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1 Inledning 

 

1.1 Introduktion  
 
Företagsbesiktningar1 i anslutning till företagsförvärv har blivit ett vanligt förfarande i 
Sverige de senaste åren och har kommit att spela en allt större roll på den svenska 
transaktionsmarknaden. Företagsbesiktning eller due diligence är från början ett finan-
siellt verktyg som flitigt använts av de större revisionsbyråerna sedan länge. Verktyget 
har dock utvecklats och kommit att omfatta fler områden än det finansiella. Idag er-
bjuder de flesta affärsjuridiska advokatbyråer legala företagsbesiktningar s.k. legal due 
diligence till sina klienter. Den legala företagsbesiktningen är dock, juridiskt sett, fort-
farande ett relativt nytt fenomen på den svenska marknaden. Idag erbjuds även sälja-
rinitierade legala företagsbesiktningar s.k. legal vendor due diligence, av flera affärsju-
ridiska advokatbyråer. Dessa relativt nya juridiska tjänster ger upphov till en rad frå-
gor, inte bara praktiskt utan även ansvarsmässigt. En väsentlig fråga är vilket ansvar en 
advokat har vid dessa uppdrag. Syftet med uppsatsen är att behandla frågan om en ad-
vokats civilrättsliga ansvar vid en legal due diligence och vendor due diligence.2 
 Den huvudsakliga frågan i uppsatsen är att söka utreda hur ett sådant ansvar ser ut 
och hur skadestånd i dessa situationer kan komma att grundas. Vidare används i regel 
en hel del friskrivningar vid utförandet av ovan nämnda tjänster. Friskrivningsklausu-
lerna kan vara utformade på olika sätt men har gemensamt att de avser att begränsa 
eller eliminera ansvaret för uppdragstagaren. Det synes dock råda en allmän osäkerhet 
kring huruvida dessa ansvarsfriskrivningar är giltiga eller inte och vad de har för ver-
kan. Friskrivningars giltighet och verkan kan rimligen komma att inverka på en an-
svarsbedömning i dessa frågor. Detta kommer därför också att behandlas inom ramen 
för uppsatsen.  

Vid en legal due diligence är uppdragstagarens ansvar ofta reglerat i det inledande 
uppdragsavtalet och/eller i besiktningsrapporten. Uppdragsavtal upprättas dock inte 
alltid. Fråga blir hur ansvaret ser ut i dessa fall i förhållande till klienten och tredje 
man.  

Vid en vendor due diligence förekommer ansvarsfriskrivningar även i annan sär-
skild dokumentation vanligen i form av s.k. release letters och reliance letters. Detta 
på grund av den speciella partskonstellationen som vanligen är för handen vid sådana 
uppdrag. Ansvaret torde med hänsyn till detta även till viss del se annorlunda ut. Fråga 

                                            
1 En företagsbesiktning är ett verktyg som används för att undersöka ett bolags status (t.ex. finansiellt eller le-
galt) inför ett företagsförvärv för att se om bolaget motsvarar den förväntade bilden. 
2 Vilket i förlängningen torde bli advokatbyråns ansvar, men principalansvar lämnas utanför denna uppsats.  
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blir framförallt hur advokats ansvar ser ut i förhållande till klienten, klientens motpart 
och tredje man. 

 

1.2 Syfte och disposition 
 
Syftet med uppsatsen är att söka utreda hur en advokats ansvar ser ut vid en legal due 
diligence och vendor due diligence . För att besvara denna övergripande frågeställning 
om ansvar inkluderat frågan om ansvarsfriskrivningars giltighet och verkan, behöver 
några underliggande frågeställningar utredas inledningsvis. En inledande fråga är vad 
en legal due diligence och vendor due diligence mer specifikt är, hur de utförs och vad 
de syftar till. Vidare hur en advokats ansvar generellt ser ut för att sedan utreda vad 
som gäller för legala due diligence och vendor due diligence-uppdrag. Det intressanta 
ligger i att utreda vilka förutsättningar som kan aktualisera ett civilrättsligt skade-
ståndsansvar vid dessa uppdrag. Först därefter, mot den bakgrunden, kan frågan om 
ansvarsfriskrivningarnas giltighet och verkan analyseras och bedömas på ett tillfred-
ställande sätt.  
 Uppsatsen inleds därför med en kort introduktion till ämnet och ett klarläggande 
av frågeställningen för att sedan redogöra för den valda avgränsningen, metod och 
material. Huvudtexten inleds med ett avsnitt om företagsbesiktning som ett verktyg 
vid företagsförvärv. Avsnittet är uppdelat i underrubriker där olika typer av företags-
besiktning behandlas för att sedan mynna ut i en beskrivning av det väsentliga i fråga 
om funktion, omfattning och användning vid en legal due diligence. Den legala före-
tagsbesiktningsformen är som redan påtalats den aktuella för uppsatsen. De olika fa-
serna i företagsbesiktningen behandlas inte på detaljnivå utan sammanfattas på grund 
av att de inte är huvudfokus i uppsatsen. Även förfarandet vid en legal vendor due di-
ligence beskrivs i samma avsnitt.  
 I avsnitt tre behandlas sedan en advokats ansvar vid en legal due diligence och 
vendor due diligence. Avsnitt fyra behandlar ansvarsfriskrivningar, särskilt vid dessa 
uppdrag. Avsnittet syftar till att klarlägga var de förekommer, varför de förekommer, i 
vilken form de förekommer, om de är giltiga och vilka verkningar de kan få. Avsnitt 
fem behandlar särskilt beloppsbegränsningar, dess giltighet och hur omfattande de bör 
vara, i förhållande till olika parter. Avsnitt sex, som är det sista avsnittet, består av av-
slutande kommentarer. 
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1.3 Avgränsning  
 
En advokat kan generellt hållas ansvarig vid utförande av uppdrag enligt olika regelsy-
stem och på olika grunder. I denna uppsats behandlas inte advokats straffrättsliga an-
svar. Inte heller behandlas advokats disciplinansvar som aktualiseras om en advokat 
inte agerat i enlighet med god advokatsed. Framställningen kommer istället att enbart 
behandla det civilrättsliga ansvar som advokat kan åläggas vid vårdslöst (oaktsamt) 
utförande av en legal företagsbesiktning.  
 Det finns inga särskilda rättsregler i fråga om advokats civilrättsliga skadestånds-
ansvar. Advokats ansvar är dock som utgångspunkt inomobligatoriskt utifrån upp-
dragsförhållandet. Uppdragsavtal kan vara muntliga eller skriftliga. Det är en viktig 
utgångspunkt eftersom det för utomobligatoriska rättsrelationer görs en något skild 
ansvarsbedömning. I utomobligatoriska ansvarssituationer är enbart skadeståndsrättens 
regler och principer tillämpliga istället för de kontraktsrättsliga. Utifrån skadeståndsla-
gens regler är culpabegreppet emellertid utgångspunkten för oaktsamhetsbedömningen 
för såväl kontraktuellt- som utomobligatoriskt ansvar.3 
 Det synes råda enighet i litteraturen om att åtminstone culpa (vårdslöshet) måste 
föreligga för att en advokat ska kunna bli skadeståndsansvarig.4 Ansvaret är således 
som utgångspunkt ett culpaansvar. Vidare krävs att skada uppkommit. Den skada som 
i regel är aktuell för att grunda ett skadeståndsansvar vid rådgivning torde vara ren 
förmögenhetsskada.5 Ren förmögenhetsskada är sådan skada som uppkommer utan 
samband med att någon lider sak- eller personskada.6 Detta torde även vara den ty-
piska skadan vid legala företagsbesiktningsuppdrag. Det ska vidare föreligga adekvat 
kausalitet mellan handling och skada. Skada och kausalitet torde vara relativt enkla att 
påvisa vid sådan ekonomisk skada orsakad av oaktsamhet vid en företagsbesiktning. 
Skadan och sambandet bör kunna påvisas genom granskning och prognoser av rörelse-
resultat i målbolaget. En typisk orsak för sådan skada, med ett tydligt kausalsamband 
föreligger då advokaten i sin granskning förbisett en s.k. change of control- (CoC) 
klausul vid en legal due diligence. Det kan leda till avsevärd värdeminskning av mål-
bolaget om avtalet innehållandes sådan klausul är t.ex. ett leverantörsavtal som är vä-
sentligt för verksamhetens drift, eller annars rör stora värden, om den utnyttjas efter att 
köpet är genomfört, s.k. closing. Ett annat förhållande är att uppdragstagaren förbisett 
att målbolaget är part i en kritisk tvist som rör större summor. Om bolaget senare för-
lorar den tvisten och åläggs betalningsskyldighet som leder till minskat värde i bolaget 
                                            
3 Korling, Rådgivningsansvar, s 521. 
4 Wiklund, Advokats skadeståndsskyldighet, s 297, Unger, Professionsansvar för advokater och andra rådgivare, 
s 571. 
5 Prop. 2002/03:133 s 30 f. 
6 En något förenklad beskrivning av ren förmögenhetsskada. För en mer ingående förklaring och analys av be-
greppet se Kleineman, Ren förmögenhetsskada. 



 

 9 

är detta rimligen att räkna som en ren förmögenhetsskada med ett relativt tydligt kau-
salsamband som bör aktualisera ett skadeståndsansvar.  
 Det mest problematiska i frågan om en advokats civilrättsliga skadeståndsansvar 
synes alltså ligga i culpabedömningen och hur den ska företas. Det är därmed culpa-
bedömningen som i huvudsak kommer att problematiseras och behandlas i fråga om 
ansvar i uppsatsen. 
 Den typ av företagsförvärv som löpande refereras till avser företagsförvärv av 
onoterade aktiebolag. I fråga om företagsbesiktningar avses sådana som förekommer 
inför förvärv av onoterade aktiebolag, säljarinitierade eller köparinitierade.  
 Kontrollerade auktioner s.k. controlled auction lämnas därhän ifråga om ansvar 
och friskrivningar vid en legal due diligence men omnämns kortfattat i avsnittet som 
behandlar vendor due diligence eftersom en sådan försäljningsteknik ofta motiverar en 
sådan typ av företagsbesiktning. Auktionsprocessen i sig kommer dock inte att be-
handlas ingående. Den valda avgränsningen bör inte påverka slutresultatet angående 
advokats ansvar och friskrivningsklausulers giltighet enligt svensk rätt.  
 Det som sägs om advokater torde i stor utsträckning kunna tillämpas även på juris-
ter generellt som är verksamma inom samma område, men det är särskilt advokats an-
svar som utreds i denna uppsats. Diskussion kring ett allmängiltigt rådgivningsansvar 
och särskild reglering för andra professioner lämnas i stort utanför uppsatsen. Detta 
motiveras av utrymmesskäl men framförallt av den skepsis som uttryckts av några mot 
att dra slutsatser från litteratur och praxis rörande andra professioners rådgivning i 
fråga om advokats ansvar.7 Den skepsisen är enligt min mening befogad och helt kor-
rekt. En advokats ansvar vid rådgivning torde inte gå att likställa med en revisors an-
svar vid rådgivning och inte alls med t.ex. en fastighetsvärderares så att man kan dra 
direkta slutsatser ur litteratur och praxis från sådana fall. Det är i grunden väldigt sär-
präglade yrken med skilda yrkesstandarder och funktioner i samhället. Inom båda yr-
ken finns sedermera olika specialistområden som även i sig torde kräva särskilda beak-
tanden. 
  

1.4 Metod och material 
 
Metoden som använts i uppsatsförfattandet är som utgångspunkt klassisk rättsdogma-
tisk metod.8 Således utgår analysen i första hand från de klassiska rättskällorna; lag-
text, förarbeten, praxis och doktrin. Detta i den mån de finns att tillgå. 
 Det valda uppsatsämnet kräver att frågor inom olika rättsområden behandlas i 
uppsatsen. Många gånger är de specifika frågorna inte reglerade i lag men i de fall det 
                                            
7 Se t.ex. Calissendorff, Vendor due diligence, s 116. 
8 Lehrberg, Juridisk metod, s 167 f. 



 

 10 

funnits lagregler av betydelse har de ibland haft olika syften och bakomliggande motiv 
och därmed görs förbehåll för att det i vissa avsnitt. inom vissa rättsområden, kommer 
att användas en något friare juridisk metod.9  
 Skadeståndsrättsliga frågor analyseras traditionellt sett mot bakgrund av skade-
ståndets reparativa och preventiva funktion i samhället.10 Då byggde bedömningen 
framförallt på skuldförhållandet. I modern skadeståndsrättslig teori har dock större 
utrymme lämnats åt skälighetsavvägningar och möjligheter att beakta omständigheter i 
det enskilda fallet, vilket särskilt märkts inom civilrätten.11 Det torde således vara möj-
ligt att anlägga samhällsekonomiska aspekter på valda resonemang.  

Sammanfattningsvis kan sägas att lagtext, förarbeten, praxis och doktrin är ut-
gångspunkten i den mån de finns att tillgå och lagarnas ändamål och syften beaktas då 
det är möjligt med hänsyn till de aktuella rättsområdena. Därutöver kommer tolknings-
resultat, allmänna samhällsekonomiska överväganden (såsom omsättningsintresset) 
och riskfördelning, vara avgörande för slutsatserna i uppsatsen. En stor del av de aktu-
ella frågorna är oreglerade och därmed blir det naturligt att doktrinen kommer att an-
vändas som källmaterial i stor utsträckning trots att den inte har samma rättskällevärde 
som lagtext och praxis. Vidare har informella samtal förts med advokater verksamma 
inom området under uppsatsförfattandet, vilka i delar kommer att hänvisas till. Förfat-
taren är medveten om att rättskällevärdet i dessa fall är lågt. Det har dock ansetts be-
hövligt att söka information hos verksamma advokater i fråga om det praktiska förfa-
randet rörande legala företagsbesiktningar och friskrivningars utformning. Detta ef-
tersom det finns knapphändigt med litteratur på området och författaren själv inte haft 
den kunskapen. 
  

1.5 Terminologi 
 
Den centrala terminologin i uppsatsen kommer i regel att vara den ursprungliga, dvs. 
de engelska termerna används huvudsakligen. Detta på grund av att översättningar 
skiljer sig åt mellan olika författare och i vissa fall även känns aningen missvisande 
(t.ex. tillitsbrev). I de fall det är motiverat och en översättning begagnats av flera för-
fattare och känns vedertagen kan en svensk översättning komma att användas. Är det 
behövligt för läsförståelsen kan ett svenskt mindre vedertaget begrepp komma att an-
vändas men då med den ursprungliga terminologin inom parentes därefter. Företagsbe-
siktning används växelvis med de engelska termerna. 

                                            
9 Eklektiskt eller sammanvägande metod, där de argument som passar bäst väljs i varje enskilt fall, utan någon 
inbördes rangordning, se Lehrberg, Juridisk metod, s 198. 
10 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s 39-46. 
11 Bengtsson, Om jämkning av skadestånd, s 15. 
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2 Företagsbesiktning 
 

2.1 Due diligence-begreppet 
 
Begreppet har anor långt tillbaka i tiden och härstammar från romersk rätt. Det var då 
ett uttryck för en sorts rättsliga handlingsnormer. Den övergripande normen inbegrep 
en viss grad av aktsamhet som en person bör iaktta i en särskild situation. En översätt-
ning av det ursprungliga begreppet till svenska blir ungefär ”vederbörlig omsorg”.12 
Due diligence-begreppet har dock varierande betydelse inom olika rättsområden och 
rättsordningar i dag. Due diligence är t.ex. uttryck för ett aktsamhetskrav i internation-
ella konventioner rörande bland annat penningtvätt.13 Den för framställningen rele-
vanta användningen är den som förekommer inför ett företagsförvärv. Att due di-
ligence-begreppet kommit att användas i samband med företagsförvärv har sin grund i 
amerikanska Securities Act och Securities Exchange Act och det ansvar för vårdslös 
informationsgivning som där finns i fråga om börsintroduktioner och aktieöverlåtel-
ser.14 Skadeståndsansvar för vårdslös informationshantering har då kunnat undgås ge-
nom att åberopa ett så kallat due diligence defence som visar att den berörda parten 
iakttagit ”erforderlig omsorg” i hanteringen. Begreppet innebar således från början en 
slags aktsamhetsstandard men har i angloamerikansk rätt kommit att utvecklas till en 
generell aktsamhetsplikt vid affärstransaktioner.  
 I anglosaxisk rätt innebär due diligence-begreppet vid företagsförvärv att köparen 
ska tillämpa normal aktsamhet vid köp, enligt caveat emptor-principen.15 Detta kan 
sägas vara en slags undersökningsplikt. Köparen bär således risken. Begreppet har inte 
någon motsvarande legal verkan i svensk rätt. Det finns ingen lagstadgad skyldighet 
för köparen att undersöka målbolaget inför ett förvärv, likt caveat emptor. Det torde 
dock ligga i köparens intresse att företa en sådan företagsbesiktning på grund av man 
då utjämnar informationsövertaget som säljaren i regel har samt balansera riskfördel-
ningen. Detta så att värderingen av bolaget blir så korrekt som möjligt, liksom pris-
sättningen. KöpL innehåller dock vissa bestämmelser om besiktning av vara som kan 
få liknande effekter som caveat emptor-principen i anglosaxisk rätt. Om säljaren upp-
manat köparen att företa en due diligence-undersökning får inte fel i vara åberopas av 
köparen om denne inte gjort det, enligt 20 § KöpL. Det kan dock inte sägas föreligga 
någon generell undersökningsplikt av målbolaget vid företagsförvärv i svensk rätt. 
                                            
12 Sevenius, Företagsförvärv, s 248. 
13 A st. 
14 A st. 
15 ”Köparen må akta sig”, se bl.a. Lindqvist & Ståhl JT 2003/04 s 553. 
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Detta dels på grund av att ett bolag inte torde ha samma egenskaper som en traditionell 
vara, dels på grund av att reglerna om felansvar i KöpL ofta avtalas bort och eftersom 
caveat emptor-principen inte finns i svensk rätt. 

Due diligence-begreppet är således, i svensk rätt, inte någon aktsamhetsnorm som 
kan leda till ansvarsbefrielse. Istället har begreppet kommit att bli en beteckning på ett 
verktyg för informationssamling och riskbedömning inför ett företagsförvärv.16 Vad 
som kan föranleda ansvar och ansvarsbefrielse är oklart. 
 

2.1.1 Olika typer av företagsbesiktning  
 
Det finns olika typer av företagsbesiktningar i samband med företagsförvärv. Den sed-
vanliga företagsbesiktningen som en köpare i regel företar inför ett förvärv består av 
kommersiell, finansiell och legal företagsbesiktning.17 Den kommersiella företagsbe-
siktningen handlar i stort om marknadsanalys, försäljning och organisation medan den 
finansiella är nära sammankopplad med företagsvärdering och fokuserar på ekonomisk 
ställning och framtida utsikter utifrån främst resultat- och balansräkning.18 Undersök-
ningen av dessa områden sköts nästan alltid av en revisionsbyrå och lämnas därför 
därhän i den kommande framställningen.   
 Den för uppsatsen relevanta typen är den legala företagsbesiktningen. Den vanlig-
aste formen av legal företagsbesiktning är den köparinitierade dvs. legal due diligence. 
Syftet med en sådan är rent generellt att köparen vill få sin bild av målbolaget bekräf-
tad eller motbevisad. Genom att göra en undersökning av målbolaget innan köpet mi-
nimeras risken att efteråt upptäcka eventuella brister i bolagets verksamhet som inte 
stämmer överens med den innan gjorda förvärvsanalysen. Syftet med ett företagsför-
värv är i regel att det ska leda till synergieffekter och skapa olika mervärden för köpar-
företaget.19 För industriella köpare kan en sammanslagning av konkurrerande verk-
samheter leda till sådana synergieffekter med ökad omsättning och ökade marknads-
andelar. I viss mån behöver man rimligen beakta vem köparen är. Industriella köpare 
har i regel bra kunskap om de kommersiella frågorna och kunskap om målbolagets 
verksamhet då de verkar inom samma bransch. I dessa fall görs möjligen den kommer-
siella analysen självständigt. Detta till skillnad från finansiella köpare som utöver 
granskning av målbolagets finansiella och legala information även behöver få en dju-
pare kommersiell förståelse för målbolaget.20 Finansiella köpare är ofta riskkapitalister 

                                            
16 Sevenius, Företagsförvärv, s 249. 
17 Sevenius, Due diligence, s 84. 
18 A a s 73 ff. 
19 Sevenius, Due diligence, s 337 f. 
20 Petterson & Sevenius, Balans nr 10/2000, s 32. 
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eller investmentbolag som ser förvärvet som en tidsbegränsad investering vars syfte är 
att maximera kassaflödet under en kortare period för att sedan göra en exit med vinst. 
 

2.2 Legal due diligence 
 
I en legal due diligence (vilket jag i det följande kommer att kalla för due diligence) 
granskas de juridiska aspekterna av målbolaget och undersökningen utförs vanligen av 
externt anlitade jurister, men bör även kunna utföras av köparens egna bolagsjurister i 
det fall sådana finns.21 Syftet är att innan köpet ha möjlighet att identifiera väsentliga 
avvikelser från köparens förväntningar i fråga om målbolaget, utjämna informations-
övertaget och förbättra sin förhandlingsposition inför förvärvet.22 Eventuella avvikel-
ser och risker som upptäcks kan senare komma att användas som förhandlingsunderlag 
för en justering av köpeskillingen eller behöva regleras i garantikatalogen i aktieöver-
låtelseavtalet. Det kan dock vara enklare att använda finansiella risker som framkom-
mit vid en finansiell due diligence som prisjusterande förhandlingsunderlag. Det van-
liga förfarandet är i det fall legala risker identifieras så kräver köparen att de åtgärdas 
eller så erhålls en garanti för att risken inte infrias och detta förs in i en garantikatalog. 
Resultatet som utmynnar i en rapport syftar till att tillhandahålla köparen ett välgrun-
dat underlag till de fortsatta förhandlingarna i processen i fråga om bland annat pris, 
betalningsform och garantier.23 En annan aspekt är att en företagsbesiktning även fyll-
ler funktionen av att inte köpa grisen i säcken och om det visar sig att bolaget inte alls 
är vad köparen trott så kan köparen hoppa av förvärvsprocessen. 

Det är viktigt att redan i förberedelsefasen fastställa vad företagsbesiktningen ska 
omfatta s.k. scope of works. Det finns dock ingen fastställd standard för hur detta ska 
göras. Uppdragets omfattning påverkas förutom av affärsmässiga överväganden även 
av aspekter såsom; tid, tillgänglighet, budget och sekretess.24 Klart är att om klienten 
insisterar på en orimlig tidsram eller uppställer andra villkor som inte kan tillmötesgås 
bör advokaten tacka nej till uppdraget.25 Ansvarig advokat måste alltid tolka och an-
passa uppdraget mot bakgrund av klientens syfte.26 Dokument som vanligen granskas i 
en due diligence är bolagshandlingar, fastigheter och lokaler, avtal, immateriella rät-

                                            
21 Sevenius, Företagsförvärv, s 253. 
22 A a s 256 och s 262 ff. 
23 Sevenius, Due diligence, s 66.  
24 Sevenius, Företagsförvärv, s 249. 
25 Gullefors, Ansvar och skadestånd, s 99, Carl Svernlöv, Advokat och adjungerad professor vid Uppsala univer-
sitet, 2012-11-22. 
26 Heuman, Advokatens rättsutredningar, s 120 f. 
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tigheter, anställningsförhållanden, finansiella åtaganden i form av tillgångar och skul-
der, konkurrensrättsliga frågor, myndighetstillstånd, krav och tvister.27  
 I och med att det inte finns någon fastställd standard för hur en due diligence ska 
genomföras är det upp till klienten och advokaten att utforma detta tillsammans. Det 
yttersta ansvaret torde dock advokaten ha på grund av sin skyldighet att tolka och an-
passa uppdraget efter klientens syfte. Klart är att besiktningsområdet bör konkretiseras 
utifrån köparens behov och företagsbesiktningen skräddarsys utefter dessa. Det bör 
göras redan innan undersökningen påbörjas. Det torde vara viktigt ur ansvarssynpunkt, 
vilket kommer att påvisas senare i uppsatsen. I den mån det är nödvändigt kan besikt-
ningsområdet komma att justeras under processens gång. 
 

2.2.1 Besiktningsprocessen 
 
Det finns ingen fastställd standard för besiktningsprocessen. Denna har istället utveck-
lats genom en slags marknadspraxis men det är nog rimligt att påstå att den fortfarande 
ser olika ut på olika advokatbyråer. Det kan dock sägas att en due diligence sker i pro-
jektform. Vidare kan en grovt förenklad indelning av processen sägas bestå av fem 
faser; förberedelse, informationsinsamling, analys, rapportering och implementering.28 
Advokats skadeståndsansvar kan i princip komma att aktualiseras under varje fas av 
processen men risken är större under vissa delar av processen, vilket kommer att redo-
göras för närmare i avsnitt fyra. Nedan kommer de olika faserna att beröras översikt-
ligt.  

