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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att redogöra för och diskutera advokatens rådgivaransvar i samband 

med biträde vid företagsöverlåtelser, särskilt om användningen av beloppsbegränsnings-

klausuler i uppdragsavtalen. Redogörelsen börjar i kapitel 2 där en översiktlig beskrivning 

av M&A-processen ges. Efter denna beskrivning konstateras att advokaten har en stor 

mängd uppgifter som utgångspunkt i sådana rådgivaruppdrag. I kapitel 3 redogörs därefter 

för rådgivaransvaret i allmänhet och advokatens ansvar i synnerhet. Advokatens ansvar 

jämförs även med revisors ansvar. I slutet av kapitlet konstateras att rådgivares och särskilt 

advokaters ansvar vid rådgivning i samband med företagsöverlåtelser som utgångspunkt är 

relativt omfattande. Revisorer och advokaters ansvar kan även anses vara relativt lika, med 

några undantag.  

I kapitel 4 beskrivs och diskuteras advokatens möjlighet att begränsa sitt ansvar. Det 

konstateras att det är rimligt att advokater som uppdragstagare ska stå risken för fel i sam-

band med rådgivaruppdrag. Trots detta kan det också anses legitimt att advokaten vill be-

gränsa sitt ansvar genom exempelvis en beloppsbegränsningsklausul. Ett skäl för detta är 

att advokaten ska kunna bedöma sin maximala riskexponering gentemot följderna av såda-

na förbiseenden och misstag som på ett naturligt och oundvikligt sätt är förbundna med 

verksamheten. I kapitlet konstateras vidare att en sådan begränsning i vart fall inte får be-

gränsa ansvaret till under tre miljoner kronor men att det är osäkert om det är en rimlig 

lägsta nivå för alla byråer. Detta beroende på att byråerna därutöver, vid bestämmande av 

ett lägsta ansvarsbelopp, ska beakta de risker som regelmässigt kan identifieras i advokat-

byråns verksamhet. För att få en bild av hur det ser ut i praktiken vidtogs en enkätunder-

sökning om ansvarsbegränsningsklausuler. Resultatet av enkätundersökningen är att mark-

nadspraxis verkar vara spretigt. Några enkätsvar ligger i den nedre skalan, d.v.s. runt tre 

miljoner eller strax däröver, men andra ligger väsentligt högre. I en analys presenteras slut-

satsen att det är osäkert om sådana ansvarsbegränsningar skulle hålla vid en rättslig pröv-

ning. Vilket resultat en rättslig prövning skulle få är dock i hög grad osäkert. Ett förslag på 

vad en utgångspunkt till en skälig ansvarsbegränsning skulle kunna vara, baserad på några 

antaganden från inte helt säkra rättskällor, presenteras men rättsläget måste anses oklart.  



 VI 

Förord  

I och med denna uppsats är tiden på juristprogrammet i Uppsala snart slut. Det har varit en 

spännande och lärorik tid som jag kommer att ha många kära minnen ifrån. Ett varmt tack 

riktas till alla medstudenter och lärare som har gjort utbildningen intressant och givande. 

Ett särskilt varmt tack till Rasmus, Niclas, Josefin, Axel och alla andra i vår studiegrupp för 

många givande diskussioner inför våra tentamenstillfällen. 

Denna uppsats skulle inte ha kunnat bli av om jag inte fått generös hjälp från verk-

samma advokater på de affärsjuridiska byråer som jag skickade min enkätundersökning till. 

Tack så mycket för er tid och hjälp. Ett tack riktas också till min handledare, advokat och 

adjungerad professor, Carl Svernlöv som, trots ett fullt schema, tagit sig tid att rätta misstag 

och ge bra förslag på förbättringar under uppsatsarbetet. Ett stort tack riktas även till Emil 

för korrekturläsningen. 

 

Uppsala i juridiska biblioteket den 3 juni 2013 

 

Mikael Sandy 
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1 Introduktion  

1.1 Inledning 

Den här uppsatsen handlar om advokatens rådgivaransvar vid privata M&A-transaktioner. 

Mer specifikt diskuteras advokatens rådgivaransvar gentemot klienten vid sådana transak-

tioner. I uppsatsen kopplas sedan detta ansvar till advokatens möjlighet att begränsa ansva-

ret och hur detta har utnyttjats i praktiken av vissa advokatbyråer. Därutöver diskuteras 

rimligheten med sådana begränsningar. 

I detta introducerande kapitel presenteras först en bakgrund till uppsatsens ämne. Se-

dan presenteras uppsatsens syfte och frågeställning, de avgränsningar som gjorts, metod 

och material som uppsatsen bygger på samt en disposition för uppsatsens följande upplägg.  

1.2 Bakgrund 

Legal rådgivning i samband med företagsöverlåtelser (Mergers & Acquisitions, M&A) är 

ett verksamhetsområde som har ökat kraftigt hos många affärsjuridiska advokatbyråer de 

senaste femtio åren.1 Denna ökning beror bl.a. på den allmänna ökningen av handel med 

rörelser och den ökade internationaliseringen som skett under tidsperioden. I takt med den 

stora ökningen blir frågor om ansvar och etik avseende legal rådgivning i samband med 

företagsöverlåtelser allt viktigare. 

M&A-processen inkluderar ofta omfattande rättsliga och finansiella frågor där både le-

gala och finansiella rågivare anlitas. Vid köp av ett företag ska t.ex. objektet svara mot kö-

parens befogade förväntningar enligt köplagen (1990:931) 17 § 3 stycket (i det följande 

skrivs KöpL).2 Köparens befogade förväntningar balanseras till viss del av en undersök-

ningsplikt, KöpL 20 §. Undersökningsplikten innebär att säljaren som huvudregel inte kan 

krävas på ersättning för sådant som köparen märkt eller borde ha märkt vid en rimlig un-

                                                
1 Forssman s. 11. 
2 Det bör dock påpekas att samtliga ansvarsfrågor normalt avtalsregleras. I sådana fall får man se till avtalet 

istället för KöpL, i vart fall i den mån köplagens regler inte är tvingande. I fall vissa ansvarsfrågor inte har 
avtalsreglerats bör dock köplagens bestämmelser gälla. Jag går inte in närmare på problemet om KöpL eller 
skuldebrevslagen (1936:81) ska tillämpas på företagsöverlåtelser utan antar att samtliga aktier överlåts och 
att det då är KöpL som ska tillämpas i enlighet med NJA 1976 s. 341 och Forssman s. 15 f.  
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dersökning av målbolaget (förutsatt att säljaren har uppmanat till en sådan undersökning).3 

En undermålig legal rådgivning i samband med företagsöverlåtelser kan därför bli en dyr-

köpt historia för en köpare.4 I sådana fall blir det således intressant för köparen att se vilket 

ansvar som kan utkrävas av rådgivaren som biträtt vid företagsöverlåtelsen. För rådgivaren 

är det av intresse att kunna begränsa detta ansvar. Advokatbyråerna har ofta ett legitimt 

intresse av att begränsa sitt skadeståndsansvar eftersom man vill kunna bedöma sin maxi-

mala riskexponering. Ofta begränsas ansvaret genom att man sätter ett tak på maximalt 

skadeståndsansvar genom en beloppsbegränsningsklausul. Rimligen vill advokatbyråerna 

ha ett så lågt tak som möjligt. Samtidigt är det av naturliga skäl ofta en känslig fråga för 

advokatbyråerna. Ett sådant skäl är att advokatbyråerna ofta är beroende av väl fungerande 

klientrelationer och ett gott rykte för att vara framgångsrika. Ett annat skäl är att advokater 

även måste leva upp till vissa etiska krav (se 3.3.2). 

Det kan konstateras att det ställs relativt höga krav på advokater som biträder vid före-

tagsöverlåtelser (se kapitel 2 och 3). Dessa krav framgår framför allt av praxis och den etis-

ka yrkesstandarden god advokatsed. Det får anses rimligt att man kan ställa särskilda krav 

på advokater eftersom dessa har en särskild ställning i rättssamhället (se mer härom i 3.3.2). 

Om det visar sig att advokaten inte lever upp till de krav som ställs finns det risk att det blir 

kostsamt för advokaten som uppdragstagare. Ett vidare perspektiv är dock att ett sådant 

förhållande riskerar att underminera allmänhetens förtroende för advokatkåren. Det bör 

därför vara av intresse att undersöka något om marknadspraxis för att se om advokatbyrå-

erna i praktiken kan antas leva upp till de högt ställda kraven.  

                                                
3 Svensk köprätt bygger bl.a. på en s.k. ekvivalensprincip, enligt vilken köpare och säljare ses mer som två 

samarbetspartners än som motparter. Meningen är att transaktioner ska vara rimligt rättvisa eftersom 
transaktioner som har balans mellan parternas förväntningar och prestationer antas gynna handeln och 
näringslivet. Utgångspunkten i svensk köprätt är därför att säljaren har ett ansvar för köparens befogade 
förväntningar. I och med att köparen får göra en undersökning av målbolaget kan sådana förväntningar 
bättre kontrolleras. Sevenius 2013 s. 53 f.  

4 För svensk del kan nämnas ett fall där en due diligence utfördes culpöst och detta ledde till stora förluster 
(kostnader för köparen). ABB (dåvarande ASEA) köpte i slutet av 1980-talet det amerikanska företaget 
Combustion Engineering Inc. Företaget tillverkade bl.a. ångpannor för den amerikanska flottan. 
Ångpannorna innehöll ursprungligen det cancerogena mineralet asbest, men företaget hade vid tiden för 
förvärvet rensat ut sina asbestprodukter. ABB ville göra ett snabbt förvärv och gjorde endast en ytlig 
granskning av målbolaget. Det genomfördes bl.a. ingen fördjupad analys av eventuella framtida 
skadeståndskrav p.g.a. asbestexponering. Under 1990-talet dök det upp ett stort antal sådana 
skadeståndskrav och ABB var nära ruinens brant p.g.a. detta. Man betalade till slut 1,1 miljarder dollar och 
lyckades begränsa de resterande kraven till max 1,4 miljarder dollar. Sevenius 2013 s. 11. 
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1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen att redogöra för och diskutera advokatens rådgivaransvar vid privata 

M&A-transaktioner (med vilket här och i det följande avses företagsöverlåtelser), särskilt 

om användandet av beloppsbegränsningsklausuler i uppdragsavtalen i samband med sådana 

rådgivaruppdrag. En mer konkret frågeställning är om det med bakgrund av praxis och 

doktrin kan antas att rådande marknadspraxis (såsom det kan antas se ut enligt uppsatsens 

enkätundersökning)5 är hållbar vid en eventuell rättslig prövning. 

1.4 Avgränsning 

Framställningen begränsas till att behandla advokaters inomobligatoriska civilrättsliga råd-

givaransvar vid rådgivning i samband med främst svenska privata företagsöverlåtelser. Ut-

omobligatorisk rådgivning kommer därför inte att behandlas i någon vidare omfattning (se 

dock 2.3.2 nedan).6 Av utrymmesskäl kommer inte heller det eventuella straffrättsliga an-

svaret att behandlas i någon större omfattning. Vidare avgränsas uppsatsen till advokatens 

rådgivaransvar vid utformning av letter of intent (avsiktsförklaring),7 due diligence8 respek-

tive vendor due diligence (köparens respektive säljarens företagsbesiktning) och share pur-

chase agreement (aktieöverlåtelseavtalet). Dessa delar av M&A-processen synes naturliga 

att lyfta fram som de delar där legal rådgivning är särskilt framträdande. Andra delar av 

M&A-processen eller transaktionsprocessen kommer därför inte att beröras i någon större 

omfattning. Då framställningen endast behandlar privata företagsöverlåtelser bortses från 

börsrättsliga frågor. Även skatterättsliga frågor lämnas av utrymmesskäl huvudsakligen 

utanför framställningen. 
                                                
5 Se kapitel 4 och metodavsnittet 1.5. 
6 Skälet för detta är att ett uppdragsavtal ofta avgränsas till att gälla just för den aktuella klienten i just det 

konkreta fallet. Ansvar gentemot tredje man torde därmed oftast inte aktualiseras, se Kersby s. 160 för ett 
sådant exempel angående en due diligence.  

7 Många av avtalen i transaktionsprocessen kallas i linje med engelskt språkbruk för ”letter”. Innehållet i ett 
”letter” är dock en förhandlingsfråga och rubriceringen innebär inte i sig att de är mindre bindande än 
vanliga avtal. I svensk rätt kommer en skiljenämnd eller en domstol att göra en fri prövning av handlingen. 
Vid en sådan prövning tillmäts rubriceringen av ett dokument sällan avgörande betydelse. Sevenius 2013 s. 
110 not 17. 

8 I juridisk kontext kan begreppet due diligence översättas till skälig aktsamhet, i denna framställning kommer 
dock due diligence och företagsbesiktning användas omlott. Företagsbesiktning kan definieras som ”en 
metod för att inhämta och analysera information om ett företags egenskaper och risker inför förhandling 
och beslut om en väsentlig affärstransaktion rörande företaget”. Sevenius 2013 s. 40.  
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1.5 Metod och material 

Utgångspunkten för uppsatsens metod har varit traditionell juridisk metod. Därmed utgår 

redogörelsen från en studie av lag, förarbeten, praxis och doktrin (litteratur). Förhållandet 

mellan rådgivare och klient är dock endast i mycket begränsad grad lagreglerat. Av det skä-

let är en stor del av framställningen baserad på praxis och litteratur. Samtidigt är offentlig 

praxis avseende advokaters rådgivningsansvar i samband med företagsöverlåtelser i princip 

obefintlig.9 Av det skälet behandlar framställningen i stor utsträckning praxis som berör 

andra rådgivare. Framställningen behandlar vidare t.ex. en dom från USA (Pennzoil v. Tex-

aco, se 2.5 och 3.5.2) och en svensk skiljedom om revisors ansvar (se kapitel 3 för kopp-

lingen till advokatens ansvar) vid utförandet av en due diligence i samband med ett före-

tagsförvärv.10 Skiljedomen har upphävts men både den och domen från USA bör kunna 

användas i argumentationssyfte.11 Skiljedomen bör kunna användas i argumentationssyfte 

därför att skiljemännen är erkänt kunniga på rättsområdet och därför att den upphävdes 

p.g.a. formfel.12 Det kan således inte uteslutas att den är materiellt riktig. Domen från USA 

bör kunna användas i argumentationssyfte därför att vissa av lärdomarna från den även bör 

gälla avseende svensk avtalsrätt (se 3.5.2). Den har valts ut för att exemplifiera vilka stora 

summor det kan vara fråga om (se 2.2) och vad advokater kan behöva tänka på för att be-

gränsa skadeståndsansvaret. I övrigt har mestadels äldre rättsfall använts. Skälet för detta är 

att de flesta prejudikat avseende rådgivaransvar synes ha kommit innan år 2000.  

Vad gäller litteraturen har mestadels svensk litteratur använts. I vissa fall har dock 

dansk litteratur och litteratur från USA konsulterats. Den danska litteraturen har använts för 

uppgifter ifråga om advokatens skadeståndsansvar. Även fast denna litteratur hänvisar till 

dansk rätt bör likheterna på rättsområdet i de nordiska länderna göra att denna litteratur kan 

användas i argumentationssyfte på svenska förhållanden. Litteraturen från USA har använts 

i fråga om uppgifter om domen från USA (se ovan). Denna litteratur synes kunna användas 

i argumentationssyfte på svenska förhållanden eftersom vissa problem att fastställa om av-

tal slutits eller inte även finns i svensk avtalsrätt. Utöver de fyra ovan nämnda traditionella 

                                                
 9 Blomkvist s. 299. 
10 Skiljedom meddelad mellan ProfilGruppen AB och KPMG Bohlins AB den 22 december 2010. 
11 Se Svea Hovrätts dom T 1085-11, den 27 september 2011. 
12 Skiljemännen var justitierådet Stefan Lindskog (ordförande), advokat Axel Calissendorff och advokat Erik 

M. Runesson. Domen upphävde i Svea Hovrätts dom T 1085-11 den 27 september 2011 i Stockholm.  
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rättskällorna har även yrkesstandarder om god sed använts; främst advokatsamfundets väg-

ledande råd om god advokatsed men även något om FAR:s rekommendationer avseende 

god revisorssed.  

För att få fram uppgifter gällande något om marknadspraxis för advokaters ansvarsbe-

gränsningar i samband med företagsöverlåtelser har en enkätundersökning vidtagits. Ett 

enkätformulär (se Bilaga 1) skickades ut till 30 av de större (se 4.3.1) affärsjuridiska advo-

katbyråerna. Av dessa 30 har 15 advokatbyråer inkommit med svar. På grundval av enkät-

svaren presenteras en övergripande bild av marknadsläget utifrån de svar som erhållits. 

Undersökningen gör inte anspråk på att fullständigt redogöra för marknadspraxis för alla 

affärsjuridiska byråer i Sverige. Den ämnar dock redogöra för ansvarsbegränsningar som 

flera av de större affärsjuridiska advokatbyråerna i Sverige tillämpar i praktiken. Undersök-

ningen bör därmed kunna utgöra underlag för hur marknadspraxis kan antas se ut. 

1.6 Disposition 

I kapitel 2 beskrivs M&A-processen för att läsaren ska få en bakgrund till de problem och 

ansvarsfrågor som kan aktualiseras. Kapitlet inleds med en övergripande inledning för att 

sedan närmare beskriva instituten letter of intent, due diligence, aktieöverlåtelseavtalet samt 

signing och closing. I kapitel 3 redogörs för rådgivaransvar i allmänhet och det profes-

sionsansvar som tillkommer för advokater. Syftet med kapitlet är att visa läsaren hur vissa 

allmänna ansvarsprinciper för rådgivare vuxit fram i praxis och hur dessa kan komma att 

påverka advokatens rågivaransvar vid företagsöverlåtelser. I samma kapitel jämförs även 

detta ansvar med revisors rådgivaransvar vid företagsöverlåtelser. I kapitel 4 redogörs först 

för ansvarsbegränsningar i allmänhet samt beloppsbegränsningsklausuler och ansvarsför-

säkringar i synnerhet. Senare i kapitlet presenteras resultatet av enkätundersökningen som 

nämnts ovan (se 1.5). Syftet med kapitlet är att redogöra för möjligheterna att begränsa 

skadeståndsansvaret vid företagsöverlåtelser och vilka problem som kan uppstå när man 

begränsar detta ansvar. Ett vidare syfte är också att titta på hur ansvaret har begränsats i 

praktiken och om detta är en rimlig utveckling med hänsyn till bl.a. ändamålet med an-

svarsbegränsningar. I kapitel 5 summeras kort det som redogjorts för i de tidigare kapitlen 

och en slutsats baserad på uppgifterna i enkätundersökningen presenteras. 
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2 M&A-processen 

2.1 Inledning 

Företagsöverlåtelser inleds exempelvis genom att någon eller några bestämmer sig för att 

sälja sitt bolag. De kan också inledas genom att någon eller några vill köpa ett bolag av ett 

visst slag. En säljare kan ge sig på jakt efter en köpare att sälja till och en köpare kan ge sig 

på jakt efter ett lämpligt bolag att förvärva. Skälet för att vilja sälja eller köpa ett bolag kan 

variera. Ett exempel är att man vill sälja för att göra sig av med en för koncernen icke lön-

sam verksamhetsgren. Ett annat exempel är att man vill köpa en verksamhetsgren för att 

öka sin omsättning, alternativt komma åt en viss produkt, kundsegment eller en viss geo-

grafisk marknad.13 Det är således möjligt att en säljare närmar sig en köpare som inte har 

planerat ett köp, eller i vart fall inte ett köp av just det bolaget. På samma sätt är det möjligt 

att en köpare närmar sig en säljare som inte alls planerat att sälja.14 I sådana nu nämnda fall 

torde rådgivning vara särskilt påkallad för den ”överraskade” parten.  

I vissa fall finns det inte några självklara kandidater för förvärv. Det kan också vara så 

att säljaren vill intressera ett större antal köpare för målbolaget, bl.a. för att kunna få ett så 

bra pris som möjligt. Om säljaren eller köparen inte själv har möjlighet att söka efter en 

köpare eller säljare av bolag kan denna, i sådana fall som nämnts ovan, anlita en rådgivare 

som söker lämpliga kandidater. Sådana rådgivare kan vara av varierande karaktär. Det finns 

exempelvis företagsförmedlare, corporate finance-företag och investmentbanker som ägnar 

sig åt att administrera processen kring att finna möjliga säljare och köpare av bolag. Många 

stora affärsbanker, investmentbanker och revisionsbyråer har egna corporate finance-

avdelningar som tillhandahåller dessa ovan nämnda tjänster.15 

Då en köpare och en säljare genom olika företagsförmedlare eller på annat sätt har fun-

nit varandra i ett första initialt gemensamt intresse påbörjas nästa steg i överlåtelseproces-

sen. Antingen tar direktförhandlingar vid eller så kan säljaren anordna en auktionsprocess. 

Vid direktförhandlingar är det vanligt att parterna först ingår en avsiktsförklaring. Auk-

tionsprocessen utmynnar vanligen även den till slut i att en säljare och en köpare ingår en 

                                                
13 Forssman s. 13. 
14 Sevenius 2012 s. 124 f.  
15 Forssman s. 13. 
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avsiktsförklaring. Därefter gör köparen normalt en utförlig företagsbesiktning (due diligen-

ce) av målbolaget, om inte detta gjorts tidigare under processen.16  

Vid en due diligence anlitas oftast både finansiella och legala rådgivare som senare 

lämnar en due diligence-rapport, vilken utgör underlag för den fortsatta förhandlingen. Pa-

rallellt med slutförandet av due diligence-undersökningen inleds de egentliga förhandling-

arna om aktieöverlåtelseavtalet (share purchase agreement). Avtalsförhandlingarna förs 

vanligen av parternas juridiska rådgivare och parterna själva. Även parternas finansiella 

rådgivare (oftast i form av en corporate finance-rådgivare) deltar dock i de löpande för-

handlingarna. I due diligence-undersökningen identifieras vanligen en del särskilda risker 

med målbolagets verksamhet. Kring dessa risker förs sedan diskussioner om hur de ska 

hanteras i överlåtelseavtalet. De hanteras genom att köparen antingen accepterar riskerna 

och kanske begär en lägre köpeskilling eller genom att säljaren och målbolaget vidtar åt-

gärder som i stort sett eliminerar riskerna, alternativt att de minskar dem till en nivå som 

köparen kan acceptera. I undantagsfall identifieras så allvarliga risker att det tilltänkta köpet 

inte kan genomföras (även känt som en ”deal breaker”). När överlåtelseavtalet är klart slut-

förs affären antingen vid ett tillfälle eller vid separat avtalsingående (signing) och tillträde 

till aktierna (closing).17  

I de följande delarna av kapitlet kommer de, för den legala rådgivningen, centrala de-

larna av M&A-processen behandlas närmare. Behandlingen sker i den ordning som nämnts 

ovan, nämligen letter of intent, due diligence, aktieöverlåtelseavtalet samt signing och clo-

sing. 

2.2 Letter of intent 

”Letter of intent” eller ”Memorandum of understanding” som det också kallas ibland över-

sätts närmast till avsiktsförklaring på svenska. I avsiktsförklaringen sätter parterna ramarna 

för den fortsatta förhandlingen. Detta sker bl.a. genom att de grundläggande villkoren för 

den fortsatta förvärvsprocessen regleras. Vanligen regleras dock även vissa huvudsakliga 

villkor i avsiktsförklaringen. Exempel på sådana avtalsvillkor kan vara köparens rätt att 

genomföra en due diligence, tillämplig lag och tvistelösningsprocess, betalningen av köpe-
                                                
16 Sevenius s. 117 f. Se även Forssman 13 f. 
17 Forssman s. 14 f. 
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skillingen, den påverkan köparens kunskap har på garantierna och eventuella åtaganden 

från säljaren att inte konkurrera med målbolaget. Utformningen av avsiktsförklaringen kan 

variera beroende på överlåtelsens storlek, överlåtelsens natur, de lagar och regler som gäller 

inom jurisdiktionen där överlåtelsen äger rum samt parternas syfte med avsiktsförklaring-

en.18  

Generellt utformas avsiktsförklaringar i ett eller flera av följande fyra syften. Det första 

syftet är att avsiktsförklaringen ska utgöra bevisfakta för parternas avsikt och intressen i en 

potentiell transaktion. Det andra syftet är att ge underlag för förståelsen av viktiga delar av 

affären. Dessa viktiga delar kan sedan komma att fungera som en referensram för den even-

tuella utformningen, förhandlandet och slutförandet av transaktionshandlingarna. Det tredje 

syftet är att etablera en tidsram för transaktionen. Denna tidsram kan bli särskilt användbar 

när tiden mellan överenskommelse och undertecknande av ett slutgiltigt avtal (och/eller 

tillträdet till aktierna s.k. closing) är lång. Det fjärde syftet med att ha en avsiktsförklaring 

är att den kan användas för att införa vissa bindande skyldigheter för parterna med avseen-

de på deras diskussioner om den föreslagna transaktionen.19  

Även om avsiktsförklaringar typiskt sett inte är avsedda att vara bindande, de benämns 

ofta som ett preliminärt icke-bindande dokument som föregår ett avtalsslut, så kan och av-

ses ofta vissa delar i en avsiktsförklaring vara bindande. Med hänsyn till reglerna om av-

talsslut i svensk rätt är det därför viktigt att klargöra vilka delar som avses vara bindande 

och vilka som inte avses vara bindande.20 Att endast döpa dokumentet till ”letter of intent” 

eller liknande är inte tillräckligt i sig. Klargörande kan uppnås genom tydliga bestämmelser 

som anger vad som avses vara bindande och vad som inte avses vara bindande. Bland de 

bestämmelser som ofta avses vara bindande ingår förpliktelser om sekretess och exklusivi-

tet,21 konkurrensklausuler, klausuler som reglerar utgifter för transaktionen22 och bestäm-

melser om eventuella viten om endera parten drar sig ur.23 Då säljaren förväntas binda sig 

med en exklusivitetsklausul till en (eller en samling gemensamma) köpare är det i säljarens 

                                                
18 Forssman s. 23. 
19 Cross-Boarder Transactions s. 44. 
20 Märk avtalslagens (1915:218) regler om anbud och accept, 1 – 9 §§. 
21 Forssman s. 19 f. Förpliktelser om exklusivitet innebär i regel att säljaren åtar sig att inte förhandla med 

annan potentiell köpare under viss tid, de kan även förenas med vite. 
22 Vanligen skrivs att vardera parten ska bära sina egna kostnader fram till avtalsslut. 
23 Oftast tas dock sådana förpliktelser inte in i avsiktsförklaringen på grund av dess natur av att vara ett 

preliminärt dokument.  
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intresse att reglera så många säljarvänliga bindande klausuler i avsiktsförklaringen som 

möjligt. Samtidigt får inte avsiktsförklaringen ta upp alltför mycket tid i form av förhand-

lingar och annat. Parterna vill inte förlora momentum i transaktion. Säljaren får därför göra 

en avvägning mellan intresset av bindande säljarvänliga klausuler och intresset av momen-

tum i transaktionen.24 

Avslutningsvis kan sägas att avsiktsförklaringar i sin helhet i regel inte är avsedda att 

vara juridiskt bindande för parterna.25 Vissa delar är dock ofta avsedda att vara bindande. 

Det är inte alltid juridisk rådgivning har anlitats vid utformningar av avsiktsförklaringar. 

För denna framställning så är det dock av intresse att när juridisk rådgivning har anlitats så 

finns det vissa fallgropar att se upp med. En central sådan är att missa att tydliggöra vad 

som ska vara bindande och vad som inte ska vara det. I ett känt rättsfall från USA, Pennzoil 

v. Texaco,26 ledde en brist att tydliggöra att ett visst föravtal inte var bindande till ett av de 

största skadestånden i historien, 10.53 miljarder dollar. Även om USA:s skadeståndsrätt är 

väsenskild från den svenska så torde samma misstag potentiellt kunna bli kostsamt även i 

svensk rätt. För svensk del ansågs ett bindande avtal ha uppkommit genom ett budbrev i 

den s.k. Segulah-domen.27 I litteraturen har anförts att en slutsats av domen är att det även i 

svensk rätt är ”farligt” att förutsätta att parterna har en gemensam intention att bindande 

avtal bara uppkommer då ett aktieöverlåtelseavtal har undertecknats.28 En sådan slutsats får 

med hänsyn till det ovan anförda anses rimlig. För vidare lärdomar från de anförda rättsfal-

len hänvisas till avsnitt 3.5.2. 

