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Abstract 

The current dominant method when structuring M&A transactions is the purchase of stock from existing 

shareholders, in relation to the less popular purchase of assets from the business. The second method 

normally results in the purchaser not being responsible for contingent liabilities, i.e. claims against the 

target company’s business, contrary to the first method. So far, the issue of contingent liabilities has 

been of little importance in the M&A market. In the United States a principle of successor liability has 

been formed resulting in a purchaser’s responsibility for contingent liabilities in certain instances. A 

responsibility for contingent liabilities has also formed in Swedish caselaw, mainly in the form of a 

principle of qualified unfairness. The responsibility has only occurred in cases where the buyer and 

seller acted together to avoid responsibility. The transactions were also performed to allow the 

continued operation of a business which was otherwise obstructed due to the sellers’ responsibility to a 

third party, which the purchaser was not be bound by. The business would also compete with the third 

party when operated. Normally, damage by competition is a part of the free market, but when the 

purchaser is operating a competing business by avoiding the contingent liabilities through qualified 

unfair means he is liable against the damaged third party. The principle should not be applicable when 

the liability being circumvented is the seller’s responsibility to the public, for example corporate fines. 

This given the fact that there is no damage against a competitor and that the successor has the same 

responsibility to operate the business in compliance with public law as the seller. Further exceptions 

exist in intra-group relationships, with the addition of special regulations in certain legal areas, for 

example environmental law, and a possible piercing of the corporate veil. 
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1 Inledning 

1.1 Ämnet 

Inför en företagsöverlåtelse ställs både verksamhetsutövaren och spekulanten inför frågan vilket 

huvudsakligt spår som överlåtelsen ska genomföras på. Eftersom initiativet vanligen tas av 

verksamhetsutövaren, och denna oftast ser en större potential i att sälja verksamheten som en s.k. 

going concern; en enhet, med tillgångar, avtal, personal, inneboende know-how m.m., och 

spekulanterna oftast uppskattar att svart på vitt kunna utläsa vad den sammansatta 

avkastningsmaskinen har för prestanda, sker fullständiga verksamhetsöverlåtelser oftast i form av 

(ideella) andelsöverlåtelser. Alternativet är, så som svensk rätt ser på saken, en styckevis försäljning 

av företagets tillgångar, s.k. inkråmsöverlåtelse, som vanligen innebär att varje enstaka tillgång 

realiseras, även om hela företaget överlåts vid ett och samma tillfälle.  

Det finns utan tvekan fördelar för både verksamhetsutövaren och spekulanten att uppfatta 

verksamheten som en going concern, inte minst vid uppskattningen av företagets avkastningsvärde. 

Men det kan ifrågasättas om inte spekulanten skulle kunna undvika ett antal s.k. historiska risker, 

d.v.s. anspråk mot verksamheten, genom att formellt genomföra affären som en inkråmsöverlåtelse. 

En sådan lösning kan framstå som mera besvärlig för båda parterna vid tidpunkten för överlåtelsen, 

men kan ha sina fördelar särskilt för en spekulant. En utveckling mot strängare historiska risker kan 

ses genom den nya regleringen avseende företagsböter för brott mot personuppgiftsregleringen.1 I vad 

mån ett sådant undvikande är samhällsnyttigt eller inte kan diskuteras, men svensk lagstiftning har 

inte gjort särskilt mycket för att motverka beteendet, med undantag för miljöansvaret, och i viss mån 

arbetsgivaransvaret. Det kan även vara av intresse att genomföra inkråmsöverlåtelser internt inom en 

koncern för att ta del av dessa fördelar.  

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka ansvarshanteringen av historiska risker och möjligheten att 

påverka ansvaret vid verksamhetsöverlåtelser, vilket här koncentreras till den överlåtna 

verksamhetens miljöansvar och personupplysningsansvar enligt EU:s dataskyddsförordning, GDPR, 

vilken ska vara implementerad den 25 maj 2018. Arbetet förutsätter en utredning och analys av 

relevanta författningar, rättsfall och principer. Genom detta ska uppsatsen närmare avgöra vilken 

betydelse val av transaktionsform kan få avseende ovan nämnda område. Vid bedömningen av 

transaktionsformerna ska även avtalslösningar för att omfördela ansvaret beaktas.  

I uppsatsen förekommer två huvudsakliga begrepp, historisk risk samt verksamhetsöverlåtelser. En 

historisk risk är risken för anspråk mot en verksamhet på grund av hur rörelsen bedrivits. En 

verksamhetsöverlåtelse är inte ett fastslaget begrepp inom svensk rätt, och kan därför inte summariskt 

definieras.  

1.3 Metod och material 

I uppsatsen intas ett transaktionsperspektiv, dvs. vilka fördelar och nackdelar som valet mellan 

andelsöverlåtelse och inkråmsöverlåtelse kan ha, med beaktande av möjliga tillkommande 

avtalslösningar. Uppsatsen tar sin utgångspunkt i huvudregeln att en inkråmsöverlåtelse inte medför 

att historiska risker övergår, och att aktieöverlåtelser motsatsvis medför detta. Utgångspunkten och 

resterande uppsats är författad utifrån den rättsdogmatiska metoden att fastställa gällande svensk rätt 

utifrån en genomgång av rättskällorna samt analys av dessa.2 Eftersom uppsatsen överlappar flera 

                                                           
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer 

med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, EUT 2016/L 119/1. 
2 Korling och Zamboni s. 21, Olsen SvJT 2004 s. 111 och Peczenik, Vad är rätt? s. 312 ff. 
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rättsområden i sin genomgång av historiska risker och ansvaret för dessa kommer av utrymmesskäl, 

och för att endast behandla det väsentliga, läsaren förväntas därför vara bekant inom området 

verksamhetsförvärv samt närliggande rättsområden. Flera områden av betydelse kommer således inte 

utförligt förklaras. Även om titeln kan uppfattas antyda en komparativrättslig metod är detta inte 

avsikten. Vad gäller utländska rättssystem kommer en avgränsad utblick ske mot den amerikanska 

principen om successor liability. Detta med den försiktighet som krävs vid granskningar av 

främmande rättsordningar. Syftet med en sådan avgränsad granskning av common law är att bättre 

förstå svensk rätts syn på frågan. 

Under redogörelsen av ämnet finns få enkla svar att finna, vilket nödvändiggör rättssystematiska och 

teleologiska överväganden. Detta medför en tillämpning av den gällande rätt som uppsatsen har 

kunnat fastslå på andra typer av problemfall än vad som rättssystemet hittills ger någorlunda klara 

besked om. Problemfallen som jag har valt är föroreningsskador inom miljörätten, som har en unik 

reglering kring denna fråga, och företagsböter inom personuppgiftsrätten, då det genom den nya 

regleringen tillkommer en avskräckande historisk risk. 

Regleringen av historiska risker är inte särskilt utvecklad i svensk rätt, speciellt vad gäller 

inkråmsöverlåtelser, men rättspraxis och doktrin ger vissa besked. Rättskällorna i ämnet är inte en 

samlad och enhetlig regelmassa, inte minst för att ämnet sträcker sig över flera rättsområden. 

Rättskällorna behandlar således ett rättsområde för sig, avskilt från de andra, och sällan med någon 

avsikt att redogöra för ansvaret kring historiska risker. Rättskällan som används vid studierna av 

common law är huvudsakligen rättspraxis, då principen om successor liability är skapad av de 

amerikanska domstolarna. 

1.4 Avgränsning och disposition 

Denna framställning är ämnad att behandla ansvaret för historiska risker vid verksamhetsöverlåtelser, 

vilket förutsätter en redogörelse för de relevanta reglerna för inkråms- och aktieöverlåtelser. 

Uppsatsen kommer inte behandla andra materiella frågor som kan uppkomma vid sådana överlåtelser 

eller andra rättsliga spörsmål inom dessa fält, annat än för vad som nödvändiggörs av uppsatsens 

syfte. Genom att göra vissa utblickar mot common law kan den svenska rätten bättre förstås, men 

detta begränsas till en övergripande genomgång av principen om successor liability som tydligt 

reglerar ansvaret för historiska risker vid verksamhetsöverlåtelser i amerikansk rätt och därför lämpar 

sig för jämförelse.  

Det finns flera former av juridiska personer men uppsatsen kommer endast behandla aktiebolag. Det 

finns flera skäl för att avgränsa uppsatsen till denna företagsform, bl.a. följande; det är den mest 

praktiska juridiska personen att använda på grund av dess popularitet, den rättspraxis som kan ge 

ledning för bedömningen av ansvarsplaceringen av historiska risker gäller aktiebolag, ägarnas ansvar 

är begränsat till insatt kapital och det är den juridiska person som är mest lämplig vid jämförelse med 

utländska rättssystem. 

Uppsatsen kommer först beskriva transaktionsformerna inkråms- och aktieöverlåtelse samt 

huvudreglerna om ansvarsplaceringen av historiska risker. Därefter kommer tänkbara undantag att 

analyseras, samt den amerikanska principen om successor liability att behandlas. Därefter behandlas 

den svenska regleringen, och i anslutning till detta sker författarens egna analyser av de svenska 

undantagen. Detta resulterar i ett fastställande av gällande rätt. Slutsatserna härav tillämpas därefter på 

föroreningsansvaret och företagsböter. Slutligen förs en diskussion om svensk rätt utifrån successor 

liability. 
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2 Försäljning av en verksamhet 

2.1 Inledning 

Företags- eller verksamhetsförvärv kan till synes vara en okomplicerad fråga, eftersom köparen endast 

behöver förvärva aktierna i företaget som bedriver verksamheten. Utifrån ett praktiskt perspektiv kan 

detta även vara sant, men från ett rättsligt perspektiv är frågan inte lika uppenbar. Vid ett köp 

förvärvas objektet ifråga normalt genom köp av själva målobjektet. Vid köp av ett företag eller en 

verksamhet kan köparen antingen förvärva aktierna som är hänförliga till företaget, och då byts 

företagets ägare ut, eller så kan köparen förvärva inkråmet, vilket medför att ägaren av verksamhetens 

tillgångar byts ut. Med andra ord kan inte företaget eller verksamheten direkt köpas, men det finns 

rättsliga förfaranden för att uppnå samma effekt.3 

2.2 Verksamhetsöverlåtelse genom köp av företagets aktier 

Den som vill äga ett företag och dess rörelse vill normalt uppnå detta genom att köpa samtliga aktier i 

företaget. Dessa aktier utgör lös egendom och omfattas därför av köplagen (1990:931, [KöpL]).4 När 

aktierna är köpta kan företagets verksamhet initialt tyckas ha förvärvats eftersom den som köpt 

aktierna, och därmed äger dessa, även äger företaget och i förlängningen verksamheten. En sådan 

transaktion medför dock inte något köprättsligt förvärv av annat än aktierna. Ett köp är ett rättsligt 

institut som i sig medför olika följder, varav en sådan är ägarskap, men köp medför endast ägarskap 

över objektet som förvärvats. För att rättsligt beteckna transaktionen används ibland uttrycket 

överlåtelse. Detta är en gemensam beteckning för köp, byte eller gåva och innebär att vissa särskilda 

rättigheter eller förpliktelser övergår från en person till en annan. Denna beteckning är således inte 

begränsad till äganderätten, och ägarskap är därför inte vad som är aktuellt vid köp av företag eller 

verksamhet eftersom varken ett företag eller en verksamhet i strikt mening kan ägas. Ett aktieförvärv 

medför inte att verksamheten eller bolaget rättsligt har köpts, även om det enligt andra synsätt har 

skett en förändring.5 Enligt vissa bör dock köparen kunna åberopa ett köprättligt ansvar för fel 

bestående i bolaget, exempelvis att redovisningslagen och god redovisningssed inte har efterlevts.6 En 

ytterligare fråga är om ansvar för verksamheten ska kunna åberopas. I slutändan blir detta en fråga om 

vad som ska läsas in i aktiens egenskaper ur ett köprättsligt perspektiv. 

Den som har köpt aktierna har fortfarande det praktiska ägarskapet tack vare aktiens rättsliga 

egenskaper. Bolaget, och dess verksamhet, kontrolleras enligt aktiebolagslagen (2005:551 [ABL]) av 

den som äger aktierna. Detta tar sitt uttryck i de rättigheter som aktieägarnas bolagsstämma kan 

besluta, och där aktierna motsvarar rösträttigheterna i bolagsstämman (4 kap. 1 § och 7 kap. 1 § 

ABL). Företags- och verksamhetsförvärv handlar därför om ett kontrollperspektiv, där den som äger 

aktierna även kontrollerar aktiebolaget och därmed verksamheten.7. Sammanfattningsvis kan därmed 

följande sägas. När aktierna förvärvas enligt köprätten sker en köprättslig aktieöverlåtelse (se aktiers 

överlåtbarhet 4 kap. 7 § ABL), och därmed även en överföring av äganderätten till aktierna. Genom 

förvärvandet av äganderätten överlåts aktiens associationsrättsliga rättigheter till köparen, vilket 

medför en kontrollöverföring över företaget och verksamheten. Hela denna företeelse benämns som 

en överlåtelse. 

                                                           
3 Knabe s. 8 f. 
4 Se 1 § KöpL. 
5 Sandström s. 356.  
6 Sevenius Balans 2002 s.18 f. och Sacklén SvJT 1993 s. 812–853. Något tydligt prejudikat finns inte, se dock 

NJA 1976 s. 341. 
7 Sevenius s. 33. 
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2.3 Verksamhetsöverlåtelse genom inkråmsöverlåtelse 

Ett köpeavtal kan avse aktierna i ett företag, men det kan även avse beståndsdelarna som utgör 

företagets verksamhet. En inkråmsöverlåtelse är ett juridiskt verktyg som använder flera olika rättsliga 

regler, bl.a. köprätt och arbetsrätt, för att i praktiken överlåta en verksamhet. Genom inkråmavtalets 

utformning kan köprättslig egendom och andra tillgångar som identifierats i verksamheten överlåtas.8 

Frågan blir då om verksamheten eller bolaget kan köprättsligt betraktas som en enhet, istället för flera 

mindre överlåtelser. Svensk köprätt erkänner endast tre rättskategorier; fast egendom, lös egendom 

och lös sak.9 Ett aktiebolag är inom associationsrätten tydligt definierat och avgränsat. Ett bolag bör 

därför utgöra lös egendom enligt köplagen, men bolaget kontrolleras alltid av den som äger bolagets 

aktier enligt associationsrätten. Det är således inte möjligt att överlåta bolaget på annat sätt än genom 

att sälja bolagets aktier, mot bakgrund av köplagens dispositivitet. Ett företag kan således inte 

köprättsligt direkt förvärvas. 

Vad gäller företagets verksamhet är det svårt att identifiera detta som en lös egendom utifrån 

köprätten. En verksamhet kan bestå av alla egendomstyper, eller ingen av dem. Det saknas även en 

aktiebolagsrättslig definition av verksamheten som kan användas vid köprätten, annat än att det är vad 

bolaget sysslar med för att generera vinst.10 Den tydligaste definitionen av en verksamhet är 

arbetsrättens begrepp going concern.11 Verksamheten bör kunna identifieras som en egen rättslig 

figur, företrädesvis i form av en lös egendom, för att omfattas av köplagens egendomsbegrepp och 

därmed köplagens övriga regler. Köplagen beaktar dock inte flera aspekter som typiskt kännetecknar 

en verksamhet, d.v.s. verksamhetens personal, organisationen, självständighet, m.m. Det är därmed 

svårt att tillämpa köprätten utan att använda sig av en definition som going concern, men att en sådan 

definitions existerar inom arbetsrätten är inte tillräckligt i sig för att anse att en verksamhet utgör en 

köprättslig lös egendom. HD har trots denna problematik utgått från att verksamheten som sådan kan 

överlåtas enligt köplagen, men utan angiven grund för detta.12 Denna rättspraxis medför därmed att en 

verksamhet enligt köplagen kan överlåtas genom en inkråmsöverlåtelse, men det saknas verktyg för 

att identifiera verksamheten vilket gör rättsläget oklart. Om verksamheten som förvärvats uppfyller 

kriterierna i going concern-definitionen bör köplagen vara tillämplig. 

2.4 Verksamhetsöverlåtelse inom koncernen 

Ett köp sker typiskt sett därför att förvärvaren vill äga tillgången i fråga, eller som framgår ovan 

kontrollera tillgången. Det partsförhållande som är utgångspunkten vid företagsförvärv, liksom vid 

andra köp, är att säljaren och köparen är två självständiga parter. Vid verksamhetsförvärv inom en 

koncern ägs dock redan tillgången av samma huvudman om det är fråga om helägda dotterbolag. 

Anledningen för en sådan intern överlåtelse kan vara flera, exempelvis kan företaget vilja konsolidera 

två verksamheter som drivs i olika bolaget i ett och samma bolag för synergi. Syftet med en 

inkråmsöverlåtelse mellan koncernbolag kan dock även vara utnyttjandet av inkråmsrättsliga regler 

för att hantera historiska risker. 

                                                           
8 Sandström s. 356. 
9 Se 1 § KöpL och 1 kap. 1 § jordabalken (1970:994 [JB]). 
10 3 kap. 3 § ABL. 
11 En ekonomisk enhet som avtalsrättsligt överlåts och där verksamheten har ett särskilt syfte att bedriva en 

verksamhet av ekonomisk karaktär. Den ska vara varaktig, organisatoriskt sammanhållen och tillräckligt 

strukturerad. Verksamheten ska i stort sett vara självständig och drivas av dess organisation och personal samt 

vara stabil med en positiv ekonomisk framtidsutsikt (rådets direktiv 2001/23/EG, Artikel 1.1.b, prop. 