Första och andra fasen, förberedelse och informationsinsamling är troligtvis de 
mest kritiska faserna i fråga om en advokats ansvar. Det är då advokaten ska få en för-
ståelse för köparens affärsmässiga motiv till förvärvet och utifrån den bakgrundsin-
formationen fastställa besiktningsområdet. Det är viktigt att förberedelserna görs nog-
grant och advokaten får en god förståelse för syftet med förvärvet vid behovsanalysen. 
Företagsbesiktningen ska sedan genomföras rent praktiskt. Det vanliga förfarandet för 
undersökningens genomförande är att köparens anlitade jurister ges tillgång till ett da-
tarum29 där säljaren (själv eller tillsammans med hjälp av egna jurister) sammanställt 
den efterfrågade informationen rörande målbolaget utifrån den lista med frågor s.k. 
request list, som upprättats utifrån behovsanalysen. Viktig informationsinsamling sker 

                                            
27 Sevenius, Företagsförvärv, s 256, Petterson & Sevenius, Balans nr 10/2000 s 32, Lindqvist & Ståhl JT 2003/04 
s 554.  
28 Petterson & Sevenius, Balans nr 10/2000 s 33, Sevenius, Due diligence, s 125. 
29 Datarummen kan vara fysiska eller virtuella. Eventuella IT-rättsliga problem lämnas dock utanför denna fram-
ställning. 
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också vanligen genom intervjuer med målbolagets ledning. Informationsinsamling 
sker alltså i regel både skriftligt, muntligt och elektroniskt.30  

Flera advokatbyråer verkar använda sig av standardiserade mallar som underlag 
inför en genomgång av målbolagets dokumentation och enligt Forssman kan en stan-
dardiserad frågelista normalt skickas över utan problem.31 Risken med att använda sig 
av standardiserade mallar är dock att undersökningen blir för omfattande i förhållande 
till syftet och därmed leder till onödig tidsåtgång och högre kostnader. Den risken av-
hjälps emellertid enkelt genom att standardlistor endast används som utgångspunkt 
och alltid modifieras utifrån den analys som görs tillsammans med köparen. En so-
fistikerad rådgivare torde vara mån om att skräddarsy uppdraget och inse fördelarna 
och tidsvinsten med att fokusera på rätt områden från början även om det kan vara 
lockande att skicka ut en standardiserad frågelista och hoppa över den specificerande 
behovsanalysen. En god metod torde således förutsätta att advokaten alltid utformar 
frågelistan efter den enskilde klientens affärsmässiga mål med förvärvet. Detta håller 
också nere transaktionskostnaderna. 
 Den information som samlats in analyseras sedan i denna tredje fas. Då kan även 
kompletterande frågor ställas och flera dokument begäras in vid behov. I detta skede är 
det viktigt att vara mycket noggrann i granskningen av dokument så att inga väsentliga 
risker i materialet förbises. 
 Företagsbesiktningen utmynnar sedan i en rapport som anger de identifierade ris-
kerna i målbolaget. Innehållet i en sådan rapport kan dock variera beroende på vad det 
uppdraget avsetts omfatta, vilket brukligen anges i ett inledande uppdragsbrev, samt 
beroende på tillgängligheten av den efterfrågade informationen.32  
 Det har sagts att det är förvånansvärt ovanligt att skriftliga uppdragsavtal upprättas 
inför en due diligence, om det inte handlar om en nytecknad klient eller en utländsk 
klient.33 Det synes likaså vara ovanligt vid vendor due diligence-uppdrag, även om det 
varierar mellan olika advokatbyråer.34 Det torde dock vara fördelaktigt ur ett ansvars-
perspektiv att alltid skriftligt fastställa uppdragets omfattning, syfte och villkor samt 
förutsättningar för ansvar. I den följande redogörelsen kommer bägge dessa situationer 
att belysas. 
 
 
 

                                            
30 Sevenius, Företagsförvärv, s 258 f. 
31 Forssman, Företagsöverlåtelser, s 25. 
32 Sevenius, Företagsförvärv, s 260. 
33 Kersby JT 97/98 s 160. 
34 Carl Svernlöv 2013-07-18. 
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2.2.2 Uppdragsavtal  
 
Det finns ingen lagstadgad skyldighet att upprätta uppdragsavtal vid tillhandahållandet 
av juridiska tjänster men en advokat har enligt god advokatsed en skyldighet att alltid 
tolka uppdraget mot bakgrund av de aktuella rättsfrågorna och vad som kan antas vara 
uppdragsgivarens syfte och inte okritiskt anta ett givet uppdrag.35 En advokat har även 
en skyldighet att definiera uppdraget och se till att gränserna inte är för snäva eller för 
vida så att omotiverade rättsförluster kan uppstå för uppdragsgivaren.36 En advokat bör 
således alltid upplysa klienten om sin uppfattning om uppdraget, företa en egen be-
dömning och utifrån den göra en motiverad, välavvägd avgränsning. 
 Om ett uppdragsavtal upprättas bör uppdraget där specificeras. Ett uppdragsavtal 
vid en due diligence består ofta av tre väsentliga delar; uppdragsbrev, allmänna villkor 
och besiktningsplan.37 Uppdragsbrevet s.k. engagement letter, utfärdas vanligen som 
en bekräftelse, det vill säga att brevet skickas till uppdragsgivaren för godkännande 
och underskrift innan uppdraget påbörjas.38 Uppdragsavtal kan som känt ingås skriftli-
gen och muntligen, men muntliga avtal är inte att rekommendera ur ansvarssynpunkt 
eftersom bevissvårigheter då kan uppstå vid en eventuell tvist.  
 Uppdragsbrevet, vari beskrivningen av uppdraget finns, är den kanske viktigaste 
handlingen i fråga om regleringen av ansvar då den vanligen innehåller; uppdragets 
syfte, omfattning (besiktningsplan som bilaga), tidsram, tillgång till information, sek-
retess, rapportering, arvode och konsulternas roll samt ansvarsbegränsningar.39 Upp-
dragsavtal vid en due diligence fastställer alltså ramarna för uppdraget och anger båda 
parters rättigheter och skyldigheter. Sådant skriftligt avtal torde vid utgöra grunden för 
bedömningen vid en eventuell tvist.  
   

2.2.3 Due diligence-rapport 
 
Marknadspraxis är att resultatet av företagsbesiktningen presenteras i en skriftlig rap-
port ställd till uppdragsgivaren. Rapporten består vanligen av fyra olika delar bestå-
ende av sammanfattning, uppdragsbeskrivning, detaljerad rapportinlaga och appen-
dix.40 Detta kan dock självklart variera beroende på undersökningens omfattning och 
utformningen av uppdraget. Rapportens centrala innehåll är sammanfattningen av vä-
sentliga risker s.k. findings som har identifierats i undersökningen. Rapporten innehål-

                                            
35 TSA 1958 s 156, TSA 1969 s 44, TSA 1954 s 24. Heuman, Advokatens rättsutredningar, s 120 f. 
36 Heuman, Advokatens rättsutredningar, 120 f, Korling, Rådgivningsansvar, s 421. 
37 Sevenius, Due diligence, s 208. 
38 A st. 
39 A st. 
40 Sevenius, Due diligence, s 237. 
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ler alltid väsentliga risker men även övrig relevant information hänförlig till de delar 
som granskats, utifrån det förbestämda besiktningsområdet. Det finns rimligen typfall 
av findings som alltid är relevanta för alla köpare, såsom att alla bolagshandlingar är 
korrekta, att bolaget inte är part i någon större tvist och huruvida CoC-klausuler i avtal 
om relevanta summor finns. I övrigt torde relevanta olika findings kunna vara av olika 
vikt beroende på vem som är köpare.  
 Från det att verktyget introducerades på den svenska marknaden har omfattningen 
av due diligence-rapporter gått från en omfattning om hundratals sidor till numer ett 
tiotal.41 Detta beror rimligen på att klienterna efterfrågat ett mer lättöverskådligt 
material. Möjligen beror det även på att advokatbyråerna insett värdet av ett mer tids-
effektivt förfarande och att det idag till stor del genomförs en tydligare behovsanalys 
inför en due diligence där icke-väsentlig information inledningsvis sållas bort. Mark-
nadspraxis har alltså gått från allomfattande detaljrika rapporter till att peka ut de 
trängande problem som behöver adresseras.42 Detta förändrade förfarande torde vara 
rättsekonomiskt och ligga i båda parters intresse. 

För advokatbyråernas del har användningen av ansvarsbegränsningar blivit vikti-
gare i och med att större transaktioner idag hanteras och med hänsyn till att företags-
besiktningens rättsverkningar inte är klara. Det finns givetvis ett behov av att skydda 
sig mot eventuella skadeståndskrav som kan uppstå om viktigt material utelämnas vid 
en due diligence eller om undersökningen utförs vårdslöst och det leder till skada. Due 
diligence-rapporten innehåller därför ofta ansvarsfriskrivningar, ofta upprepningar av 
de som angivits redan i uppdragsbrevet, om sådant upprättats. Det rör sig ofta om en 
replikerad uppdragsbeskrivning som också innehåller förutsättningar som varit för 
handen vid företagsbesiktningen. En sådan skrivning ses vanligen som en s.k. indirekt 
ansvarsbegränsning. Det är även bra att inkludera en uppdragsbeskrivning i rapporten 
för att en person som inte tagit del av ett inledande uppdragsbrev ska kunna tillgodo-
göra sig resultatet i rapporten på ett bra sätt. Det är också viktigt för ansvarsfrågan att 
inte bara uttrycka de överenskomna förutsättningarna för uppdraget utan även att pre-
cisera eventuellt förändrade förutsättningar vid utförandet. Det kan handla om bris-
tande tillgång till information, frånvaro av intervjuperson eller förändrade tidsramar.43 
 En due diligence-rapport innehåller ofta flera slags friskrivningar och/eller an-
svarsbegränsningar. Fråga är om dessa är giltiga eller inte och om de är giltiga vilken 
verkan de i så fall har och kan tänkas få på ansvarsbedömningen. Rapporten är en en-
sidigt upprättas handling till skillnad från ett skriftligt uppdragsavtal som är utformad 
som en bekräftelse. Frågan kommer att analyseras mer ingående i avsnitt fyra om fri-
skrivningar. 
                                            
41 Sevenius, Företagsförvärv, s 261. 
42 Carl Svernlöv 2012-11-22. 
43 Sevenius, Due diligence, s 237. 
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2.3 Legal vendor due diligence 
 
Liksom i fråga om en due diligence finns det även olika varianter av en vendor due 
diligence, såsom legal, finansiell och kommersiell. En legal vendor due diligence (hä-
danefter vendor due diligence) är en något annorlunda form av företagsbesiktning som 
företrädesvis används vid kontrollerade auktionsförsäljningar och så kallade kontrakts-
race44 där flera intressenter av säljaren bjuds in att delta i budgivningen på målbolaget. 
En vendor due diligence utförs alltså på uppdrag av säljaren inför ett företagsförvärv 
och har flera syften, bl.a. att spara tid och pengar i förvärvsprocessen. Förfarandet har 
även sagts förenkla processen på så vis att potentiella köpare kan använda slutrappor-
ten som grund för ett initialt bud och således inte behöver bekosta sina egna företags-
besiktningar. Det torde göra att fler intressenter deltar i budgivningen. Värdet av att 
bud görs med utgångspunkt i samma information har ibland framhållits.45 Ett annat 
tungt vägande skäl till verktygets genomslag på den svenska marknaden torde vara den 
informationsasymmetri som upplevts av säljare efter att köparen genomfört en effektiv 
företagsbesiktning.46 I flera fall har köparen då haft ett informationsövertag i förhål-
lande till säljaren i fråga om det egna bolaget. Det finns således ett upplevt behov av 
informationsutjämning vid företagsförvärv och därav har vendor due diligence-
förfarandet kommit att användas i allt större utsträckning under 2000-talet.47 Syftet är 
att förebygga ett eventuellt informationsövertag och få en möjlighet att åtgärda risker 
som upptäcks vid undersökningen, redan innan de inledande förhandlingarna, som 
skulle kunna användas emot säljaren. Detta istället för att vid förhandlingar med 
köparbolaget behöva gå med på flera garantivillkor eller större prisjusteringar. Det är 
en proaktiv lösning på det upplevda informationsövertag en köpare (åtminstone av ett 
större bolag) får vid en noggrant utförd due diligence. 
 Det är en rimlig lösning eftersom ett bolags ledning inte alltid har en god översikt 
av alla de leverantörsavtal, hyresavtal eller liknande som kan vara viktiga för ett 
köparbolag. Det torde ur säljbolagets perspektiv och rent marknadsekonomiskt vara av 
värde att informationsövertaget utjämnas. Detta kan alltså ske med hjälp av verktyg 
såsom en vendor due diligence, så att köpare och säljare har ungefär samma vetskap 
inför förhandlingarna och priset på bolaget därmed blir så riktigt som möjligt.  
 
 

                                            
44 För en mer ingående förklaring av ”Contract race” se Calissendorff, Vendor due diligence, s 109. 
45 Calissendorff, Vendor due diligence, s 110. 
46 A a s 108, Sevenius, Due diligence, s 107. 
47 Calissendorff, Vendor due diligence, s 108. 
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2.3.1 Särskilda problem 
 
Klart är att det finns fördelar att som säljare att företa en vendor due diligence. En för-
del som gäller köparen och ofta framhålls är att denne själv slipper bekosta en egen 
företagsbesiktning om vendor due diligence-rapporten tillhandahålls istället. I ett en-
skilt fall kan det rimligen vara så, om det gäller en mindre köpstark intressent som 
kanske inte själv initierat en undersökning för att sedan lägga ett bud. Men i de fall en 
vendor due diligence företas av säljaren så är det ofta fråga om en större transaktion 
och vid sådana torde köparen i regel även vilja göra en egen företagsbesiktning, innan 
köp. Detta för att säkerställa att inga viktiga risker missats samt för att komplettera 
rapportunderlaget, som i regel är generellt hållet och inte anpassat efter varje potentiell 
köpares behov.48 Detta förhållande underminerar också den framhållna fördelen om att 
köparanbud i dessa processer med fördel anges utifrån i ett enhetligt underlag och be-
tydelsen av en vendor due diligence som ensamt verktyg.  
 Enligt min mening är det tyngsta argumentet mot ett sådant förfarande att det i de 
flesta fall istället medför ökade transaktionskostnader på grund av att förfarandet leder 
till dubbelarbete och att företagsbesiktningar företas av båda parter. Åtminstone om 
båda parter ska företa lika omfattande företagsbesiktningar. Gör säljarbolaget en ven-
dor due diligence som i relevanta delar används av köparbolaget (t.ex. bolagsformalia 
myndighetstillstånd och tvister) och köparbolaget sedan kompletterar med att under-
söka avtal på områden som är särskilt viktiga för dem så kan de utgöra effektiva verk-
tyg tillsammans.  
 I dessa fall torde även en potentiell lojalitetskonflikt neutraliseras (vilket ofta 
nämns som ett problem i samband med vendor due diligence), om en vendor due di-
ligence inte ensamt används som underlag vid ett förvärv. Om en kompletterande före-
tagsbesiktning görs så kommer köparbolagets intresse tillvaratas av dess egna rådgi-
vare och säljarens rådgivare torde inte ”sitta på dubbla stolar”. På detta sätt skulle an-
svaret möjligen delas upp, och säljarens rådgivare stå för innehållet i vendor due di-
ligence-rapporten och köparens för det som granskats i due diligence-rapporten. Om 
förfarandet med användning av endast vendor due diligence-rapporten som underlag 
för köparen ändå används, kan det diskuteras om en eventuell lojalitetskonflikt skulle 
kunna neutraliseras om köpare och säljare kommer överens om att denna ska användas 
och säljbolaget bekosta denna genom en extern part som utför företagsbesiktningen. 
Detta istället för att använda samma rådgivare som representerar säljaren i övrigt i 
säljprocessen och även är med och förhandlar köpeavtalet. I det fallet torde en eventu-
ell lojalitetskonflikt neutraliseras. Detta kommer att diskuteras mer ingående i avsnitt 
3.2.1. 

                                            
48 Sevenius, Due diligence, s 108 f. 



 

 20 

2.3.2 Uppdragsavtal 
 
Det är oklart huruvida uppdragsavtal vid vendor due diligence-uppdrag vanligtvis upp-
rättas eller inte samt hur de i så fall utformas. En uppfattning är att detta torde variera 
mellan advokatbyråer men att det generellt inte görs i tillräckligt stor utsträckning.49  
 Det är rimligt att använda liknande uppdragsavtal som de som förekommer vid en 
köparinitierad företagsbesiktning, innehållandes en uppdragsbeskrivning med omfatt-
ning, förutsättningar och villkor för uppdraget. Uppdragsavtal är som redan nämnts i 
avsnitt 2.2.2, möjligen det viktigaste redskapet för en rådgivare att reglera skade-
ståndsansvaret vid en företagsbesiktning. Uppdragets omfattning bör noga preciseras 
då det kan fungera ansvarsbefriande i vissa fall.50 Det kan göras genom att ange vilka 
områden som kommer att granskas, vilka som utelämnas samt avgränsning med hjälp 
av värdetrösklar som anger vilka avtal som är relevanta att granska. Att granska alla 
avtal hos ett bolag är troligtvis aldrig ändamålsenligt. 

Uppdragsgivarens ställning och situation bör beaktas inför uppdragets avgräns-
ning. Det torde ligga närmare till hands vid en vendor due diligence att kunna använda 
sig av ett standardiserat förfarande vid undersökningen, då förfarandet i sig inte tar 
hänsyn till den individuella köparens intressen utan är avsedd att vara en slags allmän 
företagsbesiktning. Undersökningen ska beakta ”allmänna, normala köparintressen” 
och resultatet sammanställs sedan i en rapport.51   

Vid en due diligence är, som konstaterats tidigare, uppdragsavtalen ofta muntliga. 
Allra bäst ur ansvarssynpunkt är dock om de ingås skriftligen. Detta på grund av be-
vishänsyn vid en eventuell tvist. Detta gäller även vid en vendor due diligence.  

 
2.3.3 Vendor due diligence-rapport 
 
En vendor due diligence utmynnar liksom en due diligence i en rapport. Rapporten är 
dock enligt litteraturen tänkt i flera fall att tillhandahållas klientens motpart i budpro-
cessen vid en vendor due diligence. Vanligen häftas då rapporten fast vid det info-
memorandum som skickas ut till potentiella budgivare i auktionsprocessen.52 Rappor-
ten presenteras för potentiella budgivare i syfte att den ska utgöra underlag för dem att 
fatta ett välgrundat beslut i fråga om pris och övriga villkor.  

Rapporten är ofta en s.k. long form report (jfr s.k. exemptions only-report som är 
kortare och tar upp onormala avvikelser) och kan vara långa och svåröverskådliga.53  

                                            
49 Carl Svernlöv 2013-07-18. 
50 Se avsnitt 4. 
51 Calissendorff, Vendor due diligence, s 114. 
52 Carl Svernlöv 2012-11-22. 
53 Sevenius, Due diligence, s 109. 
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De är även i regel generellt och objektivt utformade och sammanställer i princip 
fakta.54 
 En sofistikerad rådgivare bör dock alltid redogöra för eventuella findings i en för-
rapport riktad endast till säljaren. Den kan med fördel utformas som en exemptions 
only-rapport. Det är alltid fördelaktigt ur ett ansvarsperspektiv att redovisa innehåll i 
rapporter även muntligt och ge utrymme för kompletterande frågor med hänsyn till 
den pedagogiska plikten, som innebär att rådgivaren har en skyldighet att förklara ris-
ker och aktuella problem för klienten på ett förståeligt sätt.  
 Syftet med en för-rapport är att uppdragsgivaren ska ha full förståelse av resultatet 
för att sedan kunna fatta ett välgrundat beslut angående vilken väg som är bäst att gå i 
fråga om upplägg, garantirisker och pris vid transaktionen. Det kan även tänkas att 
undersökningen och rapporten endast avses användas av säljaren och då presenteras 
den rimligen också i kortare form med åtgärdsförslag. 

Utfärdaren av en vendor due diligence-rapport bör alltid vara aktsam och ta nöd-
vändig hänsyn till den som förlitar sig på rapporten. Detta både i förhållande till klien-
ten och i förhållande till klientens motpart. Ansvarsfriskrivningar återfinns nästan all-
tid i rapporten, särskilt i förhållande till tredje man och klientens motpart.55 Det torde 
även då vara viktigt att uppdragets omfattning och förutsättningar preciseras och tyd-
ligt anger vad rapportens syfte är samt vem som avses att använda den.56  
 

2.3.4 Release letter  
 
Ett release letter är en skrivelse, i form av en bekräftelse, som används av advokatby-
råer vid en vendor due diligence för att avsäga sig allt ansvar i förhållande till klien-
tens motpart vid eller innan utgivandet av rapporten.57 Skrivelsen är ett försök att reg- 
lera ansvarsfrågan. Användandet motiveras av att förfarandet förekommer i auktions-
processer och således skulle rapporten kunna aktualisera flera ansvarsprocesser. Ett 
release letter används i regel då det är flera intressenter som ska ta del av rapporten 
under ett tidigt stadium i förvärvsprocessen.58 Vanligen innehåller brevet en uttrycklig 
ansvarsfriskrivning gentemot andra än uppdragstagarens klient samt ett tydliggörande 
om att ingen kontrakts- eller klientrelation uppkommer i förhållande till motparten. 
Vidare ingår att informationen i rapporten endast ska användas i syfte att utvärdera 
mottagarens intresse av ett eventuellt förvärv.59 Syftet är alltså att intressenterna inte 

                                            
54 Carl Svernlöv 2012-11-22. 
55 Hur de vanligen är utformade anges i avsnitt 4.7.2 och 4.7.3. 
56 Carl Svernlöv 2012-11-22. 
57 Sevenius, Due diligence, s 110 ff. 
58 Calissendorff, Vendor due diligence, s 113. 
59 A st. 
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ska kunna hålla advokatbyrån till svars för innehållet. Det är fråga om en direkt och 
full ansvarsfriskrivning. 
 

2.3.5 Reliance letter 
 
Ett reliance letter utfärdas i regel enbart i förhållande till den vinnande budgivaren, 
dvs. köparen. Skrivelsen syftar till och innebär att advokatbyrån åtar sig ett visst an-
svar för innehållet i rapporten i förhållande till mottagaren.60 Det är viktigt att köparen 
kan lita på innehållet i rapporten, annars skulle verktyget inte fylla någon funktion. 
Reliance letters är särskilt viktiga då det är vanligt att köparen inte vill genomföra för-
värvet utan ett sådant.  

Det är vanligt att advokater även i dessa skrivelser stadgar att förhållandet mellan 
advokatbyrån och köparen (klientens motpart) inte utgör en kontrakts- eller klientrelat-
ion när rapporten tillhandahålls köparen. Skrivningen syftar troligen till att frita advo-
katen från ett inomkontraktuellt ansvar i förhållande till klientens motpart samt för-
hindra en potentiell lojalitetskonflikt. Huruvida dessa skrivningar är giltiga eller inte 
kommer att analyseras i avsnitt tre och fyra.  

Vanligtvis anges dock i reliance letters att det ansvar som kan komma i fråga en- 
dast aktualiseras om uppdragstagaren varit vårdslös och köpet realiseras. Vidare görs i 
regel även här ansvarsbegränsningar genom att uppdraget och vad som granskats pre-
ciseras och att syftet med undersökningen klargörs. En allmän begränsning som ofta 
används är att skriva att rapporten inte tillgodosett individuella köparintressen utan 
utgör just en allmän företagsbesiktning i så kallade ”allmänna köparintressen”.61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
60 Calissendorff, Vendor due diligence, s 114, Sevenius Due diligence, s 111 f. 
61 Calissendorff, Vendor due diligence, s 114. 
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3 Advokats civilrättsliga ansvar  
 

3.1 Advokats ansvar vid en due diligence 
 
Advokats civilrättsliga ansvar vid vårdslös rådgivning är idag oreglerat. Således är det 
till den sparsamma praxis och doktrinen på området man får vända sig för att söka 
finna ledning i fråga om detta ansvar. Det finns desto mer litteratur och praxis i fråga 
om andra professioners rådgivaransvar. Försiktighet i fråga om analogier från regle-
ring av annan typ av rådgivning bör dock betonas. Detta uttrycks även i Ds 2009:13. 
Man bör vara försiktig så att inte oberättigade analogier åberopas i fråga om advoka-
ters och revisorers rådgivningsuppdrag då dessa är så särpräglade i förhållande till 
andra konsulters rådgivningsverksamheter att de bör särregleras och kanske även ges 
ett eget kapitel i lagen.62 Enligt min mening är även revisorers rådgivaransvar väsens-
skilt från advokaters och därmed bör praxis som rör det ena yrket inte anses vara direkt 
applicerbart på det andra. Detta främst med hänsyn till de åtskilda yrkesstandarderna 
och funktionerna, inom professionerna men även i samhället i stort. Detta kommer 
dock diskuteras mer ingående i det följande.  
 