2.3 Due diligence 

2.3.1 Allmänt 

En due diligence innebär att köparen genomför en undersökning av målbolaget. Undersök-

ningen syftar till att finna de risker som finns med målbolagets verksamhet och andra risker 
                                                
24 Cross-Boarder Transactions s. 45 f. 
25 Det kan dock moraliskt förpliktiga parterna som därmed riskerar marknadens dom vid avtalsbrott. 
26 Pennzoil co. v. Texaco, Inc., 481 U.S. 1, 4 (1987). För en redogörelse av fallet och de lärdomar 

affärsjurister kan dra av det se Pennzoil v. Texaco, Twenty years after: Lessons for business lawyers s. 321– 
359. 

27 Svea Hovrätt Mål T Nr 8566-99, HD meddelade inte prövningstillstånd (se HD Mål T 4547-00) så 
hovrättens dom får anses utgöra gällande rätt. Se mer om domen i 3.5.2. 

28 Forssman s. 21.  
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i samband med förvärvet. Ett företagsförvärv påverkar ofta verksamheten i både målbolaget 

och förvärvarbolaget. De olika bolagens verksamheter ska integreras och synkroniseras i 

sina affärsmässiga strategier och synergier ska uppnås (i den mån det är möjligt). Det är 

därför viktigt att de ekonomiska kalkylerna som ligger till grund för förvärvet håller. Bl.a. 

måste eventuella kundavtal, leveransavtal och övriga grunder för målbolagets verksamhet 

säkerställas så att målen med förvärvet kan uppnås på sikt. Med hänsyn till det nu anförda 

anses due diligence-processen vara den tredje viktigaste delen av ett företagsförvärv.29 

En due diligence kan ha flera olika inriktningar, exempelvis finansiell, affärsinriktad, 

legal eller skattemässig. Alla delar hänger dock ihop, det finns inga tydliga gränser mellan 

inriktningarna. Det är av vikt att hela målbolaget granskas och att helheten beaktas.30 I den-

na framställning kommer fokus att ligga på den legala inriktningen. Det huvudsakliga syftet 

med en due diligence är att identifiera och allokera risker i målbolaget, både i dess verk-

samhet och i övrigt. Due diligence-processen kan delas in i tre delar. Den första delen kal-

las riskidentifiering och innebär, som namnet antyder, att identifiera risker i målbolaget. Ett 

exempel på en risk som bör identifieras är (beroende på ramen av uppdraget) om moderbo-

laget har ingått borgen för ett dotterbolag som fått försämrad lönsamhet.31 Den andra och 

tredje delen kallas riskanalys och riskrapportering. Dessa delar innebär att den legala råd-

givaren ska göra en riskanalys på de risker som hittats i riskidentifieringsdelen och pedago-

giskt presentera dessa i en rapport till uppdragsgivaren. 

Det finns en bakomliggande intressekonflikt mellan säljare och köpare vid företags-

överlåtelser som är viktig att förstå för att en rådgivares uppdrag ska kunna utföras utan 

vårdslöshet. Konflikten består i att säljaren i regel vill skjuta över riskerna i målbolaget på 

köparen och köparen vill i sin tur i regel inte ta över ansvaret för riskerna. Köparen vill i 

vart fall kunna hantera riskerna med garantier och utfästelser från säljaren inom ramen för 

aktieöverlåtelseavtalet.32 Skälet till att säljaren vill tillåta en due diligence är för att göra 

köparen uppmärksam på målbolagets situation så att antalet garantier och utfästelser i ak-

tieöverlåtelseavtalet kan minimeras. För köparen å andra sidan är en due diligence redska-

pet för att kontrollera att förvärvsobjektet motsvarar förväntningarna. En väl utförd due 

                                                
29 Blomkvist s. 300. Före due diligence kommer köpeskillingen och aktieöverlåtelseavtalet.  
30 Kersby s. 144. 
31 Skiljedom mellan ProfilGruppen AB och KPMG Bohlins AB den 22 december 2010, s. 27 f. 
32 Blomkvist s. 301. 
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diligence ger köparen ett bra underlag för att hantera riskerna vid avtalsförhandlingarna. 

Köparen kan dock sällan anse sig ha fullständig kunskap om målbolaget även om en due 

diligence utförs. Likaså nöjer sig banker och kreditinstitut som ibland ska finansiera trans-

aktionen inte med att en due diligence utförts utan dessa kräver ofta också att garantier in-

kluderas i aktieöverlåtelseavtalet. Av dessa skäl kan garantier i aktieöverlåtelseavtalet inte 

undvikas helt men de kan i vart fall begränsas om en due diligence företas.33  

Allmänt sett motiveras en due diligence av att det är ekonomiskt rationellt att stoppa en 

transaktion som inte överensstämmer med köparens förväntningar. Detta eftersom köparen 

annars, om transaktionen genomförs, måste lägga ner ytterligare resurser för att vända den 

ekonomiska utvecklingen i företaget.34 Möjligheterna att kompensera en risk är större före 

avtalets undertecknande än efter. Det är också oftast billigare att genomföra en due diligen-

ce än att driva en rättsprocess mot säljaren för att förmå denna att ersätta köparen för brister 

i målbolaget.35 Genom att en due diligence genomförs före ett företagsförvärv ökar således 

möjligheten att samhällets tillgångar allokeras dit de gör störst nytta för samhället i stort.  

2.3.2 Vendor due diligence 

I vissa situationer kan en säljare själv ge en advokatbyrå i uppdrag att genomföra en due 

diligence, det kallas då för en vendor due diligence.36 Ett skäl för att genomföra en vendor 

due diligence är att säljaren på så sätt kan undvika det informationsövertag som köparen 

kan få genom en väl utförd due diligence. En vendor due diligence kan även användas för 

att bilda underlag för hur säljaren strukturerar försäljningen. Den kan t.ex. med fördel an-

vändas då det finns flera köparkandidater i ett initialt skede. Dessa köparkandidater kan då 

delta i försäljningsprocessen (t.ex. i en kontrollerad auktion, se 2.3.1) på grundval av den 

due diligence-rapport som advokatbyrån har gjort åt säljaren.37 Det innebär att även intres-

senter som annars kan ha svårt att utföra en egen undersökning på ett adekvat och effektivt 

                                                
33 Kersby s. 144 f. 
34 Sevenius 2013 s. 54. 
35 Sevenius 2013 s. 54 f. 
36 Sevenius 2012 s. 255. 
37 Calissendorff s. 109. Se även Sevenius 2012 s. 254. 
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sätt till en rimlig kostnad kan ta del av den utförda due diligence-rapporten. En annan för-

del är att problem kan identifieras och åtgärdas tidigt under säljprocessen.38 

För att vissa av de ovan nämnda fördelarna ska kunna inträda måste intressenterna, sär-

skilt presumtiva köpare, kunna lita till säljarens advokatbyrås rapport. Befogad tillit kräver 

att ansvar måste kunna utkrävas för förhållanden som inte verifierats på annat sätt eller som 

säljaren åtagit sig att svara för. Detta innebär att advokatbyrån kan bli skadeståndsansvarig 

i förhållande till säljarens motpart (eller andra intressenter som har haft att hysa befogad 

tillit till uppgiften under vissa förutsättningar). Advokatbyrån som i första hand har att visa 

säljaren en obunden lojalitet måste således i dessa situationer även ta tillbörlig hänsyn till 

mottagarna av vendor due diligence-rapporten. Med tillbörlig hänsyn avses i sammanhang-

et att arbetet utförs, avgränsas och redovisas med sådan omsorg att säljarens motpart inte 

lider skada genom befogad tillit till felaktiga, ofullständiga, vilseledande eller utelämnade 

uppgifter.39  

Eftersom det oftast endast föreligger en kontraktsrelation mellan säljaren och advokat-

byrån som utför en vendor due diligence kan det vara något oklart vilket rättsligt ansvar 

som gäller för advokatbyrån gentemot intressenter som förlitar sig på rapporten. För att 

advokatbyrån ska kunna hantera detta förhållande dokumenteras ofta underlaget för utläm-

nandet av rapporten. Detta kan ske genom att advokatbyrån kräver att mottagaren skriver 

under ett release letter och ett reliance letter där villkoren och förutsättningarna för utläm-

nandet preciseras.40  

I ett release letter anmodas mottagaren bekräfta att mottagandet av rapporten inte inne-

bär att relationen är av kontraktuell karaktär och att ingen klientrelation gentemot säljarens 

advokatbyrå har etablerats. Vidare åtar mottagaren sig att iaktta sekretess gällande uppgif-

terna i rapporten och bara använda dessa för att utvärdera intresset av att eventuellt förvärva 

målbolaget. Typiskt sett används release letters när flera intressenter av målbolaget är in-

volverade i ett tidigt stadium av försäljningsprocessen. Avsikten är då att dessa inte ska ha 

rätt att rikta anspråk till säljarens anlitade advokatbyrå. För att en köpare ska kunna lita på 

                                                
38 Calissendorff s. 110. 
39 Calissendorff s. 110 ff. 
40 Calissendorff s. 113. 
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rapporten används senare, innan men ofta endast en kort tid före undertecknande av överlå-

telseavtalet, ett reliance letter.41  

Även i ett reliance letter anges vanligen att säljarens advokatbyrå inte har ingått i en 

klientrelation med mottagaren genom utlämnande av rapporten. Där anges även att ingen 

kontraktrelation har uppstått mellan dessa och att advokatbyrån agerat uteslutande för sälja-

rens räkning. En förutsättning för att köpet ska bli av är dock ofta att advokatbyrån tar ett 

visst ansvar för innehållet i rapporten. Ett sådant ansvar anges ofta, som nämnts ovan, i ett 

reliance letter. Ansvaret bör preciseras och begränsas på lämpligt sätt. Detta kan ske på 

olika sätt men det är centralt att omfattningen och karaktären av det utförda arbetet precise-

ras samt att endast ansvar för oaktsamhet accepteras. Genom ett sådant förfarande kan en 

intressent av målbolaget läsa rapporten och få klart för sig i vilken utsträckning man kan 

förlita sig på den. En allmän begränsning som används är att endast allmänna normala kö-

parintressen har beaktats i rapporten. På så sätt kan köparen avgöra om en kompletterande 

due diligence krävs för dennes speciella intressen. Exempel på speciella intressen kan vara 

om vissa eventuella synergieffekter som kan uppnås och risker med dessa. I och med rap-

porten kan köparen även avgöra vilka garantier som köparen ska kräva i förhandlingarna 

med säljaren om det slutgiltiga överlåtelseavtalet. Normalt begränsas advokatbyråns ansvar 

för rapporten gentemot köparen till ett visst belopp. Vanligen görs detta antingen till ett 

specifikt belopp, eller ett belopp bestämt i relation till x gånger arvodet.42 Detta kan aktua-

lisera problem som uppsatsen behandlar mer nedan (se kapitel 4). I det följande förutsätts 

att advokatbyråns ansvar är kopplat till att ett reliance letter har undertecknats.  

Trots det ovan nämnda är en vendor due diligence allmänt sett inte till fördel för en kö-

pare.43 Den inneboende logik som motiverar till att en due diligence ska utföras är att en 

enskild köpare bör kontrollera att det som köps är felfritt i förhållande till köparens egna 

förväntningar. Detta syfte förfelas vid en vendor due diligence eftersom denna, som 

nämnts, i regel syftar till att tillfredställa ett allmänt köpintresse. På så sätt kan en vendor 

due diligence bl.a. anses medföra ökade transaktionskostnader för affären.44 Vidare kan en 

vendor due diligence antas höja riskerna i affären. Detta eftersom köparen i princip uppma-

                                                
41 Calissendorff s. 113 f. Även Sevenius 2013 s. 111. 
42 Calissendorff s. 114. 
43 Sevenius 2013 s. 112. 
44 Sevenius 2013 s. 109. 
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nas att förlita sig på en sämre företagsbesiktning från köparens synvinkel, vilket också kan 

leda till att fler företagsförvärv misslyckas.45 I det fallet att fler företagsförvärv misslyckas 

gynnas ingen av parterna och inte heller samhället i stort.  

2.3.3 Särskilt om legal due diligence 

Av naturliga skäl anlitas oftast advokatbyråer för att utföra en legal due diligence.46 Om-

fattningen och utformningen av en legal due diligence bestäms i det enskilda fallet och kan 

variera.47 Utformningen kan t.ex. vara problembaserad eller beskrivande. I en beskrivande 

rapport beskrivs målbolagets verksamhet ingående. Exempelvis ingår delarna bolagsstruk-

tur, affärsstruktur och avtalsrelationer. I en problembaserad rapport fokuseras på främst två 

olika sorters problem. Den ena sortens problem är sådana som kan påverka vad köparen vill 

betala för målbolaget. Den andra sortens problem är sådana som påverkar hur köparen vill 

utforma överlåtelseavtalet i form av ytterligare eller utvidgade garantier och garantiansvar 

för säljaren. Den problembaserade utformningen är den vanligaste.48  

Omfattningen av en legal due diligence kan vara mycket stor. Vid sådana fall kan det 

krävas att alla frågor och dokument som kan tänkas påverka risken i målbolaget och pris-

sättningen av detsamma listas. Även alla frågor och dokument som kan tänkas påverka in-

tegreringen av den förvärvade verksamheten i köparens verksamhet kan behöva listas.49 

Omfattningen kan dock också vara begränsad till endast en ytlig genomgång av några större 

frågor och ett begränsat fåtal dokument. Vilken omfattning som väljs beror i regel bl.a. på 

köparens erfarenhet, storleken på målbolaget, priset och den tid som står till förfogande.50 

Vissa generella delar anses ofta ingå i en legal due diligence. Exempelvis är bolags-

rättsliga frågor centrala. Exempel på sådana frågor är hur bolaget har skötts i förhållande 

till gällande rätt (oftast ABL).51 Registreringsbevis, bolagsordning och bolagsstämmopro-

tokoll bör noggrant kontrolleras. Det bör även styrelseprotokoll, aktiebok och eventuella 

                                                
45 Sevenius 2013 s. 108. 
46 I framställningen bortses från olika former av due diligence som utförs av andra aktörer än advokatbyråer. 

Det bortses även från due diligence som används i andra sammanhang än vid företagsöverlåtelser. För en 
mer utförlig redogörelse av olika former av due diligence se Sevenius 2013 s. 73-120. 

47 Sevenius 2012 s. 265. 
48 Forssman s. 35. 
49 Cross-Boarder Transactions s. 53. 
50 Kersby s. 145. 
51 Sevenius 2012 s. 253. 
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aktiebrev, eventuella aktieägaravtal, aktiekapitalförändringar och om det finns optioner, 

bemyndiganden eller liknande som kan förändra aktieägandet i framtiden.52  

Beroende på verksamheten i bolaget kan bolagets möjligheter att utnyttja immateriella 

rättigheter vara viktiga. Om exempelvis målbolagets verksamhetskaraktär gör det beroende 

av olika patent bör varaktigheten och omfattningen av dessa undersökas. I sådana fall bör 

även möjligheten till att förnya patenten eller att söka patent i andra länder undersökas. 

Varumärkesskydd, mönsterskydd, upphovsrättsskydd m.m. är andra exempel på möjliga 

relevanta undersökningsområden.53 Centralt är även hur immaterialrätter som skapas av 

anställda skyddas i anställningsavtalen.54  

Om bolaget har anställda, vilket oftast torde vara fallet, är arbetsrättsliga frågor centra-

la. Det är ofta viktigt att kontrollera uppsägningstider, vissa bonusklausuler, pensioner och 

konkurrensklausuler. Det kan också vara viktigt att kontrollera om det finns uppsagda med 

förtur till återanställning enligt 22 § LAS, anställningsavtalens förhållande till LAS och om 

det finns kollektivavtal som ska tillämpas.55 

Konkurrensrättsligt är det viktigt att titta på om transaktionen överskrider aktuella trös-

kelvärden eller annars kräver en koncentrationsanmälan till konkurrensverket. Det kan ock-

så vara viktigt att se upp för risk för missbruk av dominerande ställning (2 kap. 7 § KonkL). 

Ett sådant missbruk kan ofta visa sig i form av överprissättning, underprissättning eller 

prisdiskriminering. Det är också särskilt viktigt att se upp för om det pågår en tvist avseen-

de konkurrensskadestånd (3 kap. 25 § KonkL) eller konkurrensskadeavgift (3 kap. 5 § 

KonkL). Detta då sådana tvister kan leda till omfattande kostnader.56 

Har målbolaget hyresrätter eller om det hyr lokaler kan det vara viktigt att se hur dessa 
hyresavtal är utformade, särskilt om de avviker från de standardiserade mallar som före-
kommer i branschen. Många köpare kan vara intresserade av att snabbt komma ur befintliga 
hyresavtal eftersom man vill flytta målbolagets verksamhet till sina egna befintliga loka-
ler.57 Det är även viktigt att identifiera eventuella rättstvister som målbolaget på ett eller 
annat sätt kan vara involverade i. Om en rättstvist är aktuell, eller plausibel i framtiden, bör 
den möjliga utgången för en sådan process och dess konsekvenser för målbolaget bedömas. 
                                                
52 Forssman s. 35. För en utförligare redogörelse för de bolagsrättsliga frågor som kan aktualiseras se 

Sevenius 2012 s. 363-384. 
53 Jonsson & Liljegren i Gorton s. 34. 
54 Forssman s. 36 f. Se även Sevenius 2012 s. 449-453. 
55 Forssman s. 37. Se även Sevenius 2012 s. 419 f. 
56 Forssman s. 38. Se även Sevenius 2012 s. 448. 
57 Forssman s. 38 f. 
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Skulder i målbolaget är också en viktig risk att identifiera. Borgensåtaganden, pensions-
skulder och olika s.k. stödbrev bör t.ex. identifieras, utredas och rapporteras. Även sakrätts-
liga frågor gällande bolagets tillgångar måste fastställas. För fast egendom bör eventuella 
pantförskrivelser och inteckningar samt inskränkningar i olika nyttjanderätter identifieras. 
Det är även klokt att kontrollera den offentliga sektorns planer för området där tillgångarna 
finns och om det kan krävas tillstånd för bedrivande av viss planlagd verksamhet och för-
nyande av sådana tillstånd.58  

Om bolaget som ska köpas (alternativt säljas, se 2.3.2 om vendor due diligence) bedri-

ver eller har bedrivit miljöfarlig verksamhet eller om tillstånd eller liknande krävs för att 

driva verksamheten kan miljörättsliga frågor bli centrala. Det kan exempelvis vara viktigt 

att se om det finns miljöfrågor som kan innefatta begränsningar eller restriktioner för verk-

samhetens bedrivande eller som annars kan innefatta kostnader för bolaget.59 

Inom samtliga rättsområden i en legal due diligence är avtalsrättsliga frågor gällande 

bolagets avtal viktiga. Det lönar sig därför ofta att redan från början sammanfatta de vikti-

gaste punkterna i samtliga avtal av någon betydelse. En del frågor är i stort sett giltiga för 

samtliga avtalstyper. Exempel på sådana frågor är frågor om datum, parter, avtalstid och 

upphörande, exklusivitet och restriktioner, garantier, ansvarsbegränsning, överlåtelse samt 

lagval och tvistelösning. Av särskild vikt vid aktieöverlåtelser är s.k. change of control-

klausuler som oftast ger rätt för en part att säga upp eller omförhandla ett gällande avtal då 

ägarbilden i motparten ändras.60 Med sådana klausuler riskerar målbolaget att bli av med 

viktiga avtal som kan vara centrala för verksamheten vid en aktieöverlåtelse.61  

Sammantaget kan konstateras att en legal due diligence som utgångspunkt är relativt 

omfattande. Det får därför anses viktigt för den anlitade advokatbyrån att tydligt avgränsa 

uppdraget för att inte riskera att ansvara för mer än vad som rimligen kan utredas med hän-

syn till den tid och de resurser som finns till förfogande i det enskilda fallet. 

                                                
58 Jonsson & Liljegren i Gorton s. 33 f. 
59 Forssman s. 39.  
60 De kan även ge vissa andra rättigheter i det enskilda fallet och bör därför studeras ingående. 
61 Forssman s. 40. Se även Jonsson och Liljegren i Gorton s. 33. 



 17 

2.4 Aktieöverlåtelseavtalet samt signing och closing 

2.4.1 Aktieöverlåtelseavtalet 

Aktieöverlåtelseavtalet tillsammans med priset kan anses vara den viktigaste delen vid en 

företagsöverlåtelse.62 Vid auktionsförfaranden är det i regel säljaren som upprättar avtalet 

med hjälp av sina rådgivare men vid förhandlade överlåtelser kan det variera. Det kan vara 

en marginell fördel att upprätta det första utkastet till överlåtelseavtal därför att man då 

känner sig mer hemma i formuleringarna och inte behöver lägga lika mycket tid på att fun-

dera ut vad som verkligen skrivs. De flesta överlåtelseavtal som används av de större advo-

katbyråerna i Sverige är dock i regel mycket lika både sett till formulering och utformning. 

En förhandling om överlåtelseavtalet handlar oftast om några av ett tiotal återkommande 

frågor. Exempel på sådana frågor är längden på garantiperioden, om ersättning för indirekt 

skada ska lämnas och om köparens vetskap ska påverka rätten till ersättning för garanti-

brott. Oftast är det parternas vilja att köpa respektive sälja som avgör vilka kompromisser 

som parterna är villiga att göra. I vissa fall kan dock frågorna avgöras av särskilda omstän-

digheter kring överlåtelsen. Part och dennes ombud med mindre erfarenhet än motpart och 

dennes ombud drabbas oftare av osedvanligt negativa skrivningar än tvärt om.63 Det lönar 

sig således att anlita ombud med erfarenhet av företagsöverlåtelser. 

Eftersom överlåtelseavtalen har kommit att bli så lika, i det närmaste standardiserade, 

kan man identifiera vissa skrivningar som typiskt sett är säljarvänliga respektive köparvän-

liga. Typiskt för köparvänliga aktieöverlåtelseavtal är bl.a. att de innehåller omfattande 

garantier, att köparens kännedom om målbolaget inte påverkar köparens rätt till ersättning 

för garantibrister, att trösklar för garantiansvaret är låga samt att säljarens maximala ska-

deståndsansvar är högt och inte begränsat i övrigt (alternativt att antalet begränsningar är 

få). Vidare köparvänliga skrivningar är bl.a. de som ger en vid definition av ersättningsgill 

skada för garantibrott, de som gör att köplagens felregler gäller, de som erkänner köparen 

ersättning för särskilt utpekade risker i målbolaget (s.k. specific indemnities), de som vill-

                                                
62 Blomkvist s. 300. 
63 Forssman s. 42. 
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koras av för köparen väsentliga händelser och de som innebär konkurrensbegränsningar för 

säljarens fortsatta verksamhet.64 

Typiskt för säljarvänliga skrivelser i aktieöverlåtelseavtal är motsatsvis (se ovan) bl.a. 

att de innehåller begränsade garantier och att köparens rätt till ersättning begränsas av kö-

parens kännedom om målbolagets verksamhet. Vidare innehåller sådana skrivelser ofta en 

låg maximal ersättningsskyldighet och höga trösklar för minsta ersättningsbara individuella 

skada. Säljarvänliga skrivelser har ofta även en minsta sammanlagd nivå för ersättningsbara 

skador. Ytterligare säljarvänliga skrivningar är bl.a. de som innehåller ett stort antal andra 

begränsningar vad gäller säljarens garantiansvar, de som begränsar säljarens ansvar till di-

rekt skada, de som innebär att säljarens ansvar enligt köplagen avtalas bort och de som inte 

innebär några konkurrensbegränsningar eller särskilda villkor för transaktionens genomfö-

rande.65 

2.4.2 Signing och closing 

Signing innefattar den del av processen som innebär ett ingående av överlåtelseavtalet. Clo-

sing är när tillträde till aktierna sker. För att parterna inte ska missa någon åtgärd i transak-

tionen är det bra att upprätta en signing- respektive closingagenda. I agendan bör parterna 

redogöra för alla de åtgärder som behöver vidtas före avtalets ingående, vid avtalets ingå-

ende, vid tillträdet till aktierna och, om det behövs, efter tillträdet. Här finns en risk för att 

en part försöker smyga in skrivningar som i praktiken kan utgöra obegränsade garantier och 

liknande.66 Parterna och deras ombud bör därför vara uppmärksamma på detta. 

Att särskilt tänka på vid avtalets ingående är att registreringsbevis för alla underteck-

nande bolag tas fram. Registreringsbevisen behövs för att säkerställa att de fysiska personer 

som ska underteckna överlåtelseavtalet och eventuella andra handlingar har rätt att göra 

detta med bindande verkan för de juridiska personerna. Av samma anledning bör även nöd-

vändiga fullmakter tas fram om det finns personer som agerar för annans räkning vid under-

tecknandet.67 

                                                
64 Forssman s. 43. 
65 Forssman s. 44. 
66 Forssman s. 144. 
67 Forssman s. 144 f. 
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Det är först vid tillträdet som det avtalade förvärvet genomförs i praktiken. Tillträdet 

kan ske simultant med undertecknandet av avtalet eller separat från undertecknandet. De 

viktigaste åtgärderna i samband med tillträdet är betalandet av köpeskillingen och överfö-

ringen av aktierna i målbolaget från säljaren till köparen. Utöver dessa åtgärder är det dock 

vanligt att parterna också avtalar om vissa andra åtgärder som ska genomföras i samband 

med tillträdet. Sådana åtgärder kan vara gemensamma, t.ex. undertecknande av andra avtal 

än överlåtelseavtalet mellan parterna. Men de kan också vara ensidiga, t.ex. att en part 

åläggs visa dokument eller på annat sätt visa att en viss åtgärd har vidtagits. Centralt är att 

om en part inte uppfyller sina överenskomna åtaganden så har den andra parten rätt till ska-

destånd. Om underlåtelsen att uppfylla ett åtagande är att anse som ett väsentligt avtalsbrott 

kan även en rätt att häva överlåtelseavtalet föreligga. För parterna och deras ombud gäller 

det att hålla reda på när det bör finnas rätt att häva överlåtelseavtalet och när en sådan rätt 

bör avtalas bort.68 För säljaren och dess ombud är t.ex. 54 § KöpL viktig eftersom den stad-

gar att säljaren endast får häva överlåtelseavtalet när köparen är i dröjsmål med betalningen 

om köparen väl fått aktierna i sin besittning. Om exempelvis en tilläggsköpeskilling ska 

utgå bör säljaren därför förbehålla sig hävningsrätten uttryckligen i överlåtelseavtalet.69  

2.5 Avslutande om M&A-processen 

Sammantaget får företagsöverlåtelseprocessen som helhet anses omfattande. Eftersom det 

ofta rör sig om mycket stora belopp finns det många situationer där vårdslös rådgivning kan 

innebära stora potentiella kostnader för köparen (märk t.ex. ABB-fallet som redogjorts för i 

not 4) och i förlängningen skadestånd för rådgivaren. Som nämnts kan en rådgivare som 

biträder i samband med en företagsöverlåtelse exempelvis vara en advokat. Det blir därför 

nu centralt att titta på vilket rådgivaransvar som kan åläggas rådgivare i allmänhet och ad-

vokater i synnerhet. Det rådgivaransvar som kan åläggas advokater bestämmer vad de är 

skyldiga att vidta för åtgärder vid rådgivning för att denna inte ska kunna betraktas som 

vårdslös.  

                                                
68 Forssman s. 149. 
69 Forssman s. 150. 
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3 Rådgivaransvaret 

3.1 Inledning 

3.1.1 Allmänt 

Det finns ingen enhetlig generell lagstiftning för rådgivaransvar. Endast vissa särskilda yr-

kesgrupper av rådgivare har ett specifikt lagstadgat ansvar för rådgivning idag. Exempel på 

sådana yrkesgrupper inom civilrätten är fastighetsmäklare (se lag 1984:81 om fastighets-

mäklare) och försäkringsförmedlare (se lag 2005:405 om försäkringsförmedling). För ad-

vokater och andra jurister finns ingen svensk särlagstiftning som ålägger den som har gett 

ett dåligt eller felaktigt råd ett civilrättsligt ansvar för sin handling.70 Reglerna i 18 kap. HB 

om sysslomän kan dock i viss mån ha en allmän betydelse för förhållandet mellan rådgiva-

ren och mottagaren av rådet. De flesta av bestämmelserna i 18 kap. HB är dock avsedda för 

andra typer av uppdragsavtal än rådgivningsuppdrag. Många av dem är dessutom ålder-

domligt utformade, se t.ex. 18 kap. 6 § HB som stadgar om ansvar för den syssloman som 

förvarar och ansvarar för en huvudmans gods. De ger därför endast en begränsad vägled-

ning vid studiet av rådgivares ansvar.71 I allmänhet undantas rådgivningstjänster från den 

generella lagstiftningen (se t.ex. konsumenttjänstelagen 1985:716). Ett skäl för detta är att 

rådgivningstjänster har ansetts ha en sådan speciell karaktär att de inte bör omfattas av en 

generell lagstiftning. Utredaren i Ds 2009:13 angav t.ex. särskilt att advokaters och reviso-

rers rådgivningsverksamhet knappast kan regleras på samma sätt som andra tjänster.72  

För att ta reda på vad som avses med rådgivare skulle det kunna tänkas att viss ledning 

kan hämtas i lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall. 