1994/95:102 s. 25, AD 1995 nr 16 och AD 2008 nr 64). 
12 Se bl.a. NJA 1991 s. 808 och NJA 1974 A4. 
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2.5 Överlåtelse i form av fusion 

En fusion är en sammanslagning av två eller flera företag. Den ena parten överlåter alla sina skulder 

och tillgångar till det övertagande företaget, och upplöses därefter utan likvidation. I utbyte sker 

betalning till det överlåtna företagets aktieägare. Detta kan ske antingen genom en absorption, d.v.s. 

att överlåtande företaget går upp i det övertagandet företaget, eller genom en kombination där 

överlåtande företag bildar ett nytt gemensamt övertagande företag (23 kap. 1 och 2 §§ ABL). Detta 

utgör en rättslig kombination av både inkråmsöverlåtelsen och aktieöverlåtelsen. Vid fusion benämns 

överlåtelsen som en överföring av alla tillgångar och skulder, vilket får samma effekt som att överlåta 

alla aktier. Det krävs inte något omfattande avtal likt inkråmsavtalen som anger vad som ska 

överföras. Istället sker överföringen på basis av den associationsrättsliga definitionen av ett företag 

samt dess skulder och tillgångar. En fusion behöver inte heller ske mellan två externa parter, utan kan 

även ske koncerninternt (23 kap. 28 § ABL).13 

Detta utgör en specialreglering som möjliggör sammanslagning av företag. En begränsning av 

ansvaret vid fusioner till vissa skulder eller övertagande av vissa tillgångar är således inte möjligt. Det 

är inte heller möjligt att göra en liknande överföring genom köprätten eftersom denne dels utgår från 

ett köp- och säljarperspektiv vilket inte är förenligt med en sammanslagning av parterna, och dels 

utgår från ett egendomsperspektiv som inte beaktar skulder. Eftersom alla tillgångar och skulder 

omfattas vid en fusion kan historiska risker inte undvikas, även om en fusion kan medföra andra 

konsekvenser för tredje män.14 

                                                           
13 Sandström s. 358 ff. och 366. 
14 Sandström s. 362 f. 



10 
 

3 Risker i verksamheten och ansvaret för dessa 

3.1 Inledning 

Vid köp är en av huvudfrågorna vem som bär risken för föremålet i olika avseenden. Detta är även en 

av huvudfrågorna vid förvärv av en verksamhet. Naturligtvis finns köprättsliga risker i form av bl.a. 

rådighetsfel i varan, vilket vid aktieköp är aktien och vid inkråmsköp är verksamhetens delar. Vid köp 

av ett företag aktualiseras även flera andra risker hänförliga till ansvar mot annan, t.ex. tredje man 

eller det allmänna, och där samtliga risker utreds i en due diligence. Som huvudregel används 

avtalsrätten för att reglera dessa risker, då köprätten är ett stelt verktyg för ett sådant omfattande köp, 

speciellt när det kommer till frågan om vad som köprättsligt utgör ett fel i verksamheten. Riskerna kan 

klassificeras på flera olika sätt, men en risk som är speciell för verksamhetsöverlåtelser är ansvaret för 

alla handlingar som den juridiska personen företaget under tiden som verksamheten drivits av säljaren 

och som kan föranleda anspråk mot den som är ansvarig för verksamheten, d.v.s. historiska risker 

eller s.k. contingent liabilities. Det finns flera olika typer av historiska risker, eftersom driften av en 

verksamhet kan aktualisera anspråk som grundas på rättsregler från en mängd olika rättsområden.  

En viktig fråga för avgörandet av hur en historisk risk kan hanteras mellan parterna är huruvida det är 

möjligt att kontrollera vem som har det slutgiltiga ansvaret för risken. Därför diskuterar jag nedan 

utifrån begreppet parternas dispositionsmöjligheter, d.v.s. att parterna har möjligheten att ändra den 

som är rättsligt ansvarig för anspråket genom hur transaktionen struktureras samt användandet av 

andra rättsregler. Detta till skillnad från användandet av en avtalsrättslig ansvarsfördelning, vilket inte 

förändrar vem som slutgiltigt är ansvarig. 

3.2 Obligationsrättsligt 

3.2.1 Inomobligatoriska risker 

En avgörande historisk verksamhetsrisk är vilka avtal som ingåtts under säljarens ägandeskap. Dessa 

avtal är ofta verksamhetens kärna och har en avgörande effekt på verksamhetens framgång och värde. 

Avtalsrättsligt gäller principen att avtal ska hållas, men detta innebär inte att avtalet inte kan reglera 

förhållanden då avtalet ska upphävas, samt andra avtalsrättsliga påföljder.15 En typisk klausul i många 

av verksamheternas kundavtal är en s.k. change of control-klausul. En sådan klausul ger 

verksamhetens avtalspart vissa rättigheter om ägarförhållandena hos, eller inflytande över, 

verksamhetens företag förändras på ett kvalificerat sätt, exempelvis om företaget byter ägare. En 

sådan rättighet kan vara hävning av avtalet.16 I Sverige råder avtalsfrihet som möjliggör olika typer av 

klausuler, men avtalslagen föreskriver ett visst ansvar i form av bl.a. svikligt förledande och agerande 

i strid mot tro och heder (30 och 33 §§ avtalslagen). Utöver detta finns även den generella 

skälighetsregeln i 36 § avtalslagen, som ger domstolen rätten att jämka eller ogiltigförklara ett avtal 

eller del av avtal som är oskäligt.17 En annan typisk avtalsrättslig risk för köparen är säljarens 

bristfälliga fullmakt.  

Om avtalsrätten utgör grunden för kontraktet finns det även ytterligare regleringar som har en 

utfyllande funktion beroende på vad som förvärvas.18 Inom köprättens område gäller bl.a. det 

grundläggande ansvaret enligt 17 § KöpL om varans egenskaper, ändamål och köparens befogade 

förutsättningar. Köplagens ansvar är dock på många sätt trubbigt och det finns därför ofta skäl för mer 

specifika lösningar genom avtalsklausuler utanför den köprättsliga regleringen. Detta tar sitt uttryck i 

bl.a. garantier, regressrätter, skadelöshetsklausuler, m.m. som bl.a. kan aktualisera skadestånd för 

                                                           
15 Ramberg & Ramberg s. 29. 
16 Forsman s. 43. 
17 Ramberg & Ramberg s. 132 ff. 
18 Som framgår av tidigare kapitel omfattas både aktieöverlåtelser och inkråmsöverlåtelser av köplagen. 
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avtalsbrott eller ersättning för om en viss situation uppstår.19 En sådan avtalsreglering är möjlig då 

köplagen är dispositiv vilket släpper fram avtalsfriheten, men den anses vara halvtvingande eftersom 

ett köpeavtal där köplagen avtalas bort, utan att ersättas med någon annan heltäckande reglering, ändå 

får finna sig i att tolkas utifrån köplagens principer vid oklarheter.20 

En inkråmsmässig verksamhetsöverlåtelse måste även beakta regleringarna som gäller för varje 

individuell beståndsdel, fastän verksamheten som sådan kan anses utgöra en egen köprättslig enhet 

enligt rättspraxis. Inkråmsöverlåtelser innefattar inte sällan fastigheter och då jordabalkens köpregler 

inte är dispositiva samt innehåller formkrav måste denna del av överlåtelsen regleras särskilt. Utöver 

detta gäller även fastighetsrättens principer om köparens undersökningsplikt, men även säljarens 

upplysningsplikt.21 Förutom köprätten aktualiseras även flera andra områden som kan hänföras till det 

inomobligatoriska ansvaret, exempelvis immaterialrätten och arbetsrätten. Den ovan angivna 

lagstiftningen reglerar främst förhållandet mellan avtalsparterna men det finns även en viss reglering 

kring tredjemansansvar. Köplagens tillämplighet på verksamhetsöverlåtelser medför exempelvis att 

ett köprättsligt ansvar för rättsliga fel enligt 41 § köplagen bör kunna tillämpas. Ett 

aktieöverlåtelseavtal, som bör vara tämligen fåordigt eftersom endast ett objekt förvärvas, kan vara 

omfattande p.g.a. avtalsrättsliga ansvarsfördelningar som främst reglerar säljarens ansvar för 

verksamheten. Som huvudregel har parterna dispositionsmöjligheter vad gäller avtalsrättsliga anspråk. 

3.2.2 Utomobligatoriskt skadestånd 

Ett kontraktuellt ansvar kan innebära påföljder såsom skadestånd, viten, prisavdrag m.fl., men det 

väsentliga är att ansvaret i sådana fall är avtalsrättsligt reglerat i syfte att säkra parternas fullgörande 

av sina förpliktelser i enlighet med avtalet. Det allmänna skadeståndsrättsliga ansvaret syftar bl.a. till 

reparation samt prevention av skada. Skadeståndslagen (1972:207, [SkL]) är utgångspunkten vid 

skadeståndsanspråk, men är dispositiv enligt 1 kap. 1 § SkL varför skadestånd som grundas i ett avtal 

är primära och där rätten till skadestånd först styrs av avtalet.22 

Skadeståndslagens allmänna karaktär visar sig även i dess omfattning, då den gäller både vid person- 

och sakskador, men även vid ren förmögenhetsskada. Vad avser reglerna kring ren 

förmögenhetsskada föreskrivs att detta aktualiseras när skadan vållas genom brott (2 kap. 2 § SkL).23 

Av förarbetena till skadeståndslagen framgår att bestämmelsen inte avsåg att vare sig medföra någon 

ändring i gällande rätt eller utgöra hinder för en rättsutveckling genom praxis i riktning mot ett vidgat 

ansvar för ren förmögenhetsskada.24 Förarbetsuttalandet uttrycker även en principiell ståndpunkt om 

att ren förmögenhetsskada kräver brott eller föreskrift i lag. Det är även tydligt att bestämmelsen inte 

ska tolkas motsatsvis, och att det faller på domstolen att avgöra när skadestånd bör utgå vid fall där 

ren förmögenhetsskada orsakats på annat sätt än genom brott. Rimligtvis bör dock 

skadeståndsmöjligheten begränsas till kvalificerade fall, mot bakgrund av bestämmelsens ordalydelse 

och den principiella ståndpunkten i förarbetsuttalandet. 

En sådan utvidgning skedde i NJA 2005 s. 608 där domstolen fann att skadestånd skulle utgå, trots att 

skadan inte skett genom brott, på grund av ett s.k. kvalificerat otillbörligt handlande. Risken för ett 

utomobligatoriskt skadeståndskrav är också en historisk risk, eftersom skadeståndskraven grundas på 

händelser som skett i driften av verksamheten. Parterna har även dispositionsmöjligheter, eftersom det 

utomobligatoriska skadeståndet genom transaktionsval samt rättsliga regler kan placeras på endera 

                                                           
19 Ramberg & Ramberg s. 237 och 249 f samt Hellner s. 223 f och 109 ff. 
20 Ramberg & Ramberg s. 33 f. 
21 4 kap 19 § 2 st. JB och NJA 2007 s. 86. 
22 Jfr NJA 2014 s. 760, Ramberg & Ramberg s. 263 f. och Hellner och Radetzki s. 28 ff. och 39. 
23 Bernitz s. 101 ff. 
24 Prop. 1972:5 s. 568. 



12 
 

part. För skadestånd är det även speciellt att dessa är subsidiära till avtalsrättsliga 

skadeståndsregleringar vilket främst begränsas av 36 § avtalslagen.25 Den skadelidande kan därför 

rikta sitt anspråk på utomobligatorisk grund om annat inte följer av avtal. I visst mån kan 

dispositiviteten vara illusorisk då det är svårt att reglera varje tänkbar skadeståndsrättslig fråga, 

speciellt när det gäller anspråk från tredje man. Denna problematik aktualiserades i NJA 2014 s. 760, 

dock gällande sakskada, där en part riktade anspråk mot en annan part i en kontraktskedja, utan att stå 

i direkt förhållande till varandra avtalskedjan. HD fann att sådan talan endast kan aktualiseras om 

avtalet mellan skadevållaren och dennes avtalspart inte reglerar det ansvar som skadelidande vill rikta 

mot skadevållaren som är längre bak i kontraktskedjan. I sådana fall är den skadelidande begränsad 

till att utkräva samma ansvar som skadevållarens avtalspart hade kunnat utkräva, och det 

utomobligatoriska skadeståndet blev därmed avskuret genom avtalsrätten.26 Det är således möjligt att 

reglera skadeståndskrav från tredje man genom det mellanliggande avtalet i en kontraktskedja om 

tredje man ingår i denna kedja.27  

3.3 Legala förpliktelser 

3.3.1 Avhjälpning av miljöskador på fastighet 

Ett fastighetsförvärv innebär ett risktagande avseende flera olika typer av fel, speciellt dolda sådana 

på grund av den omfattande undersökningsplikten. Ett sådant dolt fel är eventuella föroreningsskador 

i fastigheten. När det gäller andra former av dolda fel, exempelvis skador i konstruktionen, faller 

ansvaret på endera parten baserat på undersökningsplikten, upplysningsplikten och gängse 

byggnadsnormer.  

Ett dolt fel i fastigheten som köparen inte kunnat upptäcka är ett fel som i regel kan göras gällande 

gentemot säljaren. Föroreningsskador medför dock ett ansvar för fastighetsförvärvaren gentemot det 

allmänna, oavsett vem som bedrivit den förorenande verksamheten (10 kap. 3 § miljöbalken 

[1998:808] [MB]). Ansvaret faller i första hand på verksamhetsutövaren som orsakat 

föroreningsskadorna, om verksamhetsutövaren har möjlighet att utföra eller bekosta avhjälpandet av 

fastigheten. Köparens ansvar är således subsidiärt om denne inte samtidigt är verksamhetsutövaren 

(10 kap. 2 § MB). För fastighetsförvärvarens ansvar krävs även, likt undersökningsplikten för andra 

fel, att köparen borde ha upptäckt föroreningarna vid förvärvet av en näringsfastighet, eller att 

köparen faktiskt kände till föroreningarna vid förvärv av privatbostadsfastighet (10 kap. 3 § MB). 

Utöver dessa regler är köparens subsidiära ansvar strikt. Det är den nuvarande fastighetsägaren som 

ensam har det subsidiära ansvaret, men med ett solidariskt ansvar vid flera gemensamma 

fastighetsägare (10 kap. 7 § MB). Ett sådant solidariskt ansvar gäller även mellan flera ansvariga 

verksamhetsutövare (10 kap. § 6 MB). Fastighetsägarens subsidiära ansvar innebär att om 

verksamhetsutövaren endast kan bekosta en del av efterbehandlingar har fastighetsägaren ett 

kompletterande ansvar. Det väsentliga vid avgörandet av verksamhetsansvaret är vilken verksamhet 

som orsakat föroreningsskadorna. Köparens verksamhet behöver således inte bestå av en 

                                                           
25 Jfr Svea hovrätt T 1085–11 som rör en skiljedom mellan ProfilGruppen AB och KPMG om bl.a. den senares 

allmänna skadeståndsrättsliga ansvar för grov vårdslöshet och jämkning enligt 36 § avtalslagen av en 

avtalsrättslig begränsning av skadeståndsansvaret.  
26 HD gjorde en jämförelse med kommission och fann att kommittenten inte ska få bättre rätt mot tredje man än 

om han själv hade ingått avtalet, se Hellner s. 223. 
27 Rättsfallet aktualiserar inte den allmänna rättsprincipen att ett avtal som är till nackdel för tredje man inte 

gäller mot tredje man då avtalet reglerade ansvaret mellan avtalsparterna och inte tredje man (Hellner s. 224 och 

135). Frågan var om tredje man skulle vara bunden till skadevållarens avtal med sin avtalspart, jfr med 

avtalsbundenheten i NJA 1993 s. 188 nedan.  



13 
 

föroreningsskadande verksamhet utan exempelvis fastighetsägande, vilket medför att köparen inte har 

ett primärt ansvar. 

En ytterligare förutsättning för köparens ansvar är tidpunkten då fastigheten förvärvades. Detta 

föroreningsansvar kräver att fastigheten förvärvats efter den 31 december 1998 då miljöbalken 

innehållande dessa ansvarsregler trädde i kraft den 1 januari 1999 (15 § lagen [1998:811] om 

införande av miljöbalken). Detta innebär att om fastigheten förvärvats innan denna tidpunkt, och 

därefter endast övergått genom köp av företag, gäller inte dessa regler. Utöver denna tidpunkt kan 

ansvar för föroreningar inte utkrävas av en fastighetsägare om föroreningarna enbart uppstått till följd 

av verksamhet före den 1 juli 1969.28 Varken verksamhetsutövaren, om denne fortsätter med den 

skadeverkande verksamheten, eller fastighetsägaren har dispositionsmöjligheter. 

3.3.2 Företagsböter 

Ett företag kan vara föremål för flera olika typer av ansvar. Ansvar i form av böter är vanligt 

förekommande inom straffrätten, och en företagsbot är i många fall en sanktion för ageranden som 

kan anses vara brott i näringsverksamhet. Företagsböter, i samband med andra typer av sanktioner, 

används då det saknas formell möjlighet att i svensk rätt hålla juridiska personer straffrättsligt 

ansvariga för brott. En företagsbot behöver dock inte vara knuten till straffrättsliga förfaranden utan 

kan exempelvis användas vid brott mot livsmedelsregleringen.29 Företagsböter som sanktion saknar en 

gemensam lagstiftning, och aktualiseras enligt enskilda bestämmelser på det specifika rättsområdet. 

Överlag är svenska företagsböter en svår risk att kalkylera eftersom det primärt aktualiseras vid 

olyckor, särskilt allvarliga situationer och förfaranden som liknar brottsliga sådana. En företagsbot 

utgör en offentligrättslig historisk risk som rikas mot företaget på grund av hur dess verksamhet 

bedrivits. 

I svensk rätt har bötesnivåerna varit fasta, med ett takbelopp som inte inneburit betydande 

ekonomiska konsekvenser för större företag. Mot bakgrund av att risken varit svår att beräkna och att 

bötesbeloppen inte varit tillräckligt höga för att köparen ska vara uppmärksam på risken, är 

företagsböter sällan en aktuell fråga vid företagstransaktioner. Mot denna bakgrund medför de nya 

dataskyddsreglerna en ny typ av företagsbot.30 Om ett företag bryter mot dessa nya bestämmelser kan 

företagsboten uppgå till så mycket som fyra procent av företagets globala omsättning (art. 83 5 

GDPR).31 Detta medför att huruvida ett målbolag riskerar en sådan företagsbot kommer bli en av de 

viktigaste frågorna vid framtida företagstransaktioner. 