3.1.1 Sysslomannaskap eller rådgivning? 
 
En advokats uppdrag är som utgångspunkt en immateriell tjänst.63 En immateriell 
tjänst karaktäriseras av att den inte är knuten till ett visst fysiskt föremål och kan anses 
vara en intellektuell tjänst. Det finns ingen särskild lag som reglerar immateriella 
tjänster. I den allmänna avtalsrätten härleds ofta dessa tjänster till den speciella avtals-
rätten med grund i uppdragsavtalet.64 Ledning i fråga om immateriella tjänster har dis-
kuterats och i vissa fall sagts kunna hämtas från KommL, KöpL analogt och 18 kap. 
HB som innehåller regler om sysslomän.65 Klassificeringen av advokatens uppdrag 
som immateriell tjänst ger dock föga hjälp då immateriella tjänsteuppdrag är många 
och särpräglade. Mer relevant blir att reda ut huruvida en advokats uppdrag är att be-
trakta som sysslomannaskap eller rådgivning, som i och för sig båda ligger inom ra-
men för immateriella tjänster men är olika former av uppdrag och ger skilda bedöm-
ningar för ansvar.66   

                                            
62 DS 2009:13 s 188. 
63 Hesser, Immateriella tjänster, s 25.  
64 A a s 23. 
65 A a s 24-26, Dotevall, Fullmakt och immateriella tjänster, i förordet. 
66 Bengtsson, Särskilda avtalstyper, s 149 ff och s 172 ff. 
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 Den reglering som finns i fråga om sysslomannaskap återfinns i den ålderdomliga 
HB. Advokatyrket är ett vanligt exempel på sysslomannaskap i litteraturen, men det är 
enligt min mening inte korrekt att se en advokat som syssloman i sitt förhållande till en 
klient generellt. Den definition som vanligen används är ”den som erhållit i uppdrag 
att rättshandla för annans (huvudmannens) räkning”. 67  Rimligtvis föreligger ett 
sysslomannaskap mellan en privatperson och dennes advokat då advokat anlitas för att 
företräda denne i ärenden som är av vikt för dennes ekonomi, dvs. att rättshandla för 
dennes räkning, genom t.ex. en fullmakt. Andra exempel på sysslomannauppdrag är: 
gode män, banktjänstemän, arkitekter och revisorer. Vidare karaktäriseras ofta sysslo-
mannaskap av ett förtroendeförhållande mellan huvudmannen och uppdragsgivaren. 
Även att huvudmannen inte har någon direkt kontroll över hur dennes intressen tas 
tillvara.68 Sysslomannauppdrag behöver inte vara avlönade och kan uppkomma genom 
passivitet, dvs. ett konkludent handlande.69 I de fall en advokat vid en företagsbesikt-
ning är att anse som syssloman skulle HB 18 kap, som reglerar sysslomannauppdrag, i 
vissa delar vara tillämplig. Ett annat synsätt, som enligt mig är mer passande, är att 
bedöma frågan utifrån ett rådgivaransvar. I fråga om jurist- och advokatansvar brukar i 
ett sådant diskuteras. Det är dock inte helt tydligt hur detta ansvar grundas. Det torde 
finnas olika rådgivaransvar för olika yrken. Det blir enligt min mening missvisande att 
tala om ett generellt rådgivningsansvar. Även om definitionen av råd och rådgivning 
för de olika yrkena eventuellt kan vara i princip densamma så torde ansvarsbedöm-
ningarna nödvändigtvis vara olika. I nyare litteratur har fem tydliga kriterier uppställts 
för att fastställa om det är möjligt att grunda sådant rådgivaransvar.70 1) Det ska vara 
fråga om ett råd (och inte blott annan information) 2) det ska vara fråga om ett avtal 
mellan rådgivaren och mottagaren av rådet 3) en förlust ska ha uppkommit till följd av 
rådet och 4) det ska föreligga kausalitet mellan handlingen och skadan, 5) det ska även 
ha varit vårdslöst att ge rådet.71 Uppräkningen har inte avsetts vara uttömmande men 
torde kunna användas som vägledning vid en bedömning. I fråga om det sista kriteriet 
bör det även kunna avse att advokat förfarit vårdslöst vid uppdragets utförande, inte 
nödvändigtvis att det var vårdslöst att ge rådet. Det har uttryckts att ”råd består av in-
formation men all information är inte råd”.72 Begreppet ”råd” har dock inte någon en-
hetlig bestämning i det juridiska språket.73 En viktig skillnad torde vara att det i fråga 
om en företagsbesiktning inte endast rör sig om informationsöverföring utan även en 

                                            
67 Se bl.a. Bengtsson, Särskilda avtalstyper, s 149. 
68 A a s 150. 
69 A a s 151 f. 
70 Ingvarsson JT 2002/03, s 561 f. 
71 A a s 562. 
72 Korling, Rådgivningsansvar, s 123. Att notera är att Korlings avhandling primärt behandlar finansiell rådgiv-
ning och ansvar. Diskussionen i fråga om råd och information torde dock i stora delar kunna agera ledning i 
fråga om vad som kan sägas utgöra rådgivning i juridisk mening då annan ledning saknas. 
73 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s 509 f. 
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värdering (riskvärdering) av fakta.74 Ett par olika kriterier har diskuterats för att avgöra 
huruvida det rör sig om ett råd som kan aktualisera ovan nämnda rådgivaransvar. Först 
och främst ska det föreligga ett uppdrag där rådgivaren ska välja ut relevant informat-
ion, värdera den och i vissa fall även rekommendera hur uppdragsgivaren ska agera 
mot bakgrund av informationen. Rekommendationen synes dock även kunna bestå i att 
uppdragstagaren företar en utvärdering av informationen.75 Det är svårt att dra en be-
stämd gräns mellan råd och annan information som inte bör grunda ansvar.76 Rimligen 
får detta avgöras från fall till fall och med hänsyn till professionen i fråga. Att en ad-
vokat i sin yrkesverksamhet i regel tillhandahåller råd torde det dock inte föreligga 
någon tvekan om.77  
 Det har inte ansetts nödvändigt att definiera rådgivningstjänsten varken civilrätts-
ligt eller i självreglering i fråga om advokaters verksamhet. Detta rimligen på grund av 
att huvudfrågan, i motsats till förhållandet vid en finansiell tvist, inte rör huruvida det 
är fråga om rådgivning eller inte utan huruvida den varit bristfällig eller inte.78  
 En legal due diligence är enligt min mening inte juridisk rådgivning i sin tradition-
ella mening (jfr utförandet av en rättsutredning). Möjligen är det överflödigt att göra 
den distinktionen, eller så kan det vara ett faktum som resulterar i ett skärpt ansvar i 
fråga om en viss sorts rådgivning. Due diligence-förfarandet, som härstammar från den 
finansiella sektorn, utgör vid en legal undersökning en granskning av ett företags rätts-
liga relationer och identifierandet och sammanställandet av risker i en rapport. Re-
kommendationerna som i regel ges är inte i fråga om affären utan angående hur bola-
get bör hantera riskerna i fråga. Det är förvisso fråga om förmedling av information 
men den är utvald efter relevans och utvärderas i fråga om risker och förmedlas sedan 
till klienten. Det är således att betrakta som en intellektuell tjänst, som tillhandahålls 
mot arvode, och bör därmed i regel räknas som kvalificerad rådgivning.79 Till detta bör 
tilläggas att arvodet för sådan tjänst många gånger är högt. Företagsbesiktningen torde 
enligt ovan diskuterade kriterier kunna hänföras till rådgivning, om än inte den som 
traditionellt åsyftas för jurister. 
 Det är osäkert i vilken utsträckning eventuella analogier från HB kan tillämpas på 
rådgivares ansvar, åsikterna har gått isär i doktrinen. HB:s regler, särskilt kap 18 har 
dock senast i SOU 2004:32 tolkats vara avsedda för andra typer av uppdragsavtal än 

                                            
74 Korling, Rådgivningsansvar, s 339. 
75 Korling, Rådgivningsansvar, s 119 f. 
76 Korling, Rådgivningsansvar, s 133.  
77 Korling, Rådgivningsansvar, s 225 och 596. Korling anger att ”även om advokater biträder sina uppdragsgi-
vare med en mängd olika typer av tjänster utgör rådgivning deras huvudsakliga verksamhetsgren. Vidare att det 
inte ansetts behövligt, av lagstiftaren, att särskilt urskilja rådgivning som en separat tjänst eftersom rådgivning 
ingår i alla advokaters uppdrag indirekt (jfr revisors uppdrag). 
78 Korling, Rådgivningsansvar, s 226. 
79 Ingvarsson JT 2002/03, s 562 f. Ingvarsson där framhåller arvodets roll i fråga om huruvida det rör sig om 
kvalificerad rådgivning eller inte. 
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rådgivaruppdrag och är rimligen till föga vägledning i fråga om advokats profession-
ella rådgivning och ansvar.80  
 I fråga om en advokats uppdrag vid en due diligence och vendor due diligence gör 
jag mot bakgrund av ovan förda diskussion tolkningen att det ligger närmare till hands 
att se uppdraget som en form av rådgivning som aktualiserar ett särskilt rådgivaransvar 
och HB:s regler om sysslomän blir inte analogt tillämpliga.  
 

3.1.2 Culpaansvar 
 
Ansvaret för advokater vid rådgivning i deras yrkesutövning torde vara ett culpaan-
svar. Det vanskligaste i fråga om detta ansvar är hur culpabedömningen ska företas. 
Det har länge varit en omstridd fråga i doktrinen hur culpabegreppet ska definieras 
eller om det över huvud går att finna en definition.81 Det torde varken vara omöjligt att 
eller lämpligt att finna sådan definition som skulle kunna ge ledning i varje fall. Det 
får snarare göras en bedömning utifrån den särskilda situationen, dvs. från fall till fall.  

Culpabegreppet har sammanfattats som ”en juridisk avvägningsnorm”.82 Det är 
enligt min mening en god beskrivning. Culpabegreppet torde vara obestämbart och en 
riskvärdering på ömse sidor måste ligga till grund för avvägningen, särskilt inom civil-
rätten. Således kan inte konstaterandet av överträdelse av en viss handlingsregel få 
utgöra hela bedömningskontexten. Varje tvist och situation torde vara unik och möjli-
gen kan det finnas omständigheter som gör att risken inte alltid bör bäras av den part 
som faktiskt brutit mot en uppställd handlingsregel. Detta exempelvis med hänvisning 
till diverse försäkringsskydd. Vidare är det enligt min mening ett befogat ställningsta-
gande att olika omständigheter kan ha olika tyngd i olika situationer, möjligen med 
hänsyn till rättsområde och partsförhållandet.  
 Inledningsvis i detta avsnitt kommer några särskilda ansvarsgrunder att behandlas 
och därefter kommer culpabedömningen i fråga om en advokats ansvar vid en due di-
ligence att analyseras mer ingående. 
 

3.1.3 Ansvarsgrunder 
 
I doktrinen har flera olika särskilda ansvarsgrunder för advokater i deras rådgivning 
diskuterats. De ansvarsgrunder som främst betonats i fråga om en advokats ansvar är 
                                            
80 Se även Unger, Professionsansvar, s 571 f, där han uttrycker att ”En del rådgivare har ofta uppdrag som 
syssloman (advokater t.ex.). I sysslomans uppgifter kan i och för sig ingå viss rådgivning, men rådgivning i 
allmänhet är inte sysslomannaskap.”  
81 Wiklund, Advokats skadeståndsskyldighet, s 297, Karlgren, Culpa och samtycke inom skadeståndsrätten, s 9. 
82 Andersson, Culpabegreppet − evigt samma uttryck, evigt nya konkretiserande avvägningar. InfoTorg Juridik, 
augusti 2011, s 1. 
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resultatansvar och metodansvar. 83 Även en ”informationsansvarsteori” inkluderat en 
pedagogisk plikt har förespråkats av vissa.84  
 Ett resultatansvar grundas i resultatet av ett utfört uppdrag. Generellt är det dock 
vara svårt att vinna framgång med ett skadeståndsanspråk med resultatet av en advo-
kats rådgivningsuppdrag som grund, då det torde vara ovanligt att advokater lämnat 
garantier för resultatet.85 Resultatansvar bör i princip vara uteslutet i fråga om rådgiv-
ning vid en företagsbesiktning, eftersom det vid den sortens rådgivning inte ens torde 
vara möjligt att ge en garanti för utgången (jfr situationen att det finns ett mål att 
vinna). En företagsbesiktning resulterar i en faktasammanställning som utpekar poten-
tiella risker i bolagets rättsliga relationer. Underlaget används sedan av köparen för att 
kunna fatta välgrundade beslut i fråga om det förestående förvärvet, oaktat om det är 
på sälj- eller köparsidan. En företagsbesiktning är alltså inte resultatorienterad utan 
undersökande och beskrivande. Det handlar i regel inte om att lösa rättsliga problem 
utan mer om att noggrant granska avtal och däri identifiera eventuella legala risker. 
Due diligence-undersökningen kan således inte utmynna i det ena eller andra resultatet 
såsom i regel avsetts känneteckna resultatansvar. Undersökningen behöver inte heller 
utmynna i ett konkret råd till handling.86 Det är istället fråga om att företa en under-
sökning av målbolagets rättsliga relationer och sammanställa eventuella risker i en 
rapport. Således är det inte resultatet i sig som är ansvarsgrunden utan snarare 
huruvida advokaten förfarit noggrant, omsorgsfullt och gjort en fullödig undersökning 
och identifierat väsentliga risker i det underlag som tillhandahållits och i fråga om en 
köparinitierad företagsbesiktning även vilket material som begärts in. Det är alltså me-
todansvaret som främst är aktuellt vid företagsbesiktningsuppdrag. Det finns ingen 
tydlig definition av metodansvar men det har beskrivits som ”hur yrkesmannen skall 
skaffa sig underlag för bedömningen”.87 Metoden bör rimligen kunna skifta beroende 
på vilket slags uppdrag det rör sig om. Klart är att det är svårt att bli skadeståndsskyl-
dig så länge tillvägagångssättet för uppdraget varit metodologiskt godtagbart.88 Felbe-
dömningar av material kan i vissa fall anses godtagbara om en god metod använts, 
vilket tyder på vikten av metoden för juristprofessionen i stort. Det tydliggjordes i 
NJA 1957 s 621 där en jurist missat att konsultera ett standardverk på området vari en 
undantagsregel angivits. Detta hänfördes till juristers metodansvar och juristen blev 
därför erlagd att betala skadestånd på grund av vårdslöshet vid utförandet och inte på 
grund av det felaktiga svaret i sig. Det är således vid bedömning av en advokats ansvar 
                                            
83 Se bl.a. Heuman, Advokatens rättsutredningar, s 25, Gullefors, Ansvar och skadestånd, s 75. 
84Kleineman, Tekniska konsulters skadeståndsansvar för vilseledande rådgivning, JT 1994/95 s 713 ff. Kleine-
man, Rådgivares informationsansvar - en probleminventering, SvJT 1998 s 188. 
85 Heuman, Advokatens rättsutredningar, s 7. 
86 Jfr t.ex. skatterådgivning som i regel leder till att klienten handlar på visst sätt och detta medför en direkt eko-
nomisk följd. 
87 Klieneman, Lender Liability, JT 1992-93, s 294 f. 
88 Lindskogs recension av Korlings avhandling Rådgivningsansvar, not 46. 
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vid en due diligence undersökningsmetoden som använts som främst bör granskas. 
Trots detta blir det i praktiken svårt att grunda ansvar då det inte finns någon klar stan-
dard i fråga om förfarandet och skilda uppdrag har olika uppdragsbeskrivningar.  
 En sådan ansvarsbedömning måste göras från fall till fall beroende på hur de sär-
skilda förutsättningarna för hur uppdraget i fråga såg ut. Det är alltså eventuellt svårare 
att ta ledning av den metodbedömning som gjordes i fallet NJA 1957 s 621. I detta fall 
var det fråga om traditionell juridisk rådgivning där metoden vid utförande av en rätts-
utredning är relativt klar och oftast förväntas företas på liknande vis. Möjligtvis kan 
man i viss utsträckning identifiera vissa typexempel som skulle kunna gälla mer gene-
rellt även för due diligence-uppdrag. Det torde t.ex. vara oaktsamt på grund av metod-
fel att inte ha identifierat en CoC-klausul i ett avtal i det tillhandahållna materialet som 
advokatbyrån fått från klientens motpart, eller att väsentligt material inte över huvud 
taget begärts in. Ett exempel är att en advokat vid ett företagsbesiktningsuppdrag mis-
sar att begära in ett speltillstånd av ett spelföretag och därmed missar att ta upp viktiga 
risker i slutrapporten, vilket bör spela en avgörande roll i det specifika fallet men inte 
kan sägas vara något som generellt ska komma att grunda skadeståndsansvar. I övrigt 
får en friare bedömning göras. 

I NJA 1994 s 532 blev tekniska rådgivare skadeståndsskyldiga på grund av oakt-
samhet då de redovisat resultaten av deras utförda analys på ett ofullständigt sätt. Den 
ofullständiga redovisningen gjorde att uppdragsgivaren misstolkade resultaten av 
undersökningen vilket kom att leda till ekonomisk skada då ledningen fattade inköps-
beslut på grundval av den felaktiga tolkningen av resultaten. Kleineman har i en artikel 
dragit slutsatsen att det skulle finnas ett kontaktuellt informationsansvar för konsul-
ter.89 Troligtvis kan vägledning hämtas från fallet i fråga om ett civilrättsligt ansvar vid 
rådgivning men man bör vara restriktiv med att hämta ledning från fall i fråga om 
andra professioners rådgivaransvar.90 Restriktivitet är påkallat på grund av att bedöm-
ningarna i fråga om rådgivaransvar ofta sker in casu och utgår ifrån rådgivares speci-
fika professionsstandard, vilka naturligen skiljer sig åt. Rimligen borde advokater lik-
som andra rådgivare som tillhandahåller intellektuella konsulttjänster behöva beakta 
det faktum att klienter i regel inte besitter likvärdig kunskap som de själva. Heuman 
har även tidigare, innan NJA 1994 s 532, beskrivit liknande tankegångar som de som 
uttrycks i fallet. Detta under benämningen ”klargörandeplikt”.91 I en advokats klargö-
randeplikt menar han ingår ett ansvar för att klargöra rättsläget för sin klient så långt 
som möjligt och en skyldighet att korrigera klienten om denne uttrycker sig så att ad-
vokaten förstår att denne missförstått honom. Vidare påtalar han att en advokat måste 

                                            
89 Kleineman, Tekniska konsulters skadeståndsansvar för vilseledande information, JT 1994/95 s 714. 
90 Enligt min mening är det missvisande att hävda att det skulle finnas ett generellt eller allmängiltigt rådgiv-
nings- eller konsultansvar. Istället torde det finnas olika slags rådgivaransvar, för olika professioner.  
91 Heuman, Advokatens rättsutredningar, s 114 ff. 
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beakta klientens förmåga att förstå juridiska texter och resonemang.  Detta beskriver 
han som en ”svår pedagogisk uppgift”.  

Advokater har mot bakgrund av ovanstående troligtvis en pedagogisk plikt att 
förmedla information som härleds från uppdraget till klienten på ett tydligt och lättför-
ståeligt sätt, så att klienten kan dra rimliga och korrekta slutsatser av materialet. Rim-
ligen bör kunskapsnivån hos klienten även beaktas. Detta bör gälla alla advokatupp-
drag, oavsett vilket rättsområde det gäller. Så även vid en legal företagsbesiktning. Det 
torde alltså föreligga en skyldighet att förmedla innehållet i en besiktningsrapport till 
mottagaren på ett sådant sätt att risken för missuppfattningar är minimala. En annan 
sak är att olika klienter har olika förkunskaper vilket möjligen också kan inverka på 
bedömningen. Det blir således inte endast en skyldighet att genomföra en undersök-
ning med god metod och förmedla informationen. Det finns även en skyldighet att 
förmedla den på ett sätt så att klienten förstår den eller åtminstone att man gjort allt 
som kan förväntas krävas för att klient ska kunna tillgodogöra sig underlaget. Det är 
enligt min mening således mer riktigt att tala om en pedagogisk plikt än ett informat-
ionsansvar (jfr Kleineman) för advokaters del i deras rådgivning. För att undvika så-
dant ansvar bör rapporten utformas på ett så lättfattligt och tydligt sätt som möjligt. 
Det kan även vara fördelaktigt att en senior, ansvarig advokat, föredrar innehållet i 
rapporten muntligen för klienten. Det ger möjlighet att förtydliga saker som kanske 
trots allt framstått som oklara för klienten. Om detta görs minimeras risken för miss-
uppfattningar och advokatens pedagogiska pliktansvar bör anses uppfyllt. Utfärdaren 
av en besiktningsrapport bör alltså vara aktsam och ta nödvändig hänsyn till den som 
förlitar sig på rapporten.  

 

3.1.4 Culpabedömning och aktsamhetsstandard 
 
Som nämnts tidigare är culpaansvar utgångspunkten i dessa fall. Regeln om culpa är 
generell såtillvida att den gäller alla typer av skadeorsakande men culpa för advokater 
i deras rådgivning måste rimligen bedömas efter rådgivningssituation. En enhetlig cul-
paregel för advokater torde inte finnas eller kunna vara tillämplig i alla lägen Detta 
trots att de ovan nämnda ansvarsgrunderna har liknats vid förenklade culparegler vid 
rådgivningsuppdrag.92 De ovan diskuterade ansvarsgrunderna kan dock utgöra en god 
utgångspunkt vid en culpabedömning i bedömningen av en advokats ansvar.  
 Culpabedömningar i fråga om ansvar för advokater i deras yrkesutövning är i all-
mänhet relativt svåra att företa men kompliceras än mer vid säregna rådgivningsupp-
drag. Det finns flera ansatser till en definition av culpabegreppet; ”åsidosättande av 
normal aktsamhet”, ”avvikelse från den aktsamhet en bonus pater familias skulle iakt-
                                            
92 Gullefors, Ansvar och skadestånd, s 75. 
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tagit”, ”när handlandet icke överensstämmer med den allmänna aktsamhet, som ur 
samhälleliga synpunkter krävs i vederbörande situationer”, etc.93 Det är svårt, om inte 
omöjligt, att fastställa en allmängiltig aktsamhetsstandard för en ”normaladvokat”. 
Detta då advokaters arbetsuppgifter i dag kan se mycket olika ut. En enligt min me-
ning rimlig slutsats är att frågan om advokats skadeståndsansvar på grund av vårdslös-
het vanligtvis utgår ifrån huruvida denne borde ha handlat annorlunda. Det finns dock 
relativt lite praxis på området i fråga om advokaters skadeståndsansvar i förhållande 
till klient vid dennes rådgivning. HD har emellertid gett en indikation till miniminivå 
som bör kunna krävas i fråga om juristers arbetsmetod i NJA 1957 s 621. I målet blev 
en praktiserande jurist skadeståndsskyldig gentemot en klient på grund av att denne 
missat att konsultera ett känt juridiskt verk på området, vari en undantagsregel angavs. 
Skadeståndsansvar utdömdes på grund av oaktsam rådgivning vid utförandet av upp-
draget. I HD:s bedömning i fallet beaktas flera omständigheter men framförallt efter-
söks en standard för handlandet som sedermera kan ligga till grund vid en liknande 
bedömning. 94 HD fokuserar här på metoden snarare än utantillkunskaper. Fallet rör en 
jurist och detta ”minimikrav” bör således också gälla en advokat. I fallet rör det sig 
dock om klassisk juridisk metod vilken i regel inte blir aktuell vid en legal företagsbe-
siktning. En rimlig slutsats är att en förväntad arbetsmetod för andra sorters juridiska 
uppdrag bör söka identifieras i det aktuella fallet och bedömningen utgå från huruvida 
denna åtföljts eller inte. En sådan standard behöver rimligen anpassas till juristens eller 
advokatens arbetsområde. Detta kanske särskilt i fråga om affärsjuridik. Om möjligt 
bör utgångspunkten för bedömningen tas i vad som anses vara s.k. market practice för 
uppdraget. 
 De rättsregler som finns rörande en advokats handlande i sin yrkesutövning åter-
finns i 8 kap. 4 § RB. Regeln stadgar att advokat i sin yrkesutövning ska utföra sitt 
uppdrag nitiskt och redbart samt iaktta god advokatsed. Regeln är uppenbart inte civil-
rättslig men i avsaknad av sådan reglering ligger det nära till hands att i oaktsamhets-
bedömningen även beakta de allmänna yrkesetiska standarder som finns för en advo-
kat, i form av ”Vägledande regler för god advokatsed”95. De för frågan aktuella regler-
na är 2.1.1 och 2.1.2 om ett uppdrags utförande. De stadgar skyldigheten för advokat 
att företa uppdrag med omsorg, noggrannhet och tillbörlig skyndsamhet samt ge råd 
baserade på erforderlig undersökning av gällande rätt.   
 Det föreligger emellertid ingen nödvändig koppling eller överrensstämmelse mel-
lan en bedömning av god sed och en skadeståndsrättslig ansvarsbedömning, vilket är 
viktigt att framhålla. Det förekommer att disciplinära åtgärder vidtas men att rådgiva-