Karaktären av strafflag (se t.ex. 2 och 8 §§) anses dock i litteraturen göra det svårt att göra 

analogislut från lagens bestämmelser.73 En sådan slutsats förefaller rimlig, bl.a. med hänsyn 

till den striktare tillämpningen av legalitetsprincipen i straffrätten jämfört med civilrätten. I 

litteraturen har vidare anförts att lagen i första hand riktar sig mot oseriös rådgivning, t.ex. i 

                                                
70 Korling s. 6 f. Jfr med vad Ingvarsson anför i Ingvarsson s. 562.  
71 SOU 2002:41 s. 32. 
72 Se Utredaren i Ds 2009:13 s. 15. 
73 Ingvarsson s. 562. 
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sådana fall där rådgivaren avser ge råd för hur klienten kan kringgå eller bryta mot lagen.74 

Samtidigt täcker lagen inte in de fall där rådgivaren är direkt lierad med klienten och den-

nes verksamhet. I sådana fall tillämpas istället reglerna i 23 kap. 4 § BrB om medverkan 

vid brott. Eftersom framställningen är inriktad på mer seriös rådgivning och civilrättsligt 

ansvar torde föga ledning kunna hämtas ur den nämnda lagen.  

I brist på tydliga lagregler får vägledning för rådgivaransvar sökas på annat håll. I litte-

raturen anges att rådgivaransvar i regel innebär att rådgivaren ansvarar för ren förmögen-

hetsskada orsakad av felaktig eller vilseledande information som lämnas i samband med 

rådgivning.75 Vad rådgivaren närmare ansvarar för framgår dock inte lika tydligt (i vart fall 

inte om man inte också ser till praxis). Klart är att advokater tillhandahåller rådgivnings-

tjänster som huvudsyssla och ger kvalificerade råd mot vederlag. Advokaterna avser vidare 

att tjäna ekonomiskt på lämnade råd och rådgivningen grundas i de flesta fall på ett avtals-

förhållande, så även vid företagsöverlåtelser. Ersättningsgrunden för skada p.g.a. felaktiga 

eller dåliga råd kan då behandlas inom ramen för inomobligatoriska skadestånd (culpa in 

contractu).76 

3.1.2 Fem kriterier för rådgivaransvar 

Enligt litteraturen kan bedömningen om en rådgivare kan åläggas ansvar för felaktiga eller 

dåliga råd ske utifrån fem huvudkriterier.77 För det första ska det ha varit fråga om ett råd78 

och inte bara lämnande av annan information. Rådgivning är i och för sig också lämnande 

av information men all information är inte rådgivning.79 Ifråga om advokaters medverkan 

vid företagsöverlåtelser, exempelvis en due diligence, kan det möjligen ifrågasättas om det 

är rådgivning. Detta då en due diligence ska bestå av fakta vilket kan anses vara informa-

tion som inte är rådgivning. Uppdragsgivaren ska utifrån de identifierade riskerna i due 

diligence-rapporten själv fatta beslut om ett visst handlande. Å andra sidan görs en riskana-

                                                
74 Kleineman 1999 s. 449. 
75 Kleineman SvJT 1998 s. 186. 
76 Ingvarsson s. 563. 
77 Ingvarsson s. 561 f.  
78 Ett råd anses vara ett någorlunda snävare begrepp än annan information och kan t.ex. innebära uppgifter 

som ska ligga till grund för ett faktiskt handlingsätt hos den rådfrågade, Kleineman 1999 s. 447.  
79 Korling s. 671. 
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lys av advokaten som också får betalt.80 Detta innebär rimligen att råd har lämnats. För det 

andra till fjärde krävs också för inomobligatoriskt skadeståndsansvar att det föreligger ett 

avtal mellan rådgivaren och mottagaren av rådet, att mottagaren av rådet har lidit en skada 

och denna skada har orsakats av rådet. Slutligen måste lämnandet av rådet ha varit cul-

pöst.81 Avtalet bör för tydlighetens och bevisfrågans skull utfärdas i skriftlig form. Då 

framställningen nu förutsätter att advokater ingår skriftliga avtal avseende rådgivaruppdrag 

(även om så inte alltid sker i praktiken, se 4.3.2) kvarstår att undersöka vilket ansvar som 

finns för rådgivning och senare vad som kan föranleda skadeståndsansvar.82 En sådan un-

dersökning görs i det följande genom att analysera en del praxis om rådgivaransvar. 

3.2 Rådgivaransvar i praxis 

3.2.1 Allmänt 

Svensk rättspraxis om olika professionsutövares ansvar är relativt omfattande. Advokatan-

svar behandlas dock endast i enstaka fall. Trots att vissa av rättsfallen rör helt olika, delvis 

helt främmande typer av yrkesutövare, anses några allmängiltiga principer för bedömning 

av professionsutövares ansvar kunna fastslås från denna praxis.83 I det följande ska en del 

praxis där sådana principer kan urskiljas presenteras. Att hålla i minnet är dock att försik-

tighet allmänt sett är påkallad när det gäller att bedöma vidden av ett avgörandes påverkan 

för en annan typ av rådgivare än den som avgörandet behandlar. 

För rådgivningsansvar i allmänhet synes föreligga en skyldighet att tillhandahålla en 

riskanalys. I NJA 1997 s. 65 hade en besiktningsman i samband med att två konsumenter 

köpte en fastighet påtalat vissa missförhållanden och att de borde åtgärdas. I besiktnings-

mannens intyg framgick dock inte särskilt för köparen att om missförhållandena inte åtgär-

dades fanns det risk för rötskador. I litteraturen har angivits, vilket också förefaller rimligt, 

att fallet visar att man kan ställa höga krav på rådgivares riskanalyser, i alla fall om man är 

konsument.84 Vid förhållanden mellan näringsidkare tycks kraven i praxis inte lika högt 

                                                
80 Kvalificerade råd ges sällan utan att någon form av vederlag utgår, vilket det som regel gör vid 

rådgivaruppdrag i samband med företagsöverlåtelser, Ingvarsson s. 562. 
81 I huvudsak är det denna sista del som analyseras i framställningen. 
82 Kausalitet mellan skada och råd berörs endast ytligt i denna framställning. 
83 Calissendorff s. 115. 
84 Kleineman, 1999, s. 454. 



 23 

ställda som vid konsumentförhållanden. I NJA 1994 s. 598 hade en företagare på inrådan 

av en bank genomfört vissa transaktioner i syfte att undgå realisationsvinstskatt. Transak-

tionerna underkändes enligt bestämmelserna i lagen (nuvarande, 1995:575) om skatteflykt. 

Banken undgick dock ansvar för rådet eftersom dess representant under en presentation för 

företagaren visat en bild på de rekvisit som ingick i generalklausulen mot skatteflykt. Enligt 

litteraturen måste företagaren härigenom anses ha fått information om rättslägets osäkra 

karaktär.85  

Från HD:s domskäl i NJA 2001 s. 269 kan man dra slutsatsen att en rådgivare inte bör 

rekommendera sin uppdragsgivare att inte företa någon vidare utredning.86 I vart fall om 

det inte finns mycket goda skäl för detta. I fallet genomförde en besiktningsman en överlå-

telsebesiktning (enligt Svenska Byggingenjörers modellavtal) av en bostadsfastighet i sam-

band med en överlåtelse till två privatpersoner. Under rubriken riskanalys i modellavtalet 

angavs att köparen hade rätt att särskilt beställa en fortsatt undersökning angående risk för 

väsentligt fel som besiktningsmannen angivit i riskanalysen. Besiktningsmannen hade på-

pekat att vissa konstruktioner medförde risk för inträngande fukt och att detta kunde leda 

till mögelbildning. Besiktningsmannen hade dock även angivit att en fortsatt teknisk under-

sökning inte för närvarande bedömdes som erforderlig. Eftersom det i fallet fanns mögel i 

fastigheten och detta var kostsamt att åtgärda led köparen skada. HD slog fast att besikt-

ningsmannen saknat fog för att ha skrivit att fortsatt teknisk besiktning inte var erforderlig 

och han blev därför ansvarig för sin oaktsamhet. 

3.2.2 Resultatansvar 

I NJA 1987 s. 692 (det s.k. Kone-fallet efter kreditinstitutet Kone Invest AB som var part i 

målet) blev en värderingsman på grund av ett felaktigt värderingsintyg skadeståndsansvarig 

mot ett kreditinstitut.87 I intyget angavs att det fanns möjligheter att exploatera en fastighet 

för bebyggelse (d.v.s. ett faktiskt förhållande), något som visade sig vara felaktigt. Enligt 

HD täcker dock inte rådgivaransvaret t.ex. uppskattningsfel (d.v.s. inte faktiska förhållan-

den). En värdering av en fastighet kan vara exempelvis vara ”felaktig” p.g.a. att värde-
                                                
85 Kleineman, 1999, s. 455. 
86 Calissendorff s. 117. 
87 I framställningen bortses från frågan om ansvar till annan än kontraktspart som också var en viktig fråga i 

fallet. 
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ringsmannens subjektiva bedömning av marknaden och den aktuella fastigheten inte stäm-

mer överens med vad fastigheten de facto säljs för. En sådan felaktighet betyder dock inte 

att rådgivningen innehållande värderingsmannens uppskattning varit vårdslös. I sådana fall 

betonade HD att betydande avvikelser mellan sådana förhållanden måste tillåtas utan att 

värderingsmannen ska kunna anses ha varit försumlig: 

 
”Vid fastighetsvärdering går det knappast att komma fram till ett värde, som blir lika högt oavsett vilken 

kunnig värderingsman som utfört värderingen. Värderingen av fast egendom är nämligen i mycket oav-

hängigt av värderingsmannens egen bedömning. Betydande avvikelse mellan värderingsmannens upp-

skattning och vad som i efterhand visar sig vara fastighetens faktiska värde måste tillåtas utan att en värde-

ringsman kan anses ha förfarit försumligt. I förevarande fall är det emellertid inte fråga om ett uppskatt-

ningsfel utan om en oriktig och vilseledande uppgift beträffande ett faktiskt förhållande, nämligen möjlig-

heten att exploatera för bebyggelse”88 

 

HD:s resonemang förefaller rimligt. Fallet synes inte för framställningens syfte beröra nå-

got som på ett betydande sätt skiljer fastighetsmäklare från advokater. Därför torde prejudi-

katet kunna jämföras med advokater som biträder vid en företagsöverlåtelse. Advokaters 

bedömning av gällande rätt, som många gånger kan vara oklar, kan inte rimligen anses 

vårdslös för att domstolen de facto inte ger det resultat som de argumenterat för. I sådana 

fall skulle marknaden för sådana tjänster troligen bli högst osäker (en annan sak är att det 

kan finnas en skyldighet att förklara det osäkra i bedömningen på ett pedagogiskt sätt, se 

3.2.4). I linje med detta synes man i litteraturen vara överens om att advokater inte bör ha 

ett allmänt resultatansvar,89 i vart fall inte i den meningen att de ansvarar för klientens mål 

att t.ex. vinna en process eller genom förlikning undgå betalningsskyldighet. Detta gäller i 

vart fall om advokaten inte har lämnat garantier eller begått uppenbara fel. Med uppenbara 

fel avses här t.ex. att inte lämna in ett överklagande i tid eller att lämna klart felaktiga svar 

på okomplicerade rättsfrågor.90 I sådana nyss nämnda fall kan rimligen advokaten bli ska-

deståndsansvarig för sitt resultatansvar om klienten kan påvisa skada p.g.a. advokatens 

oaktsamhet. 

                                                
88 HD i NJA 1987 s. 702. 
89 Se exempelvis Heuman s. 25, Wiklund s. 301 f och Unger s. 575 f. 
90 Heuman s. 21 och s. 26. 
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Det som fastighetsmäklaren i NJA 1987 s. 692 brustit i enligt HD var att denne inte 

hade gjort en tillräcklig undersökning om fastigheten. HD uttalade följande: 
 

”För en värderingsman är det knappast förenat med någon större omgång att förvissa sig om rätten att be-

bygga en fastighet. Byggnadsrätten är avgörande för en exploateringsfastighets värde. [Värderingsman-

nen] har därför brustit i sin undersökning av detta förhållande”91  

 

P.g.a. att det inte innebar något större besvär för värderingsmannen att undersöka om bygg-

nadsrätt förelåg och att en sådan rätt var relevant för fastighetens värde fann således HD att 

värderingsmannen förfarit vårdslöst. Istället för ett resultatansvar (alltså vad fastigheten 

egentligen kunde säljas för) synes HD ålagt värderingsmannen ett metodansvar (mer om 

detta nedan), d.v.s. ett ansvar för utförandet av värderingsmannens uppdrag. Vid företags-

överlåtelser lämnar advokater i egenskap av ombud rapporter, t.ex. vid en due diligence, 

som innehåller redogörelser för faktiska omständigheter till sina klienter.92 Rimligen bör 

felaktigheter angående sådana omständigheter kunna innebära att rådgivningen varit 

vårdslös på liknande grunder som i NJA 1987 s. 692.  

3.2.3 Metodansvar 

Som ovan nämnts synes HD i NJA 1987 s. 692 ålagt värderingsmannen ett metodansvar. 

För jurister finns ett exempel där HD har ålagt dem ett metodansvar i NJA 1957 s. 621.93 I 

fallet hade en praktiserande jur. kand. fått i uppdrag av en klient att lämna en betryggande 

säkerhet för ett lån. Juristen ordnade så att bolaget som tog upp lån lämnade ”förlagsinteck-

ningar”94 som, enligt juristen, utgjorde fullgod säkerhet för lånet. Problemet var att verk-

samheten sedan flyttades från en ort till en annan. Förmånsrätten genom förlagsinteckning-

en gick då förlorad. Detta ledde till skada för långivaren som p.g.a. förlorad förmånsrätt 

inte fick utdelning i bolagets konkurs. Den rättsliga princip som angav att förmånsrätten 

gick förlorad om verksamheten flyttades framgick i ett rättsfall från 1904 (NJA 1904 s. 

                                                
91 HD i NJA 1987 s. 702, (mitt tillägg inom [] istället för värderingsmannens namn). 
92 Calissendorff s. 116. 
93 Ett äldre fall men ett av få HD-avgöranden som riktar sig mot en jurists rådgivaransvar, Kleineman 1999 s. 

453. 
94 Gällande för bolaget i en viss stads industriella rörelse avsedda lösa inventarier, råvaror och i rörelsen 

frambragta alster, NJA 1957 s. 621. 
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176). Att juristen inte direkt kände till fallet var ursäktligt eftersom det inte var angivit i 

1952 års lagbok.95 Juristen ansåg dock inte ägnat frågan tillbörlig uppmärksamhet eftersom 

att denne inte hade konsulterat ett bland jurister allmänt känt standardverk (Östen Undéns, 

”Svensk sakrätt”, utgiven 1927) där principen framgick. Juristen hade därmed inte uppfyllt 

kravet på fackmässigt utförande av sitt uppdrag.96 Eftersom juristen misslyckats med detta 

ansågs juristen ha förfarit vårdslöst.   

Som nämnts ovan visar NJA 1957 s. 621 att redan allmänpraktiserande jurister har ett 

metodansvar. Specialister kan på goda grunder antas ha ett strängare ansvar. I NJA 1981 s. 

1091 fanns en uppdragsgivare ha befogade förväntningar att en jurist som arbetade särskilt 

med fastighetsrätt på en advokatbyrå (som inriktade sig på fastighetsrätt) var att anse som 

specialist. I fallet yrkade juristen på ersättning och indexuppräkning på denna till tiden för 

delgivningen av stämningsansökan. Det rätta för klienten hade istället varit att yrka på er-

sättning och indexuppräkning till tiden fram till dagen för beräknad huvudförhandling. Vad 

som var att anse som riktigt var inte tidigare avgjort av HD. I fallet fann HD dock att det 

måste antas ha stått klart för juristen p.g.a. den kunskap denne måste antas ha som specia-

list att hans bedömning var tveksam i bästa fall. Om han hade utrett frågan tillräckligt hade 

han funnit att det senare alternativet, som var mer förmånligt för klienten, förespråkats i 

förarbetena. HD fann därför hans yrkande försumligt. Slutsatsen torde stämma väl överens 

med vad som anförts i litteraturen om att specialister har ett utvidgat ansvar.97  

Om vi applicerar ovan nämnda praxis på advokater som rådgivare vid företagsöverlå-

telser så bör slutsatsen bli att även de har ett metodansvar. Deras metodansvar bör bestå i 

att de t.ex. förväntas konsultera lagtext och allmänt känd litteratur på området. Som specia-

lister på företagsöverlåtelser bör de också ha ett vidare ansvar med hänsyn till den befogade 

tillit uppdragsgivaren rimligen har på sådana kunskaper. I sådana fall bör de kanske i vart 

fall känna till mer praxis och relevanta förarbeten på området. Kanske kan deras förpliktel-

ser också sträckas än längre. I NJA 1992 s. 502 uttalade HD att en rådgivare med sakkun-

skap i skattefrågor allmänt sett har långtgående förpliktelser att belysa skattekonsekvenser 

                                                
95 1952 års lagedition var den vid rådgivningstillfället aktuella lagboken. 
96 Ett fackmässigt utförande av uppdraget i det aktuella fallet krävde att juristen skulle ägna tillbörlig 

uppmärksamhet på att undersöka om det fanns prejudikat som påverkade tolkningen av ett specifikt lagrum. 
I uttrycket ”tillbörlig uppmärksamhet” ingick alltså även att studera litteraturen, i vart fall om det är ett 
allmänt känt standardverk på området.  

97 Wiklund s. 302 f. 
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av en tilltänkt transaktion.98 På liknande sätt har advokater som ofta biträder vid företags-

överlåtelser sakkunskaper i frågor om bl.a. letter of intent, due diligence och aktieöverlåtel-

seavtal. Sådana advokater får då anses ha långtgående förpliktelser att tydliggöra gränserna 

för sina undersökningar och de eventuellt osäkra delarna i bedömningarna av dessa.99 I lit-

teraturen har anförts att ett tillitsresonemang bör tillämpas.100 I fall där klienten har befogad 

tillit (se exempelvis NJA 1981 s. 1091 ovan) att lita på att rådgivaren är expert svarar råd-

givaren som om han vore det. Av detta följer vikten av att tydligt avgränsa uppdraget. Om 

advokatbyrån som anlitas inte har expertis inom t.ex. skattefrågor bör detta förtydligas eller 

erbjudanden om uppdrag som innehåller sådana frågor avböjas. 

3.2.4 Pedagogisk plikt 

Vid lämnande av råd till en klient har HD slagit fast att det finns en pedagogisk plikt att 

klienten ska förstår innebörden av de råd som getts. I ovan nämnda NJA 1994 s. 598 uttala-

de HD exempelvis följande:  

 
”Allmänt sett är det påkallat att den som lämnar rådgivning i komplicerade rättsfrågor fäster uppdragsgi-

varens uppmärksamhet på om prejudikat saknas och om rättsläget av denna eller någon annan anledning 

kan vara osäkert. Behovet av att sådan information lämnas måste emellertid vara beroende av vem upp-

dragsgivaren är, vilka kvalifikationer han har och om han känner till problematiken. Fall kan tänkas då det 

framstår som uppenbart att rättsläget är osäkert och ett särskilt påpekande härom får anses onödigt”101 

 

Det förefaller rimligt att ålägga rådgivare en sådan plikt. Samtidigt bör det, som HD anty-

der, inte vara nödvändigt att informera alla uppdragsgivare i samma utsträckning. I littera-

turen har anförts att även klienten har anledning att överväga när och i vilken utsträckning 

som denne behöver hjälp.102 Detta får anses rimligt. Om klienten t.ex. är en privatperson 

som har liten erfarenhet av ett rättsområde kan rådgivaren antas ha en skyldighet att ta initi-
                                                
98 I fallet hade en revisionsbyrå anlitats av ett tidningsföretag för bl.a. ekonomisk rådgivning. Revisionsbyrån 

som hade särskilda sakkunskaper i skatterätt underlät att peka på förlustavdrag vid vissa 
avtalsförhandlingar. Diskussionen vid avtalsförhandlingarna var dock av allmän och preliminär karaktär 
varför revisionsbyråns underlåtelse inte ansågs vårdslös. Revisionsbyrån var inte inkopplat på annat sätt 
som kunnat föranleda ansvar. 

99 Denna slutsats synes stämma överens med det som anförs i Heuman s. 21-23. 
100 Kleineman s. 517 f. 
101 NJA 1994 s. 606. 
102 Kleineman 1999 s. 461.  
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ativ till att säkerställa att vissa oklara och/eller riskfyllda frågor blir utredda. Om klienten 

istället är en juridisk person eller en privatperson med stor erfarenhet av ett visst rättsområ-

de torde en sådan skyldighet minska. Oavsett vilket bör dock rådgivare ha i åtanke att den-

ne aldrig själv kan besluta om att belasta sin klient med kostnader. Det beslutet är alltid 

klientens.103 

Ett annat ledande rättsfall som slår fast den pedagogiska plikten är NJA 1994 s. 532. I 

fallet hade Statens provningsanstalt åtagit sig att testa ljushärdigheten hos möbeltyg som 

var avsett att användas utomhus. Olika tyg graderades i en skala från 1-8 där 8 var ”bäst”. 

Sedan uppdragsgivaren använt sig av ett billigare tyg som testat som en 4 på skalan upp-

täcktes att detta blektes efter endast några timmar i soljus. Uppdragsgivaren hade förstått 

skalan som linjär men den var i själva verket baserad på en algoritm. I litteraturen har an-

förts att uppdragsgivaren nog även i övrigt missförstått tillförlitligheten i testet.104 Detta är 

nog riktigt. Det centrala i fallet var att uppdragsgivaren inte kunde lastas för sitt missför-

stånd. HD uttalade följande: 

 
”Det måste anse åligga den uppdragstagare som mot betalning åtar sig att utför en tekniskt komplicerad 

analys att redovisa resultaten av denna analys på ett sätt som tillåter uppdragsgivaren att dra rimliga och 

korrekta slutsatser av dessa resultat. Av särskild vikt är att analysresultaten inte framläggs på ett sätt som 

är ägnat att skapa missförstånd om deras innebörd. Behovet av klarläggande uttalanden kan dock variera 

beroende på omständigheterna, varvid särskilt den kunskap som kan antas föreligga hos uppdragsgivaren 

framstår som betydelsefull.”105 

 

Det är således inte tillräckligt för en rådgivare att göra en bra utredning och en bra analys. 

Rådgivaren måste också kommunicera resultatet med uppdragsgivaren. Detta måste ske på 

ett sådant sätt som medför att uppdragsgivaren förstår innehållet i analysen så pass bra att 

denna så långt som möjligt kan dra riktiga och adekvata slutsatser.106  

När det gäller advokats ansvar vid företagsöverlåtelser bör den slutsatsen kunna dras 

att det finns en relativt långtgående skyldighet att påpeka påtagliga risker för väsentliga 

                                                
103 Kleineman 1999 s. 461 f.  
104 Calissendorff s. 118. 
105 NJA 1994 s. 541. 
106 Calissendorff s. 118. 
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skador för klienten.107 Vidare bör detta kommuniceras med klienten på ett sådant sätt att 

denne kan dra riktiga och adekvata slutsatser. Det får anses rimligt att ålägga advokater en 

sådan pedagogisk plikt, bl.a. med hänsyn till det informationsövertag som advokaten van-

ligtvis har i förhållande till sin uppdragsgivare. Det rör sig i regel om att säkerställa att 

uppdragsgivaren är införstådd med de risker som uppdragstagarens rekommendationer in-

begriper.108 

3.2.5 Avslutande om rådgivaransvar i praxis 

Sammantaget synes advokater som ombud vid företagsöverlåtelser ha ett ansvar för meto-

den som de använder sig av vid utredningar och rapporter. Om de är att anse som specialis-

ter, vilket ofta torde vara fallet, är ansvaret sannolikt vidare än annars. Vidare synes det 

föreligga en plikt att företa en riskanalys och en pedagogisk plikt att redovisa så att klienten 

förstår begränsningarna med rådgivarens bedömning. Det kan t.ex. bli aktuellt att förklara 

om rättsläget är oklart och de risker som finns med rådgivarnas bedömningar i vissa fall. 

Omfattningen av den pedagogiska plikten i det enskilda fallet beror sannolikt på uppdrags-

givaren. Advokater verkar däremot inte ha ett allmänt ansvar för ett visst resultat (t.ex. att 

målbolaget ska fortsätta vara lönsamt), i vart fall om inte garantier eller utfästelser om visst 

resultat utgivits. Om ansvaret ska anses strängt eller inte är det svårare att dra generella 

slutsatser sig om. Fastighetsbesiktare och fastighetsmäklare synes visserligen ha ett strängt 

ansvar när de ger råd åt en konsument men i övrigt består praxis snarare av mer utpräglade 

avgöranden där omständigheterna i det enskilda fallet har blivit ingående bedömda och 

värderade.109    

                                                
107 Jfr vad Calissendorff säger om slutsatsen vid due diligence i Calissendorff s. 120, rimligen kan en liknande 

slutsats dras om advokatens ansvar över samtliga delar i företagsöverlåtelseprocessen som tas upp i denna 
framställning. 

108 Korling s. 648. 
109 Calissendorff s. 115. 
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3.3 Advokats skadeståndsansvar 

3.3.1 Allmänt 

Advokaten kan bli skadeståndskyldig gentemot en klient för ren förmögenhetsskada om det 

sker genom brottslig gärning, 2 kap. 2 § skadeståndslagen. Utöver detta grundar sig ska-

deståndsansvaret för ren förmögenhetsskada gentemot klienten framförallt på en kontrakt-

rättslig lojalitetsplikt till klienten.110 Ansvar förutsätter i allmänhet att advokaten genom 

vållande, antingen med uppsåt (dolus) eller genom vårdslöshet (culpa), har orsakat klienten 

en skada. Endast om advokaten har lämnat garantier för rådgivningen kan i regel ett strikt 

ansvar uppkomma.111 Garantier för viss rådgivning eller ett visst resultat av rådgivning ges 

dock mycket sällan av advokater, så även vid uppdrag i samband med företagsöverlåtelser. 

