovrätt gäl-

lande en fastighetsöverlåtelse, där hovrätten fann att köparen, som aktivt handlat för att ett 

lånelöfte skulle dras tillbaka, inte kunde nyttja hävningsrätten i tillträdesvillkoret vari 

angavs att köparens lån utgjorde ett villkor för fastighetsöverlåtelsens fullbordan.318 Dokt-

rin på området hänvisar till lojalitetsplikten, vilken anses innefatta en skyldighet för en part 

att på alla sätt bidra till transaktionens fullbordan och vilket på så vis förhindrar att en part 

på ett liknande sätt motarbetar uppfyllandet av ett tillträdesvillkor.319  

 

Parterna har således i regel hävningsrätt till följd av ett icke-uppfyllt tillträdesvillkor, såvida 

inte den part som önskar häva avtalet själv förhindrat uppfyllandet av tillträdesvillkoret, 

vilket i enlighet med parternas lojalitetsplikt samt utfallet i fastighetsöverlåtelsefallet vid 

Svea Hovrätt, föranleder att denna part kan anses sakna rätt att häva avtalet till följd av till-

trädesvillkoret.320  

5.4.2 Parternas hävningsrätt till följd av icke-uppfylld closing deliverable  
Tillträdesåtgärder är, såsom tillträdesvillkoret, i regel anknutet till en hävningsrätt, men till 

skillnad från tillträdesvillkoret behöver en väsentlighetsbedömning göras.321 Vid tillträde-

såtgärder bör på så vis en väsentlighetsbedömning göras i enlighet med, för säljarens del, 

väsentlighetsbedömningen i avsnittet 5.2.1.2. och för köparens del, bedömningen i avsnittet 

5.2.2.2.  

                                                
316 Se avsnitt 5.2.2.2. 
317 Se avsnitt 2.3.4.2. 
318 Svea Hovrätt T362-09 där köparna ansågs skadeståndsskyldiga till följd av att de frånträtt fastighetsöverlå-
telseavtal på grund av att de nekats lån av banken.  
319 Se Forssman, som även hänvisar till norsk doktrin på området, Forssman s.185 f. Se om lojalitetsplikten 
vid aktiebolagsförvärv i avsnitt 2.4.1. 
320 En part som i en dylik situation påstår sig häva avtalet, begår således ett avtalsbrott för vilket denna riske-
rar att hållas ersättningsskyldighet gentemot motparten i enlighet med Svea Hovrätt T362-09.  
321 Forssman, s. 183. 
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5.4.3 Parternas hävningsrätt till följd av icke-uppfylld covenant 

5.4.3.1 Generellt om hävningsrätt vid covenant 

Covenants är i regel inte anknutna till hävningsrätt i avtalet, utan bedömningen av huruvida 

hävningsrätt föreligger bör göras med vägledning av de allmänna köprättsliga reglerna på 

området. Det faktum att covenants ofta innefattar förpliktelserna som inte är direkt hänför-

liga till själva köpet, medför att det ur ett hävningsrättsligt perspektiv är besvärligt att ar-

gumentera för att ett icke-uppfyllande av avtalsvillkoret utgör ett väsentligt avtalsbrott.322 

Det har även i förarbeten angetts, i samband med behandlingen av säljarens hävningsrätt till 

följd av köparens bristande medverkande enligt 55 § köplagen, att medverkandeförpliktel-

sens karaktär av biförpliktelse påverkar väsentlighetsbedömningen på så vis att köparens 

underlåtenhet ”många gånger” inte kan anses uppfylla väsentlighetskravet och att ett av-

talsbrott i form av bristande medverkan ”i regel” inte anses lika allvarligt som exempelvis 

ett avtalsbrott bestående av bristande betalning.323 Det föreligger emellertid inget hinder för 

att en underlåtenhet att uppfylla en förpliktelse som anges som en covenant ändock bedöms 

utgöra ett väsentligt avtalsbrott. Här tillkommer att det inte enbart är parternas förpliktelse 

att medverka till köpets fullbordan som utgör covenants, utan även säljarens förpliktelse att 

bedriva verksamheten på ett visst sätt kan vara angiven som en operating covenant.324   