                                            
93 Wiklund, Advokats skadeståndsskyldighet, s 297. 
94 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s 128 f. 
95 http://www.advokatsamfundet.se/Documents/Advokatsamfundet_sv/Advokatetik/Vägledande%20regler%20m
ed%20kommentarer%20maj%202011.pdf 
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ren inte blir skadeståndsskyldig och tvärtom.96 God advokatsed borde dock ändå kunna 
utgöra ledning i vissa fall.97 
 I en artikel från 2011, baserad på HD:s dom av den 30 juni 2011, målnummer 
T 2966-0998 har angivits att culpabegreppet är odefinierbart och blott en avvägnings-
norm.99 Fallet synes ge uttryck för vikten av en fri culpabedömning. Även vikten av att 
alltid företa en utförlig culpabedömning och då beakta alla mothänsyn för eventuell 
culpa. Detta oaktat att det ganska enkelt går att konstatera att en handlingsregel över-
trätts. Även Agell har innan denna dom uttryckt att culpabegreppet kan se olika ut 
inom olika rättsområden.100 En fastställd handlingsregel som culpanorm passar inte 
alla rättsområden utan många gånger finns ett värde av att företa en fri culpabedöm-
ning mellan situationsspecifika motstående hänsyn. Det ger vid handen att en aktsam-
hetsstandard för en advokats rådgivaransvar möjligen är onödig att eftersöka och för-
enklade ansvarsgrunder överflödiga eftersom en avvägning alltid bör göras från fall till 
fall utifrån de omständigheter som är för handen.  
 Då en due diligence inte är ett eget rättsområde, utan snarare spänner över flera, 
och inte heller någon fastställd standard är det intressant att fundera över vad som 
skulle kunna vara rimliga hänsyn att väga in i en culpabedömning. Intressant för denna 
framställning är enligt min mening ”the learned hand rule” som framförallt vunnit 
framgång i rättsekonomisk litteratur. Teorin är i grunden en fri bedömning av ett hand-
lande vilken används i det fall ledning inte går att finna i föreskrifter, prejudikat eller 
sedvana, för att finna ett skadeståndsrättsligt aktsamhetskrav. I rättsekonomisk littera-
tur har formeln bedömts ge uttryck för en ekonomisk avvägning mellan nytta och 
kostnad av ett handlande som kan orsaka skada. En sådan användning synes vara möj-
lig att använda även i skadeståndsrättsliga bedömningar om det är motiverat och ingen 
tydlig ledning finns fastställd.101 Det skulle föranleda att även ekonomisk effektivitet 
lades till de skadeståndsrättsliga bedömningarna.102 I säregna avtalsrelationer såsom 
särskilda immateriella uppdragsavtal inom näringslivet, t.ex. advokaters due diligence-
uppdrag, finns i regel ingen tydlig ledning att gå efter. Den eventuella ledning som 
finns att tillgå i fråga om oaktsamhet vid en due diligence är märkbart fri i bedömning-

                                            
96 Heuman, Advokatens rättsutredningar, s 24, Korling, Rådgivningsansvar, s 509 f, Vinding och Kruse, Advo-
katansvaret s 13 f.  
97 Se Advokatsamfundets styrelses uttalande i RH 21:82. Styrelsen menar att det naturligt att utgå från den grad 
aktsamhet, som god advokatsed kräver vid övervägande av skadeståndsskyldighet och eventuell culpa för advo-
kat vid rådgivningsuppdrag. 
98 Målet numera rapporterat som NJA 2011 s 454. 
99 Andersson, Culpabegreppet − evigt samma uttryck, evigt nya konkretiserande avvägningar. InfoTorg Juridik, 
augusti 2011, s 1.  
100 Agell, Familjerätt, skadeståndsrätt och annan förmögenhetsrätt, s 109 och s 129. 
101 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s 134. 
102 Se Dahlman, Konkurrerande culpakriterier, s 154. 
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en.103 Därför kan det enligt min mening vara motiverat att även använda sådana hän-
syn i oaktsamhetsbedömningen för advokater vid en företagsbesiktning. Ekonomisk 
hänsyn är dock mer lämpligt att renodlat tillämpa då det är fråga om rättsförhållanden 
mellan två näringsidkare (t.ex. köpare och säljare). Då det gäller advokats ansvar kan 
rimligen inte ett renodlat ekonomiskt perspektiv anläggas i skadeståndsbedömningen 
men vid denna typ av uppdrag troligtvis till viss del. Det torde vara förenklat och omo-
tiverat att säga att en bedömning bör göras endast mot bakgrund av skadeståndets re-
parativa eller preventiva funktion i dessa fall. Det finns olika perspektiv på frågan; 
klientperspektivet, det samhällsekonomiska perspektivet och advokatperspektivet. 
 

3.1.5 Professionsansvar och god advokatsed 
 
Professionsansvar är en term som ofta används som beskrivning av en advokats ”spe-
cialistansvar” i doktrinen. Begreppet åsyftar det ansvar en advokat förväntas ha utifrån 
dennes juridiska expertkunskaper och torde innebära en i viss mån skärpt ansvarsbe-
dömning för advokater, i jämförelse med andra jurister. Detta såsom ledamöter av ad-
vokatsamfundet.104 Professionsansvaret innefattar att en advokats arbete ska ske enligt 
facklig standard. God advokatsed torde då vara utgångspunkten.105 Det finns dock 
såsom redan nämnts inget likhetstecken mellan god advokatsed och civilrättsliga an-
svarsföljder. De aktsamhetsnormer för advokater som anges i VRGA kan dock möjlig-
en utgöra ledning vid en rättslig process i en culpabedömning om annan ledning sak-
nas men kan inte ensamt vara avgörande för om culpa och skadeståndsansvar är för 
handen. Även om ledning kan hämtas från god advokatsed på grund av avsaknad av 
rättslig reglering för advokats civilrättsliga ansvar vid oaktsam rådgivning måste alltså 
en tydlig skiljelinje dras mellan disciplinära regler och civilrättsliga regler. Det är för-
delaktigt att inte lägga alltför mycket vikt vid de etiska reglerna eftersom det kan vara 
så att en advokat följt de etiska reglerna men ändå gjort sig skyldig till oaktsam råd-
givning som lett till ren förmögenhetsskada för sin klient och därmed bör vara ersätt-
ningsskyldig. Vidare bör påpekas att det i skadeståndsrättsliga mål alltid ska fokuseras 
på om en advokat agerat försumligt eller oaktsamt i förhållande till den enskilde klien-
ten. Detta till skillnad från disciplinärenden där man kan beakta även andra berörda 
parter.106 I professionsansvaret ingår även ett metodansvar t.ex. att utreda en rättsfråga 

                                            
103 Skiljedom meddelad mellan ProfilGruppen AB och KPMG Bohlins AB den 22 december 2010. Märk väl att 
fallet rör ansvar för revisorers rådgivning vid en finansiell due diligence. Påpekas bör att rättskällevärdet av 
skiljedomen är lågt. Skiljedomen klandrades under åberopande av jäv (formellt fel) och upphävdes senare av 
Hovrätten. 
104 Se t.ex. Heuman, Advokatens rättsutredningar, s 22, Vinding Kruse s 7 f. 
105 Heuman, Advokatens rättsutredningar, s 22. 
106 Wiklund, God advokatsed, s 24. 
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på ett erforderligt sätt samt en pedagogisk plikt att informera klienten om resultatet i 
slutrapporten på ett tydligt och lättförståeligt vis. 
 

3.1.6 Särskilt specialistansvar 
 
Advokats professionsansvar är ett särskilt ansvar knutet till advokattiteln och utgår 
ifrån de juridiska expertkunskaper juristen förväntas ha uppnått som advokat. Enligt 
min mening är det olyckligt att kalla det specialistansvar då ett annat specialistansvar 
synes vara ett som är knutet till rättsområdet en jurist eller advokat är specialiserad och 
verksam inom. Det säger sig självt att en advokat som är verksam inom straffrätt, som 
exempelvis försvarsadvokat, inte kan bedömas lika strängt i fråga om en komplex bo-
lagsrättslig fråga såsom som en advokat verksam i en corporate-grupp på en affärsjuri-
disk advokatbyrå. Detta rena specialistansvar torde alltså aktualiseras då en jurist eller 
advokat är specialiserad och verksam inom ett specifikt juridiskt område. Även om 
culpabedömningen i fråga om advokats ansvar många gånger torde ta sin utgångspunkt 
i standardadvokatens metod, och i viss mån även faktakunskaper, synes det rimligt att 
skärpa ansvaret för en advokat som utger sig vara specialist på ett område. Detta ef-
tersom en klient ofta har större tilltro till en specialist än en allmänpraktiker.107  I NJA 
1981 s 1091 anförde HD i sina domskäl att enbart det faktum att jurist arbetar på byrå 
som är specialiserad och klienten kan anses ha ”befogade anspråk” på att utgå från att 
en advokat besitter sådan specialistkunskap som den byrån marknadsför, är tillräcklig 
grund för ett skärpt ansvar. Möjligen har således en specialiserad advokat ett strängare 
krav på sig att undersöka praxis och förarbeten eller ha fler utantillkunskaper än ”nor-
maladvokaten”.108 Det angavs i domskälen att juristen inte kunde förlita sig enbart på 
en tidigare TR-dom och denne borde ha konsulterat förarbetena likaså. Det går likaså 
att hänföra detta till ett skärpt metodkrav, anpassat till det område advokaten är verk-
sam inom, såsom tidigare förespråkats i uppsatsen.  

Vid större företagsförvärv, där en due diligence eller vendor due diligence i regel 
företas, är det i regel advokatbyråer som är specialiserade på området som anlitas. De 
advokater som är ansvariga för dessa projekt arbetar i regel i grupper som arbetar med 
dessa frågor dagligen. De kan som utgångspunkt antas vara specialiserade på området 
och av klienter förväntas vara det. Ett strängt ansvar med grund i både en advokats 
generella professionsansvar och ett särskilt specialistområdesansvar torde vara aktuellt 
i situationen aktuell för uppsatsen. Detta enligt den föregående redogörelsen. Det är 
rimligt att sådan strängare bedömning företas jämfört med om en advokat huvudsakli-
gen verksam inom ett annat område utfört uppdraget. Det synes även rimligt att an-

                                            
107 Gullefors, Ansvar och skadestånd, s 141. 
108 Se även Bengtsson, Särskilda avtalstyper, s 173. 
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passa ”normalstandarden” till vad för slags särskild rådgivning och vilket uppdrag det 
handlar om i och med att advokatrollen utvecklats mycket under senare år.  

Ansvar för en jurist, där denne av klient ”med befogade anspråk” kan ses som spe-
cialist, vilket bör kunna antas om denne arbetar på byrå som till väsentlig del är inrik-
tad på ämnet i fråga, utgår alltså från en något strängare culpabedömning i enlighet 
med praxis. Då den skärpta bedömningen gäller jurist som arbetar på en byrå speciali-
serad inom ett område och detta ger klienten befogade anspråk att tro att juristen har 
specialistkompetens i frågorna byrån arbetar med, ger vid handen att en sådan skärpt 
bedömning även bör gälla en de facto specialiserad jurist eller advokat.  

Denna något strängare bedömning, som grundar sig i konkret specialistkompetens 
inom ett juridiskt område, bör alltså i enlighet med fallet som hänvisats till ovan gälla 
alla de affärsjuridiska advokatbyråer som i sin marknadsföring anger att deras verk-
samhetsområden, eller t.o.m. specialistområden, innefattandes rådgivning vid M&A 
och due-diligence-förfaranden. Detta oaktat om det är en jurist eller advokat som utför 
uppdraget och oaktat om denne är i den verksamhetsgruppen eller inte, så länge klien-
ten har befogade anspråk att tro det samt om advokaten är i en annan grupp men de 
facto har sådan specialistkompetens.  
 

3.1.7 Övriga faktorer i culpabedömningen 
 
Andra faktorer som kan inverka på culpabedömningen vid en due diligence är arvodets 
storlek, tidsramen för uppdraget och friskrivningar och dess innehåll.109 Särskilt bety-
dande har arvodets storlek sagts vara. Om en advokat tar mycket betalt för uppdraget 
är det något som talar för ett något skärpt ansvar.110 Vidare är en rådgivare skyldig att 
avböja ett uppdrag om tidsramen är för snäv.111 Om rådgivaren trots det åtar sig upp-
draget och undersökningen inte blir tillfyllest torde advokaten som utgångspunkt bära 
det ansvaret. Även försäkringsskydd kan spela in i bedömningen. Detta ligger i linje 
med tidigare förda resonemang om culparegeln såsom ren avvägningsnorm och slut-
satsen om att även ekonomiska hänsyn bör kunna beaktas i viss utsträckning.  
 Bedömningen landar således i en fri culpabedömning som med ledning utifrån 
advokatetisk standard, metod specifik för uppdraget om sådan kan identifieras och 
omständigheterna i övrigt, ska leda till ett väl avvägt svar i ansvarsfrågan. 
 
 

                                            
109 Kersby JT 97/98 s 160 f. 
110 Gullefors, Ansvar och skadestånd, s 142. 
111 A a s 77, Carl Svernlöv 2012-11-22. 
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3.1.8 Ansvar i förhållande till tredje man 
 
En advokats ansvar i förhållande till tredje man ser annorlunda ut. Då inget kontrakts-
rättsligt förhållande är för handen får man falla tillbaka på de skadeståndsrättsliga reg-
lerna i 2 kap. 2 § SkL om ersättning för ren förmögenhetsskada. Detta aktualiserar en 
annorlunda ansvarsbedömning. Bestämmelsen anger att ”den som vållar ren förmö-
genhetsskada genom brott skall ersätta skadan” vilket vid en ordalydelsetolkning 
skulle innebära att civilrättsligt ansvar skulle vara omöjligt att grunda i dessa situat-
ioner. Inte heller skulle skadestånd kunna utfalla med anledning av brott eftersom en 
advokats oaktsamma agerande vid en företagsbesiktning inte är brottsligt per definit-
ion (jfr. Lag (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall 2 
§) men kan ändå leda till stora ekonomiska skador för klienten. Sådan skada kan 
drabba t.ex. en bank som agerar långivare vid förvärv av ett målbolag om detta sker på 
felaktiga grunder och låntagaren inte kan betala tillbaka pengarna på grund av det stora 
förlorade värdet. Fråga är huruvida ersättning i liknande situationer kan utgå till tredje 
man och i så fall på vilken rättslig grund det sker.  
 Den aktuella bestämmelsen har av vissa tolkats som att ersättning för annat än sak- 
och/eller person skada inte ska utgå. Bestämmelsen stadgar dock endast en huvudregel 
och ska inte läsas e contrario. Regeln ger alltså uttryck för en huvudprincip men är inte 
avsedd att vara undantagslös. Rättspolitiska skäl har avsetts kunna utgöra skäl för en 
rättsutveckling i annan riktning och HD har även mjukat upp regeln i praxis. I fall av 
större ekonomiska skador mot tredje man har kontraktsliknande (kvasikontraktuella) 
förhållanden sökt skapas av rätten för att skadestånd ska kunna utgå.112 Tillvägagångs-
sättet har ifrågasatts men faktum är att departementschefen i förarbetena till skade-
ståndslagen uttalade att det var lämpligt att ansvaret för ren förmögenhetsskada skulle 
kunna komma att vidgas genom praxis om det ansågs behövligt.113 Det hade dock varit 
önskvärt att det gjorts på tydligare grunder. 

Ett av fallen där nämnda huvudregel frångåtts är NJA 1987 s 692 (Kone-fallet). 
HD har i fallet utdömt vad som av en del tolkats vara utomobligatoriskt skadestånd till 
tredje man för ren förmögenhetsskada. Fallet rörde ett värderingsintyg utfärdat av en 
värderingsman som använts av köparen till grund för ett lån hos ett långivarföretag. 
Köparen gick senare i konkurs och vid bouppteckningen visade sig värderingen vara 
felaktig och fastigheten värd mycket mindre än värderingsintyget angav. HD menade 
att värderingen i sig kan variera och utrymme måste finnas för eventuella uppskatt-
ningsfel men i målet hade värderingsmannen angett oriktiga, vilseledande uppgifter 
om faktiska förhållanden och detta bedömdes konstituera vårdslöshet i rådgivnings-

                                            
112 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s 94. 
113 NJA II 1972 s 609, Prop. 1972:5 s 568. 
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uppdraget. I domskälen läggs även vikt vid att avsikten med värderingsintyg brukar 
vara att använda dem på liknande vis och detta bör således ha stått klart för värde-
ringsmannen. HD konstaterar att den som ”med fog satt sin tillit” till värderingsintyg, 
utfört av en yrkeskunnig person, inte bör stå skadan för det fall att den yrkeskunnige 
förfarit vårdslöst. Klart är att fallet uttrycker ett undantag från huvudregeln i 2 kap. 2 § 
SkL och att ersättning för ren förmögenhetsskada kan utgå utan att brottslig handling 
föreligger, mer oklart är på vilken grund det egentligen gjorts. Flera rättsvetare anser 
att HD:s motivering i fallet ger uttryck för en skadeståndsrättslig tillitsprincip (icke att 
blanda ihop med den avtalsrättsliga) men det verkar inte råda enighet om hur denna 
ska tillämpas. Kleineman och Calissendorff menar att den befogade tilliten hos motta-
garen av rådet utgör rättsregeln och en helt egen ansvarsgrund vid utomobligatoriska 
skadeståndsanspråk.114 Ingvarsson menar i sin tur att den befogade tilliten bör vägas in 
i culpabedömningen istället för att anses utgöra en egen ansvarsgrund.115 Det är dock 
inte helt tydligt hur Ingvarsson menar att den ska användas i culpabedömningen. Min 
mening är att rättsfallet i den delen bör tolkas som att det står klart att befogad tillit i 
och för sig behöver finnas i liknande rådgivningssituationer för att skadestånd till an-
nan än klienten skall utgå, men att det inte bör betraktas som en egen fristående grund. 
Särskilt inte i andra rådgivningssituationer än den som är aktuell i fallet. Det har redan 
tidigare i uppsatsen konstaterats att försiktighet är påkallat i fråga om att dra generella 
slutsatser från praxis i fråga om ansvar för andra professioner samt den tveksamma 
nyttan med generella ansvarsgrunder och standarder vid säregna rättsliga relationer 
och i svåra tolkningsfrågor. Till stöd för detta kan pekas på att HD i Kone-fallet anger 
i sina domskäl att: 

 
”Frågan om värderingsmans ansvar för oaktsamt intygande har däremot inte tidigare prövats av 
HD. Värderingar kan avse olika slag av egendom och ske för många ändamål och under vitt 
skilda former. Att göra generella uttalanden om gränserna för värderingsmans skadeståndsskyl-
dighet är knappast möjligt. De fortsatta övervägandena avser endast värderingsintyg, eller som de 
också benämns värderingsutlåtande eller värderingshandling, beträffande fast egendom avgivet av 
den som yrkesmässigt åtar sig uppdrag att värdera sådan egendom.” 

 
Situationer rörande värderingar och rådgivningsuppdrag måste rimligen alltid tolkas 
mot bakgrund av de specifika förhållanden som råder och vilka ändamål och former 
för rådet som uppdraget i fråga har. Fallet och skälen rör endast fråga om värderings-
mans oaktsamhet och ansvar beträffande fast egendom. Fallet torde alltså inte vara 
direkt tillämpligt ifråga om advokats rådgivaruppdrag vid en företagsbesiktning. Dessa 

                                            
114 Calissendorff, Vendor due diligence, s 121 ff, Kleineman, Om den befogade tillitens skadeståndsrättsliga 
relevans, JT 2001/02 s 630.  
115 Ingvarsson JT 2002/03, s 563.  
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uppdrag är väsensskilda från en fastighetsvärdering, som i så fall torde vara mer lik en 
finansiell due diligence. Även formerna för värderingsutlåtandets upprättande är olika. 
Mot bakgrund av fallet och allmänna samhällsekonomiska beaktanden kan troligen 
ändå konstateras att det synes möjligt att kunna utkräva skadestånd av part även om en 
ren kontraktsrelation inte föreligger om det befinns motiverat. Möjligen kan även be-
fogad tillit krävas som en del i bedömningen för att ett sådant skadeståndsanspråk vid 
due diligence-uppdrag ska utgå, men enligt min mening aldrig som ensam ansvars-
grund. Genom att använda befogad tillit till information som ansvarsgrund vid en due 
diligence omöjliggörs i princip att ansvar uppkommer gentemot tredje man eftersom 
det används direkta friskrivningar i rapporterna gentemot andra än klienten. Till skill-
nad från värderingsintyg gällande fast egendom som ofta används för just kreditgiv-
ning är dock inte det typiska användningsområdet för due diligence-rapporter att an-
vändas av tredje man. Vid finansiella transaktioner är det ett vanligt förfarande att an-
vända sig av särskilda s.k. legal opinions.116  

 
”För värderingsmannen måste det stå klart att intyget kan komma till användning för skilda än-
damål och av flera personer. Att annan än uppdragsgivaren fäster avseende vid ett värderingsin-
tyg är ofrånkomligt. En ordning att intygsgivaren endast ansvarar mot sin uppdragsgivare för med 
sig åtskilliga dubbelvärderingar utan någon egentlig fördel för fastighets- eller kreditmarknaden. 
Övervägande skäl talar för att den som med fog satt sin tillit till ett värderingsintyg inte skall bära 
följderna av en skada som ytterst beror på att intygsgivaren förfarit vårdslöst. Skadeståndsansva-
ret för den som yrkesmässigt åtar sig fastighetsvärderingar bör alltså i regel inte begränsas till 
skada som uppdragsgivaren lidit utan omfatta också skada som åsamkats tredje man, såvida inte 
förbehåll om frihet från sådant ansvar gjorts i intyget.”117 

 
Då värderingsman av fastighet i sin profession bör inse att tredje man kan komma att 
förlita sig på intyget, eftersom det är ett typiskt användningsområde för sådant och han 
enkelt kunnat förhindra detta genom en friskrivning men inte gjort det, får han alltså 
bära risken. Utifrån detta verkar det rimligt att även i andra rådgivningssituationer, vid 
oaktsamhetsbedömningen, se till vem som har enklast att bära risken för skadans be-
gränsning och även beakta eventuella effekter på marknaden, det vill säga göra en fri 
bedömning mellan motstående hänsyn. En advokat kan vid en due diligence enkelt 
avgränsa undersökningsområde och användningsområde och bör enligt min mening i 
regel bära den risken, även om rapporterna inte ”typiskt sett används” såsom värde-
ringsunderlag för tredje man på samma sätt som värderingsintyg i fråga om fastigheter. 
Det går att resonera som så att det inte rimligen kan krävas av bolagsledning (som är 
de som annars får bära kostnaden vid eventuella anspråk från tredje man) att veta detta 
då det är enkelt att begränsa ansvaret genom att en friskrivning gentemot tredje man 

                                            
116 Kleineman, Om den befogade tillitens skadeståndsrättsliga relevans, JT 2001/02 s 632. 
117 Ur NJA 1987 s 692. 
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införs av advokaten. En advokat torde alltså som huvudregel bära risken om denne inte 
specificerat användarkretsen.  

I NJA 2001 s 878 ogillades en skadeståndstalan av en bank mot en värderingsman 
som i och för sig förfarit vårdslöst vid värderingen och uppgett vilseledande felaktiga 
uppgifter men samtidigt varit tydlig i fråga om vad underlaget avsågs användas till, 
vilket inte var det typiska användningsområdet för värderingsintyg. Uppdraget omfat-
tade att utfärda underlag som skulle användas vid en skiljetvist, vilket angavs i sam-
manställningen - ”avsett att ligga till grund för tvist”. Då banken sedan använde sig av 
underlaget vid sin kreditgivning och sedan led skada på grund av detta, ansågs banken 
få bära risken då värderingsmannen de facto gett uttryck för förbehåll i fråga om an-
vändningsområde. Vidare angavs i HD:s domskäl att det med hänsyn till följder som 
ansvar kan medföra, ”inte bör ställas alltför stora krav på utformningen av sådana fri-
skrivningar”. Det bör alltså även vara möjligt att friskriva sig gentemot tredje man i 
liknande situationer, genom att uttryckligen ange ändamålet och användarkretsen som 
föranlett rapporten. 
 