Generellt bör man även vara försiktig att tolka in en garanti om en sådan inte uttryckligen 

framgår av avtalet.112 Av nyss nämnda skäl bortses från eventuellt lämnade garantier i det 

följande. Det bortses även från uppsåtligt vållande då detta dels torde ske ytterst sällan och 

dels torde kunna förknippas med brott. Inte heller skadeståndsberäkningen eller klientens 

allmänna ansvar att söka begränsa skadeverkningarna kommer att beröras närmare.113 

Advokatens ansvar betecknas främst som ett professionsansvar. Med professionsansvar 

avses i sammanhanget att advokaten får ett ansvar för sina råd som är präglat av de särskil-

da kunskaper som advokaten förväntas ha som medlem i advokatsamfundet.114 I litteraturen 

har angivits att ansvarets räckvidd och närmare innebörd får antas bero på i vilken grad 

uppdragsgivaren kan fästa sin befogade tillit till advokatens besked.115 Med hänsyn till 

ovan nämnda NJA 1981 s. 1091 (se 3.2.3) får resonemanget anses rimligt.116 Om en klient 

exempelvis i samband med en företagsöverlåtelse har önskemål om en särskilt snabbt ut-

förd due diligence och denna innefattar vissa juridiska specialproblem bör detta kunna be-

gränsa rådgivarens ansvar i den aktuella situationen, i vart fall om det stått klart för klienten 

                                                
110 Wiklund s. 297. Skadestånd p.g.a. brottslig gärning kommer inte att behandlas närmare i denna 

framställning.  
111 Hellner, Hager & Persson s. 206. 
112 Heuman s. 21. 
113 Se t.ex. ovan nämnda NJA 1982 s. 1091, Hellner, Hager & Persson s. 223, Heuman s. 21 not 4 och där 

vidare hänvisningar för sådana bedömningar. 
114 Korling s. 511 och Heuman s. 22. 
115 Heuman s. 22 f och Kleineman s. 466 f.  
116 Se dock Ingvarsson s. 563 f, för en till synes avvikande åsikt. 
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att frågan kräver en mer ingående analys men tid för en sådan inte beviljas.117 Det är dock 

närmast advokaten i egenskap av rådgivare som har ansvar för att säkra bevisning om de 

förhållanden som begränsar möjligheterna att göra en mer detaljerad utredning av det aktu-

ella problemet. Det centrala är att klienten ska kunna lita till advokatens besked även om 

advokaten ibland måste lämna osäkra svar (det är då viktigt att det framgår att svaren är 

osäkra).118  

Av det ovan anförda följer att det för skadeståndsansvar krävs att klienten lidit skada, 

eller kommer att lida skada av någon form, och att denna skada ska ha vållats av advoka-

tens råd. Den typ av skada som typiskt sett kan göras gällande vid vårdslös rådgivning är, 

som nämnts, ren förmögenhetsskada.119 Med ren förmögenhetsskada avses förenklat en 

skada som drabbar en persons ekonomiska ställning utan samband med person- och sak-

skada.120 Som utgångspunkt är det uppdragsgivaren som ska visa att skada har uppkommit 

till följd av rådgivningen.121 I NJA 1991 s. 625 slog dock HD fast en annan princip. Rätts-

fallet gällde skadeståndsansvar för en fastighetsmäklare som lämnat en felaktig uppgift om 

beskattning av realisationsvinst. I fallet slogs fast att om uppdragsgivaren kan visa att råd-

givningen har orsakat uppdragsgivaren en viss utgift som denne annars inte skulle ha haft 

så ska uppdragsgivarens skada antas svara mot utgiften. Presumtionen bryts om uppdrags-

tagaren kan göra sannolikt att utgiften inte svarar mot skadan.122 Fallet har dock kritiserats i 

litteraturen och det anses oklart om prejudikatet endast gäller skatterådgivning eller om det 

även gäller för annan rådgivning.123  

Om uppdragsgivaren lyckats påvisa att ren förmögenhetsskada har uppkommit till följd 

av rådgivningen återstår att visa att rådgivningen har varit culpös. Culpabedömningen går i 

allmänhet ut på att pröva sannolikheten för att skadan skulle uppkomma, i vilken mån det 

var möjligt att undvika skadan och hur en aktsam person skulle ha agerat i skadevållarens 

situation.124 För advokater eftersöks således aktsamhetsnormer vid rådgivningsuppdrag. I 

                                                
117 Jfr med Kleinemans exempel om en skattekonsult som här har försökts anpassas till en due diligence i 

samband med en företagsöverlåtelse, Kleineman 1999 s. 453 f.  
118 Heuman s. 23. 
119 Prop. 2002/03:133 s. 30 f.  
120 Prop. 1972:5 s. 451 f. Se Kleineman i Kleineman s. 133-200 för en grundlig genomgång av ren 

förmögenhetsskada.  
121 Wiklund s. 317. 
122 NJA 1991 s. 631 f. 
123 Kleineman SvJT 1998 s. 200. 
124 Korling s. 516. 
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litteraturen har anförts att vägledande standarder för rådgivare också bör vara vägledande 

vid en bedömning om rådgivaren har uppträtt enligt de krav som kan ställas vid klientkon-

takt och arbetssäkring vid rådgivningens utförande.125 För advokater anses advokatkårens 

bestämmelser om god advokatsed kunna användas som vägledande aktsamhetsstandard. 

Om god advokatsed frångås kan rådgivningen presumeras vara vårdslös.126 

3.3.2 God advokatsed 

Enligt 8 kap. 4 § RB ska advokater i sin verksamhet utföra de uppdrag som de anförtrotts 

redbart och nitiskt samt iaktta god advokatsed. Med advokatens verksamhet avses främst 

advokatens uppgift som ombud eller biträde i rättegång.127 Advokatens verksamhet är dock 

inte begränsad till detta utan omfattar även andra rättsliga angelägenheter där advokaten 

anlitas.128 I litteraturen har anförts att man synes kunna sammanfatta förarbetena så att en 

advokats verksamhet omfattar all yrkesmässig verksamhet som går ut på att bistå annan i 

rättsliga angelägenheter.129 En sådan sammanfattning får anses rimlig. Rättsliga angelägen-

heter får vidare förstås i vid bemärkelse. Exempelvis ingår att advokaten genom råd eller 

dåd bistår en klient vid ingående av avtal eller företagande av andra rättshandlingar igenom 

vilka rättsförhållanden grundas, ändras eller upphävs.130 Av det anförda framgår att god 

advokatsed ska iakttas vid advokaters rådgivning i samband med företagsöverlåtelser. 

I 8 kap. 6 § RB slås fast att advokatsamfundets styrelse och disciplinnämnd utövar till-

syn över advokatväsendet. Hur tillsynen ska ske regleras i viss mån i vidare bestämmelser i 

8 kap. RB. HD har dock i NJA 2003 s. 403131 slagit fast att vad som är god advokatsed i 

första hand utvecklas genom de vägledande regler som Sveriges Advokatsamfund utfärdar 

(VRGA) och genom praxis i disciplinärenden. Innebörden av begreppet god advokatsed 

styrs således endast i begränsad utsträckning av föreskrift i lag.132   

                                                
125 Kleineman 1999 s. 456. 
126 Kleineman 1999 s. 456 f. 
127 SOU 1938:44 s. 16.  
128 SOU 1938:44 s. 131.  
129 Wiklund 1973 s. 10. 
130 Wiklund 1973 s. 11. 
131 Rättsfallet gällde en fråga om resning i ett disciplinärende. HD fann i fallet att den bedömning av en viss 

transaktion som disciplinnämnden gjort låg inom ramen för nämndens tolkningsutrymme,  
132 NJA 2003 s. 404. 
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Intressant i sammanhanget är att alla länder som gör anspråk på att vara rättsstater har 

särskilda regler om advokater och särskilda bestämmelser om villkoren för hur deras verk-

samhet ska bedrivas.133 Det övergripande syftet är att trygga klientens intressen. De svens-

ka reglerna om god advokatsed formar ett etiskt regelverk med kärnvärden som exempelvis 

oberoende, lojalitet mot klienten, konfidentialitet och undvikande av intressekonflikter. 

Utöver de svenska VRGA finns även den av de europeiska advokatorganisationerna inom 

CCBE134 år 2006 antagna stadgan om den europeiska advokatkårens kärnprinciper 

(CCELP).135 De europeiska regelverken har skapats för att det vid gränsöverskridande upp-

drag ska finns gemensamma aktsamhetsnormer att utgå ifrån. Nedan kommer ett urval ur 

ovan nämnda regelverk att presenteras och undersökas närmare. För en mer fullständig 

genomgång hänvisas till de ovan nämnda europeiska regelverken samt VRGA och där vi-

dare hänvisad litteratur. 

Enligt 1 VRGA (jfr CCELP och 1 Code of Conduct) är en fri och obunden advokatkår 

som verkar enligt sunda självutvecklade bestämmelser en viktig del av rättssamhället och 

en förutsättning för att enskildas fri- och rättigheter ska kunna hävdas. Detta motiverar var-

för advokaten både har en särskild ställning och ett särskilt ansvar i rättssamhället. Advoka-

tens främsta plikt är vidare att visa trohet och lojalitet mot klienten. En advokat ska därför 

inom ramen för gällande rätt och god advokatsed företräda och tillvarata klientens intressen 

på bästa sätt och efter bästa förmåga.136 Motsvarande regler om skyldigheten att tillvarata 

klientens intressen finns även i CCBE:s Code of Conduct 2.7.137 I 1 VRGA stadgas vidare 

att advokaten ska uppträda sakligt och korrekt så att förtroendet för advokatkåren upprätt-

hålls samt att advokaten inte får främja orätt. En advokat får självfallet inte medverka till 

brott men advokaten får inte heller jämna vägen för annans brottsliga verksamhet eller 

främja en klients intressen på ett otillbörligt sätt.138 Ett exempel på ett otillbörligt sätt att 

främja en klients intressen är att medverka till att en ogiltig rättshandling företas.139 

                                                
133 VRGA s. 4. 
134 Council of Bars and Law Societies of Europe.  
135 Charter of Core Principles of the European Legal Profession antagen vid CCBE:s plenum den 25 

november 2006 i det följande CCELP, CCBE 2010 s. 4-5. 
136 VRGA s. 5. 
137 Genom Calissendorff s. 112. Code of Conduct godtogs senast av CCBE:s plenum den 19 maj 2006 i det 

följande skrivs CC, CCBE 2010 s. 10-20. 
138 Wiklund 1973 s. 172. 
139 VRGA s. 6. 
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I 2.1.1 VRGA stadgas att advokaten ska utföra ett uppdrag med omsorg, noggrannhet 

och tillbörlig skyndsamhet. Vidare anges i 2.1.2 att juridiska råd ska vara grundade på er-

forderliga undersökningar av gällande rätt. Det finns alltså grundläggande krav på kvalité 

gällande advokatens utförande av uppdrag, så även för uppdrag i samband med företags-

överlåtelser. I fall de nyss nämnda aktsamhetsreglerna inte kan uppfyllas i samband med ett 

uppdrag finns 3.1 VRGA som anger att en advokat inte är skyldig att ta emot ett uppdrag 

som erbjuds. Advokaten behöver inte ange ett skäl för att inte ta emot ett uppdrag men ad-

vokaten är skyldig att snarast meddela om uppdraget inte antas. Under vissa omständigheter 

kan en advokat ha en skyldighet att avböja ett uppdrag, exempelvis om intressekonflikter 

föreligger, 3.2 VRGA. Ibland har advokaten även en skyldighet att frånträda ett ingånget 

uppdrag. Ett sådant exempel är om advokaten efter att ha antagit uppdragit finner att det 

föreligger en sådan omständighet som gjort att advokaten haft en skyldighet att avböja upp-

draget, 3.4 VRGA. Vid uppdrag i samband med företagsöverlåtelser torde en sådan 

omständighet exempelvis vara att en rättshandling visar sig vara ogiltig.140 Även i andra fall 

kan advokaten ha en rätt att frånträda uppdrag om ett giltigt skäl föreligger, 3.6 VRGA. Ett 

exempel på ett giltigt skäl är om klienten i väsentliga avseenden handlar i strid mot advoka-

tens råd eller annars klart ger till känna att han förlorat förtroendet för advokaten.141 Ett 

annat exempel på ett giltigt skäl är om klienten vid överlämnande av uppdraget medvetet 

undanhållit sådana omständigheter som skulle varit väsentliga för advokatens bedömning 

för antagandet av uppdraget. Om det inte föreligger ett giltigt skäl att frånträda uppdraget 

får advokaten inte i regel frånträda uppdraget utan klientens samtycke. 

En advokat har också en skyldighet att besvara meddelanden från klienter och andra 

utan dröjsmål, 7.3.2 VRGA. Om ett svar inte kan avges utan dröjsmål, ska mottagandet av 

meddelandet bekräftas och svar avges så snart det kan ske. Vissa advokater är exemplariska 

i detta avseende (se t.ex. 4.3). I litteraturen anges dock även att en del advokater har svårt 

att leva upp till denna bestämmelse.142 Med hänsyn till de advokatbyråer som vare sig be-

kräftade eller svarade på enkätutskicket (se 4.3) synes denna slutsats i litteraturen riktig. 

                                                
140 Om advokaten med kännedom om detta fortsätter biträda klienten bör det kunna ses som ett exempel på ett 

otillbörligt sätt att främja en klients intressen, se ovan. 
141 Wiklund 1973 s. 237. 
142 Peyron s. 81. 
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Trots bestämmelserna i VRGA är god advokatsed inte ett statiskt begrepp. Dess inne-

håll är inte alltid givet, utan förändras över tiden. VRGA bör därför läsas i ljuset av disci-

plinnämndens vägledande avgöranden och samfundsstyrelsens vägledande uttalanden. Ett 

exempel är att det för advokater inte finns någon uttryckligt stadgad skyldighet att definiera 

uppdraget.143 Det anses dock följa av god advokatsed att uppdraget ska definieras och 

stämmas av med uppdragsgivaren innan advokaten kan börja med att utföra det specifika 

uppdraget.144 I advokatens ansvar ingår nämligen att uppdraget inte bestäms så snävt att 

klienten kan göra rättsförluster. Advokaten måste därför inledningsvis tolka uppdraget mot 

klientens uppgifter och i övrigt efter vad som kan antas vara klientens syfte. Därefter bör 

advokaten göra klart om klientens uppfattning av vad uppdraget innebär stämmer överens 

med advokatens tolkning.145  

Avslutningsvis kan sägas att den lojalitetsplikt som stadgas i 1 VRGA är central för 

advokat- och klientförhållandet. Advokatbyrån har att visa sin huvudman obunden lojalitet. 

Ett sådant förhållande kan bli problematiskt. Ett exempel på när problem kan uppstå är när 

advokatbyråns uppgifter ska ges ut till klientens motpart vid en vendor due diligence ge-

nom ett reliance letter (se 2.3.2 ovan). Såsom även nämnts ovan måste advokatbyrån då ta 

tillbörlig hänsyn till mottagarna av rapporten. Advokatbyrån bör se till att det uppdrag som 

ligger till grund för utarbetandet av rapporten är väl beskrivet och att de väsentliga upptäck-

terna som gjorts redovisas på ett adekvat sätt.146 I övrigt synes aktsamhetsnormerna, såsom 

HD fann i NJA 2003 s. 403, omfattande och advokatsamfundets styrelses och disciplin-

nämnds tolkningsmarginal vid. Det får dock som helhet anses rimligt att de etiska reglerna 

utgör grund för en aktsamhetsbedömning. Som anges i CCELP fyller advokaten en särskild 

funktion i ett samhälle grundat på respekt för rättssäkerheten. En respekt för advokatens 

yrkesfunktion är då en förutsättning för rättsstaten och ett demokratiskt samhälle.147 

                                                
143 Heuman s. 120. 
144 Heuman s. 58 f. 
145 Korling s. 421. 
146 Calissendorff s. 111. 
147 CCBE 2010 s. 4. 
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3.4 Revisors skadeståndsansvar 

3.4.1 Allmänt 

Revisorer är i likhet med advokater en av de yrkeskategorier som har rådgivning som en av 

sina huvudsakliga tjänster.148 Revisorn kan såklart bli skadeståndskyldig gentemot klienten 

på grund av brott, 2 kap. 2 § skadeståndslagen. Utöver detta kan revisorn även bli skade-

ståndskyldig på grund av en kontrakträttslig lojalitetsplikt gentemot klienten. Revisorns 

verksamhet regleras annars huvudsakligen av revisorslagen (2001:883) och revisionslagen 

(1999:1079). Centralt för revisorrollen är att revisorer, till skillnad från advokater, vid revi-

sion har som funktion tillvarata det offentligas intressen och inte klientens. Det finns därför 

extra stränga krav på oberoende och opartiskhet för revisorer, se 19-23 §§ revisionslagen. 

Den fristående rådgivning som revisorer utövar vid sidan om revisionen kan innebära pro-

blem för sådana krav. Genom rådgivningen kan revisorn nämligen få en affärsförbindelse 

till klienten.149 Denna affärsförbindelse kan skapa ett ekonomiskt egenintresse att upprätt-

hålla förbindelsen. Vidare finns det en risk att revisorn inom ramen för revisionsuppdraget 

kan komma att utföra självgranskning av sitt eget arbete.150 Samtidigt finns det klara förde-

lar med att revisorn kan tillhandahålla klienten fristående rådgivning eftersom revisorn ge-

nom revisionsarbetet har god insyn i företagets förhållanden.151 Revisorn tillåts därför att 

utöva fristående rådgivning med undantag för förtroenderubbande sidoverksamhet, 25 § 

revisorslagen. 

P.g.a. ovan anförda skäl är regleringen av revisorers verksamhet, i likhet med reglerna 

om god advokatsed, till stora delar fokuserad på hur revisorn får utöva sin verksamhet och 

vilka intressekonflikter som måste undvikas för att inte förtroendet för yrkeskåren ska ska-

das.152 Revisorer har ett professionsansvar i likhet med advokater och det kan därför antas 

att vad som sagts om dessa i 3.3.1 också i stort gäller för revisorer med de undantag som 

ovan angivits. Av detta skäl synes det lämpa sig att jämföra revisors skadeståndansvar i 

samband med företagsöverlåtelser med advokatens ansvar för desamma. Vid en sådan jäm-

                                                
148 Korling s. 222. 
149 Korling s. 223. 
150 Prop. 2000/01:146 s. 52. 
151 Prop. 2000/01:146 s. 52 f, s. 54 och s. 80. 
152 Prop. 2000/01:146 s. 56 ff. 
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förelse bör man dock beakta eventuella skillnader i aktsamhetsnormer för revisorer. Det blir 

därför aktuellt att titta på dessa aktsamhetsnormer i god revisorssed. 

3.4.2 God revisorssed 

Enligt 19 § revisorslagen ska revisorer iaktta god revisorssed. God revisorssed är både en 

yrkesetisk och en offentligt sanktionerad rättslig standard som revisorn har att följa i sin 

yrkesutövning (och i viss mån även utanför den).153 Det synes därmed klart att revisorer ska 

iaktta god revisorssed vid rådgivning i samband med företagsöverlåtelser. I begränsad om-

fattning får god revisorssed sitt innehåll från revisorslagen och RevF. Resterande del måste 

utfyllas på något sätt. I 3 § revisorslagen stadgas att det är revisornämnden som ska ansvara 

för att god revisorssed utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Väl viktig för utvecklingen av 

innehållet i god revisorssed är därför den regelutveckling som sker inom ramen för revi-

sorsnämndens verksamhet genom avgöranden i disciplinärenden och beslut i ärenden om 

förhandsbesked.154 En ytterligare nivå av regler som är viktig för innehållet i god revisors-

sed är de regler som uppkommer inom revisionsbranschen. Dessa regler kan uppkomma 

genom uttalanden från branschorganisationerna samt genom den verksamhet som (främst 

de största) revisionsbyråerna bedriver.155 Den yttre ramen för den goda seden kommer dock 

från revisorslagen och RevF samt de föreskrifter som meddelas med stöd av dessa författ-

ningar, se 41 § revisorslagen och 18 § RevF.156 Nedan följer en presentation och genom-

gång av några utvalda delar av denna yttre ram som bör vara tillämpliga på fristående råd-

givning. För en mer ingående presentation och genomgång hänvisas till ovan nämnda lagar 

och föreskrifter. 

Revisorn har en skyldighet att avböja eller frånträda vissa uppdrag (jfr med advokater 

ovan) vid sidan av revisionsverksamheten om det kan föreligga intressekonflikter eller an-

nars finns förhållanden som kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självstän-

dighet, 25 § revisorslagen.157 För att en revisor ska få klarhet i vilka förhållanden som kan 

rubba förtroendet för dennes opartiskhet eller självständighet kan revisorn söka förhandsbe-

                                                
153 Diamant s. 54. 
154 Diamant s. 43. 
155 Diamant s. 44. 
156 Diamant s. 57. 
157 Prop. 2000/01:146 s. 100 f. 
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sked från revisorsnämnden, 22 § revisorslagen. Ett särskilt hot mot förtroendet för revisorns 

opartiskhet och självständighet är om revisorn får uppdrag som innebär fristående rådgiv-

ning gentemot en klient som revisorn även utför revision för.158 I litteraturen anges att ett 

exempel på sådan fristående rådgivning kan vara om en revisor biträder en klient i samband 

med en företagsöverlåtelse och revisorn även utför eller ska utföra revision för klienten 

eller dess motpart.159 Det kan därför vara av vikt att se upp med sådana situationer. Där-

emot anses det inte finnas behov att begränsa den rådgivningsverksamhet som revisorer 

tillhandahåller andra än revisionsklienter.160 

När en revisor accepterar ett uppdrag anses denne ha en skyldighet att upprätta en upp-

dragsbeskrivning.161 Denna skyldighet gäller även vid fristående rådgivningsuppdrag. I 

uppdragsbeskrivningen definieras förpliktelserna i uppdraget detaljerat. Uppdragsbrevet 

fungerar därför som en friskrivning för uppdragstagaren och minimerar risken för att upp-

dragstagaren missförstår de förpliktelser som uppdraget innebär. Detta leder till en större 

förutsebarhet för båda parterna. Det har därför angivits i litteraturen att uppdragsbrevet tor-

de utgöra ett effektivt instrument för att motverka framtida tvister om uppdragets inne-

börd.162 Detta verkar vara en riktig slutsats.163  

Avslutningsvis kan sägas att reglerna för god redovisningssed huvudsakligen synes ut-

formade med avseende på revisorns revisionsverksamhet. Förutom de delar som särskiljer 

revisorns rådgivaransvar enligt vad som nämnts ovan får det antas att revisorns rådgivaran-

svar stämmer överens med de allmänna principer som kan kopplas till rådgivaransvar (se 

3.1 och 3.2). Det bör därför vara rimligt att det rådgivaransvar som gäller för revisorer vid 

fristående rådgivning i samband med företagsöverlåtelser även i regel kan antas gälla för 

advokater vid sådan rådgivning.  

                                                
158 Prop. 2000/01:146 s. 102. 
159 Diamant s. 300. 
160 Prop. 2000/01:146 s. 117. 
161 Korling s. 422 och där vidare hänvisning till bilaga 2 i FAR:s rekommendation angående uppdragsbrev 

avseende rådgivning (december 2007). 
162 Korling s. 422. 
163 Jfr 3.5.3 nedan och den där omnämnda skiljedomen mellan ProfilGruppen och KPMG. 



 39 

3.5  Skadeståndsansvar i samband med företagsöverlåtelser i praxis  

3.5.1 Allmänt 

Som nämnts i 3.1 finns det inte många svenska prejudikat avseende advokaters rådgivaran-

svar. Avseende advokaters rådgivaransvar i samband med företagsöverlåtelser finns det, 

såvitt känt, inget offentligt tillgängligt svenskt prejudikat. En möjlig orsak till detta är att 

man i regel avtalar om hemlig skiljedom som metod för tvistelösning.164 En annan orsak 

kan vara att advokatbyråerna är ovilliga att tvista med klienter och helt enkelt oftare än an-

nars ger efter för klientens krav för att trygga relationen. En ytterligare orsak är att det så-

dana tvister ofta leder till förlikning, bl.a. då båda parter kan ha intresse av att hemlighålla 

vissa omständigheter.165 Oavsett skälet synes det ofta saknas offentliga svenska prejudikat 

och det blir därför ofta nödvändigt att söka vägledning på annat håll. I det följande redogörs 

bl.a. för en dom från USA (Pennzoil v. Texaco) och ett svenskt skiljedomsavgörande mel-

lan ProfilGruppen och KPMG. Dessa har valts ut för att de gestaltar vissa problem i före-

tagsöverlåtelseprocessen där advokater typiskt sett anlitas att biträda med rådgivning. Vid 

redogörelserna för dessa fall och de lärdomar som kan dras ifrån fallen, bör man beakta 

begränsningarna med fallen. Det ena fallet redogör för en stämning om skadestånd i USA 

(som dessutom inte direkt rörde rådgivarnas skadeståndsansvar) och att det andra är en 

upphävd skiljedom. Såsom anförts i metoddelen (se 1.5) bör de dock kunna användas i ar-

gumentationssyfte för vad som vore rimligt i svensk rätt. Allmänt sett torde skiljedomen 

vara särskilt intressant eftersom den behandlar just frågan om rådgivaransvar. Skiljedomen 

får därför ett relativt stort utrymme medan domen från USA får ett mindre utrymme. Ut-

över nu nämnda fall redogörs även för viss svensk praxis. 

                                                
164 Ett exempel, som visserligen rörde revisorer, gestaltas i fallet med skiljedomen mellan ProfilGruppen och 

KPMG. 
165 Ett exempel är när Schibsted (norsk förlagskoncern) köpte Svenska Dagbladet (SvD) i slutet av 1990-talet. 

SvD och Dagens Nyheter (DN) ägde tillsammans ett kommanditbolag som hade hand om distributionen av 
de båda tidningarna. Kommanditbolagsavtalet innehöll en change of control-klausul som aktiverades då 
SvD köptes av Schibsted. DN löste in SvD:s andelar billigt och sålde sedan tillbaka dem dyrt. Detta innebar 
att affären kostade Schibsted 97.5 miljoner kronor extra. Schibsted hade anlitat en advokatbyrå som 
genomfört en legal due diligence men inte upptäckt change of control-klausulen eller förstått innebörden av 
denna. Schibsted hotade stämma advokatbyrån för bristfällig rådgivning. Parterna förlikades dock till en 
hemlig summa men den kan antas ha varit av ett relativt betydande belopp. Se Sevenius 2013 s. 87 f. 
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3.5.2 Letter of intent 

I det ovan omnämnda (se 2.2) Pennzoil v. Texaco avsåg the Pennzoil Company att köpa ett 

annat oljebolag, the Getty Oil Company.166 Getty Oil ägdes av en ”trust fund”,167 en välgö-

renhetsorganisation och allmänheten. Pennzoil lade ett bud på ca 112,5 dollar per aktie. 

Detaljerna kring budet var dock inte helt klara. Ett letter of intent skrevs under och företrä-

dare (VD:n) för Getty Oil skålade affären med företrädare för den ”trust fund” som var en 

av ägarna. En annan intressent till Getty Oil (en investment banker) ansåg dock inte att nå-

gon affär var klar och sökte andra potentiella budgivare för Getty Oil i försök att få ett hög-

re bud. En sådan potentiell budgivare var Texaco Oil. Efter många turer lade Texaco ett 

bud på Getty Oil. Budet blev till sist 128 dollar per aktie. Getty Oil accepterade och Penn-

zoil stämde dem för kontraktsbrott. Pennzoil menade att bindande avtal hade uppkommit i 

samband med upprättandet av avsiktsförklaringen (letter of intent) och omständigheterna 

kring denna. Eftersom Getty Oil och företrädarna för den ”trust fund” (som var en av ägar-

na till Getty Oil) i affären med Texaco erhållit indemnities från Texaco för krav på ersätt-

ning från Pennzoil p.g.a. affären mellan Getty Oil och Pennzoil blev det till sist Texaco 

som stod som motpart till Pennzoil i stämningen. Pennzoil vann stämningen och blev tillde-

lad ett av de största skadestånden i historien.168 

I fallet begicks många misstag av de biträdande advokaterna och det har därför i littera-

turen anförts ett antal viktiga lärdomar av fallet som advokater bör ta till sig.169 I det följan-

de ska exempel på dessa presentera i den mån de kan antas relevanta även för svensk rätt. 

För en mer omfattande genomgång hänvisas till den omnämnda litteraturen.170 En viktig 

lärdom är att advokaten bör se till att vad som ska vara bindande och vad som inte ska vara 

det klart framgår i preliminära förhandlingar och avtal. Problem med att det är svårt att av-

göra när avtalsbundenhet infinner sig finns även enligt svensk avtalsrätt och lärdomen bör 

                                                
166 Pennzoil Co. v. Texaco, Inc., 481 U.S. 1,4 (1987). 
167 En ”trust fund” är en fond som kan bestå av olika tillgångar och som har till avsikt att ge en fördel, ofta 

finansiell säkerhet, till en eller flera individer eller organisationer. 
168 Vilket alltså i det ursprungliga avgörandet var 10.53 miljarder dollar. Texaco ansökte dock senare om 

konkurs som blev till en rekonstruktion där fordringsägarna fick nöja sig med 3 miljarder dollar, Lloyd s. 
351.  

169 Lloyd s. 352 ff. 
170 Lloyd s. 321-359. 
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därför vara direkt överförbar till svenska förhållanden.171 Ett exempel på en skrivning i av-

siktsförklaringen för att undvika oavsiktlig bundenhet är följande: 

 
”Parterna är överens att denna Avsiktsförklaring inte har någon bindande juridisk innebörd med undantag 

för vad som stadgas under punkterna X till X. Parterna har inte någon skyldighet att fullfölja överlåtelsen i 

enlighet med denna Avsiktsförklaring och kan när som helst före ingåendet av Avtalet, genom skriftligt 

meddelande, frånträda denna Avsiktsförklaring utan angivande av skäl för detta. Parts beslut att inte ingå 

avtal enligt denna Avsiktsförklaring ska inte medföra något ansvar gentemot övriga parter.”172 

 

I ovan nämnda fall angav flera advokater att det inte var några problem med avsiktsförklar-

ingen (som alltså inte innehöll en skrivelse som motsvarade den ovan presenterade). Flera 

advokater intygade vidare att bundenhet inte förelåg.173 Rimligen skulle en sådan rådgiv-

ning enligt svensk rätt kunna vara skadeståndsgrundande då det inte synes ha gjorts en er-

forderlig undersökning av gällande rätt (se 3.3.2). Övriga lärdomar som enligt litteraturen 

kan dras från fallet bygger troligen inte på sådana misstag som skulle vara skadestånds-

grundande i svensk rätt.174 Nämnas kan dock att det kan vara bra att ha en tvistelösnings-

klausul som föreslår skiljedom och att man bör tänka på hur vissa friskrivningar kan kom-

ma att tolkas vid en eventuell tvist. 