Ansvaret enligt dataskyddsreglerna är inte kopplat till ovanliga händelser, brottsliga förfaranden eller 

olyckor. Verksamhetsutövaren riskerar istället företagsböter om den dagliga verksamheten inte följer 

rutinmässiga regler enligt GDPR. Några typiska felaktigheter är otillåten överföring av 

personuppgifter till tredje land, otillåten personuppgiftsbehandling och underlåtenhet att lämna 

information till registrerade (art. 44–48, 6 och 12–22 GDPR). Det som avgör om en överträdelse 

inträffat är således om bl.a. företagets generella rutiner, datasystem och styrdokument är i enlighet 

med dataskyddsreglerna och har följts av de anställda. Den som gör riskbedömningen behöver utreda 

om verksamheten bryter mot dessa nya regler, om korrekta rutiner finns m.m., och detta bör inte 

utgöra några svårigheter genom att ta del av företagets relevanta handlingar, ställandet av direkta 

frågor om rutiner följs o.s.v. En del i den sammanlagda bedömningen är även risken för att 

tillsynsmyndigheten ska utkräva ansvar av företaget. För GDPR räcker det att tillsynsmyndigheten vid 

                                                           
28 Övergångsbestämmelserna i 8 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken. 
29 29 § livsmedelslagen (2006:804). 
30 GDPR träder i kraft den 25 maj 2018. 
31 Se även skäl 148 GDPR. 
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tillsyn uppmärksammar brister (art. 83 GDPR). Det krävs inte att en enskild gör anmälan. Parterna har 

för detta ansvar dispositionsmöjligheter på det sättet att en inkråmsöverlåtelse bör medföra att 

ansvaret stannar kvar på säljaren, och en aktieöverlåtelse att ansvaret följer köparen. GDPR saknar 

regler som medger undantag från huvudregeln om ansvaret för historiska risker vid 

inkråmsöverlåtelser.32 

                                                           
32 Se ytterligare resonemang om detta i 9.2 nedan. 
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4 Risker vid företagsöverlåtelser 

4.1 Riskfördelningen 

Risker kan hanteras på flera olika sätt och en typisk metod för att fördela ansvaret mellan 

avtalsparterna vid aktieöverlåtelser är att avtalsrättsligt ge köparen rätten att regressa mot säljaren för 

vissa kostnader eller anspråk som kan uppkomma efter transaktionen.33 Denna regressrätt förtar inte 

målbolagets slutliga ansvar för anspråk riktade mot denne, men köparen kan ha rätt att därefter 

utkräva ansvar från säljaren om regressklausulen är tillämplig. När verksamhetsöverlåtelser sker 

genom aktieförvärv stannar alla historiska risker kvar i målbolaget vilket medför att avtalslösningar 

normalt krävs för att köparen ska kunna hålla säljaren ansvarig för historiska risker. Genom samma 

princip är det dock möjligt för köparen att förvärva verksamheten inkråmsmässigt och därigenom som 

huvudregel lämna ansvaret för historiska riskerna kvar i målbolaget som fortsatt ägs av säljaren. I 

sådana fall får avtalslösningar användas för att köparen ska vara ansvarig för målbolagets historiska 

risker. Köparen och säljaren kan, genom att välja dessa två olika transaktionsförfaranden, skapa olika 

förutsättningar för att fördela de historiska riskerna. Valet av transaktionsförfarande styrs inte bara av 

eventuella avtalslösningar utan även av hur rättsliga förpliktelser slår olika beroende på förfarandet 

som väljs. Exempelvis kan det köprättsliga skyddet för rättsliga fel vid en inkråmsmässig överlåtelse 

träffa hela verksamheten samt de individuella beståndsdelarna. Vad gäller en aktieöverlåtelse bör ett 

sådant rättsligt fel endast kunna träffa aktierna som sådana. Även avtalsrättsliga förpliktelser som 

målbolaget har gentemot sina avtalsparter kan påverkas på olika sätt. 

4.2 Aktieöverlåtelse 

Vid en aktieöverlåtelse koncentreras hela affären i överlåtelsen av målbolagets aktier och den 

förändring som detta medför i företagets ägande. De historiska riskerna påverkas inte av att bolaget 

byter ägare. Den enda möjligheten att fördela verksamhetsriskerna mellan den nya aktieägaren och 

den gamla är genom en avtalsrättslig ansvarsplacering på säljaren. Verksamma företag vill normalt 

skydda sig mot eventuella utnyttjanden av reglerna kring aktieöverlåtelser. En vaksam spekulant är 

medveten om att målbolaget som rättssubjekt utgör en självständig juridisk person, vars funktion är att 

begränsa ansvaret som uppstår i dess rörelse till företaget. Ägaren till aktiebolaget har som huvudregel 

inte något ansvar för företagets agerande, vilket innebär att anspråk från utomstående inte kan göras 

gällande gentemot företagets ägare.34 När målbolaget ägs av köparen kan säljaren således inte hållas 

ansvarig för anspråket. Det är istället målbolaget som är ansvarig för eventuella anspråk, oavsett vem 

som ägt företaget under dess livstid. Det finns dock även regler som skyddar bolagets borgenärer.35 

Som huvudregel kan en gäldenär inte sätta en annan gäldenär i sin plats, eller en avtalspart sätta en 

annan som part i avtalet, utan samtycke (s.k. partsväxling).36 Men genom att gäldenären rättsligt sett 

inte förändras vid aktieöverlåtelser, utan endast ägaren till gäldenären, skyddas inte borgenären av 

reglerna kring partsväxling. Det är m.a.o. fritt fram att förändra ägarskapet då det inte finns någon 

liknande regel för förändringar i ägandet.  

Vem som är företagets ägare, eller till och med vem som har betydande inflytande över företaget, är 

viktigt utifrån flera olika perspektiv. En ägarförändring är något som andra bolag därmed är 

intresserade av eftersom det kan påverka deras relation till företaget. Detta är därför något som företag 

vill skydda sig mot, exempelvis genom att inkludera change of control-klausuler i sitt avtal med 

motparten. Om ägarförhållandena förändras medför dock inte detta några förändringar när det gäller 

                                                           
33 Ramberg & Herre s. 52. 
34 Se nedan 7.3.1. om ansvarsgenombrott. 
35 Eklund s. 68, 71 ff. och 344 samt Sandström s. 19 f., se 1 kap. 3 § ABL. Notera dock företrädaransvaret enligt 

bl.a. 59 kap. 13 § skatteförfarandelagen (2011:1244) och 17 kap. ABL. 
36 Ramberg & Ramberg s. 262. 
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ansvarsplaceringen för verksamhetsriskerna, även om andra konsekvenser kan inträffa med anledning 

av ett ägarbyte.37 Som huvudregel är det dock bekvämt att välja aktieöverlåtelser framför 

inkråmsöverlåtelser, eftersom företaget som helhet överlåts och det finns flera möjligheter att lösa 

ansvarsproblem genom avtalet. 

4.3 Inkråmsöverlåtelse  

När en inkråmsöverlåtelse ska användas kan detaljerna bli väldigt viktiga, eftersom varje beståndsdel 

som överförs kan påverkas av regleringar som gäller just den tillgången. Innebörden av detta är att 

inte bara övergripande verksamhetsrisker kan behöva regleras som vid aktieöverlåtelser, utan även 

risker som tillhör varje enskild beståndsdel. Det finns även specialregleringar som gör att 

verksamhetsrisker följer med vid inkråmsförvärv.38 I svensk rätt är det dock normalt det saknas en 

rättslig reglering kring överföringen av historiska risker avseende specifika tillgångar eller dylikt. 

Aktiebolagets självständiga ansvar avseende historiska risker används vid inkråmsöverlåtelser för att 

låsa kvar målbolagets historiska risker i företaget. När inkråmet i målbolaget säljs i sina beståndsdelar 

påverkar inte detta bolagets ansvar för de historiska risker som uppstått genom dess verksamhet, även 

om fel i verksamheten kan utgöra ett köprättsligt fel mellan köparen och säljaren. Detta eftersom det 

saknas en generell reglering kring verksamhetsriskers överföring. Eventuella historiska riskerna 

stannar därmed kvar under aktiebolagets ansvar. Det är inte heller möjligt att frivilligt överföra 

historiska risker från ett rättssubjekt till ett annat, i vart fall inte utan tredje mans samtycke, och i fråga 

om offentligrättsligt ansvar saknas möjligheten överhuvudtaget.  

Inkråmsöverlåtelser hindrar inte att andra risker kan försvinna eller på annat sätt påverkas. 

Exempelvis saknas skäl att försöka hitta change of control-klausuler i målbolagets avtal med sina 

kunder, då en inkråmsöverlåtelse inte medför en ägarförändring av målbolaget. Om det är fråga om 

egendom som överlåts uppstår sällan problem mellan förvärvaren och målbolagets avtalsparter. I den 

mån det är fråga om överlåtelse av egendom som belastas med en mot köparen gällande upplåtelse, 

t.ex. en nyttjanderätt eller panträtt, eller förvärv av en begränsad rätt, t.ex. ett leasingavtal eller ett 

lokalhyreskontrakt är saken en annan. Då gäller som huvudregel att köparens inträde i avtalet måste 

godkännas av motparten.  

När det gäller ett inkråmsmässigt förvärv av större bolag blir det svårare att svälja de praktiska 

problemen som en inkråmsöverlåtelse innebär. En allmän överföring av inkråmet är möjlig, men det 

gäller att som köpare vara uppmärksam på vilka konsekvenser en sådan allmän överföring kan få. 

Vissa tillgångar har exempelvis formkrav för att korrekt förvärvas. Vid fastighetsförvärv måste detta 

bl.a. ske skriftligt och avtalet måste innehålla vissa uppgifter samt båda parters underskrifter (4 kap. 1 

§ JB).39 Den prekontraktuella undersökningsplikten aktualiseras, 4 kap. 19 § 2 st. JB, medan en 

undersökning av fast egendom som följt med köpet av målbolagets aktier kan anstå till efter tillträdet, 

31 § KöpL. 

Ett skäl till varför inkråmsförfarandet används vid verksamhetsförvärv är att köparen får större 

möjlighet att välja, oavsett om det gäller avtalen, tillgångarna eller vilka risker den vill ansvara för. En 

inkråmsöverlåtelse resulterar dock i en verksamhetsöverlåtelse som i stora delar är fri från historiska 

risker, vilket betyder att riskerna kvarstår hos målbolaget trots att verksamheten inte längre är kvar. 

Inkråmsöverlåtelser har även funktionen att ge köparen möjligheten att välja beståndsdelarna som den 

vill förvärva, utan att köpa hela verksamheten. I sådana fall försvinner en stor del av problematiken 

                                                           
37 Forsman s. 43. 
38 Jfr t.ex. föroreningsskador i fastigheten. 
39 Malmström s. 221. 
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med inkråmsöverlåtelser eftersom det inte används för att förvärva hela verksamhetspaketet. Vid 

inkråmsöverlåtelser är det dock en viktig tillgång som inte utgör en del av inkråmet: målbolagets 

aktier i eventuella dotterbolag. Verksamheten äger visserligen dotterbolagets aktier, och det kan anses 

vara tillgångar, men förvärv av aktier är inte en del av inkråmsöverlåtelsen eftersom inkråmaffären 

innebär köp av företagets tillgångar, inte ett köp av ett annat företag. Som tydliggjorts ovan innebär 

köp av aktier inte ett köp av verksamheten eller dess tillgångar, utan endast en överlåtelse av dessa. 

Om dotterbolagets aktier ska förvärvas utgör detta en egen aktieöverlåtelse. Det kan givetvis tänkas 

kombinationer, där moderbolagsinkråm förvärvas vid sidan av dotterbolagsaktier. 
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5 Upphörandet av den historiska risken  

5.1 Inledning 

En inkråmsmässig överlåtelse av målbolagets verksamhet aktualiserar inte endast olika köprättsliga 

aspekter, utan även associationsrättsliga sådana. Visserligen har inte företaget i sig sålts, men ett 

företag som säljer av hela sin verksamhet kommer därefter bestå av köpeskillingen som tillgång och 

skulder i form av historiska risker. Detta förutsatt att alla skulder som tillhörde verksamheten har 

reglerats och att anställda följt med verksamheten m.m. Företaget kan då antingen omvandla dessa 

pengar till andra tillgångar, exempelvis påbörja eller anskaffa en verksamhet, eller överföra dessa 

pengar. En sådan överföring aktualiserar associationsrätten, och av intresse i det här sammanhanget är 

rättsfiguren frivillig likvidation. Om en likvidation genomförs skiftas alla medel ut och det finns inga 

medel kvar i bolaget för att betala eventuella anspråk. En likvidation är inte heller hindrad av 

historiska risker, oavsett hur stora dessa är. Som huvudregel medför därför en likvidation 

eliminerandet av historiska risker. 

5.2 Likvidation 

Företagets ägare vill ibland inte längre fortsätta driva företaget vilket lämnar denne med två alternativ; 

antingen överlåta företaget eller likvidera detta. En sådan frivillig likvidation av företaget innebär en 

reglering av skulderna och en fördelning av överskottet mellan aktieägarna, s.k. winding up (25 kap. 

35 och 38 §§ ABL).40 När likvidationen är genomförd saknar företaget medel för att betala eventuella 

anspråk. Visserligen ska företagets skulder regleras, men anspråk som inte har framförts, d.v.s. 

historiska risker, kan inte regleras. En likvidation medför även att historiska risker som företaget varit 

exponerade mot upphör eftersom anspråk som inte framförts under likvidationen i regel inte längre får 

göras gällande. Likvidationen behöver således inte beakta risker vid utskiftning, utan endast skulder 

och skulder som är tvistiga, d.v.s. anspråk (25 kap. 38 § in fine ABL). En sådan ordning är nödvändig 

eftersom ett bolag som varit verksam kommer i princip alltid inneha okända historiska risker.  

Det kan finnas flera anledningar till varför anspråk inte framförts, och för gäldenären kan borgenären 

vara okänd. Dessa historiska risker får därför möjligheten att realiseras i likvidationsförfarandet 

genom att en kallelse på okända borgenärer pågår i sex månader (25 kap. 4 § ABL). Kallelsen innebär 

att bolaget inte kan likvideras under dessa sex månader vilket ger borgenärer möjligheten att framföra 

sina anspråk och få dessa reglerade innan bolagets tillgångar skiftas ut. Borgenärer som inte gett sig 

till känna vid kallelsen i likvidationsförfarandet, eller kan bevisa att gäldenären känt till anspråket före 

anmälningstidens utgång, förlorar sin fordringsrätt enligt 5 och 6 §§ lagen (1981:131) om kallelse på 

okända borgenärer. Med anledning härav har kallelsen en preklusionsverkan vilket innebär att 

historiska risker elimineras i och med likvidationen.41 Preklusion sker dock inte om bolaget beslutar 

om upphörandet av likvidationen omedelbart efter att kallelsen är avslutad enligt 25 kap. 45 § ABL, 

vilket annars hade eliminerat återstående historiska risker. Det krävs en avslutad likvidation för att 

preklusionsverkan ska inträffa.42  

Denna reglering kring eliminerandet av historiska risker kan planeras som en del av säljarens 

inkråmsöverlåtelse. Köparen i en inkråmsöverlåtelse bör därför vara uppmärksam på 

likvidationsmöjligheten, då en genomförd likvidation medför att säljaren inte kan ansvara för 

eventuella anspråk efter likvidationen, om inte nya tillgångar uppdagats. Historiska risker kan i vissa 

fall placeras på köparen. Om säljaren exempelvis säljer sin verksamhet som orsakat föroreningsskador 

                                                           
40 Eklund s. 447 f. 
41 Malmborg s. 438, 440 f. och 352, Johansson Zeteo kommentaren till 25 kap. 34 § ABL, Lexino (Karnov) 25 

kap. 34 § ABL, 2. Rättsläget. 
42 Malmborg s. 356. 
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och säljaren fortsätter med denna verksamhet tar köparen risken att bli solidariskt ansvarig för 

säljarens del av skadan om säljaren går i likvidation (10 kap. 6 § MB). Risken är särskilt hög om 

säljarens hela verksamhet är till försäljning eftersom säljaren i sådana fall möjligen planerar att 

genomföra en likvidation istället för att påbörja eller förvärva en verksamhet. Köparen kan vid 

förvärvet skydda sig genom att bl.a. kräva att säljarens moderbolag går i borgen för överlåtelseavtalet 

eller att en överenskommen del av köpeskillingen deponeras av köparen hos tredje man och som 

köparen därefter under viss tid kan framföra sina krav gentemot, s.k. escrow.43 

5.3 Fortsatt likvidation 

När kallelsen är avslutad, och likvidationen är avslutad, är företaget befriad från okända anspråk. 

Likvidationsförfarandet har som syfte att låta okända borgenärer få möjligheten att framföra sina 

anspråk, och därefter är möjligheten förlorad. Det är dock inte ett förfarande för att döda alla framtida 

anspråk. Enligt 25 kap. 44 § ABL finns rätten att väcka talan mot ett upplöst bolag vilket gör att 

likvidationen återupptas. Samtidigt är en sådan talan ofta ekonomiskt utsiktslös, eftersom alla 

tillgångar som finns i bolaget redan har realiserats och utbetalats. Det är upp till borgenären att avgöra 

om denne trots detta vill framföra sitt anspråk. Ett likvidationsförfarande som då återupptas och där 

anspråket är giltigt kan medföra att likvidationsförfarandet övergår i ett konkursförfarande (25 kap. 36 

§ ABL).44 

Den kanske praktiskt sett viktigaste grunden för fortsatt likvidation är när nya tillgångar i företaget 

uppdagas (25 kap. 44 § 1 st. ABL). Vid en sådan situation ska likvidationen fortsätta, om inte 

tillgångarna enligt likvidatorn bedöms vara av obetydligt värde (25 kap. 44 § 3 st. ABL). Det är 

likvidatorn som är ansvarig för att fortsätta likvidationen och denne ska anmäla företaget till 

aktiebolagsregistret. Detta innebär dock inte att likvidatorn genomför en ny kallelse på okända 

borgenärer, utan endast kända borgenärer kontaktas och andra okända borgenärer får söka sig till 

likvidatorn på eget initiativ. Det finns även en allmän grund för fortsatt likvidation om ”annat skäl” – 

som föranleder likvidationsåtgärd uppkommit. Det kan röra sig om åtaganden i andra former än 

ekonomiska sådana, exempelvis att ge bolagets medkontrahent en bekräftelse på en rättshandling som 

vidtagits eller träffats under bolagets likvidation.45  

                                                           
43 Forsman s. 57. 
44 Malmborg s. 20 och Johansson Zeteo, kommentaren till 25 kap. 36 § ABL. 
45 Malmborg s. 438. 
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6 Successor liability  

6.1 Inledning 

Valet mellan inkråmsöverlåtelse eller aktieöverlåtelse är en lika aktuell fråga för parter som vill 

genomföra verksamhetsöverlåtelser i andra rättsordningar. Vid en inkråmsöverlåtelse gäller samma 

huvudregel i USA som i Sverige att köparen inte är ansvarig för målbolagets historiska risker. 

Skillnaden mellan dessa två förfaranden medför en återkommande fråga om vilken som bäst passar 

transaktionssyftet. Vissa sådana syften kan dock vara oacceptabla enligt rättsordningen, och där en för 

rigid tillämpning av huvudregeln kan resultera i oskäliga resultat. I amerikansk rätt finns även 

möjligheten att reglera ett vidare avtalsrättsligt ansvar. Det finns även en princip om successor 

liability som medför att köparen, vid försök till kringgående av sitt ansvar, träder in i säljarens ställe 

som ansvarig för målbolagets historiska risker, men i vissa fall är båda ansvariga.  

Grundtanken med reglerna avseende inkråmsöverlåtelser har varit att främja överlåtelsen av 

tillgångar. Köparen och borgenärernas intressen kommer dock oundvikligen i konflikt när köparen vill 

undvika ansvar för historiska risker och borgenären vill försäkra sig om att det finns tillräcklig 

säkerhet för eventuella anspråk. Dessa intressen drar således säljaren åt två olika håll. Säljarens 

förmåga att betala sina åtaganden gentemot sina borgenärer kan drastiskt försämras vid en 

inkråmsöverlåtelse, om köparen inte har ett avtalsrättsligt ansvar. Borgenärens juridiska rättigheter 

gentemot säljaren är oförändrade vid en inkråmsöverlåtelse. Typiska klausuler för att skydda 

borgenären mot inkråmsöverlåtelser är bl.a. återtagandeförbehåll samt panträtt. Borgenären försäkrar 

sig då om att gäldenären inte kan sälja tillgångar på ett sätt som gör att borgenären står utan säkerhet 

med en osäker fordran.46 Borgenärens rättigheter kräver en avtalsrättslig lösning som inte alla 

borgenärer har möjligheten att kräva, samtidigt som köparen förvärvar säljarens tillgångar utan risk 

för ansvar. Denna diskrepans tar principen om successor liability fasta på.47  

Principen i fråga är grundad på allmän skadeståndsrätt och delas upp i fyra undantag till 

huvudregeln.48 Köparen kan vara ansvarig om denne de facto fusionerade med säljaren, om denne 

utgör en fortsättning av säljaren, om transaktionen ingicks för att på ett bedrägligt sätt kringgå ansvar 

eller om denne uttryckligen eller underförstått åtagit sig ansvaret, d.v.s. på avtalsrättslig grund. 