3.2 Advokats ansvar vid en vendor due diligence 
 

3.2.1 Potentiella lojalitets- och intressekonflikter 
 
En vendor due diligence är säljarinitierad. Undersökning och rapport kan antingen 
vara avsedda endast för säljaren i syfte att ”städa upp” innan en eventuell försäljning 
eller också utgöra underlag för spekulanter och slutlig köpare i en auktionsprocess. 
Detta är en speciell situation i fråga om både rådgivning och ansvar.  
 Säljarens ombud kan alltså sägas företräda antingen endast säljaren i en intern fö-
retagsgranskning eller företräda säljaren men samtidigt producera material som även 
är i klientens motparts. En potentiell lojalitetskonflikt kan tänkas uppstå i det speciella 
förhållandet att en advokat åtar sig ett uppdrag för en part men samtidigt utför uppdra-
get också i den senares motparts intresse, i det fall rapporten ska ligga till grund för 
köparens ställningstaganden med.  
 En advokats särskilda lojalitetsplikt gentemot en klient uttrycks i 1 VRGA och är 
alltså en yrkesetisk skyldighet.118 I stadgandet uttrycks tydligt att det är en advokats 
främsta plikt att visa trohet och lojalitet mot sin klient. I kommentaren till stadgandet 
uttrycks att det finns specialregler i de vägledande reglerna avsedda till skydd för kli-
entens intressen. Vidare anges några kärnvärden bakom dessa regler; oberoende, loja-
                                            
118 http://www.advokatsamfundet.se/Documents/Advokatsamfundet_sv/Advokatetik/Vägledande%20re
gler%20med%20kommentarer%20maj%202011.pdf	  
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litet mot klient och undvikande av intressekonflikter. Att en advokat ska visa trohet 
och lojalitet innebär kort sagt skyldighet att ta till vara klientens intressen på bästa sätt 
och efter bästa förmåga. Lojalitetsplikten mot klient innebär även att en advokat ska 
handla rättrådigt och hederligt.119 Ett viktigt konstaterande är också att en advokat ska 
vara fri och obunden och det gäller såväl i förhållande till andra parter som till klienten 
själv. I fråga om företagsbesiktning innebär det att klienten inte slutligt ska kunna be-
stämma innehållet i rapporten, utan det är advokatens ansvar och förfarandet (inklu-
sive redovisningen av den) ska grundas på gällande rätt och god advokatsed. Samma 
lojalitetsplikt torde inte föreligga gentemot klientens motpart. 120 Åsikten har även ut-
tryckts tidigare av Wiklund. Han menar att det i och för sig är berättigat att tala om en 
plikt att agera lojalt, även om inte det är fråga om samma lojalitetsplikt.121 Han beskri-
ver skillnaden som att en advokat är skyldig att främja sin klients intressen men även 
skyldig att inte kränka motpartens intresse, dvs. det finns en negativ skyldighet i för-
hållande till klientens motpart. Enligt min mening är en sådan negativ lojalitetsplikt 
särskilt behövlig i fråga om advokats förhållande till klientens motpart vid en vendor 
due diligence. Märk väl att det är fråga om en yrkesetisk lojalitetsplikt, utifrån god 
advokatsed och inte en civilrättslig sådan. Det som är viktigt att nämna ur civilrättslig 
ståndpunkt är att det på grund av partskonstellationen och förfarandet rimligen inte är 
fråga om ett rent rådgivaransvar i förhållande till klientens motpart, även om det rim-
ligtvis är ett inomobligatoriskt ansvar vid användningen av reliance letter. Det inom-
kontraktuella ansvaret är alltså troligen inte detsamma gentemot klientens motpart om 
de förlitar sig på en vendor due diligence rapport som det är i förhållande till advokats 
klient. Detta på grund av att det skulle aktualisera reella intressekonflikter och lojali-
tetskonflikter. Det skulle eventuellt vara möjligt att helt undanröja en lojalitetskonflikt 
genom att genomföra en företagsbesiktning såsom utomstående ombud, dvs. inte vara 
med och förhandla köpeavtalet, om förfarandet godkänns av båda parter. En annan 
lösning är att endast använda vendor due diligence-underlag som kompletterande in-
formation och alltid göra en egen företagsbesiktning med eget ansvarigt ombud. 
 Om undersökningen inte visar på några nämnvärda brister uppstår i regel inga 
problem. Problem uppstår först om det vid en företagsbesiktning påträffas väsentliga 
risker som kan vara nämnvärt prispåverkande (i det fall trösklar finns – i förhållande 
till dem) i det fallet köparen skulle få informationen till handa. En advokat kan i dessa 
lägen hamna i ett läge där denne av sin klient ombeds att utelämna viss skadlig in-
formation eller försköna den. Advokaten hamnar då i en situation där denne å ena si-
                                            
119 http://www.advokatsamfundet.se/Documents/Advokatsamfundet_sv/Advokatetik/Vägledande%20re
gler%20med%20kommentarer%20december%202012.pdf,	  kommentaren. 
120 Se Peyron, Advokatetik- en praxisgenomgång, s 49 där han uppger att det torde stå klart att ingen lojalitets-
plikt i samma mening föreligger i förhållande till klients motpart, men det utesluter inte att viss omsorgsplikt, 
eller ”negativ lojalitetsplikt” kan föreligga. 
121 Wiklund, God advokatsed, s 459. 
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dan måste tillgodose klientlojaliteten och å andra sidan iaktta objektivitetskravet. Det 
är väsentligt att granska detta närmare då god sed möjligen kan komma används som 
ledning i culpabedömningen i liknande tvister. Även om det inte finns direkt applicer-
bara regler kring själva rättsrelationerna i en vendor due diligence så ger de övergri-
pande kärnvärdena i VRGV vid handen att en advokat måste utföra uppdraget redigt, 
hederligt och obundet vilket rent praktiskt torde innebära att besiktningsresultat redo-
visas objektivt riktigt och inte förskönas. Vidare är det klart att en advokat har en 
långtgående lojalitetsplikt att främja sin klients intressen. En advokat måste dock i viss 
mån även agera ”lojalt” mot motparten även om det inte är samma slags lojalitetsplikt. 
En skyldighet att upplysa om riktiga förhållanden och vara obunden åligger en advo-
kat, både i förhållande till sin klient och klientens motpart.  

Även 3.2 VRGA som anger att ”advokat får inte anta ett uppdrag om det förelig-
ger intressekonflikt eller beaktansvärd risk för sådan” om intressekonflikter är av be-
tydelse i sammanhanget. I det fall bestämmelsen skulle vara tillämplig skulle vendor 
due diligence som verktyg inte vara lämpligt att använda sig av över huvud taget. Ob-
ligatoriska intressekonflikter räknas upp i form av sex punkter: 
 

”3.2 Intressekonflikter 
 
3.2.1 En advokat får inte anta ett uppdrag om det föreligger en intressekonflikt eller beaktans-
värd risk för sådan. Intressekonflikt föreligger om 

 
1. advokaten biträder eller tidigare har biträtt motparten i saken, 
2. advokaten biträder en annan klient i samma sak och klienterna har motstridiga intressen, 
3. advokaten biträder en annan klient i en näraliggande sak och klienterna har motstridiga in-
tressen, 
4. det finns risk för att kunskap som omfattas av advokatens tystnadsplikt kan ha betydelse i sa-
ken, 
5. advokaten själv eller någon denne närstående har ett intresse med anknytning till saken som 
strider mot klientens, eller 
6. det annars föreligger någon omständighet som utgör hinder för advokaten att fullt ut tillvarata 
klientens intressen avseende uppdraget.”. 
 

Särskilt första och andra punkten är relevanta. Punkten två avser dock intressekonflik-
ter som kan uppstå mellan två representerade klienter och detta torde därför inte vara 
direkt tillämpligt på situationen i fråga. Det kan diskuteras huruvida det är möjligt att 
inkludera en vendor due diligence under första punkten (”om advokaten biträder eller 
ha biträtt motparten tidigare i saken”) men troligtvis är det andra situationer som av-
setts, såsom om advokaten haft ett skatteärende för en part och sedan avslutat det och 
därefter biträder motparten. Den viktiga skillnaden är att advokaten inte biträder klien-
tens motpart utan endast gör något i dennes intresse. Biträde (i form av värdering av 
risker) lämnar advokaten endast till sin klient. Låt vara att viss omsorg och lojalitet 
ändå måste visas motparten ur yrkesetisk ståndpunkt. 
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 Det finns även regler i CCBE som ska följas i dessa frågor men då de bestämmel-
ser som kan tänkas analyseras avser situationer då en advokat har två klienter eller fler 
bortses från dessa.122  
 Slutsatsen är att en vendor due diligence går att använda som verktyg och troligt-
vis inte står i strid med VRGA och god advokatsed. Detta oavsett om en vendor due 
diligence-rapport ligger till grund även för köparens överväganden inför förvärvet men 
uppdraget fortfarande är i förhållande till köparen. En advokat har även en slags lojali-
tetsplikt gentemot en klients motpart, men den är inte densamma som gentemot klien-
ten. En advokat ska också alltid redogöra för information såsom den är och inte för-
sköna den. De yrkesetiska reglerna torde därmed inte utgöra ett hinder för förfarandet. 
Särskilt inte då förfarandena i fråga inte innefattar traditionell juridisk rådgivning som 
de etiska reglerna är utformade för. Vidare är det en bra förutsättning att vendor due 
diligence-rapporterna ska vara objektivt och generellt utformade. Enligt min mening 
föreligger således inte nödvändigtvis några motstående intressen utan som utgångs-
punkt snarare ett gemensamt. 
 

3.2.2 Ansvar i förhållande till klienten 
 
Ersättningsanspråk med anledning av rådgivning grundas i regel på ett avtalsförhål-
lande.123 Utifrån skadeståndslagens regler är culpabegreppet utgångspunkten för oakt-
samhetsbedömningen för såväl kontraktuellt- som utomobligatoriskt ansvar. Skade-
ståndsansvar i förhållande till klient har alltså sin grund i rådgivningsavtalet och utgår 
närmast från culpa in contractu. Vidare gäller för en advokat ett särskilt professions-
ansvar som ger en något strängare aktsamhetsbedömning och för advokater verk-
samma inom det aktuella området ett än mer skärpt specialistansvar, såsom diskuterats 
i föregående avsnitt.  
 Det är dock ovanligt att klienten riktar skadeståndsanspråk mot advokatbyrån vid 
en vendor due diligence.124 Det är ändå intressant att belysa hur ansvaret rent praktiskt 
skulle kunna aktualiseras och grundas. Det finns rimligen olika anledningar till att det 
är ovanligt. En anledning kan vara att klienter har en mycket stark förtroenderelation 
med sina affärsjuridiska ombud i allmänhet. Ofta har denna byggts upp under längre 
tid. 
 Särskilt intressant i ansvarsfrågan är det omvända förhållandet som råder i fråga 
om att informationen som granskas tillhandahålls av klienten själv. Vid en due di-
ligence är en advokats uppgift att i de inledande två faserna av besiktningsprocessen 

                                            
122 Se CCBEs code of conduct 2.7. och 3.2. 
123 Ingvarsson JT 2002/03 s 563, Korling, Rådgivningsansvar, s 521. 
124 Mig veterligen finns inget sådant fall i Sverige. 
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identifiera de områden som är viktiga att granska och sedan begära in dokumentation 
från målbolaget som är väsentlig för klientens syfte med det tilltänkta köpet och däref-
ter identifiera eventuella risker i denna. Vid en vendor due diligence tillhandahålls 
istället materialet från klienten själv och advokatens uppgift är att identifiera vad som 
är skadlig information och kan komma att bedömas som risker av en potentiell köpare. 
Detta redovisa sedan ofta i en s.k. för-rapport till klienten och sedan sammanställs en 
mer objektivt utformad rapport till klientens motpart. Ansvar kommer i det fallet rim-
ligen utgå från att en advokat gjort en eventuell felbedömning av den befintliga in-
formationen snarare än att information missats att inhämtas i förberedelsefasen. Detta 
på liknande sätt som torde vara aktuellt vid en due diligence om standardiserade listor 
används och en väsentlig risk förbises.  
 Det är även värt att nämna att det möjligen kan vara svårt för klienten att grunda 
skadeståndsanspråk vid en vendor due diligence då bolagets företrädare möjligen kan 
ha svårt att hävda att de inte kände till de identifierade affärsförhållandena. Detta i en-
lighet med teorin om tillräknad kunskap och faktisk kunskap i aktiebolag.125 Resone-
manget bör kunna ha relevans i det fall det t.ex. är så att bolaget ligger i en tvist i ett 
annat land. I det fallet går det att argumentera för att det är en sådan uppenbar risk att 
även representanter för bolaget själva bör inse den och rimligen vet om det. Då kan det 
vara rimligt att bolagsledningen bär den risken vid en eventuell tvist angående frågan 
och inte advokatbyrån.  
 Om ett rättsförhållande inte kunnat förutsättas vara känt av bolagets ledning och 
uppgiften funnits i materialet men förbisetts, eller uppgiften kunnat förväntas stämmas 
av (t.ex. en giltig bolagsregistrering) och skada uppstår på grund av förhållandet är 
rimligen advokatbyrån ansvarig.  
 Det är emellertid svårt att spekulera i hur en sådan bedömning skulle göras men 
det bör enligt min mening vara möjligt att beakta hur uppenbar den legala och ekono-
miska risken varit och om bolagets ledning kunnat förväntas veta om den. I fråga om 
eventuell pågående tvist inom landet skulle möjligen klienten själv få bära den risken 
även om detta inte tagits upp som en väsentlig risk i rapporten, då de rimligen bör 
känna till en sådan (faktisk vetskap) och som affärsmän också bör inse risken av detta 
faktum vid ett ägarbyte. Om riskbedömningen är felaktigt gjord mot bakgrund av de 
tidigare diskuterade förutsättningarna är förstås advokaten ansvarig. I fråga om en 
CoC-klausul bör bedömningen göras annorlunda. Alla företagsledare kan inte förutsät-
tas veta vilka risker dessa klausuler innebär eller vilka avtal som vanligen innehåller 
sådana. En sådan klausul kan även anses vara en sådan typisk risk vid en företagsbe-
siktning och därför essentiellt att veta om för en köpare. Det är dock fullt möjligt att 
klienten har vetskap om en sådan men inte förstår att den kan komma att utgöra en 

                                            
125 Stattin SvJT 2012 s 1. 
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väsentlig risk – därav behovet av den juridiska expertbedömningen. Om en CoC-
klausul inte identifieras som en risk i det tillhandahållna materialet torde ansvaret ligga 
på advokaten vid eventuell skada.  
 Det är alltså rimligt att se till hur uppenbar risken är, även för bolagets ledning, vid 
en bedömning i dessa fall. Det bör dock som utgångspunkt anses vara culpöst av råd-
givare att inte uppmärksamma en ”erkänt vanlig legal risk” i det tillhandahållna 
materialet i sin rapport. För en advokat är det dock alltid bättre att räkna upp för 
många eventuella risker än för få, även om de kan framstå som uppenbara även för 
ledningen. Vid en vendor due diligence synes det således vara den juridiska expertbe-
dömningen av vad som utgör en risk i ett material som utgör grunden för ansvaret och 
således i hög grad kunskaps- och specialistbaserat.  
 

3.2.3 Ansvar i förhållande till klientens motpart och tredje man 
 
Det synes vara precis lika ovanligt att klientens motpart riktar skadeståndsanspråk mot 
en advokatbyrå som utfört en företagsbesiktning som lett till skada. Det är dock även 
här teoretiskt intressant att diskutera hur ett sådant ansvar skulle kunna aktualiseras 
och grundas. En viktig skillnad ligger uppenbarligen i att klientens motpart inte står i 
något klart rättsförhållande till advokaten. Det föreligger vid traditionell juridisk råd-
givning inte någon kontraktsrelation mellan advokat och klients motpart. En advokat 
har därmed inte samma skyldigheter gentemot denne som mot sin klient. Detsamma 
borde gälla i dessa fall. Det finns till exempel ingen allmän skyldighet att avråda en 
klients motpart från en ”dålig affär”.126 Syftet är inte heller att redovisa risker för kli-
entens motpart utan den juridiska bedömningen av innehållet i rapporten överlåts till 
denne själv eller dennes rådgivare. Ansvaret som kan åläggas advokatbyrå i förhål-
lande till klientens motpart är således utebliven eller felaktig information, inte risker.  
 Enligt Calissendorff är en advokat normalt inte skadeståndsskyldig mot klients 
motpart men kan i undantagsfall hållas ansvarig på utomobligatorisk grund.127 Även 
Wiklund har tidigare uttryckt åsikten att en advokat bör kunna bli skadeståndsskyldig i 
förhållande till klients motpart eller t.ex. borgenär.128  
 I det fallet klientens motpart betraktas som tredje man och förhållandet utomobli-
gatoriskt torde samma resonemang som under avsnitt 3.4 om ansvar bli tillämpligt. 
Det torde vara möjligt att skadestånd kan utgå även vid icke rent kontraktsrättsliga 
förhållanden till tredje man, utifrån NJA 1987 s 692, även om det inte är helt tydligt på 
exakt vilken grund HD utdömde skadestånd i fallet. Kleineman menar att skadestånd 

                                            
126 Calissendorff, Vendor due diligence, s 124. 
127 Calissendorff, Vendor due diligence, s 120. Frågan kommer att behandlas mer ingående i avsnitt fyra. 
128 Wiklund, Advokats skadeståndsskyldighet, s 333. 
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utdöms på grund av den befogade tilliten som själva rättsregeln och att detta sedan en 
gång för alla tydliggjordes i NJA 2001 s 878. Vidare menar han att det som utmärker 
det utomobligatoriska skadeståndsansvaret för vilseledande information är tilliten.129 
Ingvarsson menar i sin tur att det i fråga om NJA 1987 s 692 är oklart om rätten sökt 
skapa ett kontraktsliknande förhållande (kvasikontraktuellt) för att kunna utdöma ska-
destånd i målet alternativt utdömt skadestånd utomkontraktuellt med grund i engelsk 
rätt och s.k.”duty of care” – som gäller emot alla i ledet, men inskränks inom ramarna 
för yrkesgrupper.130 Hellner uttrycker att HD:s motivering tyder på att ett vidsträckt 
ansvar för oaktsamhet föreligger för värderingsmän men säger samtidigt att helhetsbil-
den av motiveringen i övrigt ger ett intryck av att domstolen bedömt ansvaret som ut-
omobligatoriskt, gällande till förmån för tredje män i allmänhet.131 
 I NJA 2001 s 878 anger dock HD tydligt att: ”Tvisten gäller en ren förmögenhets-
skada i ett utomobligatoriskt förhållande” redan i inledningen av domskälen. Det torde 
åtminstone med hänsyn till det fallet vara fastlagt att utomobligatoriskt skadestånd för 
ren förmögenhetsskada kan utdömas. Grunden i Kone-fallet är dock enligt min mening 
inte uppenbart utomobligatorisk och bör därmed inte användas som stöd för ett sådant 
utfall i rättstillämpningen. Min uppfattning om att det inte är den befogade tilliten som 
ensam utgör rättsregeln kvarstår även den. HD synes beakta flera faktorer i sin culpa-
bedömning utöver den befogade tillitens förekomst oaktat att den eventuellt var avgö-
rande i det specifika fallet. Enligt min mening bör inte de nämnda fallen tolkas på så 
sätt att generella grunder för professionsansvar i stort kan utläsas. Fallen bör ha ett 
begränsat prejudikatvärde i fråga om tillämpning på liknande professioners ansvar. 
Detta gäller särskilt det särpräglade rådgivaruppdraget för advokat. Det går dock rim-
ligen att hämta viss ledning från hur bedömningarna är uppbyggda.  
 Bedömningar i fråga om en advokats ansvar bör ske in casu utifrån den specifika 
professionens allmänna standarder men även den aktuella rådgivningssituationen och 
eventuell ämnesspecifik specialistkompetens. Vid en due diligence torde ett ansvar likt 
det i NJA 1987 s 692 i regel vara för handen i förhållande till klients motpart. Vid en 
vendor due diligence är förhållandet mellan advokat och klients motpart mer oklart. I 
dessa fall har klientens motpart en något annorlunda ställning på grund av att advoka-
ten utför företagsbesiktningen på uppdrag av sin klient men klientens motpart (i vissa 
fall) även tar del av rapporten inför budgivning. Vidare på grund av användningen av 
release och reliance letters som avser att reglera ansvaret i förhållande till potentiella 
köpare (spekulanter) och den slutliga köparen. Det går enligt min mening att ifråga-
sätta huruvida klientens motpart vid en vendor due diligence verkligen är att anse som 
                                            
129 Kleineman, Om den befogade tillitens skadeståndsrättsliga relevans, JT 2001/02 s 630 och 635,  
Calissendorff, Vendor due diligence, s 123. 
130 Torbjörn Ingvarsson, docent i civilrätt vid Uppsala universitet, 2013-07-18. Se också målet Hedley Byrne & 
Co Ltd v Heller & Partners Ltd.  
131 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s 76 f.  
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tredje man och om utomobligatoriskt ansvar i allmänhet verkligen är för handen.132 
Särskilt i de fall release och reliance letters används.  
 

3.2.4 Betydelsen av release och reliance letters 
 
Det release letter som vanligen utges till potentiella budgivare brukar särskilt uttrycka 
att inget ansvar åtas av advokatbyrån och att ingen kontrakts-, parts- eller annan rätts-
lig relation uppstår mellan advokatbyrån och mottagaren av rapporten. Enligt Ca-
lissendorff torde i dessa fall anspråk inte i några som helst fall kunna vinna framgång 
om intressenten inte köper målbolaget.133 Det sistnämnda synes rimligt så till vida att 
det bör vara svårt att visa på skada annars, men torde inte kunna anses vara en generell 
presumtion. Det synes dock oklart huruvida en sådan skrivning får rättslig verkan eller 
inte i fråga om partsrelationen.  
 Även mot bakgrund av NJA 1987 s 692 och NJA 2001 s 878 borde det vara svårt 
att grunda skadeståndsansvar i dessa situationer då ett release letter i sig syftar till att 
befria uppdragstagaren från ansvar och detta uttrycks klart och tydligt i brevet. Någon 
befogad tillit till rapporten kan således inte hävdas. En annan sak är huruvida det är 
rimligt att ålägga en advokatbyrå ansvar på detta tidiga stadium, när det finns flera 
potentiella budgivare. Skadeståndsbeloppet kan komma att bli mycket betungande. 
Enligt min mening är det dock, rent rättsligt, svårt att helt utesluta ett sådant scenario. 
 Vid utgivandet av reliance letter innan förvärvet genomförs åtar sig advokatbyrån i 
regel ett visst ansvar. Det torde då vara ostridigt att skadeståndsansvar ska kunna utgå 
då det är själva syftet med brevet. Det är även rimligt att visst ansvar accepteras i för-
hållande till den slutliga köparen om denne ska ta del av rapporten och således troligt-
vis använda den till viss del som grund för sitt beslut. Troligtvis skulle inte många fö-
retag heller genomföra ett förvärv utan en sådan säkerhet, åtminstone inte förrän de 
företagit en egen företagsbesiktning. I det fall ett reliance letter utfärdats torde ansvaret 
enligt min mening i regel vara inomobligatoriskt trots att det ofta anges i dessa att det 
inte uppstår någon parts- eller kontraktsrelation på grund av avtalet. Skulle ett rådgi-
varansvar aktualiseras även i förhållande till klientens motpart skulle en lojalitets- och 
intressekonflikt uppstå. Rimligen är det därför advokatbyråer vid användning av såd-
ana är måna om att uttrycka att en partsrelation inte föreligger i dessa. Troligen ses 
dock inte en advokat som rådgivare i förhållande till motparten. Med det sagt är det 
enligt min mening inte rätt att därmed anta att någon inomobligatorisk skyldighet inte 
kan uppkomma. Det torde ändå vara möjligt. Då rimligen med utgångspunkt i en an-
nan aktsamhetsstandard förslagsvis baserad på de regler i VRGA som diskuterats om 

                                            
132 Jfr Calissendorffs åsikt. 
133 Calissendorff, Vendor due diligence, s 114. 
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en advokats förhållande till klients motpart. Grunden för det är att ett reliance letter i 
regel är utformat som en bekräftelse som båda parter skriver under och att innehållet 
anger att visst ansvar vid vårdslöshet accepteras.134 Det synes således i dessa fall vara 
fråga om ett avtal som innehåller en ensidig förpliktelse i form av ett åtagande.135 
Rättshandlingar utväxlas. Ett rättsförhållande mellan parterna uppstår så. Det talar för 
att det egentligen handlar om ett inomobligatoriskt ansvar. Skrivningen om att ingen 
kontraktsrelation föreligger torde således inte ha den verkan att den i allmänhet föran-
leder utomobligatoriskt ansvar. Min uppfattning, utifrån den litteratur som finns, är att 
det i regel används reliance letters vid en vendor due diligence. Därför är det inte rätt-
visande att säga att utomobligatoriskt ansvar i allmänhet är aktuellt vid en vendor due 
diligence. Detta dock sagt med reservation för att reliance letters kan utformas på olika 
sätt och det går således inte att fastslå att de alltid skulle komma att bedömas på 
samma sätt. 
 