För ett fall med direkt anknytning till svensk rätt kan den s.k. Segulah-domen näm-

nas.175 I fallet hade riskkapitalbolaget Segulah erbjudit 48 miljoner kronor för Seelig, ett 

grossistbolag i bokhandlarbranschen. När den verkställande direktören i Seelig senare sa 

upp sig avtog Segulahs intresse och anbudet togs tillbaka. Svea Hovrätt fann att det i och 

med anbudet hade uppkommit ett bindande avtal och höll därmed Segulah ska-

deståndsansvariga för avtalsbrott. Till sist utdömdes 8 miljoner kronor i skadestånd. Ska-

deståndet bestämdes efter skillnaden mellan Segulahs anbud och det som Seelig till sist 

såldes för till Bibliotekstjänst. I budbrevet hade följande skrivning infogats: 

 

                                                
171 Se 1-9 §§ avtalslagen. 
172 Forssman s. 21. 
173 Se t.ex. Lloyd s. 337 ff. 
174 Se Lloyd s. 353-359 för dessa lärdomar, vissa synes endast lämpade för det särskilda jurysystem som 

tillämpas i USA. 
175 Svea Hovrätt Mål T 8566-99, se även ovan 2.2. 
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”Vårt anbud är villkorat av: ... (ii) Att vi ges tillfälle att… genomföra en sedvanlig s.k. due diligence och 

att det därvid inte framkommer något för oss tidigare okänd information rörande Bolaget som på väsent-

ligt sätt negativt avviker från den bild av Seeligs lönsamhet, marknadsposition och finansiella ställning 

som förmedlats av [den verkställande direktören] och i de andra ekonomiska rapporter vi fått del av…”176 
 

Segulah menade att ovan formulering gav företaget ett subjektivt tolkningsföreträde. Hov-

rätten slog dock fast att klausulen inte gav uttryck för ett sådant företräde och att innehållet 

därför skulle fastställas genom en objektiv tolkning. Genom en sådan tolkning fann hovrät-

ten att det inte i något avseende kunde ingå i en ”bild” av Seelig att den verkställande direk-

tören skulle kvarstanna.177 En lärdom av fallet bör därför vara att fokusera på tydligheten i 

villkorande klausuler. En annan lärdom är gemensam med lärdomen från Pennzoil v. Texa-

co ovan. Om ett bolag inte vill bli bundet av ett visst innehåll i en avsiktsförklaring bör det-

ta särskilt tydliggöras. Ett sätt att tydliggöra detta är att använda en sådan skrivning som 

redogjorts för ovan i samband med redogörelsen för Pennzoil v. Texaco. 

3.5.3 Due diligence 

I skiljeförfarandet mellan ProfilGruppen och KPMG uppkom fråga om rådgivarens ansvar 

för rådgivning i samband med en due diligence.178 ProfilGruppen ville förvärva aktier i det 

tyska bolaget PWG KG179 och anlitade KPMG till att utföra en finansiell due diligence på 

bolaget. I den av KPMG utformade due diligence-rapporten uppdagades inte att PWG KG 

var fordringsägare och garantigivare till sitt dotterbolag PWG USA. PWG USA var på obe-

stånd och kunde därmed inte betala sina fordringsägare. Eftersom PWG KG givit en garanti 

för PWG USA förlorade PWG KG i princip hela sitt värde när garantin skulle förverkligas. 

Detta skedde efter att ProfilGruppen förvärvat PWG KG.180 ProfilGruppen led således ska-

da och påkallade skiljeförfarande. I skiljeförfarandet yrkande ProfilGruppen bl.a. att 

KPMG skulle ersätta skadan p.g.a. att de ansåg att KPMG orsakat skadan genom vårdslös 

                                                
176 Svea Hovrätt Mål T 8566-99 s. 19, min text inom [] har införts istället för namnet på den verkställande 

direktören. 
177 Svea Hovrätt Mål T 8566-99 s. 7. 
178 Skiljedom meddelad mellan ProfilGruppen AB och KPMG Bohlins AB den 22 december 2010. 
179 PWG GmbH & Co KG, här och i det följande förkortat till PWG KG. 
180 I oktober 2006 förvärvade ProfilGruppen ett aktieinnehav om 18 % i PWG KG för 1,1 miljoner euro som 

sedan, under hösten 2007, såldes för 1 euro, se skiljedom meddelad mellan ProfilGruppen AB och KPMG 
Bohlins AB den 22 december 2010 s. 2.  
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rådgivning.181 KPMG å sin sida menade att man fullföljt uppdraget och att uppdraget var 

begränsat. I vilket fall som helst yrkade KPMG på att man i uppdragsbrevet hade hänvisat 

till sina allmänna bestämmelser om ansvarsbegränsning och därför endast maximalt kunde 

bli skyldiga att utge det begränsade belopp som ansvarsbegränsningen angav. 

Skiljenämnden i ovan nämnda förfarande inledde med att konstatera att den avgörande 

frågan för om skadestånd skulle utgå var om den av KPMG utfärdade due diligence-

rapporten varit bristfällig. Rapporten ansågs vara bristfällig om den inte på det sätt som 

följde av uppdragsavtalet adresserade den risk som enligt ProfilGruppen föranledde den 

påstådda skadan.182 För uppdraget fanns ett uppdragsbrev med bilagor. I uppdragsbrevet 

angavs syftet med uppdraget vara att undersöka PWG KG:s finansiella status för att biträda 

i utvärderingen och möjligheterna vid ett eventuellt ägarengagemang i PWG KG. Den när-

mare omfattningen framgick av uppdragsbrevet och bilagorna. Då det inte fanns stöd för 

annat fick uppdragets närmare innehåll bestämmas av uppdragets syfte, de uttryckliga be-

gränsningarna med uppdraget samt de tillägg och avgränsningar som parterna avtalat om. 

Skiljemännen fann att en uppdragstagare i regel inte med framgång kan freda sig genom att 

hävda att uppdragets yttre ramar är mer begränsade än vad som tydligt anges i uppdrags-

brevet med bilagor.183 Enligt skiljemännen är det särskilt viktigt att uppdragstagaren i sin 

skriftliga rapport tydliggör omfattningen, förutsättningarna och begränsningarna med upp-

draget.184 Detta i vart fall så länge det har betydelse för läsarens möjlighet att bedöma det 

undersökta bolagets ställning och riskerna med denna i samband med den tänkta invester-

ingen.185 Om en rapport inlämnas utan särskilda reservationer eller förbehåll, såsom var 

fallet för KPMG i denna skiljedom, får uppdragstagaren alltså räkna med möjligheten att 

ansvaret blir mycket omfattande.186 

                                                
181 Den vårdslösa rådgivningen bestod i att KPMG hade underlåtit att undersöka viktiga förhållanden, d.v.s. 

PWG USA:s skulder och PWG KG:s koppling till dessa skulder, som omfattades av uppdraget. 
182 Skiljedom meddelad mellan ProfilGruppen AB och KPMG Bohlins AB den 22 december 2010 s. 22. 
183 Skiljedom meddelad mellan ProfilGruppen AB och KPMG Bohlins AB den 22 december 2010 s. 24. Detta 

beror på att utredningen ska ligga till grund för styrelsebeslut och att alla styrelseledamöter inte kan antas ta 
del av underhandsöverenskommelser eller förhandsrapporteringar. Jfr även ovan 3.4.2 och Korling s. 422 
där han anger att uppdragsbrevet torde vara ett effektivt instrument för att motverka tvister, här synes 
skiljemännen använt det just för detta syfte och således styrkt denna uppfattning. 

184 Detta torde även gälla advokater enligt vad som anförts ovan (se 3.3.2). 
185 Skiljedom meddelad mellan ProfilGruppen AB och KPMG Bohlins AB den 22 december 2010 s. 24. Jfr 

Kersby s. 143, där författaren belyser vikten av att begränsa ett due diligence-uppdrag så noga som möjligt 
med friskrivningar eftersom utgångspunkten för ett due diligence uppdrag annars är att omfattningen är vid. 

186 Blomkvist s. 305. 
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Skiljenämnden konstaterade att uppdragets omfattning inkluderade en undersökning av 

förhållandena mellan PWG KG och PWG USA eftersom det hade betydelse för läsarnas 

möjlighet att bedöma PWG KG:s ställning och riskerna med denna. Nämnden konstaterade 

också att due diligence-rapporten måste läsas i ljuset av uppdragets syfte. Om syftet, såsom 

det var i fallet, var att rapporten skulle utgöra underlag för ett ställningstagande om inve-

stering fann skiljenämnden att en riskanalys var en central del av uppdraget. Riskanalysen 

ska innefatta en analys av sådana förhållanden som kan påverka ställningstagandet. Den ska 

också vara pedagogiskt utformad så att uppdragsgivaren kan fatta ett välgrundat beslut om 

investering. Om en rådgivare inte vill ha ett så omfattande ansvar som följer av dispositiv 

rätt måste rådgivaren se till att begränsa sitt ansvar på ett tydligt sätt.187 Därefter gick skil-

jenämnden vidare och utredde vilka krav på omsorg som kan ställas vid utförande av ett 

due diligence-uppdrag.  

För att riskidentifieringsdelen ska vara utförd med vederbörlig omsorg krävs att upp-

dragsobjektets grundläggande dokumentation gås igenom och att eventuella oklarheter i 

denna fångas upp. Idag finns standardiserade frågelistor för en due diligence där en stor 

mängd dokumentation av olika karaktär efterfrågas. Denna stora mängd dokument ska ofta 

gås igenom på kort tid. Det är därför viktigt att ha väl fungerande rutiner och arbetssätt. 

Juristerna som arbetar med en due diligence förväntas ha både god juridisk kunskap och en 

ifrågasättande attityd. Detta så att både typiska och atypiska risker i undersökningsobjektet 

kan identifieras. Samtidigt som det ställs höga krav på uppdragstagaren så bör man hålla i 

minnet att företagsöverlåtelser i regel sker inom affärsverksamheter där risktagande i någon 

mån är en naturlig del. Kravet på uppdragstagaren kan därför inte ställas allt för högt. Om 

kravet på en due diligence t.ex. skulle innebära att alla risker som är möjliga att uppdaga 

ska uppdagas skulle kostnaderna för en due diligence riskera att bli för stora. Kravet bör 

istället ställas så att uppdragstagaren ska göra de undersökningar som är rimliga med hän-

syn till det aktuella uppdraget. Avgörande för detta bör i regel vara den tid och den budget 

som uppdragstagaren får till förfogande för uppdraget.188 Undersökningar som faller utan-

för det rimliga kan vara undersökningar där det vid en objektiv bedömning inte kan antas 

att det kan finnas något som kan utgöra en risk som omfattas av uppdraget.189 I skiljedomen 

                                                
187 Ramberg s. 920. Se även Adlercreutz & Gorton s. 110. 
188 Blomkvist s. 306. 
189 Blomkvist s. 307 not 22. 
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fanns att KPMG hade misslyckats med att identifiera och presentera risken med PWG 

USA:s lånesituation för ProfilGruppen.190 Skiljenämnden gick dock vidare och angav mer 

ingående vad som krävs för vederbörlig omsorg avseende riskutvärderingen och riskrappor-

teringen. 

För att riskutvärderingsdelen ska vara utförd med vederbörlig omsorg krävs att upp-

dragstagaren utgår från en oförutsedd negativ ekonomisk utveckling hos målbolaget. Från 

denna utveckling ska uppdragstagaren analysera vad de yttersta ekonomiska konsekvenser-

na av en sådan utveckling kan bli för målbolaget. I princip innebär detta att uppdragstaga-

ren ska presentera det värsta möjliga scenariot för uppdragsgivaren. Det ligger inte i upp-

dragstagarens uppgift att göra rimlighetsbedömningar när det gäller att utvärdera identifie-

rade risker. En due diligence-rapport utgör inte något försäljningsmaterial för en viss före-

tagsöverlåtelse, utan ska uppmärksamma läsaren på ”alla” (rimliga, se ovan) risker och 

problem som förvärvet kan medföra.191  

För att riskrapporteringsdelen ska vara utför med vederbörlig omsorg krävs att due di-

ligence-rapporten presenterar den ovan nämnda riskutvärderingen på ett pedagogiskt och 

lättbegripligt sätt. Presentationen ska göras så att uppdragsgivaren kan förstå risken och hur 

den bör hanteras på lämpligast sätt. Detta ska vara möjligt för uppdragsgivaren även om 

han inte har någon särskild förkunskap eller ytterligare bakgrund. Det är inte lämpligt att en 

rådgivare uttrycker sig värderande i positiva ordalag om ett målbolag inom ramen för ett 

uppdrag som går ut på att rapportera risker. I fallet med PWG KG hade revisorerna rappor-

terat att bolaget hade goda förhållanden till bankerna. Skiljenämnden menade att detta var 

ägnat att ge intryck att det inte fanns skäl till oro, när det i själva verket fanns betydande 

skäl för oro. KPMG:s rapport blev därför i det närmaste missvisande.192 Sammantaget an-

sågs att KPMG grovt åsidosatt sin pedagogiska plikt. 

                                                
190 Skiljedom meddelad mellan ProfilGruppen AB och KPMG Bohlins AB den 22 december 2010 s. 27 och s. 

29. 
191 Blomkvist s. 307. 
192 Skiljedom meddelad mellan ProfilGruppen AB och KPMG Bohlins AB den 22 december 2010 s. 29 f. 
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3.6 Avslutande om rådgivaransvar 

Sammantaget synes rådgivares ansvar i samband med företagsöverlåtelser i praktiken som 

utgångspunkt vara relativt omfattande. Tillämpningen i ovan nämnda skiljedom193 synes 

stämma väl överens med de allmänna principer om rådgivaransvar som växt fram i praxis 

och litteraturen (se ovan, särskilt 3.1-3.2). Det synes inte finnas skäl att anta att advokaters 

ansvar skulle bedömas annorlunda än revisorers med de undantag som nämnts ovan (3.3-

3.4). Det bör vara nära till hands att liknande krav som ställs på vederbörlig omsorg vid en 

finansiell due diligence också ska uppställas vid en legal due diligence. Skiljedomens ovan 

omnämnda resonemang får därför antas gälla även för advokatens ansvar vid en legal due 

diligence. På liknande sätt bör dessa ovan nämnda krav gälla för advokatens ansvar vid alla 

uppdrag i samband med företagsöverlåtelser. Eftersom detta ansvar som utgångspunkt är 

omfattande (se kapitel 2 ovan) är det intressant att se vad som kan göras för att begränsa 

detta ansvar. 

4. Ansvarsbegränsningar 

4.1 Allmänt 

Det bästa sättet att begränsa ansvaret i samband med biträde vid företagsöverlåtelser synes 

vara att rådgivaren tydligt anger ramarna och de närmare förpliktelserna för uppdraget, så-

som rådgivaren uppfattar dem, i ett uppdragsavtal.194 Att det finns en skyldighet för advo-

kater att definiera sådana uppdrag framgår ovan (se 3.3.2 om god advokatsed).195 Ett annat 

sätt för advokaten att begränsa sitt skadeståndsansvar vid uppdrag i samband med företags-

överlåtelser är att använda sig av olika friskrivningsklausuler. Det torde dock inte vara möj-

ligt för advokaten att helt friskriva sig från ansvar. Advokatens ställning i rättssamhället (se 

ovan 3.3.2) kräver att ett visst mått av befogad tillit kan riktas mot advokaten. Samtidigt 

bör advokaten i komplicerade fall inte lämna säkrare upplysningar än som rimligen kan 

                                                
193 Skiljedom meddelad mellan ProfilGruppen AB och KPMG Bohlins AB den 22 december 2010. 
194 Detta får anses framgå av det ovan anförda och Skiljedom meddelad mellan ProfilGruppen AB och KPMG 

Bohlins AB den 22 december 2010 s. 24 f.  
195 Se även Korling s. 421. 
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ges. Om rättsläget är komplicerat bör därför preciserade friskrivningar kunna godtas.196 

Alltför långtgående friskrivningar kan dock antas strida mot advokatens lojalitetsplikt. Ad-

vokaten bör exempelvis inte kunna friskriva sig från metoden för undersökningens genom-

förande eller undersökningens resultat. Om sådana friskrivningar görs kan de komma att 

underkännas med stöd av 36 § avtalslagen och allmänna rättsprinciper i praxis.197 Sådana 

friskrivningar kan även leda till disciplinärt ansvar eftersom de i regel kan antas strida mot 

god advokatsed.198 Normalt används istället en klausul som begränsar skadeståndsansvaret 

till ett visst takbelopp.  

4.2 Beloppsbegränsningsklausuler och ansvarsförsäkringar 

4.2.1 Allmänt 

Med beloppsbegränsningsklausul avses en klausul som begränsar advokatens skadestånds-

ansvar till ett visst takbelopp. Sveriges advokatsamfunds styrelse har genom ett uttalande 

från våren 1996 angivit att det under vissa förutsättningar kan vara förenligt med god advo-

katsed att begränsa sitt skadeståndsansvar gentemot en klient.199 En sådan förutsättning är 

att begränsningen inte är oskälig. I bedömningen om en begränsning är oskälig eller inte 

bör beaktas att det belopp till vilket ansvaret begränsas ska vara rimligt i förhållande till 

ärendets natur. Beloppet ska även vara rimligt i förhållande till klientens ställning och ad-

vokatens möjlighet att betala skadestånd. Advokatens möjlighet att betala skadestånd kan 

vara beroende av dennes försäkring. 

Med ansvarsförsäkring avses en försäkring mot ren förmögenhetsskada som orsakas av 

advokater och deras anställda. En sådan försäkring har tillhandahållits av Sveriges advokat-

samfund sedan 1970-talet och är obligatorisk för advokatbyråer.200 Försäkringsbeloppet är 

på tre miljoner kronor och är avsedd att utgöra ett grundskydd för klienten. Det finns även 

en möjlighet att teckna en tilläggsförsäkring för advokatbyråer med fler än 50 jurister. För-

säkringsbeloppet kan då uppgå till 50 miljoner kronor.201 Utöver advokatsamfundets för-

                                                
196 Heuman s. 31. Se även Unger s. 582 som synes instämma. 
197 Kruse s. 124 f. Även Heuman s. 31 not 45 som hänvisar till en gammal upplaga av Kruses bok s. 113. 
198 Wiklund 1973 s. 341. 
199 Sveriges advokatsamfunds styrelses uttalande den 13 mars 1996. 
200 Unger s. 579. 
201 Sveriges advokatsamfunds cirkulär nr 24/2011. 
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säkringar så tecknar självfallet många större advokatbyråer ytterligare försäkringar för stör-

re belopp. 

Under 1998 tog Sveriges advokatsamfund fram ett exempel på ”Allmänna villkor för 

advokatuppdrag”. Förslaget var avsett att kunna användas som mall för advokater. I dessa 

villkor finns en klausul om ansvarsbegränsning som lyder enligt följande: 

 
”Advokatbyrån ansvarar för skada som klient lidit endast om skadan vållats genom fel eller försummelse 

vid uppdragets utförande. Ansvaret ska vara begränsat till __________ kronor” 202 

 

Advokatbyrån får i exemplet själv komplettera med belopp i varje enskilt fall. Ett skäl till 

att advokatsamfundet inte föreslog något belopp var att ansvarsbegränsningen måste anpas-

sas till uppdragets karaktär. Det ansågs inte lämpligt att beloppet anpassas efter vad som 

kan erhållas från advokatens försäkringsgivare. Å ena sidan därför att om advokaten drab-

bats av flera olika skador under året kan vad som finns kvar av ansvarsförsäkringsbeloppet 

vara oskäligt lågt. Å andra sidan därför att advokatbyråer som tecknat tilläggsförsäkringar i 

så fall troligen tvingas uppge till vilket belopp man är försäkrad. Detta kan i så fall få en 

negativ inverkan på möjligheterna att åstadkomma en förlikning på en för advokatbyråerna 

fördelaktig nivå.203 En rekommendation från advokatsamfundet var att beloppet i vart fall 

inte sattes lägre än tre miljoner kronor (vilket alltså är taket på den obligatoriska ansvars-

försäkringen, se ovan).204 I disciplinnämndens senare avgörande 133/2009205 slogs fast att 

det inte är förenligt med god sed att beloppsmässigt begränsa sitt ansvar på ett sådant sätt 

att det obligatoriska försäkringsskyddet inskränks. Samtidigt framhölls att beloppsmässiga 

begränsningar inte är otillåtna rent principiellt.206 Beloppet bör enligt advokatsamfundet 

bestämmas med beaktande av de risker som regelmässigt kan identifieras i advokatbyråns 

verksamhet. Advokatsamfundet menade vidare att det var antagligt att även arvodesnivåer-

na som advokatbyråerna tillämpar kan komma att få betydelse vid en eventuell domstols-

                                                
202 Sveriges advokatsamfunds ”allmänna villkor för advokatuppdrag” 1998, en klausul om 

ansvarsbegränsning, genom Unger s. 582. 
203 Se Sveriges advokatsamfunds ”allmänna villkor för advokatuppdrag” 1998, anvisningar om 

ansvarsbegränsning, genom Unger s. 583. 
204 Se även Ramberg s. 920 not 2 och där vidare hänvisningar. 
205 Avgörandet gällde advokats ”allmänna villkor” och bör därför vara allmänt tillämpligt i det avseende som 

här anförs, 133/2009 s. 2. 
206 Peyron Supplementet s. 8. 
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prövning av ansvarstakets rimlighet.207 Affärsjuridiska byråer torde därmed i allmänhet 

behöva vara försäkrade till ett belopp som är avsevärt högre än taket i den obligatoriska 

ansvarsförsäkringen. Likaså bör deras ansvarsbegränsning spegla i vart fall en del av denna 

möjlighet att erhålla ersättning från försäkringen så att inte avtalsbalansen i det enskilda 

fallet riskerar att rubbas alltför mycket.208 

4.2.2 Är det rimligt att advokatbyråerna bär risken? 

Frågan om vem av klienten och advokatbyrån som rimligen bör stå risken för vårdslös råd-

givning kan analyseras ur flera olika perspektiv.209 Eftersom skadeståndsrätten normalt 

innebär att regler utformas från ett rättsekonomiskt perspektiv har dock ett sådant perspek-

tiv valts för denna framställning. Skadeståndsrätten innebär att en verksamhets externa 

kostnader internaliseras. Den som bedriver en verksamhet får därmed incitament att utfor-

ma verksamheten på det sätt som är samhällsekonomiskt effektivt.210 Förenklat innebär det 

i det här sammanhanget att den som enklast och billigast kan försäkra sig eller friskriva sig 

från ett visst ansvar också bör bära risken i fall sådana åtgärder inte har vidtagits.211 Om det 

kostar för mycket för en presumtiv skadevållare att förhindra att vissa risker infrias är det 

inte samhällsekonomiskt effektivt att ålägga den presumtiva skadevållaren att förhindra 

riskens infriande. I regel är det dock samhällsekonomiskt effektivt att lägga ansvaret för 

riskens infriande på den part som har minst riskaversion.212 I den ovan omnämnda skilje-

domen fann skiljenämnden att rådgivaren hade kunnat begränsa sitt ansvar genom att tyd-

liggöra sin uppfattning av uppdragets omfattning och de begränsningar som rådgivaren 

menade förelåg för uppdraget. Om detta gjorts i uppdragsavtalet skulle det endast ha inne-

burit en mindre ytterligare transaktionskostnad för uppdragstagaren. Det ansågs därför rim-

ligt att uppdragstagaren stod risken för att detta inte hade gjorts.213 Samma resonemang bör 

                                                
207 Se Sveriges advokatsamfunds ”allmänna villkor för advokatuppdrag” 1998, anvisningar om 

ansvarsbegränsning, genom Unger s. 583. 
208 Jfr Skiljedom meddelad mellan ProfilGruppen AB och KPMG Bohlins AB den 22 december 2010 s. 40.  
209 Man kan t.ex. tänka sig ett rättshistoriskt eller rättssociologiskt perspektiv. 
210 Dahlman m.fl. s. 127. 
211 Se Dahlman m.fl. som anger ett exempel av the Learned Hand rule s. 117, detta har här försökts anpassas 

för att passa in i framställningen.  
212 Dahlman m.fl. s. 141. 
213 Skiljedom meddelad mellan ProfilGruppen AB och KPMG Bohlins AB den 22 december 2010 s. 30 och s. 

39 f. 
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vara tillämpligt på advokater som biträder vid olika uppdrag i samband med företagsöverlå-

telser. 

I litteraturen har anförts att advokatbyråernas möjligheter att teckna ansvarsförsäkring-

ar kan täcka upp risker till rimliga belopp utan att premierna blir alltför dyra.214 Mot den 

bakgrunden kan det anses rimligt att advokatbyråerna ska svara till sådana rimliga belopp. 

Frågan om vilka specifika belopp det kan röra sig om måste dock i regel avgöras i det en-

skilda fallet. Rimligen kan bl.a. de kriterier som nämnts i 4.2.1 användas vid en bedömning 

om vad som är ett rimligt belopp. En risk vid för låga belopp är att en domstol eller skilje-

nämnd kan finna klausulerna oskäliga och anse att de ska bortfalla eller jämkas med stöd av 

36 § avtalslagen och allmänna rättsprinciper. 

4.2.3 Genombrott av beloppsbegränsningsklausul  

Det står klart att beloppsbegränsningsklausuler precis som ansvarsbegränsningsklausuler i 

övrigt kan genombrytas i vissa fall. Även om en friskrivning från vårdslöshet (culpa) i 

kommersiella avtalsförhållanden som huvudregel får anses tillåten så anses inte friskriv-

ningen hålla för avtalsbrott genom grov vårdslöshet.215 Vad som närmare ligger i greppet 

grov vårdslöshet och vad som således skiljer det från lindrigare former av vårdslöshet synes 

det dock föreligga olika meningar om.216 I den ovan omnämnda skiljedomen ansågs att en 

bidragande orsak till detta kunde vara att begreppet förekommer i olika sammanhang.217 

Innebörden av begreppet kan då variera med den typsituation där det förekommer. Detta 

synes vara en rimlig slutsats.  