6.2 De facto merger 

Tillämpningen av successor liability är en fråga om köparens ansvar vid inkråmsöverlåtelser. Om det 

istället rör sig om en aktieöverlåtelse sker endast en förändring av företagets ägare vilket inte orsakar 

några förändringar av ansvaret som ligger hos målbolaget. En speciell typ av verksamhetsöverlåtelse, 

och som har många likheter med aktieöverlåtelser i dess rättsliga följder, är fusion av verksamheter.49 

De facto merger-undantaget tar istället fasta på likheten mellan fusioner samt inkråmsöverlåtelser, och 

tillämpas på så sätt att vad som formellt sett är en inkråmsöverlåtelse egentligen ska betraktas som en 

fusion. I en äkta fusion blir de sammanförda verksamheternas samtliga risker kvar i det sammanslagna 

bolaget. Vid en formell inkråmsöverlåtelse som bedöms vara en de facto merger kommer förvärvaren 

att överta säljarens historiska risker som om förvärvaren är det sammanslagna bolaget. 

Avgörande för frågan om fastställande av de facto merger är om (i) kontinuitet i ägandet eller 

aktieägare föreligger, (ii) om säljaren har upphört med sin ordinarie verksamhet samt gått i likvidation 

                                                           
46 Ramberg & Ramberg s. 261. 
47 Pace L. Rev. 457 s. 457. 
48 Pace L. Rev. 457 s. 457 och Ramirez v. Amsted Industries Inc, 431 A.2d 811, 86 N.J. 332 (Sup. Ct., 1981), p. 

815. I Ramirez användes successor liability inom ramen för produktansvar. 
49 Se ovan kap. 2.5 om fusion av företag. 
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praktiskt och rättsligt inom skälig tid, (iii) om köparen övertagit allt ansvar som är nödvändigt för att 

verksamheten ska fortsätta opåverkad samt (iv) om ledningen och verksamheten är densamma.50  

Denna prövning var aktuell i Fizzano Brothers-målet där ett företag (SDG), vars verksamhet bestod av 

uppdatering och försäljningen av en redovisningsmjukvara, hade sålts till företaget XLN genom ett 

aktieöverlåtelseavtal. Köpeskillingen bestod av två skuldebrev ställda av XLN till två aktieägare i 

SDG (aktieägarna). Mjukvaran ifråga ägdes dock fortfarande av aktieägarna och de licensierade ut 

mjukvaran till XLN tills dess att XLN slutligen hade reglerat skuldebreven. Aktieägarna anställdes i 

XLN. Fizzano riktade talan för fel i mjukvaran som denne köpt av SGD mot XLN i egenskap av 

förvärvare, varav XLN under rättegången överlät verksamheten inkråmsmässigt till företaget XLNT. 

XLNT tog inte över något ansvar för historiska risker förutom ett ansvar för skuldebreven gentemot 

aktieägarna. Ingen ägare i XLN förvärvade aktier i XLNT genom inkråmsöverlåtelseavtalet. Det fanns 

således ingen gemensam aktieägare i dessa bolag, varför en kontinuitet i ägandet kan tyckas saknas. 

Trots detta utökade kärande sin talan till att även omfatta XLNT. 

Första instans fann att de facto merger förelåg, trots att kontinuitet i ägandet inte konstaterats, därför 

att resterande rekvisit var uppfyllda. Detta underkändes vid nästa instans eftersom rekvisitet måste 

vara uppfyllt. Högsta instans fann att frågan om fortsatt ägande måste ses utifrån helheten, och att 

frågan om ägarskapet inte kan begränsas till huruvida det fanns gemensamma aktieägare i båda 

bolagen.51 Domstolen konstaterade att mjukvaran var den principiellt viktigaste tillgången i alla 

bolagen och att rättigheterna för denna tillgång låg hos XLNT, förutom ägandet. Utöver detta hade 

aktieägarna, som också utvecklat mjukvaran, nyckelpositioner i både XLN och XLNT. Mot bakgrund 

av detta fann domstolen att verksamheten varit densamma från XLN till XLNT och att huvudfrågan 

bestod i om en kontinuitet existerade. Enligt domstolen måste ägandet fortfarande kunna bevisas i 

någon form, men detta kan visas genom övertagandet av verksamhetens skulder eller anställandet av 

nyckelpersoner. Domstolen återförvisade frågan för en prövning av helheten istället för en granskning 

av aktieägarna. Således förespråkade domstolen att en större genomsyn av det faktiska kontinuerliga 

ägandet skulle genomföras och inte endast av det formella sådana.  

Denna princips tillämplighet varierar kraftigt mellan olika delstater, och den tillämpas inte i flera 

delstater överhuvudtaget.52 Vissa delstater, som New York, har fäst vikt vid frågan om den formella 

ägarkontinuiteten för att konstatera de facto merger. Andra delstater, främst New Jersey och 

Massachusetts, har inte funnit skäl för att ägarkontinuitet ska vara sine qua non för att fastslå de facto 

merger. Sådana skillnader återfinns även i det andra kravet om säljarens upphörda verksamhet.53 

6.3 Identifikation mellan säljaren och köparen 

Köprättsliga regler är tänkta att tillämpas när någon vill sälja en tillgång. På grund av hur 

inkråmsöverlåtelser möjliggör kringgåendet av historiska risker kan det dock finnas skäl att tillämpa 

dessa köprättsliga regler utan att faktiskt vilja sälja tillgången. Transaktionen syftar då till att 

förvärvaren ska kunna driva verksamheten utan gamla historiska risker dragandes efter sig. I ett 

sådant förfarande är det enklast att överlåta inkråmet mellan koncernbolag eftersom tillgångarna 

fortfarande ägs av samma huvudman. Genom aktiebolagsrättsliga regler är varje aktiebolag, eller i 

amerikansk rätt s.k. limited companies, ett eget rättssubjekt. Andra bolag inom koncernen är således 

                                                           
50 Fizzano Brothers Concrete Products, INC. v. XLN, INC., 606 Pa. 48 (2010) och National Gypsum Co. v. 

Continental Brands Corp., 895 F. Supp. 328 (D. Mass. 1995) samt 52 CBLJ 83 s. 3. 
51 Supreme Court of Pennsylvania. 
52 Bentzen s. 101 ff. och Matheson s. 389 f. 
53 52 CBLJ 83 s. 3 f. 
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inte ansvariga för ett annat bolags skulder eller historiska risker. Det är även möjligt att använda dessa 

regler på icke-interna överlåtelser. 

En spekulant kan ha identifierat ett målbolag som är av intresse men där det finns betydande 

historiska risker. I sådana fall finns en möjlighet för spekulanten att låta ett tomt dotterbolag köpa 

verksamheten inkråmsmässigt. Som köpeskillingen kan säljarens aktieägare få aktier i 

spekulanten/moderbolaget och det sålda bolaget likvideras. En fråga som uppstår i ett sådant scenario 

är om det föreligger en säljarkontinuitet mellan säljaren och förvärvaren, d.v.s. dotterbolaget. 

Undantaget granskar om (i) säljarens lokaler, anställda och firma fortsatt används, (ii) om det 

föreligger gemensam identitet mellan ägarna eller ledningen av köparen och säljaren, och (iii) om 

endast ett företag existerar efter att inkråmsöverlåtelsen är genomförd. I sådana fall kan det 

ifrågasättas om affären inte endast innebär ett byte av firman i form av en omorganisation.54 

Dotterbolaget blir genom transaktionen en kopia av säljaren, men utan historiska risker. Om en sådan 

transaktion sker inom en koncern är undantaget enklare att tillämpa eftersom parterna saknar 

självständighet gentemot varandra, men även en icke-intern överlåtelse kan omfattas. Om en sådan 

säljarkontinuitet konstaterats, utgör köparen säljaren vilket medför att köparen är ansvarig för 

säljarens historiska risker så som säljaren hade varit.  

Vid tillämpningen av undantaget fokuserar domstolen på vad som har skett efter transaktionen, 

ignorerar vad för typ av köpeskilling som använts och granskar det substantiella istället för det 

formella.55 Principen prövades i Elmer v Tenneco Resins56 som rörde ett skadeståndsanspråk mot 

förvärvaren, och dess moderbolag, av en verksamhet som överlåtits inkråmsmässigt. Anspråket 

grundade sig på att medicinen, som säljaren tillverkat och sålt, medfört en utveckling av cancer hos 

patienten som fick medicinen injicerad 1952. Den skadelidandes dödsbo gjorde därmed tillverkarens 

oaktsamhets- samt produktansvar gällande. Tillverkaren var Heyden Chemical Corporation (Heyden). 

1953 såldes rörelsen inklusive medicinverksamheten, men ansvaret för eventuella historiska risker 

avseende åren före 1953 kvarstod hos Heyden enligt överlåtelseavtalet. Heyden var således 

fortfarande ansvarig för injiceringen av medicinen 1952. Efter detta sålde Heyden inkråmsmässigt sin 

resterande verksamhet till företaget HDN Corporation (HDN) i utbyte för aktier i HDN:s moderbolag 

Tennessee Gas Transmission Company (TGT). I detta avtal tog HDN avtalsrättsligt över visst ansvar 

för Heydens historiska risker.57 Heyden hade upplösts innan anspråket gjordes gällande.  

Frågan i målet var om HDN övertog den i målet aktuella historiska risken av Heydens. Domstolen 

prövade inledningsvis om den avtalsrättsliga övergången av historiska risker även omfattade den i 

målet aktuella risken, men fann att köpeavtalet inte var tydlig kring huruvida alla risker övertagits 

eller endast kända sådana. Mot bakgrund av detta fann domstolen att endast kända risker övertagits, 

vilket innebär att den historiska risken avseende medicinen som injicerats inte övertagits på 

avtalsrättslig grund, då den inte var känd. 

Domstolen prövade därefter om HDN kunde anses vara en kontinuitet av säljaren. Innebörden av detta 

vore att alla historiska risker överlåtits till HDN eftersom HDN ska ses som en kontinuitet av Heyden. 

Domstolen konstaterade att HDN förvärvade inkråmet och vissa historiska risker. Domstolen 

klargjorde även att frågan för tillämpningen av detta undantag är om den juridiska personen i sak är 

densamma oavsett om det formellt är ett annat bolag. HDN hade enligt domstolen skapats enbart för 

                                                           
54 Matheson s. 391 f. 
55 Matheson s. 931. 
56 Elmer v. Tenneco Resins, Inc., 698 F. Supp. 535 (D. Del. 1988). 
57 Under denna tid skedde en mängd namnbyten och vid tidpunkten för avgörandet hade HDN slutligen ändrats 

till Tenneco Chemicals, Inc. (TRI) och firman TGT var ändrat till Tennessee Gas Pipeline Company (TGP). 
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att ta förvärva verksamheten, och hade en firma som var liknande genom en akronym som påminde 

om säljarens firma. HDN tog även över Heydens lokaler samt anställda. Domstolen slog i tillägg till 

detta fast att aktieägarna i Heyden hade blivit indirekta aktieägare i HDN genom att deras köpeskilling 

var aktier i moderbolaget TGT. Att det endast fanns ett indirekta ägande hindrade dock enligt 

domstolen inte att en kontinuitet kunde föreligga. Domstolen fann däremot inte att en säljarkontinuitet 

förelåg. Detta mot bakgrund av att förvärvet inte endast utgjorde en omorganisation eller ändring av 

företagets firma. Förvärvet var i själva verket en s.k. arms length-transaktion där parterna saknade 

tidigare kopplingar till varandra. HDN och dess moderbolag hade även andra aktieägare än Heyden, 

och verksamheten med den aktuella medicinen hade sålts redan 1953 till ett annat företag, innan HDN 

gjorde sitt förvärv. HDN tog således över en helt annan verksamhet än den som kärande grundade sitt 

anspråk på. 

Det väsentliga enligt ovan är inte huruvida verksamheten som övertagits är identisk med 

verksamheten under säljarens regi, men det är av betydelse att verksamheten som genererat anspråket 

övertagits av förvärvaren och inte av någon annan. Prövningen ska även vara flexibel, varför den 

omständigheten att säljarens aktieägare blev ägare i köparens moderbolag, och inte direkt hos 

köparen, inte hindrade principens tillämplighet. Däremot var det av vikt att det även fanns flera andra 

aktieägare i moderbolaget. 

6.4 Bedrägligt kringgående 

En ytterligare form av successor liability är den som riktar sig mot ett bedrägligt agerande för att 

kringgå ett ansvar. Ett sådant bedrägligt förfarande kan exempelvis vara att verksamheten säljs för 

underpris eller med en endast fingerad ersättning, att säljaren omedelbart blir insolvent, att 

transaktionen endast syftar till att undvika ansvar gentemot borgenärer eller att resultatet av 

transaktionen är att kvarvarande tillgångar inte räcker för att betala borgenärerna.58 Om flera parter är 

inblandade krävs även att parterna i förfarandet agerat i samförstånd.59  

6.4 Avtalsrättsligt ansvar 

Ett huvudskäl för att välja inkråmsöverlåtelser framför aktieöverlåtelser är att köparen kan välja vad 

denne vill förvärva men också vilka risker som denne vill ta över. Köpeskillingen varierar beroende 

på vad köparen vill förvärva, men också på vilket ansvar denne är villig att ta. Om köparen genom 

avtalet åtar sig ett ansvar från säljaren, så har köparen valt att vara ansvarig och presumeras därför ha 

betalat mindre för den förvärvade tillgången.60 Med anledning av detta ges tredjeman rätten att rikta 

anspråk mot köparen av en verksamhet för det ansvar som denne övertagit. Storleken på ansvaret 

beror på avtalet och andra omkringliggande omständigheter, som parternas agerande. Vid tolkningen 

av ansvaret begränsas detta normalt till ordalydelsen, och om ordalydelsen är okänd till endast kända 

risker.61 Om köparen, trots en tydlig ordalydelse i avtalet som begränsar ansvaret, självmant åtar sig 

ett större ansvar genom sina handlingar kan detta resultera i ett ansvar för alla historiska risker.62 

Säljaren är fortfarande primärt ansvarig för sina historiska risker och anspråk som uppkommer på 

grund av dessa. Säljarens borgenärer kan således framföra sitt anspråk mot säljaren oavsett om 

köparen enligt köpeavtalet är ansvarig för den historiska risken.63 

                                                           
58 Matheson s. 384 och Eagle Pac. Ins. Co. v. Christensen Motor Yacht Corp., 934 P.2d 715 (1998). 
59 National Gypsum. 
60 Matheson s. 384 ff. 
61 Se 6.3 om Elmer v Tenneco Resins. 
62 Se Matheson s. 386 ff. för en närmare redogörelse kring detta undantag och amerikansk avtalstolkning. 
63 116 Penn St. K. Rev. 913 s. 922 f. 
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6.5 Tillämpningen av successor liability 

I rättspraxis och doktrin har fyra typfall konstaterats avseende principen om successor liability. I 

Brandon v Anesthesia uttalade domstolen att: “It doesn’t matter whether we call St. Clair APM’s 

continuation, or APM’s alter ego (the same corporation, just with a different name) or a fraudulent 

shield interposed between Brandon’s claim and the defendants’ assets … Under any of these 

formulations, Brandon is entitled to ignore the formation of St. Clair and treat its assets as if they were 

APM's”.64 De fyra undantagen som konstaterats är vedertagna, men det är tydligt att undantagen, 

exklusive den avtalsrättsliga, överlappar varandra. Detta kan förklaras av att undantagen ska tillämpas 

på ett flexibelt sätt. I målet National Gypsum konstaterades att de facto merger gäller när ägandet, 

kontrollen och tillgångarna över en juridisk person är gemensam med en dessförinnan existerande 

juridisk person. Säljarkontinuitet föreligger jämförelsevis när en inkråmsöverlåtelse sker i samband 

med en omorganisering där köparen i realiteten är densamma som säljaren. Båda undantaget fäster 

avseende på kontinuiteten mellan säljaren och köparen. Vissa delstater har därför beaktat dessa 

undantag tillsammans.65 Det som huvudsakligen prövas är transaktionens struktur samt dess praktiska 

effekt, och inte en strikt prövning av rekvisiten.66 Den formella skillnaden mellan säljarkontinuitet och 

de facto merger är att den senare innebär att transaktionen ska beaktas utifrån fusionsreglerna vilket 

innebär att alla tillgångar och skulder har överlåtits, inklusive historiska risker. En säljarkontinuitet 

innebär istället att ingen förändring har skett, eftersom köparen anses utgöra säljaren.  

                                                           
64 Michael Brandon, Plaintiff-appellant, v. Anesthesia & Pain Management Associates, Ltd., et al., Defendants-

appellees, 419 F.3d 594 (7th Cir. 2005), Judge Posner. 
65 52 CBLJ 83, s. 4. 
66 52 CBLJ 83, s. 3. 
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7 Rättssubjektiviteten och avsteg från denna 

7.1 Allmänt 

Ett välfungerande företag som genomför en inkråmsöverlåtelse behöver inte medföra några 

omedelbara konsekvenser för borgenärerna. Det finns inte heller några självklara klausuler som 

allmänt skyddar borgenären likt change of control-klausuler gör vid aktieöverlåtelser.67 Det finns 

diverse klausuler som indirekt kan medföra olika konsekvenser, exempelvis skadeståndsklausuler när 

gäldenären inte kan prestera enligt avtalet då verksamheten sålts. Om gäldenären väljer att starta 

likvidationsförfarandet behöver denne dock endast prestera enligt sina avtal i sex månader under tiden 

som kallelsen på okända borgenärer pågår. Vid en likvidation är borgenärernas främsta skydd 

kallelsen på okända borgenärer, men gäldenären kan försöka manipulera situationen på så sätt att en 

historisk risk inte kan realiseras i tid.  

Anspråk som en borgenär inte kan framställa inom rätt tid, men som snart kommer kunna realiseras, 

kan anföras till likvidatorn som är ansvarig för likvidationen av företaget (25 kap 30 § ABL). 