5.4.3.2 Väsentlighetsbedömningen vid medverkanförpliktelse 

Vid en covenant innebärande att parterna är skyldiga att medverka till köpets fullbordan,325 

blir frågan huruvida en part kan anses ha hävningsrätt till följd av att motparten brustit i sin 

förpliktelse och inte medverkat till köpets fullbordan. Enligt de allmänna köprättsliga reg-

lerna, närmare bestämt 55 § köplagen, har säljaren hävningsrätt till följd av köparens bris-

tande medverkan till köpet i det fall detta utgör ett avtalsbrott av väsentlig betydelse för 

säljaren, vilket köparen haft insikt eller borde ha haft insikt.326 Även om köplagens 55 § 

inte anses direkt tillämplig på aktieöverlåtelseavtalet, tangerar förarbeten till lagrummet 

några spörsmål som även kan anses vägledande vid en tolkning av parternas medverkanför-

pliktelse vid aktiebolagsförvärv. Som angetts ovan framgår det av förarbeten att köparens 

medverkandeförpliktelse i egenskap av en biförpliktelse, medför att köparens underlåtenhet 

                                                
322 Se avsnitt 2.3.4.1. Se även i förarbeten där Prop. 1988.89/76.  
323 Prop. 1988/89:76, s. 167. 
324 Se avsnitt 2.3.4.1. 
325 Se avsnitt 2.3.1 och 2.3.2. 
326 55 § KöpL. som hänvisar till köparens skyldigheter att medverka till köpet i 50 § 1 st. KöpL. 
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i regel inte anses hävningsgrundande.327 Samma resonemang förefaller även naturligt vid 

aktiebolagsförvärv, särskilt med hänsyn till att parternas medverkanförpliktelse i en co-

venant ofta är formulerad i generella termer för att innefatta ett brett spektrum av förpliktel-

ser för att medverka till köpets fullbordan.328 Det kan således enbart i undantagsfall komma 

i fråga att underlåtenheten av en av dessa förpliktelser är av så pass väsentlig betydelse för 

motparten att det berättigar denna att häva avtalet.  

 

Förarbeten anger emellertid att väsentlighetskravet kan bedömas vara uppfyllt i det fall kö-

parens underlåtenhet att medverka till köpet åsamkat säljaren en ”betydande olägenhet eller 

skada” 329 till följd av att avtalets fullbordan drar ut på tiden.330 Även vid aktiebolagsförvärv 

borde en parts underlåtenhet att medverka till köpets fullbordan, som ger upphov till ett 

betydande skada för motparten, kunna anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott. Vidare torde 

även vid väsentlighetsbedömningen vid aktiebolagsförvärv, i likhet med 55 § köplagen, ett 

insiktskrav uppställas, vilket innebär att den till underlåtenheten skyldige parten vid avtals-

undertecknandet även ska ha eller borde ha insett att underlåtenheten var av väsentlig bety-

delse för motparten.331 Ponera exempelvis att köparen vid ett aktiebolagsförvärv själv 

framkallar ett avslag för sin finansiering av förvärvet eller på annat sätt förorsakar ett 

dröjsmål i processen; i det fall dröjsmålet medför en betydande skada för säljaren och köpa-

ren även insett detta, torde säljaren kunna anses ha hävningsrätt.332 Hävningsrätten, som i 

linje med vad som tidigare angetts bör hållas tämligen strikt, består av flera separata mo-

ment; för det första bör det vara fråga om att köparen ska ha underlåtit att medverka till 

köpets fullbordan, för det andra bör underlåtenheten medföra ett dröjsmål som innebär en 

betydande skada för säljaren och för det tredje bör köparen vid avtalsundertecknandet ha 

haft eller bör ha haft insikt om den väsentliga betydelse för säljaren som underlåtenheten 

skulle medföra.   
                                                