Skiljenämnden ansåg att en utgångspunkt i bedömningen om en ansvarsbegränsnings-

klausul ska sättas åt sidan bör vara vad som med hänsyn till samtliga omständigheter fram-

står som en rimlig eller orimlig riskavvägning.218 Vid en sådan riskavvägning kan ett antal 

olika aspekter vara av betydelse. En sådan aspekt är en rådgivares befogade intresse att 

skydda sig mot följderna av sådana förbiseenden och misstag som på ett naturligt och 

oundvikligt sätt är förbundna med verksamheten. Detta även om sådana förbiseenden och 

                                                
214 Unger s. 579. 
215 Lundmark s. 142. 
216 Skiljedom meddelad mellan ProfilGruppen AB och KPMG Bohlins AB den 22 december 2010 s. 38. 
217 Skiljedom meddelad mellan ProfilGruppen AB och KPMG Bohlins AB den 22 december 2010.  
218 Skiljedom meddelad mellan ProfilGruppen AB och KPMG Bohlins AB den 22 december 2010 s. 38. 
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misstag i och för sig skulle klassificeras som vårdslösa. Det förhållandet att en riskbegräns-

ning kan åstadkommas på annat sätt (t.ex. genom en precisering av uppdraget, se 4.1) talar 

dock emot att ett tak för skadeståndsansvaret ska godtas. En annan aspekt av betydelse för 

bedömningen är en rådgivares befogade intresse av att skydda sig mot skadeståndsanspråk 

till en kostnad som står i rimlig proportion till den normala verksamhetsomfattningen.219 En 

vidare aspekt av betydelse för bedömningen är skyddsändamålet och det rättsliga funda-

ment som den norm som åsidosätts genom ansvarsbegränsningsklausulen står på. Det får 

därmed antas vara av relevans om en skada beror på att uppdragsgivaren inte har fullgjort 

ett centralt åtagande eller om det rör sig om en förpliktelse som vilar på allmänna lojalitets-

grundsatser och som är av mer perifer natur. En ytterligare aspekt är uppdragsgivarens möj-

ligheter att skydda sig mot skadan som gett upphov till skadeståndsanspråket. Uppräkning-

en är inte uttömmande. I det enskilda fallet finns säkerligen fler förhållanden av betydelse 

för riskavvägningen.220  

I det aktuella skiljeförfarandet utföll ovan nämnda bedömning enligt följande. KPMG:s 

förbiseende att göra en riskutvärdering om de förhållanden som förde med sig att PWG KG 

blev riskexponerat mot PWG USA ansågs ligga i uppdragets kärnområde. KPMG hade 

vidare kunnat begränsa sin ansvarsrisk genom att tydliggöra de förutsättningar och in-

skränkningar som i målet hävdades gälla för uppdraget men inte gjort detta. Ännu ett argu-

ment för att beloppsbegränsningen inte skulle hålla var att taket för skadeståndsansvar var 

satt så pass lågt att avtalsbalansen sattes åt sidan. Detta eftersom att kravet på KPMG:s pre-

station urholkades. Beloppsbegränsningen som var på två gånger arvodet (ca 800 000 kro-

nor) kom inte ens i närheten av vad som med hänsyn till KPMG:s naturliga skyddsnivå 

genom ansvarsförsäkring framstod som motiverat. Genom den låga beloppsbegränsningen 

hade KPMG betagit uppdragsgivaren möjligheten att skydda sig mot den aktuella riskens 

följder. Eftersom uppdragstagaren kunde skydda sig mot sådana krav genom en ansvarsför-

säkring ansågs det rimligt att uppdragstagaren skulle bära en större risk än beloppsbegräns-

ningen utgjorde. Trots att beloppsbegränsningen inte höll menade skiljenämnden inte att 

varje beloppsbegränsning avseende den aktuella skadan hade varit orimlig (se mer om detta 

i 4.2.4). Takbeloppets höjd är av betydelse för om ansvarsbegränsningen för en viss skada 

                                                
219 Ramberg s. 928. 
220 Skiljedom meddelad mellan ProfilGruppen AB och KPMG Bohlins AB den 22 december 2010 s. 39. 
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kan anses rimlig. En slutsats av det nämnda som skiljemännen kom fram till är att en global 

ansvarsbegränsning som omfattar samtliga skador med ett för alla skador gällande takbe-

lopp är en osofistikerad reglering av riskfördelningen mellan parterna. Det kan dock anses 

lika osofistikerat att låta frågan om rimlig riskfördelning vara om en ansvarsbegränsnings-

klausul befinns orimlig.221  

4.2.4 Jämkning av beloppsbegränsningsklausul enligt 36 § avtalslagen 

Den vanliga retoriken vid genombrott av friskrivningar går ut på att de inte till någon del 

gäller när den avtalsbrytande parten har varit grovt vårdslös.222 En sådan grov vårdslöshets-

argumentation innebär dock ingen lösning eftersom problemet endast förskjuts till att hand-

la om vad som egentligen utgör grov vårdslöshet.223 Argumentationen innebär också ett allt 

eller inget resonemang. Antingen når vårdslösheten upp till kraven för grov vårdslöshet, 

vilket leder till att ingen ansvarsbegränsning gäller, eller så når vårdslösheten inte upp till 

grov vårdslöshet, vilket leder till att ansvarsbegränsningen gäller fullt ut. Ett sätt som i litte-

raturen ansetts bättre är att med stöd av 36 § avtalslagen göra en helhetsbedömning av om 

ansvarsbegränsningen är oskälig.224 Om den anses oskälig går man vidare och bedömer var 

den skäliga nivån ligger. En sådan lösning förefaller rimlig. 

Skiljenämnden i ovan nämnda förfarande prövade beloppsbegränsningen i det aktuella 

fallet i ett jämkningsperspektiv med stöd av 36 § avtalslagen. 36 § avtalslagen stadgar som 

bekant bl.a. att oskäliga avtalsvillkor får jämkas, om villkoret är oskäligt med hänsyn till 

avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden 

och omständigheter i övrigt. Dessa generella bedömningsgrunder ger generalklausulen dess 

flexibilitet. En domare är inte begränsad av svårtillämpade rekvisit utan har frihet att kom-

ma till ett resultat med hänsynstagande till alla åberopade omständigheter som domaren 

finner betydelsefulla.225 I fallet ansåg skiljenämnden att avtalsvillkoret om beloppsbegräns-

ning för skadeståndsansvar var oskäligt och skulle genombrytas (se ovan 4.2.3). Nämnden 

konstaterade att det i och för sig är försvarbart att ha en ansvarsbegränsning med takbelopp 
                                                
221 Skiljedom meddelad mellan ProfilGruppen AB och KPMG Bohlins AB den 22 december 2010 s. 40 f. 
222 Se t.ex. Ramberg 1999 s. 383 f. Se även Ramberg s. 929 not 12 och där vidare hänvisningar. 
223 Vilket kan vara en svårbedömd fråga, se Skiljedom meddelad mellan ProfilGruppen AB och KPMG 

Bohlins AB den 22 december 2010 s. 38. 
224 Ramberg s. 929. 
225 Ramberg & Ramberg s. 175. 
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som är relaterad till arvodet i avtal av sådana slag som var aktuellt i målet. Med beaktande 

av att den aktuella ansvarsbegränsningen var tänkt att omfatta alla slags ansvarssituationer 

ansågs dock takbeloppet på två gånger arvodet oskäligt lågt.226 Såsom anförts i litteraturen 

innebär detta inte att en beloppsbegränsning till två gånger arvodet alltid är oskälig.227 Råd-

givare har ofta ett legitimt behov av att kunna bedöma sin maximala riskexponering (se 

ovan) och det är därför viktigt att dessa kan känna trygghet i att beloppsbegränsningsklau-

suler upprätthålls. Jämkning av sådana klausuler bör således ske restriktivt. Utgångspunk-

ten är att avtal ska hållas enligt principen om pacta sunt servanda.228 

I ovan nämnda förfarande ansåg skiljenämnden likväl att en begränsning som är tänkt 

att omfatta alla slags ansvarsituationer vid ett sådant uppdragsförhållande som var aktuellt i 

fallet bör ligga på 10-25 gånger arvodet för att framstå som skälig.229 Det framkommer inte 

vad skiljenämnden grundat en sådan siffra på. Att det, såsom angivits i litteraturen, ”känns 

bra i magen” synes inte vara ett tillfredsställande skäl.230 Det får då anses rimligare att inte 

ha ett bestämt intervall, utan istället göra en bedömning om vilket som kan vara det lägsta 

belopp som framstår som skäligt i varje enskilt fall . Utgångspunkten bör då vara den be-

fintliga begränsningen. Oavsett vad som generellt sett är rimligast är det dock av intresse att 

se till skiljenämndens bedömning. 

Skiljenämndens intervall på 10-25 gånger arvodet innebar i det aktuella fallet ett tak på 

ca 4-10 miljoner kronor. Denna nivå ansågs som rimlig för uppdragsförhållanden av det 

slag som var i fråga (alltså ett due diligence-uppdrag avseende ett företagsförvärv för ca 18 

miljoner kronor).231 I skiljedomen fann skiljenämnden att en skälig nivå på ansvarsbeloppet 

borde vara 20 gånger arvodet eller ca 8 miljoner kronor. Det var alltså i den högre delen av 

skiljenämndens intervall om 10-25 gånger arvodet. Skälet för detta var bl.a. att nämnden 

menade att avvägningssvårigheter vid en jämkningssituation främst bör gå ut över upp-

dragstagaren. Vidare menade nämnden att det i målet rör sig om ett åsidosättande av en 

                                                
226 Skiljedom meddelad mellan ProfilGruppen AB och KPMG Bohlins AB den 22 december 2010 s. 42. 
227 Ramberg s. 930. 
228 Ramberg & Ramberg s. 30 f. 
229 Skiljedom meddelad mellan ProfilGruppen AB och KPMG Bohlins AB den 22 december 2010 s. 42. 
230 Ramberg s. 929 f.  
231 Ramberg s. 918 och s. 929. 
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förpliktelse som var direkt kopplad till uppdragets syfte (vilket var att rapporten skulle ut-

göra underlag för riskbedömning av den tilltänkta investeringen).232  

4.2.5 Avslutande om beloppsbegränsningsklausuler och ansvarsförsäkringar 

Av det ovan anförda får anses framgå att det är rimligt att advokatbyråer står risken för 

vårdslös rådgivning, bl.a. eftersom de kan teckna försäkringar till rimliga premier. Samti-

digt är det rimligt att man vid uppdrag i samband med företagsöverlåtelser ska kunna avtala 

om begränsningar av skadeståndsansvaret. En sådan möjlighet att begränsa skadeståndsan-

svaret är att hänvisa till beloppsbegränsningsklausuler som sätter ett högsta tak på beloppet 

som kan erhållas som skadestånd. Ett problem med sådana klausuler är att det kan vara 

svårt att generellt ange ett takbelopp som är skäligt för alla ansvarssituationer i samband 

med olika uppdrag. I fall ett takbelopp anses oskäligt kan beloppsbegränsningsklausulen 

riskera att jämkas med stöd av 36 § avtalslagen och allmänna rättsprinciper i praxis. Ge-

nombrottsfrågan och skäligheten för en beloppsbegränsningsklausul bedöms rimligen ge-

nom en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet som talar för en 

rimlig eller orimlig riskavvägning mellan parterna. Som ovan nämnts (4.2.3) kan typiska 

omständigheter vid en sådan bedömning vara följande: 

 
1. Om en ansvarsbegränsning kan göras på annat sätt än genom en beloppsbegränsningsklausul, exempel-

vis genom att uppdraget, dess förutsättningar och begränsningar tydligt preciseras i ett uppdragsavtal. 

2. Om rådgivaren har ett befogat intresse att skydda sig mot anspråk genom försäkring till en kostnad som 

står i rimlig proportion till den normala verksamhetsuppfattningen. 

3. Om rådgivaren har brutit mot ett centralt åtagande eller endast en lojalitetsförpliktelse av mer sidoartad 

natur. 

4. Om uppdragsgivaren har möjlighet att skydda sig mot den aktuella riskens infriande, exempelvis genom 

att teckna en försäkring.233 

 

Utöver dessa fyra omständigheter finns det säkerligen flera olika särskilda förhållanden i 

det enskilda fallet som har betydelse för riskfördelningsfrågan mellan parterna. Av det an-

förda får anses framgå att en global ansvarsbegränsning som omfattar samtliga skador med 
                                                
232 Skiljedom meddelad mellan ProfilGruppen AB och KPMG Bohlins AB den 22 december 2010 s. 43 f. 
233 Se ovan 4.2.4, Ramberg s. 928 och Skiljedom meddelad mellan ProfilGruppen AB och KPMG Bohlins AB 

den 22 december 2010 s. 39 ff. 
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ett för alla skador gällande takbelopp är för osofistikerad avseende riskfördelningen mellan 

parterna (se 4.2.3). En följd av en sådan begränsning är då att det kan vara osäkert om den 

håller rättsligt avseende det enskilda uppdraget. En intressant frågeställning som då väcks 

är hur marknadspraxis ser ut hos de ledande advokatbyråerna avseende uppdrag som inne-

bär biträde vid företagsöverlåtelser. Hur reglerar byråerna sitt skadeståndsansvar och kan 

denna reglering antas hålla vid en rättslig prövning med bakgrund av ovan anförd praxis 

och litteratur? 

4.3 Något om svensk marknadspraxis på advokatbyråer 

4.3.1 Allmänt om enkätundersökningen 

Eftersom det inte synes finnas någon statistik eller annan sammanställning av marknads-

praxis för advokatbyråer avseende ansvarsbegränsningar sökte författaren själv skaffa fram 

sådana uppgifter. Då det inte var möjligt med någon mer omfattande undersökning använ-

des en kortare frågeenkät för ändamålet. Frågeenkäten togs fram i samråd med uppsatsens 

handledare och innehåller 10 frågor.234 Enkäten skickades till 30 av de större235 affärsjuri-

diska advokatbyråerna. Samtliga respondenter har önskat, och beviljats, anonymitet. Av det 

skälet kan inte specifika enskilda byråers svar kopplat till deras enskilda övriga förhållan-

den redovisas. Vad som istället kan erbjudas är en mindre sammanställning av svar. Under-

sökningen gör inte anspråk på att ge en heltäckande bild av marknadspraxis på området. En 

förhoppning är dock att den kan säga något om hur marknadspraxis kan antas se ut.  

Efter en första utskickning av enkäten i början av februari och en påminnelse i slutet av 

april svarade 18 advokatbyråer. Tre advokatbyråer som svarade önskade inte delta i under-

sökningen eller svarade att de inte hade möjlighet att svara på enkäten. 14 advokatbyråer 

fyllde i enkäten och en advokatbyrå valde att svara via en telefonintervju. En advokatbyrå 

angav att de skulle svara initialt och likaså igen efter påminnelse, men deras svar kom ald-

rig in. Från den omständigheten att 10 advokatbyråer inte svarade alls kan konstateras att 

                                                
234 Se Bilaga 1. 
235 ”Större” kopplat till omsättningen enligt en oberoende mätning från 2012, då författaren utlovat sekretess 

avseende advokatbyråernas lämnade uppgifter kan mätningen tyvärr inte bifogas eftersom det i sådant fall 
går att räkna ut vilka byråer som enkäten skickats till. 
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det finns vissa svårigheter att få tag i ett kvantitativt underlag av användbara uppgifter.236 

Många av de svar som kom in var även kortfattade. Detta begränsar såklart vilka slutsatser 

som kan dras.237 Samtidigt har en del advokatbyråer varit väldigt hjälpsamma och gett de-

taljerade svar. De lämnade uppgifterna har utgjort ett underlag som gett en grund för ett 

antagande om hur marknadspraxis kan antas se ut. 

4.3.2 Resultatet av enkätundersökningen238 

De första frågorna handlar om skriftliga uppdragsavtal. Samtliga advokatbyråer som svarat 

på enkäten skriver att de använder skriftliga uppdragsavtal i någon utsträckning. I vilken 

utsträckning skriftliga uppdragsavtal används varierar dock. För flera advokatbyråer kan 

det skilja sig åt från ett fall till ett annat. För några byråer varierar det t.ex. beroende på 

vilken partner som har hand om ärendet. En byrå uppger att man inte känner till någon sta-

tistik utan att det är helt beroende på den partner som har hand om ärendet om skriftliga 

uppdragsavtal användes eller inte. Flera byråer anger att de oftare använder skriftliga upp-

dragsavtal i relationer med utländska klienter och nytecknade svenska klienter. Två byråer 

skriver till och med att de sällan tecknar uppdragsavtal med andra än nya och utländska 

klienter. En förklaring som anges som skäl för att inte använda skriftliga uppdragsavtal är 

att befintliga klienter känner till ”spelreglerna”. Man kan kanske därför ana en sedvana 

mellan vissa klienter och advokatbyråer i sådana fall. En byrå skriver att uppdragsavtal ska 

användas i regel men att det beror på om uppdraget är av en viss omfattning eller komplexi-

tet om så verkligen sker. En annan byrå skriver att de inte väljer att tillämpa skriftliga upp-

dragsavtal när det rör sig om ärenden som omsätter mindre belopp. I medel anger byråerna 

att de ”ofta” tillämpar skriftliga uppdragsavtal i samband med att de biträder vid företags-

överlåtelser. Endast tre byråer skriver att de ”alltid” använder sig av skriftliga uppdragsav-

tal. En byrå som skriver att de alltid använder skriftliga uppdragsavtal hänvisar till att de 

därigenom uppfyller de krav som advokatsamfundet ställer på informationsgivning i 4.1.4 
                                                
236 Det kan nämnas att ingen av de av de byråer som inte svarat alls befann sig på en topp tio-placering i 

storleksordningen. Därefter var det dock mer blandat. En av de byråer som låg på en topp tio-placering var 
dock den som tillslut inte inflöt med ett svar. En bortfallsanalys bör ändå, med hänsyn till det ovan anförda, 
leda till att undersökningen kan antas säga något om praxis för de 10 största affärsjuridiska byråerna. 

237 Många av slutsatserna från enkätundersökningen som följer nedan, om inte de flesta, är antaganden som 
bygger vidare på de uppgifter som lämnats och ska inte ses som fakta eller definitiva. Förhoppningen är 
ändå att det kan finnas ett värde i att diskutera och analysera möjliga effekter av de lämnade uppgifterna. 

238 Se Bilaga 2. 
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VRGA.239 Vidare anger samma advokatbyrå att uppdragsbrevet skapar en tydlighet kring 

vad uppdraget kommer att bestå i, advokatbyråns arvode samt den bemanning som advo-

katbyrån ställer till klientens förfogande. De övriga advokatbyråerna som anger skäl för att 

tillämpa uppdragsavtal synes instämma med nyss nämnda skäl. De advokatbyråer som inte 

uppfyller 4.1.4 VRGA i ett skriftligt uppdragsavtal torde i regel anse att de uppfyller kraven 

i denna bestämmelse genom att hänvisa till sina allmänna villkor. 

 

Figur 1.1240 

 
 

Några av frågorna efter de om skriftliga uppdragsavtal handlar om ansvarsbegränsnings-

klausuler och ansvarsförsäkringar. Samtliga advokatbyråer som svarat på enkäten anger att 

de i viss utsträckning använder någon form av ansvarsbegränsningsklausuler eller andra 

friskrivningsklausuler i sina uppdragsavtal avseende rådgivning i samband med företags-

överlåtelser. De flesta ger bara ett jakande svar. Tre byråer reserverar sig dock och anger att 
                                                
239 4.1.4 VRGA anger bl.a. att en advokat i anslutning till uppdraget ska upplysa klienten om vilka 

faktureringsrutiner som advokaten avser tillämpa.  
240 Se Bilaga 2 för de fullständiga svaren och Bilaga 3 för en tabell med svaren sammanställda, den vertikala 

axeln i diagrammet motsvarar antal byråer. 
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det sker som huvudregel.241 I vilka fall ansvarsbegränsningsklausuler inte används framgår 

inte. Det torde dock kunna antas att det, i likhet med när byråer inte använder skriftliga 

uppdragsavtal, handlar om mindre komplexa fall där risken för vårdslös rådgivning bedöms 

som liten. Intressant är att många av byråerna hänvisar till generella ansvarsbegränsnings-

klausuler i sina allmänna villkor. Ofta anges de allmänna villkoren vara standardmodellen 

för de ansvarsbegränsningar som byråerna använder. Många byråer skriver att de, i de fall 

där skriftliga uppdragsavtal saknas, i alla fall hänvisar till byråns allmänna villkor. Det får 

därför anses antagligt att byråns etiska förpliktelser enligt god advokatsed anses uppfyllda i 

och med hänvisningen till de allmänna villkoren och de uppgifter som där kan erhållas. De 

byråer som svarat att ansvarsbegränsningen varierar anger ett antal faktorer som påverkar 

bedömningen. Två byråer skriver att sådana faktorer är risken med hela överlåtelsen och 

storleken på köpeskillingen. En byrå anger att det är uppdragets storlek och natur som utgör 

utgångspunkten men också att det görs en riskanalys och kommersiell bedömning i det en-

skilda fallet.  

En ytterligare fråga i enkäten är hur utformningen av ansvarsbegränsningsklausulen ser 

ut. En byrå anger att man i regel begränsar ansvaret till ett visst takbelopp och (alternativt 

eller) en multipel på deras samlade arvode för uppdraget. Flera byråer som svarat hänvisar 

till sina allmänna villkor där en skrivning med ett takbelopp ofta finns. I vissa fall är takbe-

loppet förenat med en multipel av arvodet men inte i alla. Två byråer skriver t.ex. i sina 

allmänna villkor att deras ansvarsbegränsning är satt till 50 miljoner kronor eller, om 

arvodet understiger en miljon kronor, fem miljoner kronor.242 En annan byrå skriver att 

deras ansvarsbegränsning är det högre av fem gånger arvodet och fem miljoner euro. En 

tredje byrå anger att de tillämpar en begränsning om det högre av tre miljoner kronor eller 

fem gånger sammanlagt arvode. En fjärde byrå skriver att de i regel begränsar sig till det 

lägre av fem miljoner kronor eller tio gånger arvodet, men att det kan justeras i det enskilda 

fallet. En femte byrå anger inga belopp men att de i de enskilda fallen kan komma att be-

gränsa ansvaret till ett visst belopp.243 Många av byråerna synes generellt hänvisa till sina 

allmänna villkor. Enligt en byrås uppgift frångås de allmänna villkoren endast om det ställs 

                                                
241 I Figur 1.2 läses dessa in i de som svarar ”ja, men…” eller ”ja, i de fall…”.  
242 En av dessa byråer har skrivit så i sina allmänna villkor. 
243 Har i Figur 1.2 redovisats som ”Ej angivit i siffror”. 
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krav från klienten eller om det finns särskilda omständigheter som exempelvis en interna-

tionell praxis. 

 

Figur1.2244 

 
 

                                                
244 Se Bilaga 2 för de fullständiga svaren och Bilaga 3 för en tabell med svaren sammanställda, den vertikala 

axeln i diagrammet motsvarar antal byråer. 
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De flesta byråer anger att deras ansvarsbegränsning gäller i princip alla skador. Flera byråer 

skriver även att den är generellt utformad. Med hänsyn till vad som anförts ovan i 4.2.3 kan 

man fråga sig om det är sofistikerat att tillämpa en i regel global ansvarsbegränsning med 

ett gemensamt takbelopp för alla skador. Av intresse är även att många byråer har en skri-

velse som innebär att ansvarsbegränsningen inte gäller vid grov vårdslöshet. Som nämnts 

ovan (se bl.a. 4.2.4) har en skiljenämnd argumenterat för att en ansvarsbegränsning, om än 

jämkad, ska gälla även vid förhållanden som kan utgöra grov vårdslöshet. Det synes därför 

vara lämpligt att reservera sig i skrivningen av ansvarsbegränsningen. Exempelvis kan det 

anges att ansvarsbegränsningen inte gäller vid förhållanden som kan utgöra grov vårdslös-

het endast om lagen i den jurisdiktion där avtalet gäller kräver det. 

De flesta byråer som svarat anger att de tillämpar en tilläggsförsäkring utöver de som 

advokatsamfundet tillhandahåller.245 Det är dock inte många byråer som anger ett specifikt 

belopp som de är försäkrade till. En byrå skriver t.ex. att det rör sig om åtskilliga 100 mil-

joner kronor. En annan byrå anger att de är försäkrade till 250 miljoner kronor. Det minsta 

skydd som uttryckligen anges är på 100 miljoner kronor.246 Gemensamt är att alla byråer 

anger att deras försäkringsbelopp vida överstiger advokatsamfundets obligatoriska försäk-

ringsbelopp (vilket är på tre miljoner kronor, se ovan 4.2.1). Det synes således riktigt att 

affärsjuridiska byråer i regel kan antas vara försäkrade till betydligt högre belopp än vad 

advokatsamfundets försäkringar möjliggör (se det avslutande stycket i 4.2.1). Med hänsyn 

till vad som anförts ovan får det anses rimligt att byråerna ofta inte vill ange till vilka be-

lopp de är försäkrade.247  

                                                
245 Endast en byrå anger att de inte tillämpar någon sådan tilläggsförsäkring. 
246 Det står dock klart att den byrå som anger att man inte har tilläggsförsäkring utöver de som 

advokatsamfundet tillhandahåller har ett skydd på max 50 miljoner kronor och minst 3 miljoner kronor. 
247 Om det är känt till vilket belopp byråerna är försäkrade till kan detta exempelvis få en negativ inverkan på 

möjligheterna att åstadkomma en förlikning på en för båråerna fördelaktig nivå, se 4.2.1. 
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Figur 1.3248

 
 

En annan fråga i enkäten handlar om hur byråerna kvalitetssäkrar den rapport som efter 

utfört uppdrag ska ges ut till klienten. Samtliga byråer anger att man kvalitetssäkrar genom 

att åtminstone två personer alltid kollar igenom rapporten. De flesta byråer anger dessutom 

att minst en av dessa personer ska vara en partner. 

Sammantaget får marknadspraxis mot bakgrund av undersökningen antas vara spretig. 

Skriftliga uppdragsavtal verkar i regel tillämpas ofta men inte alltid. Detta skulle potentiellt 

kunna leda till bevissvårigheter mellan parterna om tvist uppkommer. Det kan också möjli-

gen ifrågasättas om advokatbyråerna lever upp till de etiska krav som ställs på advokater 

om det inte upprättas några skriftliga uppdragsavtal. Vidare synes skrivningar om ansvars-

begränsningsklausuler i regel förekomma. Utformningen av dessa verkar dock variera rela-

tivt mycket. Detta väcker en fråga om alla skrivningar som används kan antas uppfylla de 

höga krav som ställs på advokaters verksamhet. Vidare hänvisas ofta till att det är de all-

männa villkoren och de skrivningar som finns i dessa som gäller för klienten. Det bör ifrå-

gasättas om detta verkligen är hållbart i vissa enskilda fall. 

                                                
248 Se Bilaga 2 för de fullständiga svaren och Bilaga 3 för en tabell med svaren sammanställda, den vertikala 

axeln i diagrammet motsvarar antal byråer. 
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4.3.3 Är marknadspraxis i linje med gällande rätt och riktlinjer? 

Eftersom det såsom ovan nämnts stadgas i 8 kap. 4 § RB att advokater ska följa god advo-

katsed bör innehållet i denna sed i detta sammanhang kunna räknas som gällande rätt (eller 

i vart fall gällande riktlinjer). Som nämnts ovan i 3.3.2 så anses det följa av god advokatsed 

att advokaten ska definiera uppdraget och klargöra att advokatens uppfattning om uppdra-

get stämmer överens med klientens. Det synes lämpligast att detta görs i ett skriftligt upp-

dragsavtal, särskilt för bevisfrågan om tvist uppkommer. Det är dock osäkert om det kan 

ses som att det strider mod god advokatsed att inte tillämpa skriftliga uppdragsavtal. Det är 

rimligen fullt möjligt att definiera och klargöra advokatens uppfattning om uppdraget munt-

ligen för klienten. En slutsats är dock att ovan nämnda krav bör vara något att reflektera 

över vid avvägningen om ett skriftligt uppdragsavtal ska användas eller inte. Om ett skrift-

ligt uppdragsavtal använts och ovan omnämnda uppgifter angivits torde det i regel inte råda 

tvekan om att kravet är uppfyllt. 

Som också nämnts ovan i 4.3.2 stadgas det i 4.1.4 VRGA att advokaten i anslutning till 

uppdraget bl.a. måste upplysa klienten om vilka faktureringsrutiner som avses användas. 

En advokatbyrå anger att de uppfyller bestämmelsen genom att alltid tillämpa skriftliga 

uppdragsavtal och i dessa ange de omnämnda uppgifterna. Kravet på upplysning i 4.1.4 

VRGA har gett anledning till att man på goda grunder kan anta att det vid en tvist mellan 

advokat och klient ligger på advokaten att kunna dokumentera hur det förhåller sig. I litte-

raturen har angivits att skriftliga uppdragsbekräftelser därför borde användas mer generellt 

men att det är tveksamt om det är så vanligt förekommande, i vart fall utanför verksamhe-

ten hos de större advokatbyråerna.249 Enkätundersökningen ger närmast stöd att advokatby-

råer i regel ”ofta” använder skriftliga uppdragsavtal.250 Enkätundersökningens respondenter 

var dock större affärsjuridiska byråer med företagsöverlåtelser som verksamhetsområde. 

Det kan tänkas att det inte är lika vanligt förekommande bland mindre byråer. I vart fall vid 

mindre komplicerade uppdrag hos sådana byråer.251 Även enligt enkätundersökningens 

respondenter (med tre undantag, se ovan) tillämpas dock inte alltid skriftliga uppdragsavtal. 
                                                
249 Peyron s. 61.  
250 Från enkätundersökningens resultat framgår att frekvensen för skriftliga uppdragsavtal är ”ofta” och 

beroende av faktorer som exempelvis uppdragets storlek (se ovan). 
251 Det bör inte vara alltför långsökt att anta att frekvensen att tillämpa skriftliga uppdragsavtal är lägre hos 

mindre byråer med mindre uppdrag i linje med Peyrons uttalande i Peyron s. 61, här finns dock, författaren 
veterligen, inga konkreta uppgifter att stödja sig på. 
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Byråerna synes i vissa fall anse att det är tillfredställande att hänvisa till allmänna villkor 

där mer generella uppgifter om faktureringsrutiner anges. Om det skulle anses vara tillfred-

ställande vid en rättslig prövning är inte säkert. Det synes dock rimligt att det är tillfredstäl-

lande så länge som man inte avviker från vad som anges i de allmänna villkoren och det 

som där anges är tillräckligt klart uttryckt. 