Likvidatorn får då ta ställning till detta krav, men denne har inte någon allmän skyldighet att ta 

tillvara borgenärernas intressen på bolagets bekostnad. Istället gäller att kända skulder ska betalas och 

återstående tillgångar ska skiftas (25 kap. 38 § ABL). Det finns således inte någon skyldighet att 

avsätta belopp för ankommande anspråk, men väl när ett anspråk framförts gentemot bolaget som 

resulterar i en tvist (25 kap. 38 § ABL).68 Med anledning av detta bör en borgenär ta i beaktande att 

avtal som sträcker sig under en lång period innebär en risk att gäldenären genomför en 

inkråmsöverlåtelse och efterföljande likvidation. En borgenär som exempelvis köpt dyra maskiner 

med avtalsgarantier som sträcker sig tio år framåt, kan hamna i situationen att motparten träder i 

likvidation efter bara något år. När fel väl uppstår kan talan väckas mot det likviderade bolaget, men 

utöver preklusionsverkan är en sådan talan utsiktslös när bolaget väl trätt i likvidation om inte nya 

tillgångar uppdagas. 

Ovanstående situation föranleder frågan om säljarens borgenärer kan framföra sina anspråk mot 

köparen som förvärvade verksamheten innan säljarens likvidation. Som framgått hittills bör ansvaret 

som huvudregel vara nekande mot bakgrund av följande faktorer: aktiebolagets begränsning av 

verksamhetsansvaret till sig självt, den rättsliga regleringen att köparen inte ansvarar över historiska 

risker för det köpta objektet och avtalets subjektiva begränsning69 avseende inkråmsöverlåtelseavtalet. 

Samtidigt är det fullt möjligt att strukturera en inkråmsöverlåtelse endast i syfte att undkomma 

historiska risker, varför omfattningen av det dispositiva ansvaret är omfattande. Som framgår nedan 

har dock praxis utvecklats inom bl.a. skadeståndsrätten som placerar ett ansvar för historiska risker på 

köparen vid inkråmsöverlåtelser, och därmed innebär en insnävning av det dispositiva ansvaret.  

7.2 Avtalets subjektiva begränsning 

Ansvaret för att prestera enligt avtalet gäller som huvudregel endast mellan avtalsparterna. Vid en 

verksamhetsöverlåtelse kan säljarens avtalspart ifrågasätta varför denne inte kan framföra sitt anspråk 

mot köparen. Visserligen har tredje man endast säljaren som avtalspart, men inkråmsavtalet mellan 

köparen och säljaren visar att verksamheten överförts till köparen och tredje man har ett anspråk som 

grundas på hans relation till den förvärvade verksamheten. Det väsentliga i denna situation är att 

köparen inte står i ett faktiskt avtalsförhållande med säljarens avtalspart. I sådana fall gäller principen 

                                                           
67 I detta hänseende kan dock MAC-klausuler vara användbara. En sådan klausul kan reglera förhållandet när 

gäldenären genom en inkråmsöverlåtelse orsakar en väsentligt negativ förändring av dennes ekonomi. Dessa 

används normalt av långivare vid långfristiga lån. 
68 Malmborg s. 390. 
69 Se nedan 7.2. 
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om avtalets subjektiva begränsning som anger att tredje man inte kan rikta anspråk mot sin 

medkontrahents kontrahent. Han har således endast rätt att rikta sitt anspråk mot sin avtalspart utifrån 

ett avtalsrättsligt perspektiv.70  

7.3 Genombrytandet av den subjektiva begränsningen 

7.3.1 Ansvarsgenombrott 

Aktiebolag är rättsligt konstruerade för att begränsa ansvaret inom bolaget (1 kap. 3 § ABL). 

Principen om ansvarsgenombrott innebär att aktieägaren görs personligt ansvarig för företagets 

förpliktelser. Det saknar då betydelse att aktieägaren själv inte brutit mot någon förpliktelse. Principen 

används på koncernförhållanden där dotterbolagets verksamhet drivs med för lite tillgångar och är 

underkapitaliserat samt då verksamheten uteslutande drivs för moderbolagets intresse och är 

osjälvständigt. Det rör sig således om ett subsidiärt ansvar för aktieägaren när företaget inte uppfyller 

sitt bolagsrättsliga ansvar. Det är inte klart om endast koncernförhållanden kan omfattas, men en 

fysisk person bör normalt inte bli personligt ansvarig genom denna princip.71 

Principen om ansvarsgenombrott grundas främst på NJA 1947 s. 647 där ett aktiebolag, som i sin tur 

ägdes av fyra aktiebolag, drev en dammbyggnad (dammfallet). Bolaget ansågs ansvarig för skador på 

omkringliggande fastigheter när ån svämmande över. Dotterbolaget var ansvarig för underhållet av 

dammbyggnaden och förpliktades att utge ersättning till skadelidande för översvämningsskador. 

Dotterbolaget gick sedermera i konkurs och kunde inte betala skulden. Skadeståndstalan väcktes mot 

bolagets aktieägare och vid avgörandet av ansvarsgenombrott anförde HD följande. Dotterbolaget 

hade endast bildats för att sköta dammbyggnaden åt aktieägarna. Det fanns ingen självständig 

verksamhet och bolaget var underkapitaliserat. Delägarna var därför ansvariga för anspråket som 

uppstått på grund av översvämningsskadorna som dotterbolaget orsakat. I NJA 1982 s. 244 uttalar 

Hovrätten över Skåne att förhållandet mellan dotterbolaget och moderbolaget ska framstå som klart 

illojalt mot borgenärerna för ansvarsgenombrott. Det finns även flera skiljaktiga meningar om denna 

princip och vad som bör vara det väsentliga. Enligt Wilhelmsson bör moderbolagets inflytande vara 

det väsentliga kriteriet för ansvar, inte dotterbolagets osjälvständiga ställning.72  

Principen i fråga innebär en viss inskränkning av det dispositiva ansvaret. Exempelvis kan inte ett 

moderbolag sälja av en underfinansierad verksamhet till ett dotterbolag som endast verkar för 

moderbolaget, och sedan inte vara ansvarig för anspråk som uppstår i dotterbolaget när verksamheten 

går under. Det blir dock en annorlunda situation än den som hittills diskuterat, d.v.s. ett ansvar för vad 

som sker i verksamheten efter transaktionen. Ansvarsgenombrott berör således frågan om ett 

aktieägaransvar för det klart illojala arrangemanget som omfattar anspråk som uppstått efter 

transaktionen, och inte ett transaktionsansvar som riktas mot köparen för historiska risker. 

7.3.2 Kvalificerat otillbörligt handlande 

Om köparen förvärvat verksamheten vari den historiska risken uppstått, så föreligger ett förhållande 

mellan tredje man som vill realisera risken och köparen, även om dessa inte har ett avtalsrättsligt 

förhållande. Detta tredjemansförhållande kan omfattas av bl.a. skadeståndslagen i form av en ren 

förmögenhetsskada. Som ovan påpekats kan ren förmögenhetsskada som huvudregel inte aktualiseras 

utan att den uppstått som följd av ett brott, men att domstolarna har rätten att utvidga 

skadeståndsrätten inom detta område, vilket också skett.  

                                                           
70 Ramberg & Ramberg s. 260 och 263 f. samt Hellner s. 131 ff. och 222 f. 
71 Johansson s. 244 f. och SOU 2006:39 s. 232 f. Jfr dock NJA 2014 s. 877 och Rönnheden JT 2015/16 s. 176 ff. 
72 Wilhelmsson s. 258. Se SOU 2006:39 s. 236 ff. för andra synpunkter inom doktrinen. 
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7.3.2.1 Max och Frasses 

Ett fall där domstolen fann att ren förmögenhetsskada skulle ersättas vid avsaknad av brott var när 

företaget Max överlät sin hyreslokal till företaget Lotsbåten, som hävdade att det ämnade bedriva ett 

konstgalleri, då Max hade förvärvat en annan lokal i närheten (NJA 2005 s. 608). Det framgick tydligt 

under avtalsförhandlingarna, och i avtalet genom återköpsförbehåll, att Max inte ville att en 

konkurrerande verksamhet skulle inneha lokalen. Strax efter att överlåtelseavtalet ingicks blev 

företaget Frasses ensam aktieägare i Lotsbåten. Max och Frasses bedrev båda restaurangverksamhet 

inom hamburgerbranschen och var konkurrenter. Max hade innan diskussionerna med Lotsbåten 

nekat Frasses förfrågan att förvärva hyreslokalen. Under tiden som Lotsbåten ägde lokalen bedrevs 

även Frasses verksamhet däri, men efter en period överläts lokalen till Frasses. Redan innan 

Lotsbåtens övertagande av hyresrätten hade företaget i samförstånd med Frasses planerat att överlåta 

hyresrätten till Frasses. Max väckte talan mot Lotsbåten och hade fått avtalet med Lotsbåten 

ogiltigförklarat på grund av svek. Max talan om bättre rätt till nyttjanderätten och avflyttning 

ogillades dock. Lotsbåten gick i konkurs och Max, som saknade avtalsförhållande med Frasses, 

krävde skadestånd av Frasses för ren förmögenhetsskada med anledning av Frasses handlande. 

Frasses fortsatte under tiden med sin konkurrerande verksamhet i lokalen. 

HD konstaterade inledningsvis det som framgår ovan om ren förmögenhetsskada; att det ersätts när 

det har skett genom brott men att detta inte ska tolkas motsatsvis. Domstolen gjorde även en 

jämförelse med utländsk rätt och reglerna kring otillbörligt ingripande i andras avtalsförhållande (s.k. 

interference with contractual relations). Angående svensk rätt angavs att vid särskilt allvarliga fall bör 

tredje man som på ett kvalificerat otillbörligt sätt ingripit i andra avtalsförhållanden, på så sätt att en 

avtalspart vidtar avtalsstridiga åtgärder till skada för den andra avtalsparten, ha ett skadeståndsansvar. 

HD fann att Frasses och Lotsbåten haft vetskap om Max ovilja att överlåta lokalen till en konkurrent. 

Mot bakgrund av att Frasses hade ett bestämmande inflytande över Lotsbåten vid ingåendet av avtalet 

med Max fann HD att syftet med avtalsingåendet var att Frasses skulle ta över lokalen. Frasses måste 

även enligt HD ha insett att Max skulle lida skada på grund av Frasses konkurrerande verksamhet i 

lokalen. Frasses och Lotsbåten hade handlat i samförstånd när Lotsbåten svikligen förledde Max att 

ingå avtalet, något som Max inte hade ingått om denne känt till den bakomliggande avsikten. 

Domstolen kom härav fram till att Frasses handlande utgjorde ett tydligt avsteg från vad som måste 

krävas av en kommersiell aktör och var kvalificerat otillbörligt. 

7.3.2.2 Överlåtelsernas roll i det kvalificerat otillbörliga handlandet 

Det är inte tydligt vilken eller vilka överlåtelser som var avgörande för skadeståndet i rättsfallet. Den 

första överlåtelsen var Lotsbåtens förvärv av lokalen, vilket kan liknas vid en inkråmsöverlåtelse. 

Syftet med förvärvet var tydligt vid den här punkten, att Frasses skulle ha tillgång till lokalen. 

Lotsbåtens svek, som domstolen i det andra målet fann, bestod i att aktieägaren till Lotsbåten redan 

vid avtalets ingående hade som avsikt att därefter överlåta aktierna i bolaget till Frasses. Det är oklart 

om Frasses var den som förmådde Lotsbåten att från första början initiera kontakten med Max för att 

förvärva hyreslokalen. Det framgår i målet att Frasses under viss tid visat intresse för lokalen och 

försökt förvärva den, samt att Lotsbåten under tiden som det varit i kontakt med Max även varit i 

kontakt med Frasses. Av omständigheterna i målet framgår att Lotsbåten först kontaktade Max och 

strax därefter kontaktade Frasses avseende hjälp att starta upp sin egna verksamhet. Det är även 

tydligt att någon konstgalleriverksamhet aldrig planerades. I det här skedet hade Lotsbåten svikligen 

förlett Max eftersom syftet inte varit annat än att låta Frasses driva konkurrerande verksamhet i 

lokalen. Frasses saknade dock kontrollen över lokalen vid denna tidpunkt vilket bör krävas för att 

ansvar ska åläggas. 
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Nästa överlåtelse är Frasses förvärv av aktierna i Lotsbåten vilket gjorde Frasses till ensam ägare. Mot 

bakgrund av att syftet varit att bedriva Frasses konkurrerande verksamhet i lokalen kan det vid denna 

tidpunkt anses föreligga en kvalificerad otillbörlighet då Frasses har kontroll över lokalen. Det bör 

således inte krävas att den konkurrerande verksamheten påbörjats. Ett problem med detta är dock vad 

som utgör skadan i målet. I viss mening kan skadan först anses ha uppstått när omsättningsbortfallet 

inträffade, d.v.s. när konkurrerande verksamheten påbörjades. HD skriver dock följande ”Sveket har 

fullföljts genom åtgärder i strid med villkoren i avtalet som har lett till att Frasses har kommit över 

Max lokal och kunnat driva en hamburgerrestaurang där till skada för Max”. Genom detta kan skadan 

som sådan således ha uppstått när Frasses kommit över lokalen och kunnat orsaka skada. Detta utgör 

en skada i sig självt. Omständigheten att Frasses ”kommit över lokalen” kan enligt mig inte tolkas 

snävt till att innebära att nästa steg krävs, d.v.s. när Frasses inkråmsmässigt tog över lokalen från 

Lotsbåten. HD skriver vidare att skadan uppstått genom att åtgärder i strid med villkoren inträffat. 

Såvitt framgår av domen har inte aktieägarmajoriteten i sig inneburit något sådant avtalsbrott, utan 

först vid överlåtelsen av lokalen till Frasses inträffade detta. Det nämns inget om en eventuell change 

of control-klausul eller dylikt. Genom denna formulering kan det därför krävas att Frasses erhållit 

lokalen. En sådan tolkning blir dock orimlig, eftersom skadan, i form av omsättningsbortfallet, 

påbörjades när Lotsbåten ägde lokalen. Detta genom Frasses kontroll över Lotsbåten som ensam 

aktieägare. Det bör därför vara tillräckligt att Max svikligen förleddes att ingå avtalet, att Frasses och 

Lotsbåten agerade i kollusion, att Frasses fick kontroll över lokalen som ensam aktieägare och att 

skada kunnat ske. Det är dock anmärkningsvärt att maktförhållandet mellan moderbolaget och 

dotterbolaget inte nämndes av HD. 

Det bör påpekas att utifrån going concern-definition kan det första inkråmsförvärvet av lokalen från 

Max inte utgöra en verksamhetsöverlåtelse. Överlåtelsen rörde sig endast om en lokal och inte en 

verksamhet. Enligt omständigheterna i målet drev dock Lotsbåten hamburgarverksamhet i lokalen 

med Frasses kännetecken. När den interna inkråmsöverlåtelsen därefter skedde avseende lokalen är 

det oklart om även resterande beståndsdelar i verksamheten köptes av Frasses. Om personalen och 

övriga maskiner m.m. förvärvades bör denna överlåtelse vara en inkråmsöverlåtelse. Det framgår även 

av omständigheterna att Lotsbåten gick i konkurs och att verksamheten förvärvades för att fortsätta 

under Frasses regi. På så sätt liknar situationen ett ansvarsgenombrottsarrangemang, d.v.s. att 

dotterbolaget var osjälvständigt och bedrev verksamheten uteslutande för moderbolaget. Det är 

således oklart om Lotsbåten faktiskt hade en egen organisation m.m. som gör att det kan anses utgöra 

en egen verksamhet enligt going concern-definitionen. I sådana fall hade skadeståndsanspråket mot 

Frasses kunnat ske i form av ett ansvarsgenombrott. 

7.3.2.3 Särskilt allvarligt handlande 

Överlåtelsernas roll i rättsfallet saknas i HD:s dom, som istället lade fokus på köparens syfte samt 

kollusionen. Rättsfallets tillämplighet sträcker sig som följd av detta rimligen utanför 

verksamhetsöverlåtelsens område, se Stilo-fåtöljmålet nedan för en sådan utsträckning. I målet var det 

tydligt att syftet med överlåtelserna var att Frasses skulle kontrollera lokalen, men också att den 

historiska risken skulle kringgås genom transaktionsförfarandena. En inkråmsöverlåtelse innebär dock 

i princip alltid ett kringgående av historiska risker. Det ligger i själva transaktionsförfarandets natur. 

Av ovan framgår att någon tydlig inkråmsöverlåtelse inte skett i målet, och domstolen har inte heller 

nämnt några verksamhetsöverlåtelser. Rättsfallet ska således inte ses som ett nedslag på 

verksamhetsöverlåtelser, utan istället det kvalificerat otillbörliga handlandet. 

HD begränsar rättsfallets prejudicerande verkan genom att återkommande konstatera att det rör sig om 

ett särskilt allvarligt fall, vilket aktualiserar frågan om vad som utgör kvalificerad otillbörlighet. Det 

är svårt att föreställa sig en situation där inkråmsförvärv inte medför att historiska risker lämnas kvar 
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hos säljaren. HD skriver att skadevållaren måste ha insett den oundvikliga skadan som skulle inträffa, 

vilket ansågs vara en omständighet för kvalificerad otillbörlighet. Här närmar sig HD 

inkråmsproblematiken. Skadevållaren måste rimligen alltid inse en oundviklig skada, på samma sätt 

som att denne alltid måste inse att en inkråmsöverlåtelse innebär att historiska risker inte kommer 

kunna göras gällande mot denne. Den senare effekten av inkråmsöverlåtelser kan dock inte vara en 

del av kvalificerad otillbörlighet. 

Det som kännetecknar skadevållarens handlande i rättsfallet är att denne agerade i uppsåtligt syfte för 

att inte vara ansvarig för en historisk risk, som denne visste skulle realiseras genom transaktionen som 

var tänkt, och att anspråket som därefter skulle uppstå kringgicks genom transaktionsförfarandet. 

Detta syfte manifesterades i den kollusion som arrangemanget innebar, där Frasses förmådde 

Lotsbåten att förvärva lokalen, för att därefter förvärva Lotsbåten, och därmed kringgå en historisk 

risk. Samverkanskravet är viktigt för att finna det kvalificerat otillbörliga eftersom om avtalsvillkor 

ansågs ha ett inneboende tredjemansskydd oavsett kollusion vore principen om avtalets subjektiva 

begränsning starkt begränsad.73  

Av rättsfallet framgår även att ett svikligt förledande inträffat, vilket ytterligare indikerar det 

allvarliga i situationen. Detta avtalsrättsliga skydd sträcker sig även till situationen när en person 

svikligen förleder någon att ingå ett avtal med en annan (30 § 2 st. avtalslagen). Detta kan ses som en 

annan form av kvalificerad otillbörlighet där påföljden istället är avtalets ogiltighet. Frasses var dock 

inte den som direkt förledde Max att ingå avtalet med Lotsbåten varför skyddet inte är tillämpligt mot 

Frasses. Lotsbåten var istället den som hade svikligt förlett Max att ingå avtalet då denne inte uppgav 

att Frasses skulle förvärva aktieägarmajoritet i Lotsbåten efter transaktionen. Frasses agerade dock i 

kollusion med Lotsbåten och dess svikliga förledande. Lotsbåtens förvärv av lokalen skedde därför att 

Frasses ville kontrollera denne. Det var således tydligt att överlåtelsen inte skedde för att Lotsbåten 

skulle starta sin galleriverksamhet. Häri framstår en ytterligare del i det kvalificerat otillbörliga: att 

Max inte ville ge Frasses eller annan konkurrerande verksamhet kontroll över lokalen, och hade t.o.m. 

ett avtalsförbehåll med Lotsbåten för att hindra detta. Trots att avtalet mellan Lotsbåten och Max 

förklarades ogiltigt återgick inte nyttjanderätten. Detta hindrade dock inte HD från att finna att skada 

hade skett.  