3.2.5 Ansvarsgrunder 
 
Den situation som skulle kunna aktualisera att ett sådant skadeståndsanspråk upp-
kommer torde vara i det fall då en risk som borde angetts inte anges i rapporten och 
detta efter förvärvet leder till ren förmögenhetsskada för köparen. Om risken inte iden-
tifierats i det tillhandahållna materialet och därmed inte omnämns i rapporten torde det 
vara möjligt att rikta anspråk mot advokatbyrån med metodansvaret eller möjligen den 
pedagogiska plikten som grund. Om information uttrycks så otydligt att mottagaren 
inte förstår den och detta leder till skada kan den pedagogiska plikten utgöra en an-
svarsgrund.  
 En intressant fråga, som möjligtvis ligger utanför uppsatsens ram, är huruvida an-
språk även skulle kunna riktas mot säljaren i dessa fall, beroende på huruvida kun-
skapen kan tillräknas bolaget eller inte. Om det är fråga om en uppenbar risk som för-
bisetts torde eventuellt även säljaren kunna hållas ansvarig. Detta gäller t.ex. om bola-
get är part i en pågående tvist, som borde kunna betraktas som en risk säljbolagets led-
ning själva borde vara medvetna om. Möjligen kan även svekparagrafen 30 § AvtL 
diskuteras i en sådan situation.  Om det istället är fråga om en legal risk som är svår att 
identifiera för en lekman, så bör säljaren i regel vara utesluten från ansvar, oaktat till-
räknad eller faktisk kunskap. Det bör även ställas högre aktsamhetskrav på rådgivaren 
i dessa fall.  
 Det är även här intressant att fundera över vad som gäller om en risk identifieras 
vid företagsbesiktning och klienten inte vill ange den i rapporten. En advokat har en 

                                            
134 Sevenius, Due diligence, s 112 och 584 ff.  
135 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s 31 och s 53 f. 
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skyldighet att redovisa det som framkommit i dennes uppdrag och inte försköna upp-
gifter, enligt god advokatsed. Det verkar orimligt att det skulle vara fritt fram för ad-
vokater att dölja risker även om det ligger i klientens intresse rent ekonomiskt. Det 
finns dock inga rättsregler som ålägger rådgivaren någon skyldighet. Ur yrkesetisk 
ståndpunkt bör det dock inte vara acceptabelt att dölja risker som identifierats. Frågan 
borde dock aldrig ställas på sin spets eftersom att om en klient insisterar på det bör den 
anlitade advokaten avsäga sig uppdraget istället för att dölja dem.  
 Ett annat scenario skulle vara om klienten med avsikt döljer information för advo-
katen (t.ex. en tvist eller ett för verksamhetens värde kritiskt avtal) och detta sedan 
leder till skada för köparen. Då advokaten i regel åtagit sig ansvar i förhållande till 
denne, i och för sig avgränsat, är det rimligen denne om någon som får stå för skadan 
men kan i dessa fall rimligtvis använda regressrätt gentemot sin klient. 
 I praktiken kommer dock köparen rimligen att rikta skadeståndsanspråk endast 
mot den ena eller den andra parten så en situation där ”dubbelt ansvar” skulle aktuali-
seras är inte sannolik. Mycket sannolikt kommer ett skadeståndsanspråk bli aktuellt 
utifrån vilseledande eller utebliven information i vendor due diligence-rapporten och 
då riktas mot rådgivaren med grund i det reliance letter som utfärdats.  
 Det är svårt att analysera vendor due diligence-förfarandet på ett mer utförligt och 
nyanserat sätt då det är ett så pass nytt och fortfarande relativt ovanligt verktyg med 
andra partskonstellationer än de traditionella. Mig veterligen finns inte någon mini-
mistandard som fått tillräcklig fasthet i näringslivet om vad en sådan rapport bör ange 
och vad som i processen bör granskas och anmärkas som risk (jfr due diligence-
förfarandet där man kommit något längre). En branschstandard för vendor due di-
ligence-uppdrag kan nog inte heller förväntas etableras inom någon snar framtid. Detta 
också delvis på grund av att det synes finnas en tendens att försöka undvika ett eventu-
ellt ansvar förknippad med en vendor due diligence, genom att begagna sig av diverse 
omskrivningar av uppdraget. Såsom ”legal översikt” eller ”en rättslig översikt”. Det 
kan tyckas som att avtalen i dessa fall utformas såsom att dölja rättsförhållandets verk-
liga karaktär.136 Det som verkar förbises i dessa fall är att begreppet som undviks inte 
har någon direkt rättslig innebörd eller fastställd ansvarsbedömning i svensk rätt. En 
domstol kommer i sin bedömning, med största sannolikhet, tillämpa avtalstolkning för 
att bestämma den gemensamma partsviljan. Det torde ge samma bedömning, oaktat 
man väljer att kalla ett uppdrag för vendor due diligence eller ”legal översikt”.  
 

                                            
136 Jfr Adlercreutz, Avtalsrätt I, s 252 f och Lehrberg, Avtalstolkning, s 40 f. 
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4 Friskrivningar  
 

4.1 Syfte och funktion, särskilt om ansvarsfriskrivningar 
 
Det finns olika typer av friskrivningar, anpassade efter särskilda situationer och som 
har olika funktioner. Det kan inledningsvis konstateras att det inte finns någon regle-
ring för en advokats möjlighet att friskriva sig från ansvar. Vidare handlar merparten 
av litteraturen rörande friskrivningar om friskrivningsklausuler i standardavtal och 
avtal om köp av lös egendom. Principerna för den senare formen är tillämplig i aktie-
förvärvssituationer, då aktier är att klassa som lös egendom och köplagens regler i re-
gel torde vara tillämpliga.137 Frågan om aktieköp ska bedömas enligt skuldebrevslagen 
eller KöpL är inte helt klarlagd även om det mesta talar för att KöpL är tillämplig. Det 
är värt att notera att man i förarbetena påpekat att lagen är utformad efter ”objekt som 
fysiskt sett är lös egendom” och skulle ett objekt ha speciell karaktär, kan avsteg från 
KöpL göras om dess reglering inte bedöms ändamålsenlig.138 Detta gäller dock endast 
i förhållandet säljare – köpare vid ett företagsförvärv. Rådgivarens friskrivningar tol-
kas rimligen annorlunda då denne inte är part i förvärvet av aktierna. 
 Friskrivningar som syftar till att befria en part från skadeståndsansvar benämns i 
regel ”ansvarsfriskrivningar”. Ansvarsfriskrivningar kan vara direkta eller indirekta, 
totala eller begränsade.139 Direkta friskrivningar skrivs ut klart och tydligt. De indi-
rekta handlar i regel om detaljerade uppdragsbeskrivningar och ändamålsbeskrivning-
ar, som i sin tur kan verka ansvarsbefriande.140 Totala friskrivningar syftar till att be-
fria uppdragstagaren från allt ansvar. Begränsade friskrivningar eller ansvarsbegräns-
ningar utesluter endast vissa typer av påföljder såsom skadestånd eller inskränkta för-
utsättningar för skadestånd, såsom att ersättning ska utgå endast vid indirekt skada och 
för ren förmögenhetsskada. De senare kan även innehålla eller bestå av beloppsbe-
gränsningar.  
 

Den begreppsmässiga åtskillnaden mellan friskrivningar och begränsningar som ibland används 
gör enligt min mening det tydligare vad det är man åsyftar. En sådan åtskillnad mellan å ena sidan 
ansvarsfriskrivningar (vars syfte är att eliminera allt ansvar den skadelidande annars varit berätti-
gad till) och å andra sidan ansvarsbegränsningar (vars syfte är att begränsa ansvaret) kommer där-
för i det följande att användas. 

 

                                            
137 Prop. 1988/89:76 s 61. 
138 A st. 
139 Se t.ex. Jahnson, Vad är oskäligt? -en analys av 36 § avtalslagen, s 89 f. 
140 Se t.ex. NJA 2001 s 878. 
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Det främsta syftet med friskrivningsklausuler är att åstadkomma en riskförskjutning 
mellan parterna i förhållande till vad som annars skulle ha gällt, främst enligt disposi-
tiv rätt.141 Detta torde vara en viktig mekanism för en väl fungerande marknadseko-
nomi. En viktig utgångspunkt är dock att det i regel inte går att friskriva sig från an-
svar för grov vårdslöshet eller uppsåt. 142 Åtminstone inte vid personskada.143 Det går 
dock att nyansera ansvarsfrågan något med hänvisning till framförallt kanalisering. 
Kanalisering har dock störst bäring i fråga om friskrivningar i utomobligatoriska för-
hållanden men kan även ha inverkan på kontraktsrättsliga förhållanden om den skade-
lidande parten är skyddad på annat sätt. Genom försäkring eller annan ersättningsmöj-
lighet kan den part som enklast kan bära den ekonomiska skadan ådömas att göra 
det.144 I litteraturen har dock principen om att det inte går att friskriva sig från grov 
vårdslöshet och uppsåt ansetts gälla rent generellt.145  

Oaktat det skulle vara möjligt eller inte att friskriva sig från grov vårdslöshet, är 
det vanligt att fråga uppkommer om vad grov vårdslöshet innebär. Detta då en gräns-
dragning i regel behöver göras om friskrivningen gäller (vanlig) vårdslöshet. Frågan 
aktualiseras i fall en part t.ex. begagnar sig av en ansvarsfriskrivning som gäller” föru-
tom i fall av grov vårdslöshet”, dvs. part skriver bort ansvar för vårdslös rådgivning. 
Den typen av friskrivningar förekommer ibland i villkoren i uppdragsavtal. Fråga är 
om dessa ska anses giltiga samt hur gränsen mellan grov vårdslöshet och vårdslöshet 
ska dras. HD har definierat grov culpa som ”kvalificerad avvikelse från normal akt-
samhet”. Begreppet torde dock inte kunna ges en enhetlig bedömningsstandard på alla 
områden.146  

Det kan starkt ifrågasättas om det skulle vara rimligt för en advokat att friskriva 
sig från ansvar för någon form av vårdslöshet även om det genom användandet av för-
säkringar (kanalisering) skulle bedömas vara enklare för dennes klient att bära skadan. 
Detta med hänsyn till kunskapsobalansen i förhållandet advokat och klient som vanli-
gen föreligger inom ramen för uppdraget, vidare på grund av att förtroendet dem emel-
lan skulle skadas. Det synes inte heller yrkesetiskt försvarbart med tanke på advokaters 
särskilda ställning i samhället.147 Detta egentligen oberoende av vilken typ av juridiskt 
uppdrag det gäller. Enligt min mening bör således inte sådana omfattande friskriv-
ningar från ansvar begagnas vid advokatuppdrag över huvud taget och gör de det bör 

                                            
141 Lundmark, Friskrivningsklausulers giltighet och räckvidd, s 15. 
142 I skälen till MD 1975:24 uttrycks att ”det är en tvingande rättsprincip att näringsidkaren aldrig kan friskriva 
sig från grov oaktsamhet”. Som stöd för detta hänvisas även vidare till bl.a. prop. 1994/95:17 s 65. 
143 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s 92.  
144 Hellner, Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt, s 242, Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s 92. 
145 Principen kommer till uttryck första gången i MD 1975:24 och har även kommit till uttryck i prop. 
1994/95:17. 
146 NJA 1992 s 130. 
147 VRGA 1. 
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de inte anses skäliga utan lämnas utan avseende vid en rättslig bedömning, enligt före-
gående diskussion. Det bör dock vara rimligt att använda sig av ansvarsbegränsningar 
för att fördela risken.  
 Som utgångspunkt är alltså friskrivningar ett effektivt och nyttigt verktyg för att 
utjämna risker i avtalsförhållanden. Friskrivningar kan dock i okontrollerad form få 
motsatt effekt. Därmed behöver friskrivningar i många fall begränsas i den mån de 
oskäligt missgynnar en part. Således är inställningen till långtgående friskrivningar 
generellt skeptisk. Främst är det uppenbart i konsumentförhållanden men liknande re-
sonemang torde också gå att applicera på kommersiella förhållanden där obalans rå-
der.148 Det är viktigt att ha i åtanke att de tolkningsprinciper ur praxis och doktrin som 
anses gälla för friskrivningar i regel gäller rena konsument- och kommersiella förhål-
landen. De är rimligen inte direkt tillämpliga på en advokats ansvarsfriskrivningar. 
Detta även om ledning i fråga om vissa omständigheter som kan beaktas vid tolkning 
möjligen kan hämtas från dessa förhållanden. Det gäller balansen mellan parternas 
åtagande som helhet och i viss mån även parternas ansvarsförsäkringar.149 Riskavväg-
ningen torde dock bli en annan, på grund av den säregna relationen mellan advokat 
och klient som är ett immateriellt uppdragsförhållande och som utgår från ett särskilt 
professionsansvar. Det bör dock vara möjligt att inom ramen för bedömningen beakta 
att klienten är ett företag och inte en privatperson. Olika klienter kan dock ha olika 
mycket kunskap i fråga om transaktionsjuridik och tillhörande risker.  
 

4.2 Tolkning av friskrivningsklausuler 
 
Friskrivningsklausuler tolkas generellt restriktivt mot den part som avfattat eller stöder 
sig på klausulen, vilket har sagts vara ett utslag av oklarhetsregeln.150 Oklarhetsregeln 
är en erkänd avtalstolkningsprincip som i korthet innebär att den part som avfattat ett 
villkor som innebär oklarhet vid tolkning får stå risken, villkoret tolkas då till dennes 
nackdel. Regeln torde dock främst ha bäring i fråga om standardvillkor och allmänt 
ensidigt avfattade villkor. De klausuler som vanligtvis blir föremål för tolkning är 
långtgående i fråga om skadeståndsansvar och/eller andra påföljder som annars hade 
ålegat part enligt dispositiv rätt.151  Praxis i fråga om friskrivningar visar att domsto-
larna generellt varit negativa till friskrivningar som är långtgående och otydliga.152 Det 
gäller dock i regel för konsumenter. I kommersiella förhållanden bör klausulerna tol-
kas mot bakgrund av avtalssituationen som helhet i och med att en ojämn riskfördel-
                                            
148 Se Hedwall, Tolkning av kommersiella avtal, s 177. Där finns även vidare hänvisningar till annan litteratur. 
149 Bernitz, Standardavtalsrätt, s 103. 
150 A a s 101 f, Hedwall, Tolkning av kommersiella avtal, s 177. 
151 Bernitz, Standardavtalsrätt, s 102. 
152 T.ex. NJA 1983 s 808. 
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ning kan vara motiverad i vissa situationer.153 Det kan vara så att en obalans i affärs-
förhållanden är motiverade i många fall.154 Praxis på området har vidare givit uttryck 
för ett krav på att friskrivningarna ska vara klart och tydligt formulerade för att ha bä-
ring vid en tvist och att en friskrivning från allt ansvar inte torde ha någon verkan.155 
Nu är dock en advokats förhållande till sin klient varken ett konsumentförhållande el-
ler ett rent kommersiellt förhållande i civilrättslig mening utan uppdragsförhållandet är 
en immateriell tjänst. Immateriella tjänster kännetecknas av att de är intellektuella och 
alltså inte materiella och utförs av bl.a. advokater, revisorer, mäklare.156 Advokaters 
företagsbesiktningsuppdrag torde klassas som immateriella uppdragsavtal. Det är dock 
oklart hur tolkningar av friskrivningar i dessa ska göras. Rimligtvis går det inte heller 
här att säga att alla friskrivningar i immateriella uppdragsavtal ska tolkas enligt samma 
principer utan rimligen bör även här tas hänsyn till den rättsliga relationens karaktär 
men framförallt advokatens särskilda ställning i samhället.  
 

4.3 Verkningar  
 
Friskrivningar kan vara generella och omfatta alla former av ansvar.157 Aktuella verk-
ningarna av en friskrivning är att ansvarsklausulen i ett avtal borttolkas helt eller fast-
ställs innehållsmässigt (befinns giltig) men kan då vid oskälighet jämkas eller lämnas 
utan avseende i enlighet med 36 § AvtL.158  
 Ansvarsklausuler i avtal är som utgångspunkt giltiga utifrån principen om avtals-
friheten och vanligen görs en skälighetstolkning av klausulen i fråga.159 Klausulen ris-
kerar då att lämnas utan avseende eller jämkas enligt 36 §. Om ena parten enklare kan 
ersätta skadan, genom t.ex. försäkring (kanalisering) kan rimligen detta beaktas vid 
skälighetstolkning av friskrivningsklausuler. 
 

4.4 Advokats möjlighet att använda ansvarsfriskrivningar 
 
Rättsvetare har i litteratur av äldre dags dato uttryckt en stark skepsis emot advokaters 
användning av friskrivningar. Vinding Kruse har uttryckt att ansvarsfriskrivningar av 
advokater i de flesta fall torde strida mot god advokatsed i fall de är relaterade till juri-
disk sakkunskap, och att de skadar förtroendeförhållandet mellan advokat och klient 
                                            
153 Hedwall, Tolkning av kommersiella avtal, s 177. 
154 A st.  
155 Bernitz, Standardavtalsrätt, s 102. 
156 Hesser, Immateriella tjänster, s 20. 
157 Lundmark, Friskrivningsklausulers giltighet och räckvidd, s 37 f. 
158 Hedwall, Tolkning av kommersiella avtal, s 177, Adlercreutz Avtalsrätt I, s 300. 
159 Bengtsson m fl, Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden, s 133. 
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generellt.160 Wiklund har uttryckt att det bör föreligga ”exceptionella omständigheter” 
för att en advokat ska kunna friskriva sig från ansvar och att det är viktigt för anseen-
det hos yrkeskåren att inte lämna uppenbara misstag sanktionsfria.161 Kleineman är 
skeptisk till allmänt hållna friskrivningar som begagnas av professionsutövare och 
menar att det i regel vore oskäligt att söka friskriva sig från skyldigheter som åligger 
en advokat enligt god advokatsed.162  Heuman har uttryckt att en friskrivning skulle 
kunna tänkas strida mot den tillitsprincip som är för handen utifrån professionsansva-
ret.163 Han menar vidare att detta inte ska tolkas som att kategoriska råd alltid bör ges, 
utan en advokat bör i de fall denne är osäker på informationen, istället ge en nyanserad 
riskbeskrivning till klienten, där eventuella osäkerhetsmoment belyses. Det bör även 
vid extremt komplicerade rättsfrågor vara möjligt för en advokat att använda sig av 
preciserade friskrivningar.164 En god utgångspunkt är att advokater inte bör kunna fri-
skriva sig från allt ansvar. Särskilt orimligt vore det ifråga om friskrivning angående 
metoden som är helt grundläggande för juridiska tjänster. Rimligen inte heller från vad 
som gäller enligt god advokatsed enligt ovanstående. Detta även då god advokatsed 
inte ska vara avgörande för det civilrättsliga ansvaret utan endast agera som ledning i 
en ansvarsbedömning i vissa fall, så kan den möjligen vara av större vikt ifråga om 
friskrivningsklausulers giltighet och skälighet. Det bör dock påpekas att uppdelningen 
i friskrivningar och ansvarsbegränsningar inte synes användas i den refererade littera-
turen på det sätt som valts att göra i uppsatsen. 
 Det har länge varit omdiskuterat huruvida ansvarsbegränsningar i avtal skulle vara 
att anse som stridande mot god advokatsed. Ett uttalade från 1996 av advokatsamfun-
det fastslog dock att så inte var fallet, så länge de inte är oskäliga.165 
 Någon lagreglering finns dock inte på området och litteraturen är av äldre dags 
dato. De rättsvetare som berört ämnet tycks dock ha behandlat giltigheten och skälig-
heten av advokaters friskrivningar mot bakgrund av god advokatsed och advokatens 
särskilda ställning i samhället. Detta istället för att dra paralleller till tolkning av frisk-
rivningsklausuler i konsument- och kommersiella förhållanden, vilket är rimligt. 
 Såsom tidigare påpekats i uppsatsen är dock god advokatsed ingen reglering med 
civilrättslig verkan utan torde endast kunna användas som vägledning i vissa fall. God 
sed kan t.ex. som tidigare angivits möjligen kunna ge vägledning vid en culpabedöm-
ning i fråga om en advokats ansvar. Likaså torde det vid tolkning av en advokats an-
svarsfriskrivningar gå bra att hämta vägledning i god sed även om den inte nödvän-

                                            
160 Vinding Kruse, Advokatansvaret, s 123 f. 
161 Wiklund, God advokatsed, s 341. 
162 Kleineman, Tekniska konsulters skadeståndsansvar för vilseledande information, JT 1994/95, s 702 f. 
163 Heuman, Advokatens rättsutredningar, s 31. 
164 A st.  
165 http://www.advokatsamfundet.se/Documents/Advokatsamfundet_sv/Vägledande%20uttalanden/78898_20061
009103203.pdf 



 

 53 

digtvis blir avgörande. Åtminstone i den mån den yrkesetiska standarden kan anses 
inkorporerad i det civilrättsliga förhållandet. 
 

4.5 Ansvarsfriskrivningar vid en due diligence 
 

4.5.1 Friskrivningar och ansvarsbegränsningar i uppdragsavtalet  
 
Uppdragsbrevet är i regel utformat som en bekräftelse och kan således även benämnas 
uppdragsavtal. Friskrivningar i uppdragsbrevet om sådant upprättas är vanligtvis mer 
generellt hållna än de som förekommer i rapporten. Exempelvis "vår rådgivning om-
fattar endast förhållanden enligt svensk lag”. Detta på grund av att det kan vara svårt 
att inledningsvis veta vad som i detalj ska komma att granskas i undersökningen.  
 Att sedan, så noga som möjligt, precisera uppdragets omfattning och förutsätt-
ningar torde vara en effektiv och giltig ansvarsbegränsning.166  
 När det förekommer mer detaljerade ansvarsbegränsningar i dessa avtal torde de 
åtminstone på den grunden som utgångspunkt anses godtagbara. Detta så länge de inte 
är uppenbart oskäliga och skapar en alltför skev riskfördelning. Uppdragstagaren har 
då fått möjlighet att själv se om tolkningen av uppdraget är rimlig och vad som efter-
sökts.  Är något i brevet oklart finns alltid utrymme för omförhandling i fråga om t.ex. 
avgränsning, friskrivningar och beloppsbegränsningar. 
 

4.5.2 Avsaknad av uppdragsbrev 
 
Om inget särskilt uppdragsbrev upprättats hänvisas istället ofta till att advokatbyråns 
allmänna villkor ska gälla, detta explicit eller implicit. En advokatbyrås allmänna vill-
kor är ensidigt bestämda, vilket ytterligare ökar risken för en obalans i uppdragsförhål-
landen till nackdel för klienten.167 Faktum är att flertalet advokatbyråer ofta hänvisar 
just till deras allmänna villkor i ansvarsfrågan inför ett företagsbesiktningsuppdrag i 
det inledande skedet istället för att upprätta ett uppdragsbrev.168 Klienten har i teorin 
möjlighet att omförhandla dessa villkor men fråga är om det verkligen bör ligga på 
klienten att ta det initiativet, då de eventuellt inte är insatta i vad som är sedvanligt 
bruk vid liknande uppdrag utan riskerar att gå med på vad helst byrån föreslår, såsom 
deras allmänna villkor. En advokatbyrås allmänna villkor finns i regel att tillgå via 
deras hemsida och ansvarsbegränsningarna verkar variera i omfattning. Det är rimligen 

                                            
166 Vinding Kruse, Advokatansvaret, s 126, Sevenius, Due diligence, s 210. 
167 Lundmark, Friskrivningsklausulers giltighet och räckvidd, s 16. 
168 Informellt samtal med två delägare för två större affärsjuridiska byråer i Stockholm.  
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på grund av att olika verksamheter hanterar olika stora transaktioner och risker. Med 
det inte sagt att en mindre byrå inte kan komma att hantera en större transaktion då och 
då och en större byrå mindre transaktioner.   
 Det är enligt min mening därför rimligt att advokatbyrån anpassar ansvarsrelate-
rade villkor till varje specifikt uppdrag, särskilt vid due diligence-uppdrag vilka är sä-
regna juridiska uppdrag med oklara rättsföljder. Detta bör upprätthålla förtroendeför-
hållandet mellan klient och advokat.  

De allmänna villkoren kommer ändå att finnas i ”grunden” och gälla övrig rådgiv-
ning. Både för advokatbyrån och klientens skull torde det alltså vara fördelaktigt om 
det i fråga om det för företagsbesiktningen utfärdas specifika ansvarsbegränsningar 
och eventuella beloppstak särskilt avpassade för varje enskilt företagsbesiktningsupp-
drag. Det är rimligt att de sätts i förhållande till transaktionens storlek snarare än till 
arvodet i de flesta fall. Speciellt då det handlar om mycket omfattande belopp. Doku-
mentationen bör vidare utformas som en bekräftelse. Då skulle ansvaret bli tydligare. 
Ett annat skäl som är värt att beakta är att en advokatbyrås allmänna villkor troligen är 
att se som standardvillkor.169 Tolkningen av dessa görs då något annorlunda än de som 
gäller förhandlade avtal med en konstaterad gemensam partsvilja. I dessa fall får man 
utgå från objektiva tolkningsregler (jfr subjektiv partsvilja).170 Vidare tolkas friskriv-
ningsklausuler och liknande betungande klausuler som huvudprincip till nackdel för 
den som avfattat den i standardavtal eftersom de är ensidigt upprättade.171 Det anses 
också vara en vedertagen regel att vad som överenskommits mellan parterna har före-
träde framför standardvillkor.172 Därför är det fördelaktigt att använda sig av upp-
dragsbrev för reglering av advokatens ansvar vid en företagsbesiktning och i dessa 
avfatta en skälig beloppsbegränsning. Detta istället för att låta de allmänna villkoren 
gälla företagsbesiktningen.  
 