Som nämnts har alla byråer som svarat angett att de tillämpar ansvarsbegränsnings-

klausuler i någon omfattning. Detta synes vara helt i sin ordning då byråer ofta har legitima 

skäl att vilja begränsa sitt ansvar (se ovan 4.2.4). En svårare fråga är dock om utformningen 

av dessa kan antas vara i linje med gällande rätt. Enligt det ovan omnämnda beslutet från 

advokatsamfundets disciplinnämnd 133/2009 får en advokats ansvarsbegränsning inte be-

loppsmässigt inskränka det obligatoriska försäkringsskyddet.252 Därmed blir en slutsats att 

en advokat som utgångspunkt inte kan begränsa sitt ansvar till under tre miljoner kronor om 

det ska vara förenligt med god advokatsed. Enligt samma beslut från disciplinnämnden ska 

takbeloppet för ansvar utöver minimigränsen bestämmas med beaktande av de risker som 

regelmässigt kan identifieras i advokatbyråns verksamhet.253 Det får anses framgå av det 

anförda i 4.3.2 att advokatbyråerna enligt uppgift själva anser att de beaktar riskerna som 

kan identifieras med verksamheten vid utformningen av ansvarsbegränsningen. Likaså är 

det i princip ingen byrå som deltagit i enkätundersökningen som har begränsat sitt ansvar 

till ett belopp under tre miljoner kronor. En byrå skrev dock att de begränsar sig till det läg-

re av fem miljoner kronor eller tio gånger arvodet. Detta torde kunna strida mot god sed i 

det fallet att tio gånger arvodet sammanlagt blir ett belopp under tre miljoner kronor. Den 

näst lägsta ansvarsbegränsningen var det högre av tre miljoner kronor eller fem gånger 

sammanlagt arvode. Så långt allt väl således. I regel synes byråerna uppfylla minimikravet. 

Det skulle dock vara för lättvindigt att stanna vid minimikraven. Har man som affärsjuri-

disk byrå som biträder vid företagsöverlåtelser verkligen beaktat riskerna som regelmässigt 

kan identifieras i advokatbyråns verksamhet om man generellt ansvarsbegränsar sig till 

minimikravet eller strax däröver? Detta diskuteras i det följande. 

Som nämnts har en byrå begränsat sitt ansvar till det högre av tre miljoner kronor eller 

fem gånger det arvodet sammanlagt. En annan byrå hade begränsat sitt ansvar till det lägre 

                                                
252 133/2009 s. 2. 
253 133/2009 s. 2. 
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av fem miljoner kronor eller tio gånger arvodet.254 Två av de andra lägre ansvarsbegräns-

ningarna som angavs var att om arvodet var under en miljon kronor var takbeloppet för 

ansvaret fem miljoner kronor (se 4.3.2). Dessa ansvarsbegränsningar kan nog i många fall 

anses vara ställda till väl låga belopp i förhållande till de risker som regelmässigt torde 

kunna identifieras i advokatbyråernas verksamhet.255 Det är t.ex. möjligt att ett uppdrag 

som ger ett arvode på under en miljon kronor kan orsaka en stor skada. Det synes därför 

mindre lämpligt att generellt ansvarsbegränsa sådana uppdrag till endast tre eller fem mil-

joner kronor eller ännu lägre (även om begränsningen inte gäller för grov vårdslöshet). En 

annan sak är att sådana begränsningar kan vara fullt rimliga i enskilda fall. Som anförts i 

4.2.4 har en skiljenämnd argumenterat för att en rimlig ansvarsbegränsning i samband med 

en due diligence avseende ett möjligt företagsförvärv om 18 miljoner kronor skulle vara 10-

25 gånger arvodet, ca 4-10 miljoner kronor. Man kan självklart inte kategoriskt argumente-

ra för denna formel eftersom den byggde på en helhetsbedömning av omständigheterna i 

fallet. Dock kanske den kan ge viss ledning för vad som är skäligt när ansvarsbegränsning-

en avser alla ansvarssituationer såsom var fallet i skiljedomen. Risken för att uppdragsgiva-

ren drabbas av förmögenhetsskada i samband med ett företagsförvärv kan i huvudsak antas 

bestå i att en hög köpeskilling betalas under falska premisser om vad målbolaget är värt. 

För uppdragsgivaren synes det därför rimligt att relatera ansvarsbegränsningen till köpe-

skillingen.  

Av 4.3.2 framgår att byråernas ansvarsbegränsningar i regel gäller för alla ansvarssi-

tuationer.256 I sådana fall bör man vid utformningen således beakta bl.a. risken med hela 

överlåtelsen och storleken på köpeskillingen. Om man kan antas ta viss ledning från den 

ovan anförda skiljedomen torde en skälig ansvarsbegränsning med likvärdig risk ligga på 

ca 22-56 % av köpeskillingen.257 Ansvarsbegränsningen sätts dock av uppdragstagaren. 

Denne har ett legitimt intresse av att kunna skydda sig mot följderna av sådana misstag och 

                                                
254 Även om denna begränsning klarar minimikravet kan det anses väl lågt med hänsyn till det nedan anförda. 
255 Riskerna som kan identifieras i advokatens verksamhet avseende biträde vid är företagsöverlåtelser synes 

relativt omfattande, se kapitel 2 och 3 ovan.  
256 Ett undantag är om ansvaret orsakats av grov vårdslöshet, såsom angetts i 4.3.2 behöver man dock kanske 

inte alltid undanta sådana fall. 
257 Det är givetvis högst tveksamt om man nu kan göra detta eftersom det är tre skiljemäns åsikt, inte 

lagstiftarens eller HD:s. Intervallet är dessutom mycket brett. Författaren anser ändå att det kan ha ett värde 
att diskutera det föreslagna intervallet. 



 65 

förbiseenden som naturligt och oundvikligt förbundna med verksamheten.258 Skyddet bör 

stå i proportion till arvodet för att inte ställa orimliga krav på uppdragstagarens prestation. 

En avtalsbalans bör upprätthållas. Med det nu anförda i beaktande stannas det för att en 

rimlig ansvarsbegränsning som avser alla ansvarsituationer bör vara relaterad till arvodet. 

Ett förslag är att en sådan begränsning som avser alla ansvarssituationer, enligt skiljemän-

nens argumentation (se ovan), som utgångspunkt kan ligga på 10-25 gånger arvodet. Det är 

dock högst osäkert vad som gäller enligt gällande rätt. Det som kan sägas är att det enda 

tillgängliga praxis (skiljedomen)259 i vart fall inte motsäger förslaget. 

Eftersom samtliga svarande byråer är försäkrade till minst de belopp som advokatsam-

fundets försäkringars belopp medger synes praxis i det avseendet vara i linje med gällande 

riktlinjer.260 I ovan omnämnda skiljedom argumenterade skiljemännen för att beloppsbe-

gränsningen skulle ha en koppling till ansvarsförsäkringen.261 Skiljemännen argumenterade 

för att en för snäv begränsning kunde urholka kraven på uppdragstagarens prestation och på 

så sätt sätta avtalsbalansen åt sidan. En för låg beloppsbegränsning som inte är i närheten 

av uppdragstagarens naturliga nivå på skydd genom ansvarsförsäkring ansågs av skilje-

männen förta uppdragsgivarens möjlighet att skydda sig mot en aktuell risks följder. I fallet 

var dock begränsningen satt till 800 000 kronor. Som framgår enligt ovan (4.3.2) har många 

byråer omfattande försäkringar på 100-tals miljoner kronor. Det synes inte rimligt att såda-

na byråers beloppsbegränsningsklausuler måste vara i närheten av försäkringsbeloppet för 

att anses som skäliga.  

Sammantaget synes marknadspraxis, såsom det får antas se ut baserat på uppgifter från 

enkätundersökningen, överstämma med gällande rätt. I vart fall enligt minimikraven. I vis-

sa byråers fall kan det vara gränsfall om man som affärsjuridisk advokatbyrå som biträder 

vid företagsöverlåtelser verkligen beaktat riskerna som regelmässigt kan identifieras i by-

råns verksamhet. Om man kan acceptera att en ansvarsbegränsning som ska täcka alla an-

svarsituationer bör vara relaterad till arvodet och som utgångspunkt bör ligga på 10-25 

gånger arvodet har flera advokatbyråer problem med utformningen av sina ansvarsbegräns-

ningsklausuler. De byråer som ligger på lägst takbelopp i sin ansvarsbegränsning bör kan-

                                                
258 Skiljedom meddelad mellan ProfilGruppen AB och KPMG Bohlins AB den 22 december 2010 s. 37.  
259 Skiljedom meddelad mellan ProfilGruppen AB och KPMG Bohlins AB den 22 december 2010 s. 40.  
260 Föga förvånande kanske, eftersom byråerna har att följa samfundets regler om god advokatsed, men det 

kan kanske ändå vara värt att notera. 
261 Skiljedom meddelad mellan ProfilGruppen AB och KPMG Bohlins AB den 22 december 2010 s. 40.  
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ske fundera över skiljemännens argumentation enligt ovan anfört. Särskilt om skiljemän-

nens resonemang kan appliceras på byråns förhållanden.262 I annat fall kan det hända att 

deras ansvarsbegränsningar inte håller vid en rättslig prövning. 

4.4 Avslutande om ansvarsbegränsningar 

Det bästa sättet att begränsa rådgivarens ansvar är rimligen att så noga och tydligt som möj-

ligt ange gränserna för uppdraget och dess syfte i det specifika fallet i ett uppdragsavtal. 

Sådana begränsningar kan sedan ytterligare kompletteras genom lämpliga friskrivningar i 

uppdragsrapporten som ska ges ut till klienten. Advokatbyråer kan teckna försäkringar som 

täcker stora belopp för rimliga premier. Det är därför rimligt att de står risken för ett upp-

drag. Samtidigt har advokaten ofta legitima skäl för att kunna begränsa sitt ansvar så att det 

blir förutsebart. Ansvarsbegränsningarna måste dock vara skäliga. Om advokater begränsar 

ansvaret till ett visst takbelopp får detta inte underskrida tre miljoner kronor. Utöver detta 

ska advokaten vid en ansvarsbegränsning beakta riskerna som regelmässigt kan identifieras 

i advokatbyråns verksamhet. Enligt enkätundersökningen kan marknadspraxis antas vara i 

linje med gällande rätt och riktlinjers minimikrav.263 Mer osäkert är om det kan antas att 

marknadspraxis generellt skulle hålla vid en rättslig prövning. Eftersom advokatbyråerna i 

några fall tillämpar ansvarsbegränsningar som endast når upp till minimikravet eller nära 

minimikravet får det anses osäkert om de på ett rimligt sätt beaktat riskerna som regelmäs-

sigt kan identifieras i samband med biträde vid företagsöverlåtelser. Denna framställning 

tyder på att sådana risker kan vara relativt omfattande (se kapitel 2 och 3 ovan) . 

 

                                                
262 Skiljemännen i skiljedom meddelad mellan ProfilGruppen AB och KPMG Bohlins AB den 22 december 

2010.  
263 Med möjligen ett undantag för den byrå som angav att den tillämpar en ansvarsbegränsning om det lägre 

av fem miljoner kronor eller tio gånger arvodet, i de fall tio gånger arvodet hamnar under tre miljoner 
kronor. 
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5 Avslutande kommentarer  

Av kapitel 2 framgår att advokatens uppgifter i samband med biträde vid företagsöverlåtel-

ser kan vara omfattande. Det är inte helt klart precis hur omfattande uppgifter och ansvar 

advokaten kan åläggas i det enskilda fallet. Utgångspunkten är dock att omfattningen är 

vid. Det finns även en möjlighet att misstag kan bli kostsamma. För att omfattningen inte 

ska bli större än advokaten kan förutse finns det därför ett behov av att i avtalet med upp-

dragsgivaren tydligt och klart klargöra advokatens uppfattning om uppdragets omfattning. 

Av kapitel 3 framgår att en advokats rådgivaransvar främst hänför sig till metoden vid upp-

dragets utförande. Rådgivaransvaret kräver i regel också att en riskanalys utförs och att 

resultatet av uppdraget presenteras på ett pedagogiskt sätt för klienten. Det är av vikt att 

klienten förstår analysen så att denne så långt som det är möjligt kan dra riktiga och ade-

kvata slutsatser. Om en sådan analys har presenterats på ett riktigt sätt kan dock advokaten 

inte hållas ansvarig för ett visst resultat som klienten förväntat sig. 

Av kapitel 4 framgår inledningsvis att advokaten kan ha legitima skäl att vilja begränsa 

sitt ansvar vid företagsöverlåtelser. Sådana skäl kan vara att advokaten vill bedöma sin 

maximala riskexponering gentemot följderna av sådana förbiseenden och misstag som på 

ett naturligt och oundvikligt sätt är förbundna med verksamheten. Detta kan vara ett legi-

timt skäl även om sådana förbiseenden och misstag i och för sig kan klassas som vårdslösa. 

Det bästa sättet för advokaten att begränsa sitt ansvar synes vara att tydligt klargöra sin 

uppfattning av uppdragets omfattning och se till att den stämmer överens med uppdragsgi-

varens uppfattning. Detta bör sedan formuleras i ett uppdragsavtal. På så sätt kan parternas 

gemensamma avsikt med uppdragets omfattning bevisas. Förutom genom att beskriva upp-

draget snävt kan advokaten även begränsa sitt ansvar med friskrivningsklausuler. Ett exem-

pel på en friskrivningsklausul som synes användas ofta är en beloppsbegränsningsklausul 

(se 4.3.2). En sådan klausul kan vara förenlig med god advokatsed om den bl.a. är satt till 

ett skäligt belopp. Vad som utgör ett skäligt belopp får avgöras i det enskilda fallet. Klart är 

att det belopp till vilket ansvaret ska begränsas ska vara rimligt i förhållande till ärendets 

natur. Beloppet ska även vara rimligt i förhållande till klientens ställning och advokatens 

möjlighet att betala skadestånd. Det sistnämnda bör främst hänföra sig till möjligheten att 

betala skadestånd enligt den obligatoriska ansvarförsäkringen på tre miljoner kronor. För de 
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advokatbyråer som har tilläggsförsäkringar på t.ex. flera 100 miljoner kronor (se 4.3.2) bör 

deras större möjlighet att betala skadestånd inte kräva en högre beloppsbegränsning. I vart 

fall inte proportionerligt till det högre försäkringsbeloppet.  

Vid utformningen av beloppsbegränsningen ska advokaten även beakta riskerna som 

regelmässigt kan identifieras i advokatbyråns verksamhet. Som anförts ovan i kapitel 2 kan 

riskerna generellt vid företagsöverlåtelser anses vara relativt omfattande. Det har därför 

antagits i kapitel 4 att affärsjuridiska advokatbyråer som har företagsöverlåtelser som verk-

samhetsområde rimligen får antas ha behov av en större beloppsbegränsning än advokatby-

råer som endast har mindre riskfyllda verksamhetsområden. I vart fall när de är generellt 

utformade och avses täcka alla ansvarssituationer. Så som marknadspraxis kan antas se ut 

(se 4.3.2) verkar det som att de större affärsjuridiska byråerna i många fall använder sig av 

generellt utformade ansvarsbegränsningsklausuler som avses täcka alla ansvarsituationer. 

Flera byråer har dock inte satt ett takbelopp för sitt ansvar som synes spegla den risk som 

det innebär att biträda vid företagsöverlåtelser. De har snarare begränsat sig till (eller nära) 

den av advokatsamfundet rekommenderade miniminivån. En slutsats är därför att det är 

osäkert om dessa byråers ansvarsbegränsningar skulle hålla för alla ansvarsituationer som 

kan uppkomma i och med uppdrag i samband med företagsöverlåtelser. 

Flera av de slutsatser och resonemang som presenteras i framställningen baseras på ar-

gumentationen i den överklagade skiljedomen och innehållet i god advokatsed. Värdet på 

dessa källor kan anses osäkert. Det är därför i hög grad osäkert vad som skulle gälla vid en 

ny rättslig prövning. Samtidigt får det anses rimligt att argumentationen hos framstående 

advokater och ett justitieråd som är erkänt kunniga på området kan återkomma i rättsliga 

sammanhang. Eftersom skiljedomen upphävts p.g.a. ett formfel kan det även, som nämnts i 

kapitel 1 ovan, inte uteslutas att domen i sig är materiellt riktig. Därtill kan konstateras att 

även om innehållet i god advokatsed inte är statiskt och alltså kan förändras torde disciplin-

nämndens avgöranden och de gällande VRGA vara en stark utgångspunkt i det enskilda 

fallet. Etiskt kan det anses mindre önskvärt om advokater i sin verksamhet väljer att lägga 

sig på gränsen till vad som anses tillåtet för stunden. Inte minst allmänhetens förtroende för 

advokatkåren och i förlängningen rättssamhället talar för att det bör krävas mer av advoka-

ter. I kommersiella sammanhang kanske sådana argument väger mindre än i sammanhang 

där advokaten står på den enskildes sida mot statens tvångsmakt men det bör ändå vara av 
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vikt att allmänhetens förtroende för advokatkåren i helhet upprätthålls. Man bör inte glöm-

ma bort den misstro mot advokater och andra sakförare som fanns tiden före att advokat-

samfundet bildades.264 Självregleringen som advokatsamfundet därefter infört genom god 

advokatsed får anses ha varit en viktig faktor som hjälpt till att ge allmänheten ett förtroen-

de för advokatkåren. God advokatsed idag är en yrkesstandard som måste anses hjälpa till 

att upprätthålla allmänhetens förtroende för advokatkåren. Det är då viktigt att se till att de 

egna reglerna efterföljs med gott exempel. Mot bakgrund av det ovan anförda är det, enligt 

författarens åsikt, rimligt att vissa byråer bör se över sina ansvarsbegränsningar. I annat fall 

kan det, som nämnts, hända att deras ansvarsbegränsningar inte håller vid en rättslig pröv-

ning. 

Som nämnts ovan kan ett förslag på en skälig ansvarbegränsning som ska gälla för alla 

ansvarssituationer möjligen som utgångspunkt ligga på 10-25 gånger arvodet. Detta är dock 

ett extremt brett intervall och det är för övrigt högst osäkert om det överhuvudtaget skulle 

hålla i det enskilda fallet.265 Det som kan sägas är att den enda offentliggjorda praxis som 

finns i vart fall inte motsäger förslaget. Rättsläget för vad som skulle kunna vara en skälig 

ansvarsbegränsning som ska gälla för alla ansvarsituationer måste ses som mycket oklart. 

En bild som torde bekräftas av det spretande resultat om hur marknadspraxis kan antas se ut 

som presenterades i avsnitt 4.3. 

 

                                                
264 Modéer s. 55 ff.  
265 Detta eftersom det endast baseras på en skiljedom i ett mål som dessutom hade flera särskilda 

omständigheter, se ovan och Skiljedom meddelad mellan ProfilGruppen AB och KPMG Bohlins AB den 22 
december 2010. 
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Bilaga 1 

Enkätformulär (10 frågor) för undersökning om något om marknadspraxis för advokatby-
råer vid eventuell tillämpning av beloppsbegränsningsklausuler för advokatens (och advo-
katbyråns) begränsning av ansvar vid uppdragsavtal om rådgivning vid privata M&A-
transaktioner. Enkätsvaren ska vara underlag för att besvara författarens uppsatssyfte som 
är att: 
 
 ”diskutera advokatens rådgivaransvar vid privata M&A-transaktioner och särskilt 
om användandet av beloppsbegränsningsklausuler i uppdragsavtalen i samband med 
sådana rådgivaruppdrag. En mer konkret frågeställning är om det med bakgrund av 
rådande praxis och litteraturen kan antas att rådande marknadspraxis (såsom det 
kan antas se ut enligt uppsatsens enkätundersökning) är hållbar vid en eventuell 
rättslig prövning?” 
 
 
Sekretess: Om ni väljer att lämna uppgifter som svar på följande frågor garanteras härmed 
att ni (byrån, eller/och byråns representanter) inte på något sätt kommer att nämnas med 
namn i uppsatsen, eller annars i anslutning till lämnade uppgifter, eller att uppgifterna an-
nars kommer att komma andra byråer, eller andra, till del med vetskap att de kommer från 
er. Det enda syftet med denna enkät är att skapa underlag för författarens uppsats som är av 
rent akademisk karaktär och som endast utgör en avslutande del av författarens juristutbild-
ning. Det granteras härmed att lämnade uppgifter inte ska användas i något annat syfte.  
 
Ert eventuella deltagande i denna enkät är mycket uppskattat av författaren och om ni öns-
kar får ni självklart ta del av uppsatsen när den är färdigställd. Om ni har några frågor angå-
ende uppsatsen eller denna enkät tveka inte att maila: mickesandy@email.com, eller hör av 
er på telefon: 070 280 6256. Det är fullt tillräckligt att ange en mer generell uppgift om mer 
detaljerade uppgifter är känsliga. Det är högst uppskattat med utvecklade svar även om det 
är fullt möjligt att svara kort på frågorna. Enkäten består av tio frågor och skickas till ca 30 
advokatbyråer med M&A som verksamhetsområde. Tack för er tid! 
 
Fråga 1.   
 
Tillämpar ni skriftliga uppdragsavtal vid rådgivningsuppdrag vid privata M&A-
transaktioner? (Förklara gärna varför ni gör, eller inte gör, detta) 
 
Svar: 
 
Fråga 2.  
 
Om 1 besvaras ja, i vilken omfattning tillämpar ni skriftliga uppdragsavtal vid nämnda råd-
givningsuppdrag? (alternativen är då: Alltid, Ofta, Sällan, Aldrig eller Annat, ni får gärna 
utveckla och motivera ert svar) 
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Svar: 
 
Fråga 3.  
 
Tillämpar ni någon form av ansvarsbegränsningsklausuler eller andra friskrivningsklausuler 
i era uppdragsavtal angående rådgivningsuppdrag vid privata M&A-transaktioner? (Om 
svaret på denna fråga är nej kan ni bortse från resten av frågorna) 
 
Svar: 
 
Fråga 4.  
 
Om 3 besvaras ja, vilka form av klausul använder ni och hur bestäms dessa klausuler när-
mare, kan ni ge ett exempel? (Särskilt intressant är t ex om de bestäms efter arvodet, till ett 
fast belopp, efter båda de nu nämnda eller andra premisser eller om de varierar beroende på 
olika omständigheter) 
 
Svar: 
 
Fråga 5. 
 
Om ni använder er av sådana klausuler som nämns i 3 och vilka ni använder eller utform-
ningen på dem varierar med olika omständigheter, vilka sådana omständigheter anser ni 
påverkar detta? (Exempel kan, men behöver såklart inte, vara risken med hela överlåtelsen, 
storleken på köpeskillingen och dessa faktorer sett i relation till klientens omsättning) 
 
 
Svar: 
 
Fråga 6. 
 
Om ni använder er av sådana klausuler som nämns i 3, används de för att begränsa alla an-
svarssituationer eller är det specificerat vilka ansvarsituationer som avses? (Om vissa an-
svarsituationer avses, vilka kan det typiskt sätt röra sig om?) 
 
Svar: 
 
Fråga 7. 
 
Om ni använder er av sådana klausuler som nämns i 3, används de för att begränsa alla sor-
ters förluster? (Om inte frågan besvaras jakande, kan de vara begränsade till en viss typ av 
förlust? I så all vilken typ av förlust begränsar ni er oftast emot?) 
 
Svar: 
 
 
Fråga 8. 
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Som bekant har Advokatsamfundet en obligatorisk ansvarsförsäkring med tak på 3 miljoner 
SEK och en valfri tilläggsförsäkring på 50 miljoner SEK. Författaren är medveten att det 
ofta tillämpas privata försäkringar utöver detta. 
 
Är ni försäkrade till högre belopp än Advokatsamfundets försäkringar medger? (Om ni i så 
fall kan ange på ett ungefär i 10 tal miljoner eller om ansvarsförsäkringen är i närheten av 
er beloppsbegränsning/annan friskrivning så vore det mycket uppskattat, om inte så är det 
helt förståeligt) 
 
Svar: 
  
Fråga 9. 
 
Hur kvalitetssäkrar ni rapportern till klienten i samband med rådgivningsuppdrag vid priva-
ta M&A transaktioner? 
 
Svar: 
 
Fråga 10. 
 
Är det någon fråga som ni känner saknas som skulle vara till hjälp att uppfylla syftet så får 
ni gärna skriva ner den och de uppgifter som skulle vara till hjälp under denna fråga. Detta 
är den sista frågan så jag får nu tacka så mycket för att ni har tagit er tid att läsa och för-
hoppningsvis besvara frågorna ända hit. Tveka som sagt inte att höra av er enligt ovan an-
givet om det är några frågor eller tveksamheter som dyker upp. 
 
Svar: 
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Bilaga 2 

Svar på enkäten. 
 
 
1. Byrå 1. 
 
Fråga 1.   
 
Svar: Ja, vi skickar konsekvent ut s k Engagement Letters till klienten inför att vi påbörjar arbetet i samband 
med ett M&A-mandat. Därigenom lever vi upp till de krav på informationsgivning som Samfundet uppställer 
(se punkten 4.1.4 i Regler för advokatverksamhet) och brevet skapar tydlighet kring bl a vad vårt uppdrag 
kommer att bestå i, vårt arvode och den bemanning vi ställer till klientens förfogande.  
 
Fråga 2.  
 
Svar: Alltid, se ovan. 
 
Fråga 3.  
 
Svar: Ja, vi tar vanligtvis in en övergripande ansvarsbegränsning i Engagement Letter. Särskilda ytterligare 
ansvarsbegränsningar kan sedan införas i t ex DD-rapporter eller legal opinions som vi lämnar under uppdra-
gets gång. 
 
Fråga 4.  
 
Svar: Vi brukar använda oss av ungefär följande skrivning: "Our aggregate liability to you in respect of all 
claims relating to the Assignment shall be the lower of SEK [**] and [**] times the aggregate fees charged by 
us for the Assignment. We shall have no liability to you in respect of any such claim unless you give us writ-
ten notice of the claim, stating in reasonable detail the nature of the claim and your best estimate of the 
amount claimed by you, no later than within [**] after the date of completion of the Assignment." 
 
De variabler som satts inom [**] varierar från klient till klient och uppdrag till uppdrag. Genomgående försö-
ker vi dock relatera vårt ansvar till ett takbelopp och/eller en multipel på vårt samlade arvode för uppdraget. 
Vi försöker även uppställa en bortre tidsgräns för när ansvar kan göras gällande. 
 
Fråga 5. 
 
Svar: Som framgår av ovan försöker vi knyta vårt ansvar till uppdragets storlek. Risken med uppdraget och 
klientens omsättning beaktar vi ytterst sällan, om någonsin. Ytterst blir dock begränsningstexten något som 
följer av andra omständigheter, t ex vilken relation vi har till klienten och en eventuell förhandling av villko-
ren för det enskilda uppdraget. 
 
Fråga 6. 
 
Svar: Se fråga 3 ovan. 
 
Fråga 7. 
 
Svar: Ja. 
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Fråga 8. 
 
Svar: Ja. Jag vill inte nämna en exakt siffra men vi har en tilläggsförsäkring som täcker åtskilliga 100-
miljoner kronor. 
 
Fråga 9. 
 
Svar: I korthet har vi en tydlig intern processbeskrivning för hur vi jobbar med M&A-mandat, vi involverar 
alltid specialistkompetens vid due diligence och rapporten kvalitetssäkras alltid av flera par ögon. 
 
Fråga 10. 
 
Svar: Inga problem. Som tidigare tar vi gärna emot en kopia av den färdiga produkten när du är klar. 
 
 
2. Byrå 2. 
 
Fråga 1.   
 
Svar: Ja det är standard inom [byrå 2] för alla uppdrag. 
 
Fråga 2.  
 
Svar: Alltid. 
 
Fråga 3.  
 
Svar: Ja. 
 
Fråga 4.  
 
Svar: Vi tillämpar en begränsning om det högre av tre miljoner kronor eller fem gånger sammanlagt arvodes-
belopp i ärendet. 
 
Fråga 5. 
 
Svar: Varierar inte. 
 
Fråga 6. 
 
Svar: Gäller alla ansvarssituationer och förluster. 
 
Fråga 7. 
 
Om ni använder er av sådana klausuler som nämns i 3, används de för att begränsa alla sorters förluster? (Om 
inte frågan besvaras jakande, kan de vara begränsade till en viss typ av förlust? I så all vilken typ av förlust 
begränsar ni er oftast emot?) 
 
Svar: Se fråga 6 
 
Fråga 8. 
 
Svar: Ja. Den är väsentligt högre. 
 
Fråga 9. 
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Svar: Genomgång först av projektledare sedan av ansvarig delägare. 
 
Fråga 10. 
 
Svar: Nej 
 
 
3. Byrå 3. 
 
Fråga 1.   
 
Svar: Ja 
 
Fråga 2.  
 