Den som vill förvärva en verksamhet inkråmsmässigt bör inte dra för långtgående slutsatser angående 

rättsfallets tillämplighet endast för att inkråmsförvärv innebär att ansvaret för historiska risker stannar 

kvar hos målbolaget. Det är tillåtet för köpare att med ett uppsåtligt syfte använda inkråmsöverlåtelser 

för att undvika sådana historiska risker. Om en historisk risk efter överlåtelsen realiseras och där 

tredje man vill framföra anspråk mot köparen innebär inte det faktumet att denne normalt inte har rätt 

att framföra sådant anspråk att han utsatts för en ren förmögensskada som kan ersättas. Det krävs även 

att köparen handlat på ett kvalificerat otillbörligt sätt som enligt rättsfallet liknar medverkan till 

svikligt förledande, och där transaktionen medfört en oundviklig skada på tredje mannen på grund av 

otillbörlig konkurrens. 74 Detta genom kringgående av en avtalsrättslig förpliktelse.75 Rättsfallet har 

mot bakgrund av ovan inskränkt det dispositiva ansvaret som annars gäller vid skadeståndsanspråk. 

                                                           
73 Bernitz s. 222 ff. Ett sådant samverkanskrav framgår även av NJA 1943 s. 370 och, i mindre mån, NJA 1928 

s. 621 som HD hänvisar till. 
74 Andersson s. 279 f. 
75 Andersson s. 279 f. 
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7.3.3 Kvalificerat otillbörlig samverkan och identifikation 

7.3.3.1 Gillettemålet 

En situation som påminner om Frassesmålet men som fäster vikt på koncernförhållandena och vad 

detta innebär vid kringgåenden är NJA 1993 s. 188. Företaget Gillette hade en konkurrensklausul i sitt 

avtal med företaget PM angående det senare företagets uppdrag att marknadsföra Gillettes produkter. 

PM inledde ett samarbete med en konkurrent till Gillette i strid med konkurrensklausulen som 

föreskrev att PM inte fick bedriva konkurrerande verksamhet i sex månader efter att avtalet med 

Gillette upphört. Ett vitesförbud förordnades gentemot PM, efter Gillettes talan vid domstol, som 

föreskrev att PM skulle upphöra med den konkurrerande verksamheten. PM överförde sin personal till 

sitt systerbolag (Manico) och fortsatte med den konkurrerande verksamheten där. Gillette och Manico 

hade inte något avtal sinsemellan, men Gillette yrkade att samma vitesförbud skulle gälla för Manico 

och att det skulle upphöra med den konkurrerande verksamheten i enlighet med konkurrensklausulen i 

avtalet mellan PM och Gillette.  

Högsta domstolen fann att Manico skulle vara bunden av PM:s konkurrensklausul i avtalet med 

Gillette. Denna slutsats grundades på följande omständigheter. Manico ingick i samma koncern som 

PM, hade samma ägare och därutöver var det samma ledning i systerbolagen. Bolagen hade därmed 

en samhörighet och det kunde även skäligen befaras att Manicos verksamhet skulle hindra och 

förringa Gillettes rätt mot PM. HD konstaterade även att systerbolagen samverkade i syfte att kringgå 

konkurrensklausulen. 

7.3.3.2. Systerbolagens samhörighet 

Om Frassesmålet främst fokuserade på skadevållarens handlingar och syfte är det väsentliga i det här 

målet samhörigheten mellan säljaren PM och köparen Manico. HD gör inte någon bedömning av 

allvarligheten i situationen. Systerbolagen konstateras istället ha samma ägare och samma ledning. 

HD nämner inte aktiebolagsrättens funktion att begränsa ansvaret till det enskilda företaget utan 

istället används aktiebolagsrätten till att framhäva den samhörighet som gäller mellan bolagen inom 

samma koncern. Det kan ifrågasättas varför målet inte var relevant vid prövningen av Frassesmålet, 

eftersom Frasses var ensam aktieägare i Lotsbåten. Visserligen var det inte samma ledning i Frasses 

och Lotsbåten såvitt är känt, men likväl fanns en tydlig samhörighet. En förklaring till detta är att 

frågan i Frassesmålet var skadeståndsrättslig, varför den skadevållande handlingen hamnade i fokus. 

En annan att avtalet mellan Lotsbåten och Max hade ogiltigförklarats. En eventuell bundenhet av 

Frasses till avtalet mellan Max och Lotsbåten som var ogiltigförklarat hade således haft en oklar 

effekt. Detta särskilt då domstolen ogillade Max talan om bättre rätt till lokalen och avflyttning.76 Från 

ordalydelsen kan det tolkas som att det väsentliga inte är bolagen tillhör samma bolag, utan själv 

samverkandet.77 Från Stilo-fåtöljmålet nedan framgår dock att koncernförhållandet i princip medför 

en presumtion om samverkan varför samhörigheten emellan är väsentlig. 

7.3.3.3 Kvalificerad otillbörlighet 

I rättsfallet sker ingen bedömningen av personalöverlåtelsen utifrån ett inkråmsperspektiv, utan 

istället fästs vikt på det kringgående syftet med förfarandet. Det saknas även en diskussion utifrån 

begreppet kvalificerad otillbörlighet. Det framgår inte att en formell inkråmsöverlåtelse skett; d.v.s. 

att skulder, tillgångar, rättigheter, förpliktelser samt vad som övrigt kan krävs utifrån en going 

concern-definition. Utifrån rättsfallet och hur verksamheten kunde fortsätta opåverkad i Manico 

bestod marknadsföringsverksamheten av personalen. Vidare vet vi att det rådde samma organisation 

                                                           
76 Det kan noteras att Gillette-fallet skulle kunna utgöra en sorts ansvarsgenombrott, även om moderbolaget inte 

blev direkt ansvarig, på grund av koncernens inflytande. Detta utifrån Wilhelmssons åsikt i 7.3.1. ovan om 

ansvarsgenombrott. 
77 Munukka s. 442. 
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mellan båda företagen genom ledningen. I praktiken skedde därför en inkråmsöverlåtelse, men att 

Gillette-avtalet kvarstod i PM, vilket genom domstolen sedermera även gällde hos systerbolaget. En 

formalistisk syn på inkråmsöverlåtelser bör inte anläggas och det saknas skäl för HD att inte beakta 

denna faktor. Rättsfallet har därmed inskränkt det parternas dispositionsmöjligheter avseende ansvaret 

för historiska risker som annars gäller vid avtalsrättsliga anspråk. 

Domstolen utvecklade inte sitt resonemang kring syftet med transaktionen men följande kan sägas om 

detta. När överlåtelsen inträffade hade den historiska risken redan realiserats gentemot PM. 

Systerbolagen hade inte ett syfte att kringgå en historisk risk, utan syftet var att kringgå en specifik 

historisk risk bestående av ett vitesföreläggande, samt i förlängningen konkurrensklausulen. Det var 

således fråga om ett kringgående av en rättslig förpliktelse som fastställts av domstol. Utöver detta 

innebar personalöverföringen att köparen kunde fortsätta med verksamheten som fick den historiska 

risken att realiseras från första början, och orsaka ytterligare skada mot Gillette. Gillettemålet kan 

därmed jämföras med Frassesmålet och det allvarliga i situationen att Manico, som var medveten om 

konkurrensklausulen och vitesförbudet, uppsåtligen orsakade säljarens avtalspart en oundviklig skada. 

Kollusionen kan jämställas med Frassesmålets kvalificerade otillbörlighet. Detta är även något som 

HD utvecklar i Stilo-fåtöljmålet, se om detta mål nedan, där följande uttalas om Gillettemålet: 

”Avgörandet får förstås på det sättet, att om någon annan än den förpliktade avtalsparten på ett 

kvalificerat otillbörligt sätt hindrar den berättigade att komma i åtnjutande av avtalsrättigheten, så 

svarar den utomstående i åtminstone vissa fall som om han själv var förpliktad enligt avtalet”. Här 

diskuterar HD rättsfallet ur begreppet kvalificerad otillbörlighet, och fäster vikt vid ett hindrande, men 

utvecklar inte på vilket sätt Manico hindrade Gillette från att komma i åtnjutande av sin 

avtalsrättighet. Ett tämligen intetsägande uttalande, men som i alla fall binder samman rättsfallen och 

kvalificerad otillbörlighet.  

7.3.3.4. Kvasikontraktuellt ansvar 

I Gillettemålet skedde ett kringgående av en avtalsrättslig klausul samt ett kringgående av en legal 

förpliktelse i form av ett vitesförbud. Manico blev dock inte bunden till PM:s vitesförbud, varför 

rättsfallet inte bör omfatta kringgåenden av legala förpliktelser. Det väsentliga i rättsfallet var att 

avtalet kringgicks. En skillnad från Frassesmålet är att Gillettemålet inte rör skadeståndsrätt, men 

likväl en form av utomobligatorisk ansvarsplacering. Det fanns inga hinder för Gillette att som i 

Frassesmålet väcka en skadeståndstalan mot Manico för företagets kvalificerat otillbörliga handlande 

mot bakgrund av verksamhetens skada på Gillette. Gillette kunde även hävda att PM brutit mot 

vitesförbudet genom Manicos verksamhet (jfr Stilo-fåtöljmålet nedan).78 Istället blev frågan i målet 

om Manico skulle omfattas av konkurrensklausulen, och om Manico skulle påföras ett vitesförbud.  

Domstolen är naturligtvis bunden till parternas talan, men det är oklart vilken rättslig grund som 

domstolen använder i detta mål. Avtalsbundenhet saknar de funktioner som ett utomobligatoriskt 

skadestånd har, exempelvis den reparativa funktionen. Manicos bundenhet till PM:s avtal med Gillette 

är mer förenligt med den avtalsrättsliga funktionen att upprätthålla rätten till det positiva 

kontraktsintresset. Rättsfallet kan dock inte heller anses vara grundad på ett inomobligatorisk ansvar 

eftersom avtal saknas mellan Manico och Gillette. Istället utgör detta en form av kvasikontraktuell 

grund, ett mellanting mellan inom- och utomobligatoriskt ansvar.79 Den bästa förklaringen är nog 

dock att identifikation mellan systerbolagen skedde, inte exempelvis skadeståndsrättsligt eller 

avtalsbrottsmässigt, utan i förhållande till PM:s genom avtal åtagna konkurrensförbud.  

                                                           
78 NJA 1993 s. 188 är förstås flera år äldre än NJA 2005 s. 608 och NJA 2015 s. 512. 
79 Ramberg & Ramberg s. 265 och Bernitz s. 219. Jfr NJA 2015 s. 1040 för samma typ av rättslig grund. 
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7.3.4 Kvalificerat otillbörlig samordning 

7.3.4.1 Stilo-fåtöljmålet 

Ett annat rättsfall rörande vitesförbud, men som aktualiserar frågan om kvalificerad otillbörlighet ur 

ett nytt perspektiv, är NJA 2015 s. 512. Vitesförbudet i rättsfallet grundas dock inte på en 

avtalsrättslig klausul utan på en bestämmelse avseende upphovsrättsintrång. Här är således 

avtalsrätten utesluten, men skadeståndsrätten används inte heller. I målet sker inte heller några 

överlåtelser, men begreppet kvalificerad otillbörlighet används på ett sätt som får konsekvenser för 

rättspraxisen inom detta område. Av vikt i det här målet är samordnandet. 

HD konstaterade i rättsfallet att ett vitesförbud kan innebära en skyldighet för Burhén Möbler 

(svarande) att hindra Burhén Meble (företag i Polen vars verksamhet var sammanflätad med Burhén 

Möbler) från handlande som strider mot vitesföreläggandet vilket skadar Swedese Möbler (kärande). 

Frågan i målet var om det svenska företaget, i egenskap av vitesadressat, kunde vara ansvarig för 

tredje mans handlande, d.v.s. det polska företaget, och därmed orsaka ett brott mot vitesföreläggandet. 

Enligt HD kan detta ske undantagsvis vid kringgående av vitesförbudet förutsatt att vitesadressaten 

hade en praktisk och närliggande möjlighet att undvika ansvar. I denna prövning anges att 

vitesadressaten behöver ingå i samma ekonomiska sfär som tredje man. Eftersom företagen inte hade 

något associationsrättsligt samband prövade HD om det istället fanns omständigheter som visade på 

en gemensamhet. HD fann att bolagen var samordnade eftersom de hade samma bakgrund, att 

företagen utåt uppträdde som en integrerad verksamhet, att verksamheterna var samordnade i 

försäljnings-, marknadsförings och produktionsledet, att Burhén Meble gav provision till Burhén 

Möbler för varje Stilo-fåtölj som såldes i Sverige samt att ägarna var nära släkt med varandra. Då 

vitesadressaten även hade underlåtit att vidta rimliga och närliggande åtgärder för att hindra det 

polska företaget från leverans och tillverkning av Stilo-fåtöljen i Sverige fann HD att Burhén Mebles 

agerande skulle tillräknas Burhén Möbler. Burhén Möbler hade därför agerat i strid med 

vitesförbudet, och arrangemanget utgjorde ett kvalificerat otillbörligt samordnande.  

7.3.4.2 Ansvar för samordnande 

Sambandet mellan det svenska företaget och det polska var en av huvudfrågorna i rättsfallet, särskilt 

då de saknade bolagsrättslig anknytning. Frågan blev därför enligt HD om parterna kan anses ha en 

gemensam ekonomisk sfär, vilket ansågs föreligga baserat på flera omständigheter som visade att 

företagen stod nära varandra. Värt att notera är att företagen inte agerande gemensamt för att orsaka 

någon specifik skada, eftersom det svenska företaget hade meddelat det polska att upphöra med 

verksamheten avseende den omstridda fåtöljen. I alla fall inte på ett fastställt sätt. Arrangemanget som 

användes var dock ändå ett kvalificerat otillbörligt samordnande, och orsakade en oundviklig skada på 

Swedese Möbler. HD uttalade att ett samordnat kringgående där vitesadressaten förmår tredje man att 

agera utgör kvalificerad otillbörlighet.80 Men enligt HD kan även ett samordnande vara kvalificerat 

otillbörligt om detta sker för att kringgå. Den avgörande frågan är om bolagen strukturerar sina 

verksamheter på så sätt att den rättsliga förpliktelsen inte bryts av företaget som är bunden av den, 

men väl av det andra företagets handlande. Här uppstår en liknande situation som i Gillettemålet kring 

varför handlandet kan anses vara kvalificerat otillbörligt. Det svenska företaget är medveten om att 

saluföring och marknadsföring av fåtöljen skadar Swedese Möbler. Om det svenska företaget 

                                                           
80 Se p. 22 andra meningen ”Klart är således att ansvar för åtgärder av en tredje man i allmänhet föreligger när 

den tredje mannen har agerat på vitesadressatens uppdrag eller på något annat sätt har genom avtal samordnat 

sig med denne i syfte att gå runt förbudet”. Vidare uttalade domstolen följande ”Relationen mellan dem, sådan 

den kan bedömas utifrån, talar alltså starkt för att de har samordnat sig i sådana hänseenden som vitesförbudet 

avser.” Detta klargör ett nytt läge för bevisbördan kring huruvida parterna samordnats, vilket kan tillämpas på 

andra former av samordningar. 
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tillsammans med det polska företaget samordnar sina verksamheter med följden att det svenska 

företaget inte bryter mot förpliktelsen, men där det polska företaget gör det, ska samordnandet enligt 

HD presumeras ha skett för att kringgå. Skadevållaren orsakar därmed kontinuerligt uppsåtlig skada 

samtidigt som ansvaret kringgås. Arrangemanget anses ske i syfte att kringgå visst ansvar. 

Vid prövningen av den gemensamma ekonomiska sfären uttalade HD även prejudicerande om 

koncernförhållanden. Domstolen skriver att om vitesadressaten och tredje man står under gemensam 

kontroll krävs ingen samordning i syfte att kringgå, ”eftersom tillräknandet är grundat på 

identifikation mellan den tredje mannen och vitesadressaten.” Innebörden av detta uttalande är att 

Gillettemålet bör vara en fråga om identifikation mellan systerbolagen. Om det är en koncern saknas 

därmed möjlighet att undvika ansvar vid kvalificerad otillbörlighet eftersom bolagen i koncernen 

kontrolleras av en gemensam ägare. Det kommer i sådana fall ske en identifikation mellan bolagen.81 

Det är noterbart att tredje man inte blev ansvarig i Stilo-fåtöljmålet, utan istället tillgodoräknades 

tredje mans handlande den som tredje man samordnat med.  

7.3.4.3 Utveckling mot en omfattning av legala förpliktelser 

En tydlig skillnad i Stilo-fåtöljmålet från tidigare rättsfall är att frågan inte sker inom en avtalsrättslig 

kontext. Anspråket mot det svenska företaget sker på grund av brott mot en legal förpliktelse i form 

av vitesförbud som grundas på immaterialrättslig lagstiftning. Frågan enligt HD är om en 

vitesadressat kan ansvara för åtgärder som har vidtagits av tredje man. Detta skulle således kunna 

anses begränsa rättsfallets räckvidd till viten. Samtidigt hänvisar HD både till Frassesmålet och 

Gillettemålet, och gör flera prejudicerande uttalanden angående kvalificerad otillbörlighet. HD uttalar 

även allmänt om ett stöd för undantag från subjektiva begränsningar vid kvalificerad otillbörlighet, 

d.v.s. inte endast ett avtals subjektiva begränsning. HD utvecklar detta vidare och skriver att 

avtalsförpliktelser och legala förpliktelser bör kunna undantas från subjektiva begränsningar, från fall 

till fall. HD har genom rättsfallet fastslagit en allmän civilrättslig princip om kvalificerad 

otillbörlighet (NJA 2015 s. 512 p. 19–21).82 HD hänvisade till doktrin gällande frågan om vitesförbud 

även bör omfatta eventuella tillgodoräknandet av tredje mans agerande (se NJA 2015 s. 512 p. 16). I 

samma stycke hänvisar dock domstolen till Gillettemålet som rör ansvaret mot tredje man och 

grundades på avtalsförpliktelser. Enligt mig kan rättsfallet inte tolkas restriktivt till att endast omfatta 

vitesförpliktelser, när vitesförbuden i dessa mål grundas på väsentligen olika rättsliga grunder. 