4.5.3 Friskrivningar och ansvarsbegränsningar i due diligence-rapporten  
 
Friskrivningar- och begränsningar som görs i due diligence-rapporten är i regel mer 
detaljerade än de som angetts i ett eventuellt uppdragsbrev. Dessa kan vara formule-
rade som att "vi har bara granskat det material vi fått", "vi har inte utrett och uttalar oss 
inte om skatterättsliga frågor", "vi har inte gjort några kommersiella bedömningar", 
etcetera. Det handlar då främst om att förtydliga hur uppdraget har avgränsats och vad 
man inte granskat och således inte åtar sig ansvar för. Man vet i regel mer om uppdra-
get och avgränsningarna när man väl ska påbörja uppdraget och därför är det inte 
                                            
169 Lundmark, Friskrivningsklausulers giltighet och räckvidd, s 90 ff. 
170 Hedwall, Tolkning av kommersiella avtal, s 84. 
171 Bernitz, Standardavtalsrätt, s 101. 
172 Hedwall, Tolkning av kommersiella avtal, s 86. 
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ändamålsenligt att precisera alla ansvarsbegränsningar i en inledande uppdragsbekräf-
telse. Ibland händer dock att uppdraget diskuteras noga redan från start när klienten 
t.ex. väljer mellan olika advokatbyråer och man anger kostnadsuppskattning och av-
gränsningar i ett inledande uppdragsbrev. I det fallet kan friskrivningarna vara detalje-
rade redan från början och i princip bara återupprepas i rapporten. Oavsett så bör de 
finnas även i rapporten, om den skulle komma att läsas av någon annan än klienten. 
 I fråga om giltigheten av dessa skrivningar kan först sägas att det är vanligt att 
ange att uppdraget rör legal företagsbesiktning och att undersökningen inte omfattar 
t.ex. finansiella frågor, skattefrågor, miljöfrågor eller tekniska frågor. Det verkar stå en 
advokat fritt att friskriva sig från övriga frågor än den legala aspekten där dennes spe-
cialistkunskap efterfrågats om det klargjorts av advokaten att dessa frågor behöver 
undersökas av annan expert.173 Liknande skrivningar torde i regel vara giltiga. 

Förutsättningar för uppdraget beskrivs ofta genom en upprepad uppdragsbeskriv-
ning innehållande vad som avsetts undersökas, var det utförs, eventuella intervjuper-
soner, när uppdraget påbörjas och avses avslutas. Dessa är i regel ansvarsbefriande, 
åtminstone om förutsättningarna även angivits i ett inledande uppdragsavtal. 

 Informationens kvalitet, hantering och säkerställande innehåller ofta en begräns-
ning som anger att uppdragstagaren förlitat sig på information som angetts av upp-
dragsgivaren och att advokatbyrån inte har ansvar för felaktiga uppgifter.174 Det torde 
vara skäligt att på det sättet friskriva sig utan att rådgivaren ska närmare behöva un-
dersöka dessa uppgifter.175 Möjligen kan uppgifter som är enkla att undersöka, såsom 
relevanta uppgifter hos bolagsverket, ändå vara nödvändiga att undersöka.  

I fråga om jurisdiktion är det vanligt att avgränsning görs till svensk rätt och att 
advokatbyrån inte svarar för eventuella verkningar på grund av utländsk rätt. Det är 
oklart om denna skrivning är giltig eller inte, men verkar enligt min mening rimlig, 
åtminstone då det rör svenska bolag eller advokaten i ett inledande uppdragsbrev ut-
tryckt att det är endast svensk rätt som kommer att granskas trots att transaktionen är 
internationell.  

Rapporten anger även i regel antaganden om att alla kopior och granskade avtal 
antas vara äkta samt förutsätts undertecknade av behöriga personer, vilket som redan 
nämnts generellt är en godtagbar ansvarsbegränsning. 
 I det fall det gäller senare tillkomna villkor i form av friskrivningar och/eller an-
svarsbegräsningar, såsom att en lägre beloppsbegränsning anges i rapporten än vad 
som angavs i de generella villkoren eller de villkor som angavs i uppdragsbrevet är det 
tveksamt huruvida dessa är giltiga eller inte. Viktigt att påpeka är dock att allt beror på 

                                            
173 Se Heuman, Advokatens rättsutredningar, s 32. 
174 Sevenius, Företagsförvärv, s 210 och s 238 f. 
175 Wiklund, Advokats skadeståndsskyldighet, s 304. Wiklund menar att någon skyldighet för advokaten att 
undersöka av klienten angivna uppgifter inte finns.  
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vilken rättslig status rapporten kan sägas ha – den är en ensidigt utformad handling. 
Det går därmed också att argumentera för att sådana ansvarsbefriande villkor i rappor-
ten inte skulle vara giltiga över huvud taget. Då friskrivningar behandlats i litteraturen 
har de förekommit i avtalsform. 
 Om man ändå ser ansvarsbegränsningar i rapporten som giltiga behöver ändå be-
loppsbegränsningarna vara väl avvägda så de kan anses skäliga. Vidare torde en mer 
generellt utformad friskrivning i en rapport inte vara giltig. Grund för detta är att ad-
vokater anses inneha en särskild ställning i rättssamhället och det torde komma att 
skada förtroendet för advokatkåren om de kan friskriva sig från ansvar för ett uppdrag 
i förhållande till en klient. Det finns även utmärkta möjligheter att använda sig av indi-
rekta friskrivningar såsom precisering av uppdrag, syfte och ändamål. Även riskför-
delning och ekonomiska skäl spelar en roll i detta. Så även ansvarsförsäkringar, vilket 
kommer att behandlas i nästkommande avsnitt. 
 I förhållande till tredje man (t.ex. en långivare) bör man dock som advokat ha möj-
lighet att friskriva sig från ansvar vid en företagsbesiktning. Med hänsyn till att syftet 
med rapporten är att utgöra underlag för klientens värdering av transaktionen i fråga 
och inte rättsförhållandet med tredje man. Detta torde således kunna klargöras direkt i 
rapporten genom att ange att rapporten endast är avsedd för klienten och ingen annan, 
vilket är ett vanligt förfarande. Det kan dock vara fördelaktigt att använda sig av lik-
nande ansvarsbegränsning redan i uppdragsavtalet eller kompletterande överenskom-
melse, då rapporten de facto är en ensidig skrivelse och dess rättsverkningar oklara.176  
 I NJA 1987 s 692 ansågs ansvarsfriskrivningar gentemot annan än klienten god-
tagbara. I fallet uttalades att om förbehåll av sådant ansvar gjorts i intyget, skulle ska-
destånd inte utgå, trots vårdslöst förfarande av besiktningsmannen.177 Även om fallet 
rör en besiktningsman för fastigheter så kan eventuellt paralleller till giltigheten och 
användning av friskrivningar även för andra ”besiktningsmän” dras.  
 Friskrivningar gentemot tredje man är rimliga och bör anses godtagbara i dessa 
fall, då en due diligence-rapport ska utgöra underlag för köparen och inte typiskt sett 
användas gentemot tredje man för ingående av rättshandlingar.178 Problematiken tyd-
liggörs om man pekar på den situationen att om en bank inför ett beslut om eventuell 
finansiering ber om att få ta del av rapporten så skickas i regel alltid ett s.k. non-
reliance agreement ut dessförinnan. Detta även om friskrivning gjorts i rapporten.179 
Alternativt utfärdas en separat s.k. legal opinion.180 Ett sådant avtal är troligen  mer 
vattentätt än den ensidigt upprättade rapporten.  
 
                                            
176 Kleineman anser dock att en ensidig ansvarsfriskrivning i förhållande till tredje man är giltig. 
177 Rättsfallet har behandlats mer ingående i avsnitt 3.1.8. 
178 Jfr NJA 1987 s 692.  
179 Seminarium med Elisabet Nilsson, Associate på Baker & McKenzie Advokatbyrå 17/12-12. 
180 Seminarium med Elisabet Nilsson, Associate på Baker & McKenzie Advokatbyrå 17/12-12. 
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4.6 Sammanfattning 
 
Ansvarsfriskrivningar vid företagsbesiktningar kommer rimligen som utgångspunkt att 
tolkas till nackdel för advokatbyrån som är den part som avfattat villkoren samt har ett 
tydligt kunskapsövertag. Detta särskilt om skrivningarna finns i de allmänna villkoren 
som torde vara att betrakta som standardavtal. 
 Enligt min mening är det aldrig godtagbart för en verksam advokat att friskriva sig 
från metodansvar, särskilt inte på det aktuella området. Ett resultatansvar kan i regel 
inte komma i fråga, då det bör vara mycket ovanligt att en advokat utfärdar en garanti 
för resultatet eller kan åläggas ett sådant ansvar. Säkerligen aldrig om inte fråga är om 
traditionell juridisk rådgivning. Därmed torde omfattande ansvarsfriskrivningar inte 
vara giltiga vid due diligence-uppdrag.   

 En advokat kan dock använda sig av ansvarsbegränsningar i den mån de är 
skäligt utformade. Det är vanligt med ansvarsbegränsningar. Vanligen begränsas an-
svarsgrunder, påföljder och/eller skadeståndets omfattning genom beloppsbegräns-
ningar. Det synes vara godtagbart så länge det görs i skälig omfattning.  

Det finns inga särskilda regler i fråga om en advokats friskrivningsmöjligheter el-
ler om reglering av uppdragsavtal eller företagsbesiktningsrapporter. I den mån ingen 
reglering finns får en tolkning av klausulen företas. 181 Ansvarsfriskrivningarnas- och 
begränsningarnas verkan får således avgöras genom en tolkning av klausulerna i avta-
let eller rapporten. Klart är att långtgående friskrivningar troligtvis kommer att lämnas 
utan avseende eller jämkas med stöd av allmänna rättsprinciper eller 36 § AvtL, vid en 
eventuell tvist.182 Generella eller otydliga skrivningar som ger ett oskäligt utfall vid 
tillämpning jämkas i regel med stöd av 36 §.  

Undantag verkar kunna göras för friskrivningar som rör extremt komplicerade 
rättsfrågor och preciserade friskrivningar bör då godtas, men då för den särskilda rätts-
frågan inte uppdraget som helhet.183 Detta undantag blir dock inte aktuellt vid en före-
tagsbesiktning då rättsutredningar i regel inte företas. Det är ett metodansvar som 
framförallt är aktuellt vid en företagsbesiktning och det torde vara omöjligt för en ad-
vokat, inom vilket område som helst, att friskriva sig från sådant ansvar.  

Kersby förespråkar att man istället för att uttryckligen friskriva sig från visst inne-
håll ska man tydligt precisera vad som ska ingå i undersökningen i ett avtal (dvs. indi-
rekt).184 Det synes vara fördelaktigt ur en förtroendeaspekt. I det fall man använder 
den metoden blir det dock viktigt att precisera exakt vad som ska utföras i företagsbe-
siktningen och även fortlöpande ändra i avtalet om något tillkommer under arbetets 

                                            
181 Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s 91. 
182 Bernitz, Standardavtalsrätt, s 103. 
183 Heuman, Advokatens rättsutredningar, s 31. 
184 Kersby JT 97/98 s 159 f. 
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gång. Enligt min mening är det teoretiskt en god idé men inte i praktiken. Det synes 
inte vara rättsekonomiskt fördelaktigt att behöva reglera allt genom detaljerade be-
skrivningar av vad som ska undersökas i förväg. Risken är att ett sådant förfarande blir 
alltför tidsödslande och att avtalet blir för omfattande. Därför bör istället preciserade 
friskrivningar i rimlig omfattning kunna användas som komplement till en inledande 
beskrivning av ändamål och syfte med undersökningen. Att t.ex. friskriva sig från nå-
got som ligger utanför en advokats specialistområde bör anses vara godtagbart och 
applicerbart vid en företagsbesiktning. Att endast företa undersökningen utifrån 
svenska rättsförhållanden bör också anses rimligt i de fall detta klargörs av advokaten 
redan innan uppdraget utförs. Det är dock oklart om sådan skrivning är giltig om det 
ena bolaget är utländskt.  

Det är svårt att dra några säkra slutsatser men en bra utgångspunkt är att möjlig-
heten till ansvarsfriskrivningar bör vara relativt litet inom ramen för professionsansva-
ret. Det bör vara otillåtet inom en advokats specialistområde men tillåtas i större ut-
sträckning inom övriga områden. Ansvarsbegränsningar inom de tillåtna områdena 
kan fylla en viktig funktion och bör godtas så länge de inte är oskäliga. I dessa fall 
torde de inte minska förtroendet hos klienten eller allmänheten i stort utan fungera ef-
fektivt såsom riskfördelare. 

Friskrivningar i förhållande till tredje man bör i regel anses giltiga även i rappor-
ten på grund av att de typiskt sett inte avses användas av annan än klienten. Det är 
dock alltid bra att ha en ytterligare säkerhet genom att skriva in det redan i uppdrags-
brevet som utgör ett ömsesidigt avtal. Det är ytterst tveksamt om friskrivningar en en-
sidigt upprättad rapport av detta slag skulle befinnas giltiga vid en rättslig prövning. 

 

4.7 Ansvarsfriskrivningar vid en vendor due diligence 
 

4.7.1 Friskrivningar i uppdragsavtalet 
 
Om uppdragsavtal används så är det ett effektivt sätt för en advokat att begränsa sitt 
ansvar. Återigen främst genom att beskriva syfte och ändamål med uppdraget och sätta 
upp ramarna för dess omfattning. Som nämndes i avsnitt två kan en uppdragsbeskriv-
ning i stora drag vara utformad så att den anger vad som kommer att undersökas, vad 
som utelämnas vid undersökningen samt olika värdetrösklar. Det i sig kan ses som en 
dold friskrivning. Vad som sagts angående uppdragsavtal för en köparinitierad före-
tagsbesiktning bör i regel även gälla för uppdragsavtal inför en säljarinitierad. Skillna-
den kan tänkas ligga i huruvida rapporten endast är avsedd för säljaren (som är klien-
ten) eller även säljarens motpart. Mig veterligen används inte en annorlunda skrivning 
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i uppdragsavtalet till klienten utan ansvaret i förhållande till klientens motpart avses 
regleras i release- och reliance letters. 
 

4.7.2 Friskrivningar i vendor due diligence-rapporten 
 
Även dessa rapporter kan innehålla olika friskrivningar. I dessa är vanligt att regelrätta 
(allomfattande) friskrivningar förekommer. Särskilt om rapporten även är avsedd för 
klientens motpart. En vanlig ansvarsfriskrivning är att ansvar endast gäller gentemot 
klienten.185 En sådan friskrivning torde vara giltig gentemot tredje man mot bakgrund 
av föregående resonemang. Det hela kompliceras dock av att vendor due diligence-
förfarandet är annorlunda och partskonstellationen en annan. Uppdraget utförs ibland 
till viss mån i klientens motparts intresse, då rapporten avser utgöra underlag till beslu-
tet om att köpa målbolaget eller inte. Det är även, enligt min mening, oklart huruvida 
det går att se klientens motpart som en tredje man vid en vendor due diligence. Ca-
lissendorff anser att en sådan friskrivning tveklöst är giltig i förhållande till annan än 
klienten, och att advokatbyråer frivilligt kan välja att acceptera ansvar mot tredje man 
eller ej.186 Enligt min tolkning av texten inkluderar Calissendorffs resonemang om 
detta ansvar gentemot tredje man även klientens motpart. I dessa fall bör advokatbyrån 
dock vara noga med hur ansvaret preciseras och begränsas. Sevenius har uttryckt att 
det är vanligt att det inledningsvis inte accepteras något ansvar i förhållande till de 
tredje män (potentiella budgivare) som tar del av en vendor due diligence-rapport, vil-
ket tydligt brukar uttryckas i ett release letter. Vid köpets slutförande är det dock van-
ligt att ansvar i viss utsträckning accepteras i förhållande till den vinnande budgivaren, 
dvs. klientens motpart genom ett reliance letter.187 Det synes rimligt, med hänsyn till 
den balansgång en advokat behöver upprätthålla i fråga om lojalitet mot sin klient och 
samtidigt även bevara visst förtroende och ha en generell omsorgsplikt i förhållande 
till motparten, så även vid en vendor due diligence. 
 Friskrivningar i förhållande till tredje man, såsom banker eller andra låneinstitut 
står sig dock även då en budgivare står som slutlig motpart. Calissendorff har uttryckt 
åsikten att det är möjligt att helt friskriva sig från sådant ansvar, även genom en ensi-
digt utformad skrivelse i form av en rapport med hänsyn till tillitsprincipens natur.188 
Han grundar detta på att det i dessa fall inte bör finnas utrymme för en sådan avsedd 
befogad tillit och typisk användning såsom getts uttryck för i NJA 1987 s 692 eller 
NJA 2001 s 878 i det fall det klart uttrycks i rapporten att inget ansvar åtas i förhål-
lande till tredje man. Utifrån detta är det möjligt att friskrivningar i en företagsbesikt-
                                            
185 Calissendorff, Vendor due diligence, s 125. 
186 A st. 
187 Sevenius, Due diligence, s 111. 
188 Calissendorff, Vendor due diligence, s 126. 
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ningsrapport skulle vara giltiga gentemot tredje man. Det är nämligen ett standardför-
farande att advokatbyråerna inför förvärv utfärdar legal opinions till tredje män, t.ex. 
banker som ska agera långivare.189 En företagsbesiktningsrapport används inte typiskt 
sett, eller alls, som grund för t.ex. kreditgivning.  
 

4.7.3 Friskrivningar i release och reliance letters 
 
Vid en vendor due diligence är det, såsom även framgick i avsnitt 2.3.4 och 2.3.5, van-
ligt att använda sig av olika skrivelser som syftar till att befria advokatbyrån från an-
svar gentemot mottagaren. Skrivelserna anger i regel att ingen kontraktsrelation upp-
kommer mellan advokatbyrån och mottagaren av rapporten (köparkandidaten) samt att 
inget ansvar kan göras gällande mot advokatbyrån på grund av innehållet i den slutliga 
rapporten. I det fall en vendor due diligence-rapport används som underlag och till-
handahålls potentiella köpare om underlag är det möjligt att dessa är att betrakta som 
tredje man initialt och därför på grund av friskrivningar inte kan rikta anspråk mot ad-
vokatbyrån i fråga såsom hävdats av vissa författare. Syftet med skrivelserna är att 
skydda advokatbyrån från ekonomiska anspråk i det inledande skedet av förvärvspro-
cessen då det är flera potentiella budgivare aktiva i processen. Det är rimligt att ett så-
dant skydd eftersträvas ur en advokatbyrås perspektiv. Skrivningen är rimligen ver-
kansfull på det sättet att den föranleder att de potentiella budgivarna åtminstone upp-
fattar att ingen möjlighet finns för dem att rikta anspråk mot advokatbyrån. Sådant an-
svar kan dock enligt min mening inte helt säkert uteslutas. 
 Det reliance letter som senare utges, vid eller precis innan köpeavtalet underteck-
nas, ställs till den slutliga köparen, dvs. klientens reella motpart ålägger advokatbyrån 
ett visst ansvar för rapportens innehåll.  
 Det är oklart huruvida sådan friskrivning är giltig gentemot den slutliga köparen 
(klientens reella motpart), då denne vid en vendor due diligence inte enligt min me-
ning är att se som tredje man om denne står som slutlig köpare oaktat skrivningen 
”ingen kontraktsrelation uppkommer genom detta avtal”. Den vanligtvis använda 
skrivningen i reliance letter föranleder istället, enligt min mening, ett inomobligato-
riskt ansvar i förhållande till tillitsskrivningen. Det går inte att säga att det inte upp-
kommer en kontraktsrättslig förpliktelse på grund av att det skulle vara oförenligt med 
advokatens lojalitetsplikt mot sin klient och omklassificera kontraktsrättsrelationen på 
grund av det. Avtal bedöms enligt dess syfte och innehåll, inte vad man väljer att kalla 
det.  
 Den advokatetiska lojalitetsplikten bör enligt min mening inte vara ett hinder för 
ett vendor due diligence-förfarande.  
                                            
189 Kleineman, Om den befogade tillitens skadeståndsrättsliga relevans, JT 2001/02 s 632. 
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Fråga blir om en generell kontraktsrättslig lojalitetsplikt möjligen uppstår gentemot klientens motpart vid 
användningen av reliance letters, och detta skulle utgöra ett hinder. Om de skulle anses oförenliga blir slut-
satsen att förfarandet inte bör användas. Om de skulle anses förenliga blir fråga hur det kontraktuella ansva-
ret ser ut gentemot klientens motpart. Det är rimligen inget rådgivaransvar. 

 
 Oftast begränsas ansvaret till uppdragets omfattning och syfte (som med fördel 
klargjorts tydligt även i rapporten) i ett reliance letter.190 Det ansvar som accepteras är 
i regel ett ansvar för eventuell oaktsamhet i uppdragets utförande eller framställning i 
rapporten. En sådan avgränsning synes inte oskälig. Det går i regel inte att friskriva sig 
från grov oaktsamhet eller uppsåt såsom nämnts tidigare. Vidare har heller inte metod-
ansvaret eller den pedagogiska plikten inskränkts vid användning av liknande skriv-
ning. Sådan skrivning bör således anses giltig, också med hänsyn till att skrivelsen är 
utfärdad som en bekräftelse.  
 Exempel på vanliga skrivningar; ”[Advokatbyrån] ansvarar endast för skador som 
denne orsakat [bolaget] med genom vårdslöshet”, ” [Advokatbyrån] ansvarar för skada 
i samband med uppdragets utförande om och i den mån [bolaget] kan visa att skadan 
uppkommit på grund av [Advokatbyråns] vårdslöshet,”[Advokatbyrån] har inget an-
svar att ersätta indirekt eller skada eller följdskada”. 
 

4.8 Sammanfattning 
 
Det är tydligt att friskrivningar används i mycket stor utsträckning vid en vendor due 
diligence. Det är möjligen också mer motiverat då skadeståndsanspråk riskerar aktuali-
seras i förhållande till flera parter, åtminstone i teorin. Verktyget är också relativt nytt, 
används på olika sätt, och framstår därför som mer osäkert vad gäller eventuella rätts-
verkningar.  
 I fråga om friskrivningar i förhållande till klienten behöver egentligen inte lik-
nande friskrivningar användas som de vid en köparinitierad företagsbesiktning. Här 
kan istället de allmänna villkoren passa väl för att använda i det fall rapporten endast 
är till för klientens egen användning och inte också ska utges till motparten. 
 I förhållande till klientens motpart är friskrivningarna mer lika de som gäller i för-
hållande till tredje man, men inte identiska. I regel friskriver sig advokater i rapporter-
na från allt ansvar i förhållande till tredje man och detta bör i regel vara giltiga skriv-
ningar. I förhållande till klientens motpart som tar del av en vendor due diligence-
rapport och alltså ska använda den som åtminstone del i underlaget inför köp torde 
situationen vara en annan. Den bilden förstärks genom den frekventa användningen av 
release- och reliance letter som ska reglera ansvaret och skydda advokatbyrån från 

                                            
190 Sevenius, Due diligence, s 585. 
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skadeståndsanspråk. Dessa skrivelser gör dock enligt min mening rimligtvis att en in-
omobligatorisk relation uppstår. Skrivningarna i release letters som fritar advokatbyrån 
från allt ansvar är tveksamma och skrivningen om att ingen kontraktsrelation uppstår i 
reliance letters torde inte heller vara verkningsfull. Det bör dock vara rimligt att be-
gränsa ansvaret i ett reliance letter men då ska begränsningen som alltid vara skälig.  
 Användningen av release letters och reliance letters är en tydlig skillnad i jämfö-
relse med förfarandet vid en due diligence. Vid en sådan är det dock inte lika uppen-
bart nödvändigt att skydda sig emot skadeståndsanspråk i förhållande till klientens 
motpart, då sådana torde vara extremt ovanliga. Detta rimligen på grund av att eventu-
ella brister ofta reglerats mellan köparen och säljaren i aktieöverlåtelseavtalets garan-
tikatalog - säljaren får ofta lämna en garanti att företagsbesiktningen utförts korrekt 
och allt väsentligt material tillhandahållits. 
 I fråga om ansvar vid en vendor due diligence är relationen till klientens motpart 
inte heller utpräglat utomobligatorisk enligt min mening, i och med att rapporten till 
skillnad från vid en due diligence i vissa fall även är avsedd för klientens motpart och 
rättsförhållandet dem emellan är mer otydligt. Vidare är det enligt min mening möjligt 
att det föreligger ett inomobligatoriskt ansvar gentemot klientens motpart vid en ven-
dor due diligence då ett reliance letter upprättats.  
 En friskrivning i förhållande till reell tredje man, såsom t.ex. bank, bör rimligen 
kunna endast anges i rapporten och då vara giltig. Detta då de inte vanligen används 
för sådant syfte och att ändamål och användningskretsen i princip alltid anges i rappor-
ten och då är i regel tredje man alltid utesluten. 
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5 Särskilt om beloppsbegränsningar 
 

5.1 Giltighet och bedömningsgrunder  
 
Det har varit omdiskuterat huruvida ansvarsbegränsningar i avtal mellan advokat och 
klient skulle anses strida mot god advokatsed men ett uttalade från 1996 av advokat-
samfundet slog fast att så inte var fallet, så länge de inte är oskäliga.191 Vid en rättslig 
bedömning av ansvarsbegränsningar är utgångspunkten således rimligen god advokat-
sed och den skälighetsbedömning som i uttalandet förespråkas. Detta i avsaknad av 
annan passande ledning. 
 Ansvarsbegränsningar kan förekomma i olika former, såsom beskrivits tidigare i 
uppsatsen. Uttalandet från 1996 synes öppna för olika sorters ansvarsbegränsningar av 
skadeståndsansvar för advokater så länge de är skäliga. Särskilda förutsättningar anges 
dock för ansvarsbegränsningar i form av beloppsbegränsningar, vilket också verkar 
vara en mycket vanlig form av ansvarsbegränsning vid företagsbesiktningsuppdrag. 
Beloppet ska enligt uttalandet vara ”rimligt i förhållande till ärendets natur, klienters 
ställning och advokatens möjlighet – exempelvis genom försäkring – att betala skade-
stånd”. Resonemanget torde ha rättslig bäring då flera rättsvetare också förespråkat 
beloppsmässiga begränsningar som är rimligt utformade.192Advokatsamfundet re-
kommenderar även att beloppsmässiga tak används i villkor för advokatuppdrag i all-
mänhet och har tagit fram en modellklausul för detta.193 Beloppet ska dock bestämmas 
av advokaten i varje enskilt fall.194 
 Utgångspunkten är således att avtalade beloppsbegränsningar är giltiga, både yr-
kesetiskt och civilrättsligt. Beloppsbegränsningar kan dock som alla avtalsvillkor 
komma att jämkas med stöd av 36 § AvtL, om de anses oskäliga. 
 Beloppsbegränsningar kan ange en maximi- och/eller miniminivå för skadestånds-
anspråk.195 Vanligast är en begränsning i form av ett angivet högsta belopp. Fråga är 
alltså hur begränsningen ska vara utformad för att anses skälig och inte riskera jämk-
ning. En god utgångspunkt för sådan bedömning är rimligen uttalandet från 1996 och 
de däri angivna kriterierna: 
 

                                            
191 http://www.advokatsamfundet.se/Documents/Advokatsamfundet_sv/Vägledande%20uttalanden/78898_20061
009103203.pdf 
192 Vinding Kruse, Advokatansvaret, s 125. 
193 Calissendorff, Vendor due diligence, s 125. 
194 Bengtsson m fl, Allehanda om skadeståndsansvar i avtalsförhållanden, s 59. 
195 A a s 124 f, Unger, Professionsansvar för advokater och andra rådgivare, s 583 ff. 
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”Under vissa förutsättningar kan det vara förenligt med god advokatsed att advokat i avtal med 
klienten begränsar sitt skadeståndsansvar. En förutsättning är att ansvarsbegränsningen inte är 
oskälig. I detta ligger bl.a. att det belopp till vilket ansvaret begränsas skall vara rimligt i förhål-
lande till ärendets natur, klienters ställning och advokatens möjlighet - exempelvis genom försäk-
ring - att betala skadestånd.” 