327 Prop. 1988/89:76, s. 167. 
328 Se avsnitt 2.3.4.1, särskilt not 84. 
329 I förarbeten specificeras inte ytterligare vad som avses med ”betydande olägenhet eller skada”, men i linje 
med att propositionen inte ansetts lämplig för en alltför ordagrann tolkning, se avsnitt 1.4.2, är en djupare 
analys av begreppsbestämningen inte aktuell, utan en bedömning av vad som är att se som en ”betydande 
skada” bör göras från transaktion till transaktion. En angränsande fråga är emellertid hur bedömningen av 
”betydande skada” ska förhålla sig till vad parterna i MAC villkor eller andra liknande villkor angett såsom 
”väsentlig skada”, eftersom det är vanligt att parterna i dessa villkor anger ett bestämt penningbelopp. En 
huvudregel torde i vart fall vara att en skada överstigande ett dylikt bestämt penningbelopp i vart fall bör 
anses utgöra ”betydande skada”. 
330 Prop. 1988/89:76, s. 167. 
 331 Se om insiktskravet vid aktiebolagsförvärv 4.2.2. 
332 Här bör emellertid köparens underlåtenhet att medverka till köpets fullbordan skiljas från beteende som 
kan bedömas svikligt eller bedrägligt, vilket faller in under avtalslagens ogiltighetsregler, se avsnitt 4.3. 
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Som tidigare nämnts utformas parternas medverkanförpliktelse ofta i generella termer för 

att på så vis omfatta alla typer av åtgärder som är nödvändiga för förvärvets fullbordan. I 

det fall parterna avtalat att en M&A försäkring ska tecknas av köparen, innebär medver-

kandeförpliktelsen att köparen, genom att förhindra eller försvåra arbetet med försäkringen, 

kan anses brista i sin medverkandeförpliktelse. I det fall tecknandet av M&A försäkringen 

dessutom utgör ett tillträdesvillkor, innebär det att köparen genom att förhindra försäkrings-

teckningsprocessen, anses brista i sin medverkandeförpliktelse, men även kan anses motar-

beta att tillträdesvillkoret uppfylls. Ur ett hävningsrättsperspektiv borde väsentlighetsbe-

dömningen i en dylik situation bli densamma oavsett om den sker utifrån medverkanför-

pliktelsen eller tillträdesvillkoret, men även om dessa skulle skilja sig åt så torde, med väg-

ledning av de allmänna köprättsliga reglerna, en sammanlagd bedömning av avtalsbrottens 

väsentliga betydelse kunna göras i enlighet med vad som framlyfts i den allmänna köprät-

ten.333 Från säljarens synpunkt är det i denna situation mer effektivt att söka hävning av 

aktieöverlåtelseavtalet till följd av tillträdesvillkoret, än till följd av köparens bristande 

medverkanförpliktelse, eftersom tillträdesvillkoret i regel bör vara utformat på så vis att det 

medger säljaren en direkt hävningsrätt.334  

5.4.3.3 Väsentlighetsbedömningen vid övriga covenants  

Samma hävningsrättsliga principer som vid medverkandeförpliktelsen ovan borde även 

kunna anses vägledande vid övriga förpliktelser som utgör covenants, vilket innebär att 

hävningsrätt anses föreligga i det fall en parts icke-uppfyllande av förpliktelsen i fråga är av 

väsentlig betydelse i bemärkelsen att den medför en betydande skada för motparten, vilket 

den till avtalsbrottet skyldige parten insåg eller borde ha insett.335 När det exempelvis gäller 

operating covenants, enligt vilken säljaren är skyldig att bedriva verksamheten mellan av-

talsundertecknandet och tillträdet på ett visst sätt, kan säljarens underlåtenhet att följa detta 

anses medföra att köparen anses berättigad att häva avtalet, förutsatt att säljarens avtalsbrott 

medfört en betydande skada för köparen och att säljaren har eller borde ha insett detta. 