7.3.5 Principen om kvalificerad otillbörlighet 

De rättsfall som nu redogjorts för har många skillnader men det är tydligt att det finns en typsituation 

kring kvalificerat otillbörligt handlande.83 HD har återkommande angett att bedömningen sker från 

fall till fall och att det vid skadeståndsmålet ska röra sig om särskilt allvarliga situationer. I Stilo-

fåtöljmålet hänvisade domstolen till både Gillettemålet och Frassesmålet och använde begreppet 

kvalificerad otillbörlighet. Det kan därför inte längre finnas några tveksamheter om att det finns en 

allmän princip om kvalificerad otillbörlighet. Denna princip medför att det dispositiva ansvaret inom 

utomobligatoriska skadestånd som konstaterats tidigare begränsas av dessa speciella fall. Det som kan 

utläsas från domarna är att det krävs en otillbörlighet som är kvalificerad. I rättsfallen är en gemensam 

omständighet att skadevållaren kringgår ett ansvar för en skada som denne oundvikligen kommer att 

orsaka, samt att skadan kontinuerligt orsakas genom verksamhetsdrift. Det bör även påpekas att dessa 

tre mål har resulterat i tre olika rättsföljder och att det inte är möjligt att dra för stora paralleller. Den 

omständigheten att det vid Stilo-fåtöljmålet inte krävdes en medverkan till svikligt förledande, jämfört 

                                                           
81 Jfr Svea hovrätts dom den 23 juni 2016 i mål nr T 4685–15. 
82 Jfr NJA 2015 s. 899 p. 31 - 39. 
83 Se NJA 2015 s. 899 p. 34. 
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med Frassesmålet, innebär exempelvis inte att rättsläget avseende sådan medverkan vid skadestånd 

förändrats. Det finns dock skäl att, som HD gör i NJA 2015 s. 899, jämföra dessa mål med varandra 

när ett av rättsfallen åberopas.  

För att avgöra principens räckvidd är det av vikt att förstå på vilken rättslig grund den står på. 

Principen i fråga har väsentligen två allmänna grunder. I Frassesmålet en skadeståndsrättslig sådan, 

och i Gillettemålet en kvasikontraktuell grund som faller mer inom det inomobligatoriska området. 

Vad gäller Stilo-fåtöljmålet hänvisar HD till doktrin kring viteslagstiftningen samt de två ovan 

nämnda rättsfallen. Den tredje grunden grundas således på speciellt lagstiftning som möjliggör ansvar. 

Det finns ett rättsligt stöd för att på skadeståndsrättslig grund utöka ett ansvar avseende otillbörligt 

handlande.84 I Gillette målet har HD bundit verksamhetsförvärvaren till avtalet mellan säljaren och 

dess avtalspart, vilket kan anses vara en extensiv tillämpning av avtalsrättsliga principer.85 Denna 

tudelning i den rättsliga grunden gör att principens tillämplighet är svår att avgöra. Det bör även 

noteras att det är svårt att bedöma när ansvarsgenombrott bör användas framför kvalificerad 

otillbörlighet, och vice versa, eftersom dessa två undantag ibland kan tillämpas på samma situationer 

vad gäller skadeståndsanspråk.  

Enligt Ramberg och Ramberg kan det kvalificerat otillbörliga handlandet från köparen jämställas med 

illojalitet.86 Inom svensk rätt finns en grundläggande lojalitetsplikt, men det är oklart om det är denna 

princip som Ramberg och Ramberg hänvisar till.87 Det finns, som ovan nämnts, även en diskussion 

om illojal konkurrens inom doktrinen, som består av att en part (A) förmår en annan part (B) att bryta 

mot sitt avtal till nackdel för dennes avtalspart (C) men till fördel för den som förmådde (A) 

(interference with contractual relations).88 I sådana fall skulle C ha rätt att framföra anspråk mot A. En 

illojal konkurrens kan enligt mig inte utläsas av rättsfallen som behandlats ovan avseende kvalificerad 

otillbörlighet eftersom A inte förmår B. Situationerna har istället arrangeras på ett mer ingripande sätt. 

I Gillettemålet var det Manicos fortsättandet av den konkurrerande verksamheten som var 

problematisk, inte att PM bröt av sin relation med Gillette. Inte heller Stilo-fåtöljmålet 

överensstämmer med den illojala konkurrenssituationen eftersom det saknas ett avtalsförhållande. I 

Frassesmålet kan det initialt tyckas som att Lotsbåten blir förmådd av Frasses att bryta mot avtalet, 

varför interference with contractual relations har skett. Här måste dock två omständigheter beaktas: att 

Frasses förmådde Lotsbåten att ingå avtalet med Max från första början och att Frasses kontrollerade 

Lotsbåten genom aktieägarmajoritet när Lotsbåten överlät lokalen till Frasses samt bedrev 

hamburgarverksamheten i Frasses kännetecken. Lotsbåten var således aldrig självständig när avtalet 

med Max bröts, d.v.s. när lokalen överläts till Frasses, utan var då en förlängning av Frasses, varför 

beskrivandet av förfarandet som ett förmående blir felaktigt. Det är därför olyckligt att HD inte tydligt 

anger att det finns vissa skillnader mellan Frasses ageranden och ett interference with contractual 

relations. En sådan situation anspelar snarare på situationen när en självständig part förmår en annan 

självständig part att bryta mot ett avtal. En sådan självständighet saknades dock i Frasses-målet, även 

om Frasses visserligen ingrep i Lotsbåtens avtalsförhållande med Max, bland andra saker. 

Vad avser lojalitetsbegreppet i övrigt är jag tveksam till att benämna köparens agerande som ett 

illojalt sådant när köparen inte har någon tydlig relation med personen som denne beter sig ”illojalt” 

mot, även om hovrätten i Frassesmålet uttrycker det som att vara en ”lojal kommersiell aktör”. HD 

uttrycker handlandet istället som ett avsteg från vad som måste krävas av en kommersiell aktör, vilket 

                                                           
84 Se bl.a. Bernitz s. 106 och Kleineman s. 285 f. 
85 Bernitz s. 200. 
86 Ramberg & Ramberg s. 266, se även Bernitz s. 13. 
87 Jfr Munukka SvJT 2010 s. 837 ff. 
88 Bernitz s. 199 ff. och Munukka s. 444 f. 
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kan ses som ett annat uttryck för lojalitet. Begreppet otillbörligt stämmer i sådana fall bättre överens 

med vad som har skett. Detta särskilt då termen illojalt kan förknippas med begreppet illojal 

konkurrens, vilket avser en annan situation som mer passande kan förknippas med lojalitet. Denna 

diskussion inom HD:s praxis och doktrin har dock öppnat upp för en rättspraxis avseende anspråk mot 

det företag som ingripit i ett annat företags avtalsförhållande på ett sådant illojalt sätt; ett kvalificerat 

otillbörligt ingripande.89  

                                                           
89 HD skriver följande i Frasses-målet ”Detta hindrar inte att det även enligt svensk rätt, åtminstone i särskilt 

allvarliga fall, bör föreligga skadeståndsansvar för en tredje man som på ett kvalificerat otillbörligt sätt ingriper i 

andras avtalsförhållanden, så att den ena avtalsparten vidtar avtalsstridiga åtgärder till skada för den andra 

avtalsparten.” Jfr Göteborgs tingsrätts dom den 8 mars 2016 i mål nr T 1631–15. 
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8 Kringgående av föroreningsskador 

8.1 Inledning 

Vid genomgången av historiska risker har huvudregeln varit att dessa inte kan överföras vid 

inkråmsöverlåtelser, men att ett avtalsrättsligt ansvar kan regleras. Ett område som reglerar 

övergången av historiska risker vid köp är 10 kap. MB avseende föroreningsskador. Utan denna 

reglering hade ansvaret för föroreningsskador enbart fallit på bolaget, eller bolagen, som drev den 

skadegörande verksamheten. Den som ägde fastigheten hade således inte varit ansvarig för 

föroreningsskador som uppstått i verksamheten, förutsatt att ägaren och verksamhetsutövaren är två 

olika juridiska personer.90 På samma sätt hade inte den som köpte fastigheten varit slutgiltigt ansvarig 

för föroreningsskador eftersom inkråmsreglerna inte överför historiska risker. Genom nuvarande 

reglering vet vi dock att den som äger fastigheten normalt är subsidiärt ansvarig, oavsett vem som 

drivit verksamheten och oavsett om fastigheten förvärvats inkråmsmässigt eller överlåtits genom 

aktieförvärv (10 kap. 3 § MB).91 Miljöregleringen har med andra ord medfört att historiska risker kan 

övergå och placerat ansvaret för dessa bl.a. på fastighetsköparen. 

8.2 Utnyttjandet av det dispositiva ansvaret 

Föroreningsskador är en risk som kan föranleda ett omfattande ansvar. Det är inte otänkbart att 

avhjälpningskostnaderna kan överstiga fastighetens värde, vilket innebär att en sådan fastighet kan 

vara osäljbar. Det är inte heller osannolikt att verksamheten som är ansvarig för skadorna har 

likviderats, eftersom föroreningsskador kan upptäckas långt efter att de har skapats. Detta 

uppmärksammades i MÖD 2011:1 som gällde ansvaret för en föroreningsskada. Den ansvariga 

verksamhetsutövaren hade visserligen identifierats, men företaget hade trätt i likvidation. Anspråket 

riktades därför mot fastighetsägaren eftersom denne hade det subsidiära ansvaret. I målet fann 

domstolen att verksamhetsutövaren, som visserligen trätt i likvidation och upplösts under 

domstolsförfarandet, fortfarande kunde ha ett ansvar enligt aktiebolagslagen genom att låta 

likvidationen fortsätta. Frågan om eventuella tillgängliga medel måste därför utforskas innan 

fastighetsägaren kunde bli ansvarig. Verksamhetsutövarens ekonomiska ställning var därmed inte 

relevant i detta hänseende, och anspråket måste i första hand riktas mot verksamhetsutövaren. 

Avgörandet visar att verksamhetsutövaren är ansvarig även efter en likvidation, men det är enligt min 

mening väl formalistiskt av domstolen att kräva att myndigheten ska rikta anspråket mot ett likviderat 

bolag. Det är uppenbart att anspråket till slut kommer att riktas mot fastighetsägaren eftersom 

verksamhetsutövaren saknar medel om inte nya tillgångar uppdagas. Det framgår inte varför 

verksamhetsutövaren hade trätt i likvidation under domstolsförfarandet, men likvidationsförfarandet 

kan ha inletts på grund av avhjälpningsansvaret. Ett företag som är medveten om att dess verksamhet 

orsakat föroreningsskador kan genomföra en inkråmsöverlåtelse och efterföljande likvidation för att i 

praktiken inte behöva betala för risken när den realiseras. Ett inkråmsförvärv av verksamheten som 

orsakat föroreningsskadan innebär inte att denne tar över risken för föroreningsskador som 

verksamheten orsakat, utan det krävs att köparen själv bidrar till denna föroreningsskada genom 

fortsatt drivande av den miljöskadande verksamheten (10 kap. 2 och 6 §§ MB). Fastighetsägaren är 

dock oavsett verksamhetsutövare den som ytterst är ansvarig för föroreningsskadorna (10 kap. 3 § 

MB). Det skydd som finns för fastighetsköparen vid inkråmsöverlåtelser är att denne inte har ett strikt 

ansvar, utan det krävs att denne åtminstone borde ha upptäckt föroreningen (10 kap. 3 § MB). 

Undersökningsplikten är som tidigare konstaterat sträng vid fastighetsförvärv. 

                                                           
90 Detta mot bakgrund av kravet på egen handlande vid skadeståndsanspråk enligt SkL 2 kap. 2 § (Bengtsson 

Zeteo, kommentaren till 2 kap. 2 § SkL). 
91 Prop 1997/98:45 s 119 Del 2. 
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Ansvarsreglerna på området är betungande för fastighetsägaren, samtidigt som fastighetsägaren kan 

använda inkråmsöverlåtelsereglerna på ett omvänt sätt för att placera ansvaret för den historiska 

risken på en köpare. Exempelvis kan följande fall inträffa. Ett företag förvärvar ett annat företags 

verksamhet genom en inkråmsöverlåtelse, inklusive en mängd fastigheter, och upptäcker i efterhand 

att en av fastigheterna som förvärvats är belastad med föroreningsskador. Köparen borde ha upptäckt 

föroreningsskadan men genomförde inte sin undersökningsplikt på grund av mängden fastigheter. 

Föroreningsskadorna på fastigheten överstiger kraftigt värdet på densamma. Företaget överlåter därför 

den värdelösa fastigheten inkråmsmässigt till ett tomt dotterbolag. Genom reglerna kring 

fastighetsansvaret är det den som äger fastigheten som är ansvarig, varför dotterbolaget genom köpet 

ansvarar för avhjälpandeåtgärderna. Om felet istället var dolt, och därmed inte borde ha upptäckts 

även om undersökning skett, har fastighetsägaren inte ett ansvar. Om säljaren var medveten om 

skadan när denne sålde fastigheten, men inte röjde denna information till köparen, har säljaren genom 

överlåtelsen tillika överfört ansvaret till köparen. Eftersom köparen inte borde ha upptäckt felet 

saknas fastighetsägare som kan hållas ansvarig.  

8.3 Ansvar trots kringgående 

8.3.1 Inledning 

Ovan har två situationer anförts. Den ena är situationen då ett bolag säljer av sin verksamhet 

inkråmsmässigt och träder i likvidation, och den andra att bolaget säljer fastigheten internt inom 

koncernen utan likvidation. Båda situationerna medför att ansvaret för föroreningsskadorna kan 

undvikas, varav den senare situationen innebär ett utnyttjande av parternas dispositionsmöjligheter vid 

inkråmsförvärv. En fråga som därmed aktualiseras är köparens ansvar för historiska risker.  

8.3.2 Kvalificerad otillbörlighet och 10 kap. MB 

Principen om kvalificerad otillbörlighet är inte tillämplig när den historiska risken upphör genom 

likvidation, även om detta sker genom kollusion. Den som köper verksamheten blir således inte 

ansvarig, utan säljaren och säljarens borgenärer är skyddade av kallelsen på okända borgenärer och 

likvidationsregleringen. Detta visar även att kringgåendet, och medverkandet till detta, i sig inte är 

tillräckligt för att principen ska aktualiseras.92 Det krävs något ytterligare för att det ska utgöra en 

kvalificerad otillbörlighet. Arrangemanget bör exempelvis innebära att köparen genom kringgåendet 

kan fortsätta med en skadegörande verksamhet mot säljarens avtalspart om principen inte är 

tillämplig.  

I det andra scenariot har köparen varken ekonomiska medel eller en egen verksamhet för att finansiera 

avhjälpandet. Ansvaret för avhjälpandet gäller enligt 10 kap. 3 § MB på den som förvärvat den 

förorenade fastigheten, varför säljarens ansvar bör upphöra i och med förvärvet. Inkråmsöverlåtelser 

av fastigheter medför att den historiska risken avseende föroreningsskador övergår, varför detta utgör 

en omvänd placering av den historiska risken. I en sådan situation kan dock bl.a. Gillettemålet, och 

Stilo-fåtöljmålet, tänkas vara tillämpligt. Det vill säga att en identifikation sker mellan säljaren och 

köparen eftersom bolagen kontrolleras av en gemensam huvudman, eller främst på grund av 

relationen mellan moderbolaget och dotterbolaget. Det behöver inte heller vara en koncern om det 

finns en kvalificerad samordning sinsemellan. Principen om kvalificerad otillbörlighet måste även 

vara tillämplig i övrigt. En avgörande skillnad i situation ovan mot redogjorda rättsfall är att staten är 

den skadelidande, och den som måste avhjälpa föroreningsskadorna i slutändan.93 Principen om 

                                                           
92 Munukka s. 442. 
93 Förordning (2004:100) om statsbidrag till åtgärder för avhjälpande av föroreningsskador. 
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kvalificerad otillbörlighet har dock hittills varit allmängiltig, och det saknas skäl för att skadelidandes 

ställning som staten direkt skulle hindra principens tillämplighet.  

Den rättsliga grunden för principens åberopande vid det andra fallet är osäkert. Ska det allmänna 

väcka skadeståndstalan enligt Frassesmålet finns förstås den allmänna grunden i skadeståndslagen. I 

scenariot är det dock säljaren, d.v.s. moderbolaget, som principen ska tillämpas på. Det saknas skäl 

för att tolka Frassesmålet som att detta endast kan tillämpas på köparen. Om det istället ska ske en 

identifikation mellan säljaren och köparen har vi den kvasikontraktuella grunden. Den är dock 

svårtillämplig eftersom det saknas ett avtal med staten. I sådana fall kan det liksom i Stilo-fåtöljmålet 

krävas doktrin avseende miljöskador som stödjer ett tredjemansansvar för att identifikation ska kunna 

ske. I propositionen till miljöbalken nämnde Lagrådsremissen föreslag att den som utövar eller har 

utövat ett bestämmande inflytande över en verksamhetsutövare ska vara ansvarig såsom en 

verksamhetsutövare, eftersom denne har medverkat i avsevärd grad till föroreningen. En sådan regel 

blev dock inte verklighet då Lagrådet ville avvakta på en utredning i frågan av 

Aktiebolagskommittén.94 Aktiebolagskommittén ansåg även att förutsättningar fanns för en regel om 

ansvarsgenombrott.95 Även om ett ansvarsgenombrott inte infördes i lagen kan förarbetsuttalandet 

fortfarande stödja ett ansvar för samordnandet. Vad avser lagstiftningsarbete i dagsläget har frågan 

diskuterats igen, men det ansågs saknas ett praktiskt behov.96 Frågan som diskuterats avser dock 

ansvarsgenombrott vad gäller verksamhetsutövarens moderbolag, inte fastighetsägaren. Enligt mig 

saknas därför stöd för ett ansvar i enlighet Stilo-fåtöljmålet. 

Till sist krävs fortfarande en kvalificerad otillbörlighet. Det finns vissa svårigheter att tillämpa 

principen mot bakgrund av följande faktorer. Ett förhållande som existerat i alla rättsfall är en 

konkurrenssituation, vilket Frassesmålet starkast lutat sig mot. Någon sådan situation föreligger inte 

här. I rättsfallen har medverkandet alltid inneburit drivandet av en verksamhet som orsakar en 

kontinuerlig skada på ett annat bolags verksamhet, och där ansvaret för denna skada kringgås. Detta är 

inte fallet vid en inkråmsöverlåtelse av fastigheten till ett skalbolag. Det sker således ingen 

skadegörande verksamhet hos förvärvaren eller säljaren. Köparen omfattas även av den miljörättsliga 

regleringen i samma utsträckning som säljaren. Det saknas därför ett kringgående av en avtalsrättslig 

begränsning av det subjektiva ansvaret. Det har visserligen skett ett kringgående, men det är svårt att 

finna det kvalificerat otillbörliga i handlandet, varför principen inte bör vara tillämplig.  