 
Marknadspraxis i fråga om beloppsbegränsningar vid företagsbesiktningsuppdrag ver-
kar vara att beloppsbegränsningen bestäms i förhållande till arvodet för uppdraget.196 
Detta särskilt då advokatbyråns allmänna villkor används. I vissa fall är begränsningen 
satt i förhållande till transaktionens storlek men det är mer ovanligt. Detta torde vara 
vanligast vid användandet av särskilt upprättade uppdragsbrev. Tillvägagångssätten 
kan kopplas till det första kriteriet i uttalandet från 1996: att det ska vara rimligt i för-
hållandet till ärendets natur. Enligt min mening är det mest rimligt att bestämma be-
loppsbegränsningen för en due diligence utifrån transaktionens storlek, då det är den 
faktiska skada som kan orsakas vid en utebliven affär eller värdeminskning av bolaget 
i fråga. Detta så länge inte transaktionen uppgår till belopp om hundratals miljoner och 
uppåt, varvid advokatbyrån rimligen bör kunna begränsa sig till en lägre nivå i förhål-
lande till betalningsförmågan. Att ha beloppsbegränsningar som bestäms till arvodets 
storlek bör i många fall vara ett för lågt takbelopp som riskerar att jämkas uppåt vid en 
tvist.  
 En ytterligare vägvisare i frågan om vad som är en skälig beloppsbegränsning är 
ett disciplinavgörande i fråga om ”advokats allmänna leveransvillkor”.197 I avgörandet 
ansågs det strida mot god advokatsed att genom beloppsbegränsning inskränka det 
obligatoriska försäkringsskyddet om tre miljoner kronor. Därmed synes minimigrän-
sen vara fastlagd för beloppsbegränsningar, åtminstone för en advokatbyrås allmänna 
villkor. I samma disciplinavgörande anges att beloppet böra bestämmas med beak-
tande av de risker som regelmässigt kan identifieras i advokatbyråns verksamhet. Det 
kan utifrån detta uttalande vara ett rimligt antagande att affärsjuridiska advokatbyråer i 
jämförelse med t.ex. en brottmålsbyrå bör ha ett högre takbelopp i sina allmänna vill-
kor på grund av att de torde hantera större ekonomiska risker och belopp i sin verk-
samhet. Sedan är det som nämnts tidigare inte säkert ändå att de står i rimlig proport-
ion till en särskilt omfattande transaktion och riskerna i en sådan. Sådant ansvar bör 
därför regleras särskilt. 
 
 
 

                                            
196 Detta anges av flera advokater verksamma inom området, bl.a. Jenny Keisu, Chefsjurist på Nordic Capital. 
197 Disciplinnämndens avgörande 133/2009, Peyron, Supplementet s 8. 
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5.2 Betydelsen av ansvarsförsäkring 
 
Advokater omfattas som medlemmar av advokatsamfundet av en obligatorisk försäk-
ring genom att betala en medlemsavgift till advokatsamfundet. Det är en särskild yr-
kesansvarsförsäkring speciellt utformad för att ge skydd mot kontraktuella skade-
ståndskrav.198 Ansvarsförsäkringar som ska täcka professionsansvaret och tillhörande 
rådgivning omfattar ren förmögenhetsskada. Detta till skillnad från traditionella före-
tagsförsäkringar som ofta endast omfattar sak- och personskada.199  
 Den obligatoriska grundförsäkringen via samfundet täcker ren förmögenhetsskada 
upp till tre miljoner svenska kronor per skada, jurist och försäkringsår.200 Det är ett bra 
grundskydd men rimligen bör advokatbyråer som hanterar större ekonomiska risker, 
såsom de större affärsjuridiska advokatbyråerna ha ett högre skydd. Det erhålls genom 
att teckna tilläggsförsäkring till högre belopp. Sådan tilläggsförsäkring kan sedan 1 
december 2012 göras via samfundet, hos samma försäkringsgivare som tillhandahåller 
grundförsäkringen. Det valbara tilläggsbeloppet är inom ett intervall mellan 2 och 47 
miljoner svenska kronor.201 Genom den frivilliga tilläggsförsäkringen kan således ett 
försäkringsskydd om 50 miljoner kronor per år uppbäras. Försäkringen kan tecknas av 
en advokatbyrå med upp till 50 anställda jurister. 
 I VRGA regel 2.6 anges att en advokatbyrå ska ha en fullgod ansvarsförsäkring 
storleksmässigt avpassad till dess verksamhet. För en mellanstor eller större affärsjuri-
disk byrå torde alltså den obligatoriska ansvarsförsäkringen många gånger vara långt 
ifrån tillräckligt. Detta då advokaters rådgivning många kan gälla transaktioner som 
omfattar mycket högre belopp men även med hänsyn till att försäkringen ska täcka 
hela verksamheten. Tilläggsförsäkringen tecknas i regel till fullt belopp av advokatby-
råer som arbetar med transaktionsjuridik och det är även vanligt att de större advokat-
byråerna även därutöver tecknar privata försäkringar som täcker mycket högre belopp 
än så.202  

Med hänsyn till både klienters och allmänhetens förtroende och advokaters sär-
skilda ställning i samhället bör advokater istället för att begagna sig av långtgående 
ansvarsbegränsningar se till att ha en omfattande ansvarsförsäkring som skydd vid 
vårdslös rådgivning. 

Den ekonomiska teorin om att den part som enklast kan bära den ekonomiska ris-
ken bör göra det går det att resonera kring men det vore enligt min mening i slutändan 
orimligt att t.ex. en företagare skulle behöva stå risken därför att de har en bättre för-

                                            
198 Bengtsson m fl, Allehanda om skadeståndsansvar i avtalsförhållanden, s 139. 
199 A a s 147. 
200 http://www.advokatsamfundet.se/Documents/Advokaten/Advokaten_8_2011.pdf, s 8. 
201 Sveriges advokatsamfunds cirkulär nr 24/2011. 
202 Calissendorff, Vendor due diligence, s 130. 



 

 66 

säkring eller mer kapital än en underförsäkrad advokatbyrå. Detta med hänsyn till ad-
vokatens särskilda yrkesroll. Därför är det viktigt att advokatbyråer har en fullgod an-
svarsförsäkring. I advokats yrkesutövning och i fråga om företagsbesiktningsuppdrag 
synes det rimligt att risken i regel ligger på advokatbyrån inom ramen för uppdraget 
när skada uppkommer på grund av vårdslöshet. Det skyddsnät som försäkringen ger 
föranleder inte några högre kostnader för advokatbyrån, då premierna för tilläggsför-
säkringar fortfarande är relativt låga.203  

 

5.3 Beloppsbegränsningar vid en due diligence 
 
I avsaknad av särskilda uppdragsavtal är det vanligt att advokatbyråers allmänna vill-
kor används i fråga om ansvarsbegränsningar vid due diligence-uppdrag och för det 
fallet kan sägas att beloppsbegränsningen ska vara anpassad efter advokatbyråns verk-
samhet (enligt VRGA 2.6) och inte bör sättas lägre än den obligatoriska ansvarsförsäk-
ringen. Det är dock fortfarande oklart hur takbeloppet bör utformas för att anses skä-
ligt. Rimligen får detta avgöras från fall till fall med ovan uppräknade kriterier som 
grund.  För det fall uppdragsavtal används är det, som redan nämnts, enligt min me-
ning mer rimlig att anpassa begränsningen till transaktionens storlek istället för arvo-
dets storlek – om det ska fungera som ett ekonomiskt skydd för motparten och inte 
endast en sanktion mot byrån. 
 Det är svårt att bedöma de fall där särskilda villkor används, eller som anger en 
lägre beloppsnivå. Det synes svårt att finna skäl för att en miniminivå skulle kunna 
sättas understigande den obligatoriska ansvarsförsäkringen i något fall. 
 Det förekommer som känt även beloppsbegränsningar i due diligence-rapporterna 
och fråga är hur giltiga de är. Rapporten är en ensidig handling, vilket talar för åt-
minstone en mycket restriktiv tolkning. Även det faktum att den förekommer så sent i 
processen kan tala för att begränsningarna inte har någon rättslig verkan över huvud 
taget.  
 I fråga om de ansvarsbegränsningar som är giltiga, såsom de beloppsbegränsning-
ar som anges i särskilt upprättade uppdragsavtal eller de allmänna villkoren blir fråga 
hur de ska bedömas vid en skälighetsbedömning. I och med att det inte finns mycket 
litteratur som behandlar ämnet och ingen känd praxis i frågan kommer här att hänvisas 
till en skiljedom som behandlar beloppsbegränsningar vid en finansiell due diligence i 
fråga om revisorers ansvar. Även om revisorers och advokaters ansvar enligt min me-
ning inte bör likställas och kan rimligen ett par slutsatser dras från fallet i fråga om 
skälighetsbedömningen av beloppsbegränsningarna. Nämnden uttalade att: 

                                            
203 Unger, Professionsansvar för advokater och andra rådgivare, s 579. 
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 ”enligt skiljenämndens mening bör frågan i vad mån en ansvarsbegränsning kan sättas åt sidan 
bedömas med utgångspunkt i, inte främst hur klandervärd skadegöraren är, utan vad som med 
hänsyn till samtliga omständigheter framstår som en rimlig (eller, sett från andra hållet, orimlig) 
riskavvägning.”204  

 
Därefter följer en uppräkning av olika aspekter nämnden ansåg vara aktuella att beakta 
vid sådan riskavvägning. Först nämns professionsaktörens befogade intresse av att 
skydda sig från följderna av förbiseenden och misstag som är naturligt och oundvikligt 
förbundna med verksamheten. Detta även om de i och för sig skulle klassas som vårds-
lösa. Slutsatsen mynnar ut i att i de fall ansvaret enkelt kunnat begränsas på annat sätt 
genom att tydligare preciseras, så talar det emot ett godtagande av takbegränsningen. 
Därefter berörs professionsaktörens befogade intresse av att kunna skydda sig mot 
skadeståndsanspråk som är så stora att det försäkringsskydd som skulle krävas för att 
täcka skadan inte kan framstå som motiverat med hänsyn till kostnaden eller den nor-
mala verksamhetens omfattning. Vidare är den åsidosatta normens skyddsändamål, 
rättsfundament och karaktär av vikt vid bedömningen, enligt skiljenämnden. I fallet 
beaktas även huruvida åsidosättande skett av ett centralt åtagande eller om det rör sig 
om en på allmänna lojalitetsgrundsatser vilande förpliktelse av mer perifer natur. Till 
sist anges uppdragsgivarens möjlighet att skydda sig mot sådan skada, i form av för-
säkring eller annat.  
 Skiljenämnden är dock noga med att påpeka att de angivna omständigheterna är 
typomständigheter och inte heltäckande. Därmed kan det aktualiseras andra särskilda 
förhållanden som bör beaktas i det enskilda fallet.205 
 Dessa angivna typomständigheter borde rimligen kunna ge god ledning vid en be-
dömning i fall rörande tolkningen av beloppsbegränsningsklausuler angivna av advo-
kater vid due diligence-uppdrag.  

I skiljedomen anges även att en i regel orimlig beloppsbegränsning kan vara att 
anse som rimlig i fråga om en annorlunda skada och att höjden på takbelopp är av be-
tydelse för om en viss skada kan anses rimlig eller inte. En slutsats som kan dras är att 
en ”global ansvarsbegränsning” med ett för alla skador gällande takbelopp är en oso-
fistikerad reglering av riskfördelningen mellan parterna.206 Lika osofistikerat torde det 
vara att i det fall begränsningen bedöms orimlig, låta det vara avgörande och underlåta 
att ta ställning till vad som är en rimlig riskfördelning beträffande just den skada som 
den omtvistade begränsningen gäller.207 Dessa slutsatser torde kunna utgöra ledning 
vid en skadeståndsrättslig tvist rörande vårdslös rådgivning vid företagsbesiktningar, 

                                            
204 Skiljedom meddelad mellan ProfilGruppen AB och KPMG Bohlins AB den 22 december 2010, s 38. 
205 A a s 39. 
206 A a s 40 f. 
207 A a s 41. 
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även om de kommit till uttryck i en skiljedom. Stöd för att använda en friare skälig-
hetsavvägning inom den moderna skadeståndsrätten och då ta hänsyn till de nu rå-
dande ekonomiska realiteterna, såsom försäkringsväsendets utveckling återfinns även i 
litteraturen.208  

 

5.4 Beloppsbegränsningar vid en vendor due diligence  
 
Beloppsbegränsningar används även vid vendor due diligence-uppdrag, i uppdragsav-
talet och/eller rapporten. Beloppsbegränsningar i dessa bör dock rimligen bedömas 
annorlunda beroende på om de görs gällande i förhållande till klienten eller om det 
gäller motparten eller tredje man.209  
 I förhållande till klienten bör samma resonemang som gäller vid köparinitierade 
företagsbesiktningsuppdrag i fråga om begränsningar gälla. De bör som utgångspunkt 
vara civilrättsligt giltiga. Oavsett om begränsningarna anges i de allmänna villkoren 
eller i ett enskilt uppdragsbrev så ska de vara skäligt satta. Om det gäller de allmänna 
villkoren är de troligtvis aldrig skäliga om de understiger tre miljoner och bör i regel 
vara långt mycket högre. Ett eventuellt takbelopp bör avpassas till hela verksamheten 
och dess risker. I fråga om särskilda begränsningar i förhållande till ett enskilt uppdrag 
vars resultat i förlängningen kan komma att påverka en transaktion och i sämsta fall en 
värdeförlust nästan lika stor som köpeskillingen, är det enligt min mening rimligt att 
sätta ett takbelopp i förhållande till transaktionens storlek och inte arvodets. Det kan 
dock vara svårt att veta hur stor transaktionen kommer att bli då det är en auktionspro-
cess och vendor due diligence-undersökningen utförs innan en potentiell affär. Med 
hänsyn till detta samt att säljarens egen tillräknade vetskap möjligen kan komma beak-
tas i vissa fall kanske det i dessa fall kan vara motiverat att sätta takbeloppet något 
lägre och i relation till arvodet i förhållande till klienten. Detta om rapporten ska an-
vänds enbart av klienten. Ska även motparten ta del av den som underlag inför eventu-
ellt köp blir slutsatsen annorlunda. Det är svårt att veta huruvida beloppsbegränsningar 
i förhållande till klients motpart över huvud taget bör eller kan användas och hur en 
sådan skälighetsbedömning skulle göras. Uttalandet från 1996 gällde beloppsbegräns-
ningar i avtal mellan klient och advokat. Det säkraste är rimligen att använda sig av en 
ansvarsbegränsning av ”vanlig karaktär” med samma takbelopp som gäller i förhål-
lande till klienten och rekommendationsvis utgår från transaktionens värde. Detta trots 
att det rimligen är lockande att sätta en lägre beloppsbegränsning i förhållande till kli-
entens motpart, men den riskerar ändå att jämkas om den satts för lågt och advokaten 
befinns ansvarig. Eftersom rapporten utgör en ensidig handling vars ansvarsrättsliga 
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giltighet är tveksam används ofta ett kompletterande reliance letter, som i regel utges 
före köpet vari advokatbyrån åtar sig ett visst mått av ansvar för innehållet i rapporten. 
Beloppsbegränsningarna i förhållande till klients motpart formulerade i ett reliance 
letter bör vara giltiga och verkansfulla så länge de bedöms skäliga då brevet är utfärdat 
såsom en bekräftelse och således kan anses vara ett avtal. 
 
 5.5 Jämkning av beloppsbegränsningar 
 
Som tidigare nämnts är avtalsrättsliga ansvarsbegränsningar i regel giltiga men kan 
jämkas eller sättas åt sidan med stöd av 36 § AvtL om de är oskäliga. Sådana bedöm-
ningar bör göras in casu.210 Det får alltså avgöras från fall till fall huruvida en sådan 
begränsning ska upprätthållas om den anger ett lägre belopp än vad försäkringen täck-
er. Beloppsbegränsningar kan även jämkas ned till det belopp som täcks av försäkring-
en om det är en större skada än vad försäkringen täcker, med hjälp av den allmänna 
skadeståndsrättsliga jämkningsregeln i 6 kap. 2 § SkL. Regeln torde dock inte kunna 
åberopas för jämkning till lägre än försäkringsbeloppet.211  
 I förhållande till tredje man är det, som tidigare nämnts, möjligt att friskriva sig 
från ansvar, vilket framgår av NJA 1987 s 692 och NJA 2001 s 878. Detta borde även 
gälla advokater i förhållande till tredje man, särskilt vid en legal företagsbesiktning 
och rapportens användning. Enligt min mening är det dock tveksamt om det går att se 
köparkandidaterna eller den slutliga köparen i en säljarinitierad process som tredje 
man likställda med tredje man i nämnda rättsfall. Köparkandidater och slutlig köpare 
är definitivt inblandade i köpprocessen och har kontinuerlig kontakt med rådgivarna 
och skriver sedermera under dokumentation för att sedan få ta del av rapporten. De är 
dock inte heller klienter. Om inomobligatoriskt ansvar skulle kunna utkrävas i dessa 
fall är det fortfarande högst oklart hur en skälig beloppsbegränsning i förhållande till 
dessa parter bör se ut och hur en eventuell jämkning skulle motiveras. 
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6 Avslutning 
 
 
Due diligence och vendor due diligence-uppdrag är båda relativt nya och särpräglade 
typer av juridiska uppdrag. Det är därför mycket svårt att bedöma vad uppdragets utfö-
rande kan komma att få för civilrättsliga verkningar. Frågan får ytterligare en dimens-
ion på grund av att friskrivningar och ansvarsbegränsningar regelmässigt används vid 
dessa uppdrag.  
 En advokats civilrättsliga ansvar vid due diligence uppdrag torde utgå från ett ge-
nerellt professionsansvar (innefattande metodansvar) och ett områdesspecifikt specia-
listansvar som ger en något strängare culpabedömning. Culpabedömningen är rimligen 
friare i fråga om advokats ansvar vid en due diligence än vad den är i fråga om upp-
drag som avser traditionell juridisk rådgivning.  
 Vid en due diligence är den springande frågan hur ansvaret ser ut i förhållande till 
klienten vilket närmast är ett culpa in contractu ansvar. Vid en vendor due diligence 
ser partskonstellationen annorlunda ut och ansvarsfrågan riskerar bli aktuell även i 
förhållande till klientens motpart och köparspekulanter som tar del av rapporten. Detta 
försöker många advokatbyråer förekomma genom att upprätta särskild dokumentation 
som avses fungera ansvarsbefriande. Fråga är dock om dessa verkligen är hållbara vid 
en rättslig prövning. Enligt min mening är det inte säkert att ett release letter där en 
köparspekulant avsäger sig rätten att rikta anspråk mot advokatbyrån skulle befinnas 
verkansfullt vid en rättslig prövning. Inte heller att det vid användning av ett reliance 
letter i förhållande till klientens motpart kommer att bli fråga om ett utomobligatoriskt 
skadeståndsansvar istället för ett inomobligatoriskt på grund av skrivningen ”ingen 
klient- eller kontraktsrelation uppstår i och med detta avtal”. 
 Ansvar för advokat vid dessa uppdrag kommer troligtvis att aktualiseras utifrån ett 
metodansvar. Vid företagsbesiktningar är i regel inte traditionell juridisk rådgivning 
aktuell och därmed inte heller traditionell juridisk metod (jfr rättsutredningar). Inte 
heller finns någon fastställd standard för hur en företagsbesiktning ska utföras. Advo-
katbyråer synes göra något olika och företagsbesiktningar behöver även vara inne-
hållsmässigt olika till sin natur och anpassas efter varje enskild transaktion för att vara 
ändamålsenliga. Detta gör att en bedömning alltid måste ske in casu. Eventuellt skulle 
en förenklad bedömning kunna göras i fråga om skada orsakad av en CoC-klausul, 
vars förekomst framstår som den mest kritiska och en generell risk vid en företagsbe-
siktning. Det bör i regel vara ansvarsgrundande om en sådan förbisetts i det tillhanda-
hållna materialet och detta senare leder till skada för köparen i form av värdeminsk-
ning av det förvärvade bolaget.  



 

 71 

 Angående advokaters användning av ansvarsfriskrivningar kan sägas att det är 
tveksamt om advokater generellt bör använda sig av sådana vid uppdrag. Det bör ald-
rig kunna göras i fråga om metod eller resultat. Möjligheten till användning bör dock 
variera i förhållande till vad det juridiska uppdraget innebär och har för risker. Möjlig-
en kan tydliga, preciserade friskrivningar i fråga om t.ex. något som ligger utanför ad-
vokatens specialistområde användas vid en företagsbesiktning. Indirekta friskrivningar 
är främst att rekommendera i dessa fall, dvs. att advokaten tydligt beskriver omfatt-
ningen av och förutsättningarna för uppdraget i ett uppdragsavtal innan uppdraget på-
börjas. 
 Vid en företagsbesiktning förekommer också ansvarsbegränsningar i stor utsträck-
ning, ofta i form av beloppsbegränsningar. Dessa är som utgångspunkt giltiga. Det 
finns ett legitimt behov för en advokatbyrå att skydda sig mot stora ekonomiska skade-
ståndsanspråk om verksamheten innefattar rådgivning i större ekonomiska transakt-
ioner. Advokatbyråns skyddsbehov måste dock vägas mot den eventuellt skadelidan-
des behov av ekonomiskt skydd och kompensation. Avvägningen bör även ge ett utfall 
som gynnar samhällsekonomin i stort samt upprätthåller förtroendet för advokater. Det 
är ingen enkel avvägning att företa. En föreslagen lösning är att beloppsbegränsning-
arna vid en företagsbesiktning, som utgångspunkt, sätts i förhållande till transaktion-
ens värde. Om transaktionen är osedvanligt stor så kan såklart inte hela värdet omfat-
tas men beloppsbegränsningen bör ändå alltid anpassas för varje enskilt uppdrag. Även 
en advokatbyrås försäkringsskydd bör utgöra en faktor i avvägningen. En beloppsbe-
gränsning har rimligen större chans att stå sig vid ett sådant förfarande istället för om 
man endast hänvisar till byråns allmänna villkor. Detta bör inte vara alltför betungande 
då yrkesansvarsförsäkringar för advokater fortfarande håller en rimlig kostnadsnivå. 
 Slutligen kan konstateras att rättsläget är oklart. Det återstår att se om en domstol 
får möjligheten att pröva frågorna. Det är dock inte sannolikt eftersom skiljedomsklau-
suler oftast används vid advokatuppdrag.  
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