Detta innebär att även om säljaren tar ett verksamhetsdriftsbeslut gällande målföretaget 

som avviker från den överenskomna driftsplanen och som dessutom medför en betydande 

skada för köparen, exempelvis genom att målföretaget förlorar kunder som var särskilt 

                                                
333 Se avsnitt 4.2.1.  
334 Se avsnitt 5.4.1.  
335 Se avsnitt 5.4.2.1. 
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önskvärda ur köparens perspektiv, anses det ändock inte utgöra ett hävningsgrundande av-

talsbrott såvida inte säljaren redan vid avtalsundertecknandet insåg eller borde ha insett att 

ett dylikt beslut skulle leda till en dylik betydande skada för köparen.336 I det fall säljaren 

emellertid tar ett beslut som avviker från den överenskomna driftsplanen, trots att säljaren 

insåg eller borde ha insett att beslutet i fråga kommer att medföra betydande skada för kö-

paren, torde det vara berättigat att köparen ska kunna ha rätt att häva avtalet. Insiktsbedöm-

ningen, det vill säga, bedömningen av ifall säljaren insåg eller vad en förnuftig person i 

samma situation och under samma omständigheter skulle ha insett, kan på så vis få en av-

görande roll vid bedömningen av om hävningsrätt föreligger. Vid insiktsbedömningen kan 

hänsyn tas till bland annat beslutets affärsmässighet på så vis att en förnuftig person i 

samma situation och under samma omständigheter antagligen skulle kunna se att ett beslut 

som inte är affärsmässigt kan medföra en betydande skada för motparten. 

  

                                                
336 Det är emellertid troligt att köparen i en dylik situation kompenseras genom exempelvis ersättning i form 
nedsättning av köpeskillingen motsvarande värdeminskningen av målföretaget.   
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6 Avslutande kommentar  

6.1 När föreligger hävningsrätt vid aktiebolagsförvärv? 
Vad gäller köparens primära förpliktelser, det vill säga köparens betalningsförpliktelse, bör 

säljaren anses ha hävningsrätt i det fall köparens dröjsmål är av väsentlig betydelse för säl-

jaren, förutsatt att köparen senast vid avtalsundertecknandet insåg eller borde ha insett be-

talningsdröjsmålets väsentliga betydelse för säljaren.337 Väsentlighetsbedömningen bör här 

avvika från de köprättsliga reglerna, på så vis att en objektiv bedömning av vad som anses 

utgöra ett väsentligt avtalsbrott frångås till fördel för en väsentlighetsbedömning som även 

tar hänsyn till specifika omständigheter på säljarens sida.338 Det kan ur säljarens perspektiv 

vara fördelaktigt att i första hand bevilja köparen tilläggstid, men detta medför även att säl-

jaren inte har rätt att häva avtalet under tilläggstiden i fråga.339 Vidare riskerar säljaren att 

förlora sin hävningsrätt till följd av köparens betalningsdröjsmål i det fall säljaren, trots 

utebliven köpeskilling, överlåter aktierna till köparen.340  

 

När det gäller säljarens dröjsmål bör köparen anses ha hävningsrätt i det fall dröjsmålet är 

av väsentlig betydelse för köparen, vilket även säljaren senast vid tidpunkten för avtalsun-

dertecknandet insåg eller borde ha insett.341 I det fall dröjsmålet gäller en icke-uppfyllelse 

av en tillträdesåtgärd eller annan förpliktelse vars uppfyllelse är anknutet till tillträdet,342 

och dröjsmålet medför att tillträdet inte kan genomföras på den planerade tillträdesdagen, 

innebär det att väsentlighetsbedömningen utmynnar i frågan om det är av väsentlig bety-

delse för köparen att tillträdet genomförs på den planerade tillträdesdagen, vilket även ska 

ha varit eller borde ha varit synbart för säljaren.343  

 