Svar: Ofta, men de kan ha olika form. Vi har utarbetat allmänna villkor, men det är inte alltid dessa används. 
Ett skriftligt uppdragsavtal kan lika ofta ha formen av ett email där vi t ex bekräftar uppdragets omfattning 
och i förekommande fall en prisuppgift. 
 
Fråga 3.  
 
Svar: Ja, i de fall våra allmänna villkor tillämpas. 
 
Fråga 4.  
 
Svar: Följande är exempel på friskrivningsklausuler som vi använder: 

• Ansvar begränsat till 50 milj SEK alternativt 5 milj SEK i de fall då arvodet understiger 1 milj SEK. 
• Friskrivning från ansvar för andra eventuella externa experters arbete. 
• Friskrivning från ansvar om vår rådgivning används i annat sammanhang eller för annat ändamål än 

det för vilket de har avgetts. 
• Friskrivning från skattekonsekvenser med undantag för om rådgivningen avsåg just skattefrågor. 
• Friskrivning från skador som är ett resultat av omständigheter som byrån inte råder över och som 

inte rimligen kunde ha förutsetts av oss. 
 
Fråga 5. 
 
Svar: se punkt 1 i svaret till fråga 4 
 
Fråga 6. 
 
Svar: Både och t ex är det vanligt att ange begränsningar i samband med ett DD-förfarande på så sätt att DD:n 
bara omfattar en viss begränsad del. 
 
Fråga 7. 
 
Svar: ja 
 
Fråga 8. 
 
Svar: nej 
  
Fråga 9. 
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Svar: Vi tillämpar alltid ”four-eyes-principle” d v s två jurister, varav en senior, tittar på allt innan leverans till 
klient. 
 
Fråga 10. 
 
Svar: 
 
 
4. Byrå 4. 
 
Fråga 1.   
 
Svar: Ja, men inte alltid. Om vi har en långvarig relation med uppdragsgivaren och det är en aktör som inte 
regelmässigt genomför M&A-affärer händer det att vi inte ingår uppdragsavtal. Oftast rör det i så fall mindre 
belopp.  
 
Fråga 2.  
 
Svar: Ofta, typiskt sett lämnas villkoren för uppdraget i samband med offert. 
 
Fråga 3.  
 
Svar: Ja, men inte alltid. 
 
Fråga 4.  
 
Svar: Exempel:  
 
Formulering bestäms efter värdering av uppdraget och förväntning om hur en ansvarsbegränsning kommer 
mottas. Ofta hänvisas inte till General Terms & Conditions och då görs en bedömning av om vi ändå ska ha 
en beloppsbestämd ansvarsbegränsning i vår offert. I så fall kan det se ut som i nedanstående exempel (avse-
ende transaktion värd ca 500 MSEK och med relativt hög risk beroende på internationella inslag): 
 
“We shall not be liable for any loss, damage, cost or expense resulting from a Swedish or foreign legal en-
actment, the intervention of a Swedish or foreign public authority, an act of war, terrorism or sabotage, a 
strike, blockade, boycott or lockout, or any other similar circumstance. 
We accept no responsibility or liability whatsoever for any loss, damage, cost or expense suffered or incurred 
by you (or any other person) in connection with our engagement other than as a result of our professional 
negligence. 
To the extent permitted by law, our liability and the liability of our partners and staff (whether in contract, 
tort, negligence or otherwise) shall not, in any circumstances, exceed the aggregate amount of SEK 10 mil-
lion in connection with this engagement.” 
 
Fråga 5. 
 
Svar: Risken i vårt arbete och transaktionens storlek avgör typiskt sett. 
 
Fråga 6. 
 
Svar: Se exempel 
 
Fråga 7. 
 
Svar: Se exempel 
Fråga 8. 



 viii 

 
Svar: Ja, högre belopp (konfidentiellt). 
  
Fråga 9. 
 
Svar: Genom att minst två personer (varav en partner) alltid granskat slutresultatet. 
 
Fråga 10. 
 
Svar: 
 
 
5. Byrå 5 
 
Fråga 1.   
 
Svar: JA. VI GÖR DETTA I SYFTE ATT KLART AVGRÄNSA UPPDRAGETS OMFATTNING OCH DE 
ERSÄTTNINGSVILLKOR SOM SKA GÄLLA FÖR ARBETET. GENOM AVGRÄNSNING ÄR DET 
OCKSÅ ENKLARE ATT SE VEM SOM HAR ANSVAR FÖR OM ERHÅLLEN RÅDGIVNING INTE 
HAR HANTERAT SAMTLIGA RELEVANTA FRÅGESTÄLLNINGAR. 
 
Fråga 2.  
 
Svar: AMBITIONEN ÄR ATT DETTA ”ALLTID” SKA GÖRAS MEN I PRAKTIKEN ÄR ”OFTA” 
SANNOLIKT ETT MER KORREKT SVAR. 
 
Fråga 3.  
 
Svar: DET HÄNDER. OMFATTNINGEN AV ANSVARSBEGRÄNSNINGARNA BEROR PÅ 
UPPDRAGETS KARAKTÄR. 
 
Fråga 4.  
 
Svar: INDIREKT SKADA AVTALAS BORT. VIDARE BRUKAR EVENTUELL ERSÄTTNING 
BEGRÄNSAS TILL DET BELOPP SOM TÄCKS AV BYRÅNS ANSVARSFÖRSÄKRING (INKLUSIVE 
SJÄLVRISK). 
 
Fråga 5. 
 
Svar: STORLEKEN PÅ KÖPESKILLINGEN SAMT MÅLBOLAGETS 
VERKSAMHETSOMRÅDE/BRANSCH. 
 
Fråga 6. 
 
Svar: SKRIVNINGEN BRUKAR VARA ALLMÄNT HÅLLEN OCH BEGRÄNSAR DE FLESTA 
SITUATIONER. 
 
Fråga 7. 
 
Svar: SÅVÄL BELOPPSBEGRÄNSNING SOM INDIREKTA SKADOR. 
 
Fråga 8. 
 
Svar: UTÖVER SAMFUNDETS FÖRSÄKRING HAR VI TECKNAT YTTERLIGARE 147 MSEK. 
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Fråga 9. 
 
Svar: ANSVARIG DELÄGARE LÄSER SJÄLVFALLET RAPPORT OCH AVTALSUTKAST. I STÖRRE 
TRANSAKTIONER ARBETAR FLERA ADVOKATER MED GRANSKNING. VIDARE HÅLLS SOM 
REGEL EN MUNTLIG RAPPORTGENOMGÅNG MED KLIENTEN. INNAN DENNA BRUKAR EN 
AVSTÄMNING MED ÖVRIGA RÅDGIVARE TILL KLIENTEN SKE, ALLTFÖR ATT SÄKERSTÄLLA 
ATT SAMTLIGA RELEVANTA FRÅGOR HAR BELYSTS.  
 
Fråga 10. 
 
Svar: ENKLASTE MÖJLIGHETEN ATT MINIMERA RISKEN FÖR DÅLIGT GENOMFÖRT DUE 
DILIGENCE ARBETE ELLER UNDERMÅLLIGT AVTALSSKRIVANDE ÄR ATT MED KLIENTEN HA 
EN GENOMGÅNG INNAN ARBETET INLEDS DÄR DENNE FÅR FÖRKLARA 
AFFÄRSRATIONALEN BAKOM TRANSAKTIONEN. VET MAN DETTA BLIR DET ENKLARE ATT 
HITTA DE FRÅGOR SOM ÄR RELEVANTA FÖR ATT KLIENTENS LYCKADE AFFÄR. FOKUS 
LÄGGS DÅ PÅ RÄTT STÄLLE OCH AVTALSSKRIVANDE OCH RAPPORTERING FÖRENKLAS.   
 
 
6. Byrå 6. 
 
Fråga 1.   
 
Svar: Ja, vi använder oss av uppdragsavtal. Anledning är att de utgör ett viktigt sätt byrån och klienten att 
ange villkoren och ramarna för uppdraget. Desto tydligare uppdrag och villkor för dess genomförande, desto 
större möjlighet att vi kan uppfylla klientens förväntningar, såväl avseende våra tjänster som kostnaden där 
för. I takt med att klienterna blivit professionellare vad avser upphandling av konsulttjänster ställer de högre 
krav på transparens och tydlighet från rådgivare. Uppdragsavtal är ett sätt att möta den efterfrågan. 
 
Fråga 2.  
 
Svar: I stort sett alltid. I löpande relationer utgår vi ofta från ett ramavtal med relevant klient. Under ramav-
talet överenskoms villkor för separata uppdrag, oftare i enklare form, exempelvis genom mailväxling. 
 
 
Fråga 3.  
 
Svar: Ja. 
 
Fråga 4.  
 
Svar: Generellt klargör vi att endast advokatbyrån ansvarar för våra tjänster, således inte byråns anställda 
eller andra närstående bolag och att byrån endast ansvarar i relation till klienten. Vi tar normalt sett inte 
ansvar för information eller råd från tredje man. Vi begränsar även vårt ansvar till direkt skada. Vi ansvarar 
inte för omständigheter bortom vår kontroll. Slutligen använder vi oss av beloppsbegränsningar, dock främst 
avseende specifika uppdrag inom en privat M&A-transaktion, som exempelvis genomförande av en due dili-
gence-undersökning och upprättande av en rapport i samband därmed. 
 
Något förenklat är det främst beloppsbegränsningar som varierar och hänsyn tas då framförallt till uppdra-
gets storlek och natur. Därvid görs en riskanalys och en kommersiell bedömning.  
 
Fråga 5. 
 
Svar: Generellt sett görs bedömningen utifrån uppdraget (riskexponeringen i anslutning därtill) och klienten. 
En viktig återkommande klient har större möjligheter att förhandla fram en hög beloppsmässig tröskel avse-
ende ansvarsbegränsning. Internationella klienter har ofta förväntningar på högre belopp än svenska klien-
ter. 
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Fråga 6. 
Svar: De används både för enskilda uppdrag och avseende specifika ansvarssituationer, exempelvis en due 
diligence-undersökning. 
 
Fråga 7. 
 
Svar: Indirekta skador, följdskador, tredjemansskador (exempelvis hos klientens finansiärer). 
 
Fåga 8. 
 
Svar: Vår ansvarsförsäkring överstiger vida ovan nämnda tilläggsförsäkring, förmodligen pga. [byrå 6 speci-
fikt]. 
 
Fråga 9. 
 
Svar: Främst genom omsorgsfullt utvalda team med erfarna och kunniga projektledare samt genom interna 
vägledningsrutiner för uppdragens genomförande. Rapporten färdigställs generellt sett av senior biträdande 
jurist och granskas av delägare innan den översänds till klient. 
 
Fråga 10. 
 
Svar: 
Vi tar gärna del av din sammanställning när den är färdig och vi förutsätter att våra svar behandlas med 
sekretess och anonymiseras före publicering. 
 
 
7. Byrå 7. 
 
Fråga 1.   
 
Svar: Vi tillämpar skriftliga uppdragsavtal. Anledningen är att klargöra uppdragets ram och villkor för upp-
draget. Undantag kan förekomma för vissa trogna klienter. 
 
Fråga 2.  
 
Svar: Ofta (se svar på fråga 1).  
 
Fråga 3.  
 
Svar: Ja 
 
Fråga 4.  
 
Svar: Vi länkar till våra allmänna villkor i e-postsignaturen, se länk [Byrå 7 specifikt] i villkoren. I den finns 
vår standardklausul för ansvarsbegränsning. I större internationella M&A-uppdrag är det inte ovanligt att det 
ställs krav på ett visst högre ansvarsbelopp. Vi försöker normalt tillmötesgå sådana krav om de ter sig rimliga 
i förhållande till uppdragets storlek och natur (förutsatt att det ryms inom ramen för vårt försäkringsskydd).    
 
Fråga 5. 
 
Svar: När vi väljer att avvika från vår standardklausul så tittar vi på transaktionens storlek, vår roll i transak-
tionen (t.ex. om vi är huvudombud med samordningsansvar eller enbart lokalt ombud i och är begränsat in-
blandade), vad uppdraget förväntas generera i arvode m.m. och gör en samlad bedömning.    
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Fråga 6. 
 
Svar: Vi gör inga särskilda undantag i det avseendet.   
 
Fråga 7. 
 
Svar: Som du kan se av villkoren i punkt [Byrå 7 specifikt] i våra allmänna villkor så friskriver vi oss bl.a. 
från följdskador och indirekta skador. Området inom vilket vi tar ansvar för och där beloppsbegränsning gäll-
er avser därmed annan typ av skada.  
 
Fråga 8. 
 
Svar: Till ett avsevärt högre belopp. Utan att nämna exakta belopp så har vi ett försäkringsskydd som är jäm-
förbart med vad de ledande advokatbyråerna i Sverige har. 
  
Fråga 9. 
 
Svar: Om du menar DD-rapporten så kvalitetssäkras den som regel av seniora advokater som har stor erfaren-
het av DD-arbete. Inför DD-arbetet sätts ett team ihop efter behov av kompetenser för uppdraget. Teamets 
medlemmar har en ständig dialog under arbetets gång. Uppstår behov av någon särskild specialistkompetens 
under arbetets gång så inhämtas även det.     
 
Fråga 10. 
 
Svar: - 
 
 
8. Byrå 8. 
 
Fråga 1.   
 
Svar: Beror helt på omständigheterna. Om man ska försöka generalisera så används uppdragsavtal mycket 
sällan om det är befintliga klienter. För nya, okända, klienter alltid. När det kommer till utländska klienter 
sker det i princip alltid, oavsett om det är en ny eller befintlig klient.  
 
Anledningen till detta, befintliga klienter brukar ha en mycket snabbare startsträcka, antar att man inte vill 
börja ett nytt ärende för en befintlig klient med att förklara vad de redan vet (borde veta). När det kommer till 
okända klienter vill man gärna från början klargöra ”spelreglerna”. Vid utländska klienter, oavsett om det är 
nya eller gamla, kan dock ur en pedagogisk synvinkel vara bra att klargöra vad som gäller och ur svensk prax-
is ser ut.  
 
Fråga 2.  
 
Svar: SE OVAN 
 
Fråga 3.  
 
Svar: I uppdragsavtalen finns det som regel ansvarsbegränsningar kopplade till det totala fakturerade arvodet. 
 
Ansvarsbegränsningar avseende due diligence (DD) arbete brukar dock inkluderas direkt i DD-rapporten 
 
Fråga 4.  
 
Svar: Finns ingen direkt standardskrivelse. Alla har dock gemensamt att de inkluderar en friskrivning från 
indirekta skador. 
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Fråga 5. 
 
Svar: Oftast, sätts de i relation till fakturerat arvode. Vid större transaktioner dock endast direkta skador och 
fast belopp. Beloppsstorleken varierar helt och hållet på vilken roll man haft i transaktionen, storleken på 
transaktionen  m.m. 
 
Fråga 6. 
 
Svar: SE OVAN 
 
Fråga 7. 
 
Svar: SE OVAN 
 
Fråga 8. 
 
Svar: Ja, utöver Advokatsamfundets krav har vi en fristående ansvarsförsäkring.  
 
Fråga 9. 
 
Svar: Alltid 4 ögon på rapporten, alltid 2 seniora ögon, huvudregeln är att man aldrig granskar sin egen del. 
 
Fråga 10. 
 
Svar: Inget att tillägga. Lycka till! 
 
 
9. Byrå 9. 
  
Fråga 1.   
  
Svar: Ja. [Byrå 9] är en global byrå, vilket innebär att samma policies och praxis tillämpas på alla kontor. Vi 
har internationella allmänna villkor (terms of business) och sk engagement terms, som skall användas för att 
klargöra vårt uppdrag gentemot klienten. Vår överenskommelse med klienten om att tillämpa våra allmänna 
villkor är ett ramavtal, som man sedan hänvisar till i varje nytt ärende för klienten.   
För varje nytt ärende ska en uppdragsbekräftelse upprättas och skickas till klienten. Uppdragsbekräftelsen ska 
innehålla ärendets omfattning (scope) och en hänvisning till gällande villkor. Det är även vanligt att ha med 
uppgifter om team och särskilt överenskommet arvode. 
  
Fråga 2.  
   
Svar: Ofta 
  
Fråga 3.  
  
Svar: Ja, som huvudregel. 
  
Fråga 4.  
   
Svar: Vår ansvarsbegränsning består av följande delar: 
1.     En bestämmelse som klargör att för det fall klienten lider skada och någon annan part är ansvarig gent-

emot klienten för samma skada (eller skulle ha varit ansvarig om parten och klienten ingått avtal om att 
parten skulle utföra sitt uppdrag med erforderlig omsorg), så skall vår ansvar reduceras med det belopp 
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som kan hänföras till den andra partens ansvar för skadan. Man skall här bortse från eventuella friskriv-
ningar vad gäller den andra partens ansvar gentemot klienten.  

2.     Till den del det är tillåtet enligt lokala lagar och regler, tillämpar vi som huvudregel en begränsning för 
byråns totala ansvar gentemot klienten om 25 miljoner pund (eller motsvarande belopp i annan valuta, 
enligt överenskommelse med respektive klient) per ärende. Beloppsbegränsningen omfattar alla typer av 
skador oavsett orsak, dock inte skador orsakade av bedrägeri, svek eller grov vårdslöshet eller personska-
dor till den del ansvarsbegränsning för denna typ av skador inte är tillåtna i det relevanta landet. Det tota-
la beloppet om 25 miljoner pund omfattar alla typer av betalningar av [Byrå 9] eller annan, inklusive av-
skrivning av utestående arvode.  

  
Fråga 5.  
  
Svar: Inte relevant. 
  
Fråga 6. 
   
Svar: Bestämmelsen är generell (se närmare beskrivning av klausulen ovan).  
  
Fråga 7. 
   
Svar: Se beskrivningen ovan. Bestämmelsen omfattar alla typer av förluster, till den del det är tillåtet enligt 
aktuellt lands lagar och regler.  
  
Fråga 8. 
   
Svar: Eftersom vi är en global byrå har vi en global försäkringslösning för hela byrån. 
  
Fråga 9. 
  
Svar: Genom adekvat bemanning av uppdragen samt väl utvecklad projektledningsteknik och förmåga. Då vi 
ofta arbetar i globala team med medlemmar från olika kontor är tät kommunikation avgörande.  
  
Fråga 10.  
  
Svar: Nej 
 
 
10. Byrå 10. 
 
Fråga 1.   
 
Svar: Regelmässigt med nya klienter. Mer slarv vad gäller befintliga klienter.  
 
Fråga 2.  
 
Svar: Ofta. Eller snarare mer än inte. Varierar mellan partner och partner.  
 
Fråga 3.  
 
Svar: Ja 
 
Fråga 4.  
 
Svar: Jag skickar våra allmänna villkor och ngt exempel 
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Fråga 5. 
 
Svar: Risk/storlek köpeskilling/ 
 
Fråga 6. 
 
Svar: Normalt alla 
 
Fråga 7. 
 
Svar: Se villkoren 
 
Fråga 8. 
 
Svar: Ja, 250 msek till 
 
Fråga 9. 
 
Svar: Läses av flera. Dels ren korrektur, dels även vad gäller fakta. Minst två advokater läser (med erfarenhet 
och insyn i transaktionen) 
 
Fråga 10. 
 
Svar: 
 
 
11. Byrå 11. 
  
Fråga 1.   
   
Svar: Som regel, i vart fall om uppdraget är av någon omfattning/komplexitet, skickar vi ett så kallat mandat-
brev som bland annat bekräftar vår uppdrag, dvs. vad vi ska/inte ska göra. Oavsett om vi skickar ett mandat-
brev eller inte tillställer vi klienten våra allmänna villkor. 
  
Fråga 2.  
  
Svar: Se svaret på fråga 1.  
  
Fråga 3.  
  
Svar: Ja. 
  
Fråga 4.  
  
Svar: Hänvisning till [Byrå 11:s allmänna villkor] 
  
Fråga 5. 
  
Svar: Se svaret på fråga 4. 
  
Fråga 6. 
  
Svar: Se svaret på fråga 4. 
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Fråga 7. 
   
Svar: Se svaret på fråga 4. 
 
Fråga 8. 
   
Svar: Vi är försäkrade till ett väsentligt högre belopp än Advokatsamfundets försäkringar. Någon mer precis 
summa kan vi inte nämna. 
  
Fråga 9. 
  
Svar: Den delägare som ansvarar för uppdraget ansvarar för rapporternas kvalitet. Rör det sig om så kallade 
due dligence-rapporter är de baserade på standardiserade mallar. Vi har även skriftliga handledning-
ar/checklistor till komplettering av muntlig handledning. 
  
Fråga 10. 
. 
Svar: En fråga skulle kunna vara om advokatbyrån friskriver sig från ansvar för indirekta skador. Möjligtvis 
avser fråga 6 bland annat detta förhållande. Intressant kan också vara om advokatbyrån föreskriver viss re-
klamationsfrist och/eller förkortad preskriptionstid. 
 
 
12. Byrå 12. 
 
Fråga 1.   
   
Svar: Det är olika. Vi använder ofta skriftliga uppdragsavtal, dvs offert och allmänna villkor med sk ad hoc 
uppdrag eller med nya klienter medan vi i löpande klientrelationer ofta saknar skriftliga avtal. Svårt att svara 
vad det beror på, men jag gissar att det är en följd av advokatrollen som ett förtroende uppdrag. Vi hänvisar 
oftare till våra allmänna villkor, bland annat med en hänvisning till villkoren på hemsidan i vår mejlsignatur. 
  
Fråga 2.  
   
Svar: ofta vid nya klienter med ett angränsat större uppdrag, annars sällan 
  
Fråga 3.  
   
Svar: Ja 
  
Fråga 4.  
   
Svar: Det lägre av 5 miljoner eller 10x arvodet, kan justeras i det enskilda fallet 
  
Fråga 5. 
   
Svar: Beloppet påverkas av huvudsakligen av uppdragets storlek, se svar under 3 dvs sätts i relation till vårt 
arvode. 
  
Fråga 6. 
  
Svar: vi gör ingen sådan åtskillnad. Möjligen kan Due diligence omfattas av ansvarsbegränsning medan råd-
givning vid förhandling inte är det, inser jag när jag skriver detta mejl 
  
Fråga 7. 
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Svar: Ja alla förluster 
  
Fråga 8. 
   
Svar: vi har ett skydd om totalt 100 miljoner 
 
Fråga 9. 
   
Svar: Kontroll kontroll och åter kontroll av ansvarig delägare och en supportande delägare 
  
Fråga 10.  
  
Svar: talas gärna vid en stund om du har behov. 
  
 
13. Byrå 13. 
 
Fråga 1.   
 
Svar: Det varierar från fall till fall. Det används framförallt mot utländska klienter. 
 
Fråga 2.  
 
Svar: Se fråga 1. 
 
Fråga 3.  
 
Svar: Ja 
 
Fråga 4.  
 
Svar: Villkoren innehåller en rad kvalificeringar av uppdraget genom antaganden och begränsningar (inkl. 
beloppsbegränsningar till ett fast belopp) 
 
Fråga 5. 
 
Svar: Ja, t.ex. affärens storlek och risk. 
 
Fråga 6. 
 
Svar: Normalt alla situationer. 
 
Fråga 7. 
 
Svar: Ja, alla förluster 
 
Fråga 8. 
 
Svar: Detta kan vi tyvärr inte svara på 
 
Fråga 9.? 
 
Svar: Genom att flera jurister är inblandade med tydlig ansvarfördelning inom de olika juridiska områdena 
 
Fråga 10. 
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Svar: Nej 
 
 
14. Byrå 14 
 
Fråga 1.   
 
Svar: Med befintliga klienter är det sällsynt, oftare med nya klienter. Det tar då formen av en skriftlig offert 
som vi lämnar men som väldigt sällan undertecknas av klienten. 
 
Fråga 2.  
 
Svar: Se ovan, 
 
Fråga 3.  
 
Svar: Vi gör en hänvisning till våra allmänna villkor som finns på hemsidan och som innehåller olika an-
svarsbegränsningar. 
 
Fråga 4.  
 
Svar: Se [Byrå 14:s allmänna villkor] 
 
Fråga 5. 
 
Svar: Vi brukar inte skräddarsy begränsningar utifrån det individuella fallet.  
 
Fråga 6. 
 
Svar: Se villkoren 
 
Fråga 7. 
 
Svar: Se villkoren 
 
Fråga 8. 
 
Svar: Ja, vi har en ansvarsförsäkring som täcker ansvar upp till 100 Mkr.  
 
Fråga 9. 
 
Svar: Genom att ansvarig delägare granskar och undertecknar rapporten. 
 
Fråga 10. 
 
Svar: 
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Bilaga 3 

Tabell över några av svaren. 
 

Uppgifter 
(horison-
tellt) 
Byråer 
(vertikalt) 

Skriftliga 
uppdragsavtal 

Frekvens Ansvarsbegränsning i 
uppdragsavtalen 

Utformning av an-
svarsbegränsningen 

Ansvarsförsäkring, 
om högre än sam-
fundets 

Används ansvars-
begränsningen för 
alla skadesituatio-
ner? 

1 ja Alltid Ja 
 

Ej angett siffror ”Åtskilliga 100-
miljoner kronor” 

Ja, i en övergripan-
de. Ytterligare 
särskilda begräns-
ningar förekom-
mer. 

2 ja Alltid ja Lägst: Det högre av 
3 miljoner kronor 
eller 5 ggr arvodet 

”väsentligt högre” Ja, gäller alla an-
svarsituationer och 
förluster 

3 ja Ofta Ja ”i de fall de all-
männa villkoren 
tillämpas” 

50 miljoner kronor 
eller 5 ggr arvodet 

Lägst: Nej, (d.v.s. 
som samfundets) 

Ja, men vissa sär-
skilda begräns-
ningar i t.ex. 
DD:s266 

4 ja Ofta Ja ”men inte alltid” 10 miljoner kronor 
(varierar) 

”högre belopp”   Ofta hänvisas inte 
till allmänna vill-
kor och då görs en 
bedömning i det 
enskilda fallet. 

5 ja Ofta Ja ”det händer, om-
fattningen beror av 
uppdragets karaktär” 

Ej angett siffror ”Högre, 147 miljo-
ner kronor” 

Ja, vi brukar an-
vända en allmän 
skrivning som 
begränsar de flesta 
situationer. 

6 ja ”i stort sett all-
tid”= Alltid 

ja Ej angett siffror ”övertiger vida” Ja, både för enskil-
da uppdrag och 
specifika, t.ex. DD. 

7 ja Ofta ja Hänvisar till allmän-
na villkor 

”avsevärt högre” Ja, vi gör inga 
undantag i det 
avseendet. 

8 ja ”beror på om-
ständigheterna” 
= Ofta 

Ja ”i regel kopplade 
till det fakturerade 
arvodet” 

Ej angett siffror, men 
att det är kopplat till 
totalt arvode 

”har fristående 
försäkring” 

Nej, beloppsstorle-
ken varierar bero-
ende på vilken roll 
man haft i transak-
tionen, storleken på 
transaktionen, 
m.m. 

9 ja Ofta Ja ”som huvudregel” Högst: ca 250 miljo-
ner kronor  

”global försäk-
ringslösning” 

Ja, bestämmelsen 
är generell 
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10 ja Ofta ja Hänvisar till allmän-
na villkor 

Högst: ”ja, 250 
miljoner kronor” 

Ja, normalt alla. 

11 ja Ofta ”tillställer 
alltid de allmän-
na villkoren” 

ja Hänvisar till allmän-
na villkor 

”väsentligt högre” Ja (hänvisning till 
allmänna villkor) 

12 ja Ofta ”om nya 
klienter med 
angränsat större 
uppdrag, annars 
sällan” 

ja Det lägre av 5 miljo-
ner kronor eller 10 
ggr arvodet 

”totalt 100 miljoner 
kronor” 

Ja, vi gör ingen 
sådan åtskillnad 
(möjligen undantag 
för DD:s) 

13 ja Varierar från fall 
till fall, oftast 
med utländska 
klienter. 

ja Ej angett siffror 
(dock att fast be-
gränsning används) 

”kan tyvärr inte 
svara på detta” 

Ja, normalt alla 
situationer och 
förluster. 

14 ja Ofta ”med nya 
klienter, sällan 
med befintliga” 

Ja ”hänvisning till 
allmänna villkor” 

Hänvisar till All-
männa villkor 

”ja, 100 miljoner 
kronor” 

Ja (hänvisar till de 
allmänna villkoren) 

15 (telefon 
intervju) 

ja Varierar från 
partner till part-
ner, finns ej 
statistik 

Ja ”hänvisning till 
allmänna villkor” 

Hänvisar till All-
männa villkor 

Ja över samfun-
dets. Vill ej ange 
till vilket belopp. 

Ja (hänvisar till de 
allmänna villkoren) 

 
 