8.3.3 Ansvarsgenombrott 

Även om principen om kvalificerad otillbörlighet inte kan tillämpas har det ovan indikerats att 

ansvarsgenombrott kan vara möjligt. Ett ansvarsgenombrott enligt dammfallet kräver att dotterbolaget 

är underkapitaliserat samt osjälvständig. Vad gäller fastighetsägaren som överlåter en fastighet tyngd 

av föroreningsskador till dotterbolaget behöver köparen inte bedriva någon verksamhet förutom 

ägandet av fastigheten. Dotterbolaget kan således vara ett passivt sådant som endast äger fastigheten 

och hyr ut detta till moderbolaget, jämförbart med dotterbolaget som ägde dammen i dammfallet. 

Moderbolaget har i sådana fall använt bolagsformen för att överlåta ersättningsskyldigheten till 

dotterbolaget, samtidigt som dotterbolaget inte har något eget kapital. Det kan även ifrågasättas om 

dotterbolaget har ett självständigt affärsmässigt syfte om det endast äger en oanvänd fastighet. 

Speciellt om det går med förlust och behöver koncernbidrag för att inte gå i konkurs. Det kan även 

vara så att bolaget förvaltas av personal som även är anställda i moderbolaget. Mot bakgrund av detta 

                                                           
94 Prop. 1997/98:45 s. 359 f. 
95 SOU 2001:1 s. 289 ff. 
96 Prop. 2006/07:95 s. 99 f. Jfr Mark- och miljööverdomstolens dom i mål nr M 11429–12 den 26 juni 2013 

(Protonmålet). 
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kan således ansvarsgenombrott vara möjligt.97 Samma princip gäller om en miljöförorenande 

verksamhet överlåts till ett dotterbolag och drivs där, men det kan vara svårare att nå upp till ett 

ansvarsgenombrott om dotterbolaget driver en aktiv verksamhet med egen personal och egna lokaler 

m.m., jfr Protonmålet nedan. Avseende det första fallet där verksamheten överlåts mellan 

självständiga parter saknas stöd för ett tillämpande av ansvarsgenombrott, oavsett likvidationen. 

8.3.4 Solidariskt ansvar 

En ytterlighet inom 10 kap. MB är den omständigheten att bestämmelserna kring avhjälpande inriktar 

sig på skadestånd och verksamhetsansvar, vilket kräver en identifikation av ansvarig 

verksamhetsutövare. Mot den bakgrunden har även en särskild form av ansvarsgenombrott diskuterats 

i förarbeten, se ovan kap. 8.3.2. En annan fråga som ligger nära ansvarsgenombrott är huruvida 

moderbolaget kan anses utgöra en verksamhetsutövare tillsammans med dotterbolaget, vilket skulle 

medföra att moderbolaget är solidariskt ansvarigt med dotterbolaget. 

Frågan var aktuell i Protonmålet där ett helägt dotterbolag bedrev en verksamhet som orsakade 

föroreningsskador.98 När talan väcktes hade dotterbolaget likviderats, men istället för att rikta talan 

mot fastighetsägaren valde Länsstyrelsen att rikta anspråket mot moderbolaget baserat på principen 

om ansvarsgenombrott. I målet förvärvade moderbolaget verksamheten men placerade verksamheten 

direkt i dotterbolaget varför moderbolaget aldrig själv ägde eller drev verksamheten. Dotterbolaget 

drev även verksamheten i sina egna lokaler, med egen personal och med egen utrustning, samt på en 

ort där endast detta bolag i koncernen var verksam. Däremot hade moderbolaget lämnat 

koncernbidrag om ca 43 miljoner kronor till dotterbolaget under flera års tid. Domstolen konstaterade 

att en bestämmelse om ansvarsgenombrott saknas, och hänvisade till diskussionen som skedde i olika 

förarbeten om ett ansvarsgenombrott, se ovan om detta, men fann att ansvarsgenombrott inte var 

möjligt.  

Vid prövningen av frågan konstaterade domstolen att det saknas en definition över vem som är 

verksamhetsutövare, och att denna fråga överlämnats till rättstillämpningen.99 Domstolen fann p.g.a. 

detta bl.a. följande avseende ett moderbolags möjliga verksamhetsansvar. Något hinder för att två 

eller flera personer kan vara verksamhetsutövare på samma gång finns inte. Det är personen som 

faktiskt och rättsligt utövar eller har utövat en avgörande kontroll över verksamheten som är 

verksamhetsutövaren. Detta kan exempelvis vara fallet när dotterbolagets verksamhetsdrift är helt 

beroende av resurser från moderbolaget, men att ett ägarinflytande i sig inte är tillräckligt. Mot 

bakgrund av ovan konstaterade domstolen att moderbolaget kan anses vara verksamhetsutövare, trots 

att verksamheten drevs av dotterbolaget, om moderbolaget haft sådant inflytande att det kunnat 

påverka hur verksamheten bedrivits och haft rättslig samt faktisk möjlighet att ingripa. Dotterbolaget i 

målet hade erhållit verksamheten 2002 och hade gått med förlust från 2003 till 2007 då verksamheten 

till sist lades ner. Moderbolaget hade understött dotterbolaget genom koncernbidrag omfattande ca 43 

miljoner under dessa år. Med anledning av detta fann domstolen att moderbolaget avgjort hur 

verksamheten i dotterbolaget skulle bedrivas, både rättsligt som ägare och faktiskt genom 

koncernbidragen. Moderbolaget får enligt domstolen genom sitt avgörande inflytande på 

verksamheten betraktas som verksamhetsutövare. 

Protonmålet visar att en speciell typ av ansvarsgenombrott är möjlig vid kringgående av 

efterbehandlingskostnader av föroreningsskador, som istället för ett skadeståndsansvar resulterar i 

aktieägarens ställning som verksamhetsutövare. Detta kan liknas vid situationen i Stilo-fåtöljmålet där 

                                                           
97 Jfr Johansson Zeteo, kommentaren till 1 kap. 3 § ABL. 
98 Mark- och miljööverdomstolens dom i mål nr M 11429–12 den 26 juni 2013. 
99 Prop. 2006/07:95 s. 127. 
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det svenska bolaget tillräknades det andra bolagets handlande på grund av hur sammanflätade 

verksamheterna var och det kringgående som därmed möjliggjordes.  
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9 Företagsböter enligt GDPR 

9.1 Inledning 

Arbetet med att anpassa verksamheten till de nya GDPR reglerna är i full fart i dagsläget och många 

företag investerar stora summor för att skapa ett system som gör att GDPR inte överträds.100 Ett 

mindre företag som inte har ett system för att hantera detta ansvar kommer i framtiden vara svårare att 

sälja, samtidigt som det löper risken att bli föremål för en omfattande företagsbot. I många fall kan det 

därför vara optimalt att sälja sin verksamhet till ett företag innan den nya regleringen implementerats. 

Fler och fler spekulanter kommer att granska köpobjekt utifrån GDPR och företag som inte har ett 

fullgott system riskerar att vara väsentligt mindre värderade. Detta eftersom ett system för 

personuppgifter måste implementeras men främst för att köparen är orolig för risken avseende 

företagsböter som följer med om verksamheten köps genom en aktieöverlåtelse.101 

9.2 Parternas dispositionsmöjligheter 

Ett företag som inte uppfyller GDPR vill veta hur det kan överlåta verksamheten utan ett prisavdrag i 

framtiden, och köparen undrar hur ett sådant företag ska värderas och på bästa sätt hantera riskerna. 

En rimlig utgångspunkt i en sådan situation är att välja ett inkråmsförfarande istället för en 

aktieöverlåtelse. Detta eliminerar köparens ansvar avseende historiska GDPR-risker och ger denne 

möjligheten att implementera sitt egna personuppgiftssystem, eller integrera verksamheten i en annan 

existerande verksamhet med sådant system, och få målverksamheten att följa reglerna.102 För säljarens 

del löper denne fortfarande risken att det utfärdas en företagsbot trots att den sålt av verksamheten (se 

bl.a. art. 83 2 e GDPR). Säljaren som sålt hela sin verksamhet inkråmsmässigt kan dock likvidera 

företaget och därmed döda risken för företagsböter innan denna hinner realiseras. Kvar finns givetvis 

risken att köparen efter överlåtelsen gör sig skyldig till överträdelser på så sätt att företagsböter 

utfärdas mot denne, men för de historiska riskerna finns det således möjligheter att undvika. 

9.3 Genombrytandet av den subjektiva begränsningen 

Den kvarliggande frågan är huruvida principen om kvalificerad otillbörlighet och ansvarsgenombrott 

kan aktualiseras i exemplet ovan. Dessa undantagsprinciper är svåra att tillämpa och företagsböter 

avseende GDPR är oprövat. Det sker en samverkan mellan köparen och säljaren i det avseendet att 

köparen är medveten om att säljarens verksamhet inte uppfyller kraven enligt GDPR, och att köparen 

undviker denna historiska risk genom en inkråmsöverlåtelse. Detta har som hittills konstaterats inte 

varit tillräckligt för principernas tillämpande. Transaktionen i detta typfall sker mellan två 

självständiga externa parter. Det finns således inget svikligt förledande som påminner om 

Frassesmålet. Det finns inte heller någon konkurrenssituation. Principen om kvalificerad otillbörlighet 

bör därför inte vara tillämplig i fall där det saknas en verksamhetsskada mot bakgrund av den 

rättspraxis som finns, jfr. resonemanget vid föroreningsskador ovan. Denna princip är 

sammanfattningsvis inte en generell sådan utan har endast tillämpats på vissa särskilda situationer. 

Ansvarsgenombrott är fortfarande möjligt, men det kräver ett koncernförhållande vilket inte är fallet 

ovan.103 Vad avser ett utvidgat verksamhetsansvar likt miljörätten, måste först beaktas att detta ansvar 

är av offentligrättslig karaktär, och någon allmän princip om ansvarsgenombrott eller kvalificerad 

                                                           
100 Realtid, Stor oro bland svenska företag inför GDPR; undersökning om företags förberedningar inför GDPR 

av Citrix på uppdrag av Solvero, den 7 december 2017. 
101 Notera dock att undantag finns för små och medelstora företag (skäl 13 GDPR). 
102 Art. 83 1 samt skäl 150 GDPR avseende företagsböter anger att påförandet av detta måste ske med hänsyn till 

proportionalitet och varaktigheten, med andra ord bör förvärvaren ha skäligt rådrum för att implementera sitt 

system. 
103 Vid koncernförhållanden, observera skäl 37 GDPR och ansvarsgenombrott. 
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otillbörlighet är inte utvecklad inom den offentliga rätten. Det saknas även förarbetsuttalanden som 

kan tänkas stödja dylikt eftersom verksamhetsansvaret grundas på en EU-rättslig reglering. Mot 

bakgrund av ovan är det endast det vanliga ansvarsgenombrottsansvaret som är relevant. 

Sammanfattningsvis saknas skäl för att inte använda inkråmsöverlåtelser mellan två självständiga 

parter för att kringgå historiska risker avseende GDPR. Det saknas även en EU-rättslig princip om 

successor liability kring denna fråga.104 

                                                           
104 En sådan princip återfinns dock inom EU-rättslig konkurrensrätt, se Kommissionen mot Tomkins (C-

286/11). 
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10 Successor liability i svensk rätt 
Verksamhetsöverlåtelser sker idag på endera av två sätt: förvärv av andelar (aktier) eller förvärv av 

inkråm. Det föreligger väsentliga skillnader i vilka rättsliga konsekvenser som kan följa av dessa 

förfaranden. I amerikansk rätt, genom en utveckling i rättspraxis, har historiska risker vid 

inkråmsöverlåtelser i vissa fall följt med verksamheten till köparen. I svensk rättspraxis finns liknande 

tendenser, och det svenska ansvaret liknar i visst mån det ansvar som finns enligt amerikansk 

successor liability. Det tydligaste exemplet är den likhet som föreligger mellan den amerikanska 

bedömningen av om det råder säljarkontinuitet och den identifikation som sker i Gillettemålet. Dessa 

undantag avgörs baserat på vem som kontrollerar bolagen och verksamheterna. Den svenska praxisen 

anvisar dock mycket lite till ledning för bedömningen, där ägarskap tycks vara det främsta kravet för 

identifikation. För svensk del gäller i vissa fall till och med en simplistisk presumtion om samordning. 

Utöver detta är bedömningen om huruvida kvalificerad otillbörlighet råder än mer svårbedömd. Det är 

inte tydligt om Frasses hade kunnat bli ansvarig även om det inte förvärvade aktiemajoritet utan 

endast förmådde Lotsbåten till avtalsbrott genom betalning. I sådana fall är Frasses juridiska kontroll i 

form av aktieöverlåtelsen möjligtvis inte av vikt i denna bedömning. I amerikansk bedöms istället en 

rad faktorer; är det samma lokaler, anställda, firma, har säljaren omedelbart likviderats, m.m. I 

amerikansk rätt tillämpas detta spektrum för att på bättre underlag avgöra om säljaren och köparen 

faktiskt bör identifieras som samma bolag fast i ett annat skal.  

I svensk rätt – med den hittills relativt sparsmakade och vaga uppsättningen av bedömningsfaktorer – 

riskerar hela rättssubjektivitetsläran och den aktiebolagsrättsliga principen om begränsat ansvar att 

urholkas, inte minst om den omständigheten att bolagen tillhör samma koncern medför ett nästan 

automatiskt ansvar för varandra vid vad som i efterhand bedöms som kvalificerad otillbörlighet. 

Amerikansk rätt är tillfredsställd när identifikation har skett, men svensk rätt kräver fortfarande en 

form av kvalificerad otillbörlighet som inte finns i amerikansk rätt. Svensk rätt innebär därför en mer 

formell granskning i kombination med krav på samordnande och allvarligt handlande. Dessa två 

element motverkar visserligen en upplösning av rättssubjektiviteten, men vagheten medför en 

osäkerhetsfaktor. Det krav som för svensk del är enklast att konstatera är huruvida en 

konkurrenssituation föreligger. Enligt amerikansk rätt krävs inte några sådana svårbevisade och 

abstrakta omständigheter, utan endast att i praktiken är samma företag. Någon presumtion råder 

således inte endast för att det är två koncernbolag. Förfaranden som liknar svikligt förledande 

begränsas i amerikansk rätt till ett eget undantag om bedrägligt kringgående. 

Dessa två synsätt har både fördelar och nackdelar. För amerikansk del kan man genom en sådan 

praxis slå ner på transaktioner som inte konstruerats för att undvika en specifik historisk risk, vilket 

varit fallet vid svensk rätt. Genom successor liability kan därför anspråk som grundas på historiska 

risker som uppstått på 1950-talet realiseras gentemot en köpare av verksamheten årtionden senare. 

Den svenska regleringen har genom sin syn på frågan om köparens ansvar istället gett upphov till 

rättsfall som Stilo-fåtöljmålet, där företagen saknade formella ägar- och ledningskopplingar men 

informella sådana genom släktskapsförhållanden, vilket medförde ansvar i förening med att 

företagens verksamheter var sammanflätade genom samordnande och att det var kvalificerat 

otillbörligt. Här har HD medgett en mindre formell och mera komplex prövning.  

En ytterligare skillnad är den mellan vilken rättslig grund som används samt vilken form av ansvar 

som kan uppstå. Säljarkontinuitet och identifikation har exempelvis inte samma rättsföljder, då 

säljarkontinuiteten medför skadeståndsansvar och identifikation medför köparens bundenhet till 

säljarens avtalsrättsliga förpliktelse. Beträffande skadeståndsansvar finns dock också i svensk rätt ett 

uttryck i form av Frassesmålet. Rättsfallet innebär inte någon form av identifikation, och liknar 

snarare den amerikanska principen om bedrägligt kringgående med sin prägel av en särskilt allvarlig 
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situation. Undantaget är dock inte direkt jämförbart med de amerikanska undantagen. De facto 

merger-undantaget, som liknar säljarkontinuitet, saknar en svensk motsvarighet där ansvaret sker ur 

ett fusionsperspektiv. Amerikansk rätt ger även säljarens borgenärer rätten att framföra anspråk mot 

köparen när denne avtalsrättsligt åtagit sig ett ansvar för säljarens historiska risker. Denna rättighet 

saknas i svensk rätt, då avtalets subjektiva begränsning inte tillåter tredje man att framföra anspråket 

om inte avtalsklausulen ifråga är till förmån för tredje man, vilket enligt svensk rätt inte är en korrekt 

syn på en sådan ansvarsklausul, utan snarare är att uppfatta som en skadeslöshetsklausul till förmån 

för säljaren.105 Mot bakgrund av ovan saknar svensk rätt en generell princip om köparens ansvar likt 

successor liability, främst mot bakgrund av kravet om en kvalificerad otillbörlighet. 

En nackdel inom svensk rättspraxis är avsaknaden av gemensamma objektiva rekvisit som finns i 

amerikansk rätt, men även en splittrad doktrin som endast i vissa fall har uppmärksammat detta 

område. Eftersom HD i NJA 2015 s. 899 och Stilo-fåtöljmålet hänvisar till målen kring kvalificerad 

otillbörlighet som en gemenskap finns skäl för att se principen om ansvarsgenombrott, det 

miljörättsliga ansvaret och kvalificerad otillbörlighet ur ett och samma perspektiv, som 

ansvarsrättsliga principer. De ansvarsrättsliga principerna som behandlats medför i dagsläget 

väsentligen skilda rättsföljder, och inom kvalificerad otillbörlighet varier detta baserat på vilken grund 

som används. Det saknas även kriterier för att avgöra vilken grund som ska användas. Skadelidande 

kan således genom kvalificerad otillbörlighet välja att köparen ska bli skadeståndsskyldig, att köparen 

ska vara bunden till säljarens och skadelidandes avtal, eller att ett tillgodoräknande ska ske. Utöver 

detta kan även ansvarsgenombrott i många fall anföras, och vid miljörätten en utsträckning av 

verksamhetsansvaret. Det saknas en gemensam syn på dessa former av ansvar. Rättsläget orsakar 

osäkerhet vilket negativt påverkar aktörernas förmåga att göra riskbedömningar kring historiska 

risker. Däremot har vissa frågor klargjorts, exempelvis att transaktioner på arms length är opåverkade 

från denna praxis, samt att företagsböter på grund av legalitetsskäl också faller utanför dessa 

ansvarsprinciper. Parterna har därför fortfarande omfattande dispositionsmöjligheter i svensk rätt. 

Angående frågan om en svensk successor liability kan det konstateras att huvudregeln om att 

historiska risker lämnas kvar vid inkråmsöverlåtelser har väsentliga undantag i båda rättsområden, 

men att det svenska köparansvar för historiska risker endast inträffar vid speciella situationer. Den 

amerikanska principens generella skydd mot kringgåenden i form av successor liability saknas i 

svensk rätt. Typfallen av successor liability skulle således huvudsakligen inte omfattas av svensk rätt. 

En utveckling på området kan vara förestående, men det råder redan viss tveksamhet kring de rättsliga 

grunderna för dessa ansvarsprinciper. Det finns även andra områden som kan komma att utvecklas 

utanför successor liability, exempelvis illojal konkurrens (kvalificerat otillbörligt ingripande). 

                                                           
105 Jfr dock NJA 2014 s. 760 och en eventuell utvidgning i framtiden. 
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