Vid garantibrister kan köparen, med vägledning av de allmänna köprättsliga reglerna, anses 

ha hävningsrätt i det fall garantibristen till följd specifika omständigheter på köparens sida 

är av väsentlig betydelse, vilket säljaren insåg eller borde ha insett.344 I enlighet med att den 

främsta påföljden vid garantibrister utgörs av ersättningspåföljder, vilka utgör föremål för 
                                                
337 Se avsnitt 5.2.1.2. 
338 Se avsnitt 5.2.1.2. 
339 Se avsnitt 5.2.1.3. 
340 Se avsnitt 5.2.1.4. 
341 Se avsnitt 5.2.2.2. och 4.2.2. 
342 Se avsnitt 5.4.2. 
343 Se avsnitt 5.2.2.2. och 4.2.2. 
344 Se avsnitt 5.3.2.2. 
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försäkringsgivarens ansvar, innebär det att köparens hävningsrätt främst bör anses berätti-

gad i det fall garantibristen är av en ekonomiskt oersättlig väsentlig betydelse för köparen, 

vilket säljaren insåg eller borde ha insett.345 Köparen anses emellertid enbart ha hävnings-

rätt i det fall säljaren redan vid avtalsundertecknandet insåg eller i vart fall borde ha insett 

den väsentliga betydelsen för köparen, vilket i regel medför att köparen på något vis bör ha 

kommunicerat den anledning som föranleder väsentligheten.346 Vid fel till följd av avvikel-

ser från abstrakt standard tycks rättstillämparen i svensk i första hand vilja undvika frågan 

om abstrakt standard genom att istället nyttja de avtalsrättsliga ogiltighetsreglerna, men i 

andra hand tycks rättstillämparen välja att grunda felbedömningen på säljarens upplys-

ningsplikt.347 I engelsk rätt har motsvarande diskussion underlättats i och med reglerna om 

material misrepresentations, där köparen ansetts kunna frångå avtalet till följd av en 

fraudulent misrepresentation.348  

 

När det gäller icke-uppfyllande av conditions precedent kan det anmärkas att parterna vid 

icke-uppfyllda tillträdesvillkor i regel alltid har hävningsrätt, men att undantag härtill kan 

göras innebärande att en part som själv bidrar till att tillträdesvillkoret inte uppfylls, inte 

anses ha rätt att häva avtalet till följd av detsamma.349 I ett dylikt fall bör emellertid motpar-

ten fortfarande anses ha hävningsrätt till följd av icke-uppfyllandet av tillträdesvillkor.350 

Vidare kan en part anses ha hävningsrätt till följd av icke-uppfyllandet av en medverkan-

förpliktelse som utgör covenant enligt följande. En part bör anses ha hävningsrätt till följd 

av motpartens avtalsbrott i form av bristande medverkan, i det fall underlåtenheten att med-

verka till köpets fullbordan medfört ett dröjsmål som innebär en betydande skada för parten 

och motparten insåg eller borde ha insett den väsentliga betydelsen som dennes underlåten-

het skulle medföra.351 Vid säljarens operating covenant som innebär en förpliktelse att bed-

riva målföretagets verksamhet på ett visst sätt mellan avtalsundertecknandet och tillträdet, 

kan köparen anses ha hävningsrätt i det fall säljaren tar ett icke-affärsmässigt beslut gäl-

lande verksamheten, vilket medför en betydande skada för köparen och säljaren redan vid 

                                                
345 Se avsnitt 5.3.2.2. 
346 Se avsnitt 5.3.2.2 samt 4.2.2. 
347 Se avsnitt 3.3.4.3. 
348 Se avsnitt 2.3.6 samt 3.3.4.5.  
349 Se avsnitt 5.4.1.  
350 Se avsnitt 5.4.1. 
351 Se avsnitt 5.4.3.2.  
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avtalsundertecknandet insåg eller borde ha insett att et dylikt beslut skulle medföra en bety-

dande skada för köparen.352  

6.2 Abstrakt standard vid aktiebolagsförvärv  
Det kan anses föreligga en abstrakt standard vid aktiebolagsförvärv, vilken i doktrin rent 

terminologiskt oftare refereras till som ”köparens befogade förväntningar” än som abstrakt 

standard. Ett synsätt som synliggör hur abstrakt standard omfattar såväl normal standard 

som köparens befogade förväntningar samt utfästelser av säljaren, är att betrakta abstrakt 

standard som köparens befogade förväntningar som endera är befogade med anledning av 

att köparen har en korrekt uppfattning om vad som är att anse som normal standard eller 

med anledning av vad köparen är befogad att förvänta sig till följd av säljarens uttalanden 

eller handlande.353 En allmänt accepterad normal standard är exempelvis att årsredovis-

ningen ska vara upprättad i enlighet med god redovisningssed samt att verksamheten i mål-

företaget drivs i enlighet med lag och myndighetskrav, medan köparen däremot i regel bör 

förhålla sig mer skeptisk till budgetar och prognoser.354 Med bakgrund av det ovan angivna 

synsättet kan abstrakt standard anses innefatta information som säljaren avgett till köparen 

och som därmed även omfattas av säljarens informationsansvar och upplysningsplikt. Med 

anledning av att informationsansvaret och upplysningsplikten även aktualiserar säljarens 

ansvar i det fall säljaren underlåtit att delge köparen information, det vill säga information 

som på så vis inte kunnat utgöra grund för köparens befogade förväntningar, bör emellertid 

säljarens upplysningsplikt och informationsansvar även alltid behandlas självständigt i för-

hållande till abstrakt standard.355  

 

Systematiken innebär att säljarens ansvar till följd av avvikelser från abstrakt standard del-

vis kan komma att överlappas av säljarens ansvar till följd av dennas informationsansvar 

och upplysningsplikt.356 Ett belysande exempel är att avsaknaden av rådighetsfel anses 

framgå av den normala standarden samtidigt som säljarens vetskap om en rådighetsin-

skränkning anses omfattas av säljarens upplysningsplikt.357   

                                                
352 Se avsnitt 5.4.3.3. 
353 Se avsnitt 3.3.4.1.  
354 Se avsnitt 3.3.4.2. 
355 Se avsnitt 3.3.4.3. 
356 Se avsnitt 3.3.4.4. 
357 Se avsnitt 3.3.4.4. 
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6.3 M&A försäkringens inverkan  
En M&A försäkring innebär att parterna redan vid avtalsskrivningen har att ta hänsyn till en 

tredje part, försäkringsgivaren, som i regel är involverad i förhandlingsprocessen.358 För-

säkringsgivarens inblandning vid utformningen av garanterna i aktieöverlåtelseavtalet inne-

bär att hänsyn kan komma att tas till försäkringsgivarens intresse av att en garanti inte ut-

formas så att den kan anses omfatta framtida förhållanden, vilket till skillnad från garantier 

som enbart omfattar historiska förhållanden och förhållande vid garantiavlämnandet, inne-

bär en större risk för försäkringsgivaren.359 M&A försäkringen medför även att köparen 

enligt försäkringsavtalslagen har en upplysningsplikt gentemot försäkringsgivaren, vilket 

innefattar såväl en skyldighet för köparen att svara på försäkringsgivarens frågor som en 

skyldighet att upplysa denna om uppgifter av uppenbar betydelse för riskbedömningen.360 

Att en M&A försäkring tecknas medför i regel att köparen alltid genomför en företagsbe-

siktning och kan även föranleda en noggrannare undersökning av de förhållanden för vilka 

säljarens ställt garantier, eftersom köparens företagsbesiktning i regel utgör en viktig grund 

för försäkringsgivarens riskbedömning.361 

 

I och med att en M&A försäkring innebär att försäkringsgivaren tagit över säljarens ersätt-

ningsansvar vid en garantibrist, innebär M&A försäkringen att säljaren i princip saknar 

incitament att föredra en hävning framför en ersättning, med andra ord att säljaren saknar 

incitament för att, i syfte att undvika att behöva erlägga den ersättning som köparen är be-

rättigad till enligt avtalet till följd av en garantibrist, bevilja köparen rätt att häva avtalet.362 

På motsvarande sätt kan även M&A försäkringen anses kunna öka köparens incitament för 

att föredra en lösning genom vilken denna beviljas ersättning från en kreditvärdig försäk-

ringsgivare framför att försöka häva avtalet.363 I de fall köparen är berättigad till ersättning 

till följd av en garantibrist, kan en M&A försäkring på så vis anses minska parternas inci-

tament att ändock föredra att hävningspåföljden framför ersättningspåföljden.  

                                                
358 Se avsnitt 2.2.2. och 3.2.2. 
359 Se avsnitt 3.3.3. 
360 Se avsnitt 2.5.1. 
361 Se avsnitt 2.5.1 
362 Se avsnitt 5.3.2.1. 
363 Se avsnitt 5.3.2.1. 
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6.4 Avslutande synpunkter 
Det saknas i stora delar en rättsvetenskaplig diskussion angående hävningsrätt ur ett aktie-

bolagsförvärvsrättsligt perspektiv. Med anledning av den avgränsning av ämnet som gjorts 

i uppsatsen har ämnet behandlats främst på ett övergripande sätt, vilket innebär att det fort-

farande finns flera spörsmål som lämnas oberörda. Ett av dessa är frågan huruvida en im-

plementering av ett rättsinstitut liknande det engelska rättsinstitutet representations skulle 

kunna medföra några fördelaktiga aspekter vid den svenska aktiebolagsrättsliga hävnings-

rätten. Även om det vid en behandling av frågan skulle framgå att de redan befintliga 

svenska ogiltighetsreglerna delvis kan anses innefatta den funktion representations har i 

engelsk rätt, kvarstår frågan om representations skulle kunna medföra tydligare riktlinjer 

för säljarens informationsansvar och upplysningsplikt vid aktiebolagsförvärv. Ett angrän-

sande spörsmål är även i vilken mån representations skulle kunna medföra tydligare regle-

ring av köparens rätt att frångå eller häva avtalet till följd av avvikelser i abstrakt standard 

genom säljarens bristande informationsansvar eller icke-uppfylld upplysningsplikt. Vid 

sidan av hävningsfrågan, kan det dessutom konstateras att M&A försäkringens inverkan vid 

andra aktiebolagsrättsliga frågor har lämnats i det närmaste oberörda. Det är förvisso van-

ligt att försäkringsprodukter generellt sett inte omfattas av rättsvetenskapliga diskussioner, 

men det är ändå olyckligt att en närmare diskussion inte förs gällande det riskallokeringsin-

strument som M&A försäkringen utgör, vilket i vart fall kan komma att påverka parternas 

agerande i praktiken. Det vore, inte minst för de yrkesverksamma inom området, välkom-

met med en mer utförliga redogörelse av M&A försäkringen och dess inverkan vid aktiebo-

lagsförvärvsrättsliga spörsmål, däribland hävningsrätten, men framför allt avtalsbrotten.  

 

Avslutningsvis vore en djupare och mer nyanserad rättsvetenskaplig diskussion angående 

hävningsrätten vid aktiebolagsförvärv att önska, inte minst för att bespara parterna den osä-

kerhet som är förknippad med att söka lösningar härledda från de allmänt hållna köprätts-

liga principerna på området. Förhoppningsvis kommer vi även få se en bredare diskussion 

föras angående M&A försäkringens roll inom aktiebolagsförvärvsrätten och i förlängningen 

en diskussion angående dess eventuella svagheter och styrkor samt utvecklingsmöjligheter.  
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