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Sammanfattning  

 

Syftet med uppsatsen är att ge en översiktlig och samlad bild av vad due diligence är. 

Vad det innebär att göra en due diligence av immateriella rättigheter i samband med ett 

företagsförvärv. Samt att även undersöka de juridiska frågeställningar som uppstår i detta 

sammanhang och att beskriva de olika immateriella delarna.  

 

Due diligence är ett begrepp från engelskan och den direkta översättningen är 

”vederbörlig omsorg”. Arbetet har givet en beskrivning av due diligence och varför det är 

intressant att genomföra. Detta främst för att köparen erhåller ingående information om 

målföretaget som inte hade framkommit utan att genomgöra undersökningen.  

 

Lagreglerna om överlåtelse av immateriella rättigheter är få och begränsade. Det saknas 

ett samlat regelverk som behandlar överlåtelse av immateriella rättigheter, praxis ger ej 

någon påtaglig ledning. Tvistefrågan är i vilken utsträckning Köplagen är formellt sett 

tillämplig, i doktrinen råder delade uppfattningar. Problemet är att den inte alltid kan 

användas vid överlåtelse av immateriella rättigheter. För en tillämpning talar 

rättssystematiska skäl trots att Köplagens uppdelning i olika typer av fel inte alltid passar 

immaterialrättsliga fel, vilket talar mot. Fördelarna att använda Köplagen överväger.  

 

I Sverige finns ingen lagstiftning som enbart behandlar företagsförvärv utan 

tillämpningen och lagstöd får hämtas från Köplagen. Köplagen kan uppfattas som något 

förlegad då den inte är skriven för vare sig stora eller små företagsförvärv utan är skapad 

för köp av lösa saker. Vidare finns det en mycket sparsam praxis på området som kan 

fylla det tomrum som kan finnas i avsaknad av en passande lag. 

 

Det finns ingen generell undersökningsplikt för köparen att undersöka de områden som 

faller in under säljarens ansvar. I 20 § Köplagen finns en reglering av köparens 

undersökningsplikt men den innebär att han inte får åberopa fel som han kan antas ha 

känt till vid köpet. 



Abstract 
The aim of this paper was to give a general overview of what due diligence is and what it 

means to do a due diligence with immaterial rights in relation of an acquisition of a 

company. Also to analyse the legal issues that can occur under these circumstances and to 

describe the different immaterial parts.  

 

Due diligence is a concept from English language and a direct translation to Swedish 

would be “vederbörlig omsorg”. This work has also given a description of due diligence 

process. The main purpose to do a due diligence is that the purchaser will get some 

information of the divested company that otherwise would have been hidden.  

 

The legal rules for transferring immaterial rights are few and limited. There isn’t any 

collection of rules that deals with conveyance of immaterial rights, custom doesn’t give 

any particularly good guiding. The matter of question is if and within which reach the law 

of procurement is useful, directly or not, and the doctrine is divided. The issue is that the 

law isn’t always useful at conveyance of immaterial rights. An advantage to apply the 

law is systematic reasons although the dividing of the law has different types of errors 

that not always are suitable for immaterial rights faults, which is a disadvantage of using 

the law. Though the advantages to use it mostly outweigh the disadvantages. 

 

In Sweden there isn’t any legislation that only consider an acquisition of a company, its 

application and legal support can be obtain from the law of procurement. Although the 

law isn’t really written for an acquisition of a company, its basic is for purchasing of 

equipment etc. Further on there is no good custom practise that can fill up the emptiness 

of a good suitable law. 

There isn’t any general duty within a due diligence for the purchaser to investigate areas 

which are within the selling company responsibility. Though there is a regulation for a 

purchaser’s duty of investigation within the law of procurement (20§), which is that he 

cannot refer to errors in the agreement that he supposedly knew at or before the time of 

the acquisition. 
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1 Inledning 
Globaliseringen av ekonomi ökar, genom att den internationella handeln växer i 

betydelse. En global ekonomi innebär att det är en ekonomi som fungerar som en enhet i 

realtid och planetär skala. Den har blivit global tack vare infrastruktur och informations- 

och kommunikationsteknologi som möjliggör realtidshandel mellan stater. Dock är den 

stora delen av produktionen, företagen och sysselsättningen lokal. Det är trots detta en 

global ekonomi, då ekonomierna i världen är beroende av hur det går i resten av den 

globaliserade världen. Globaliseringen underlättas av att företagens produktionskostnader 

minskar på grund av stordriftsfördelar, ökad effektivitet och att nya industriländer kan 

erbjuda billig arbetskraft och effektiv produktion.1 Jordens stater och företag är ofrivilligt 

anmälda till ett ”världsmästerskap” i form av den ständigt hårdare internationella 

konkurrensen. 2

 

Tendensen i samhället tyder på ökad ”rörlighet”. Kunskapen, kapitalet och arbetskraften 

är mer rörlig än tidigare. Det innebär att kunskapsintensiv och komplicerad tillverkning 

kan förläggas till låglöneländer. Endast ständig utveckling, med och allt mer komplexa 

lösningar kan höja konkurrenskraften hos företagen, då varorna som produceras blir 

svårare att efterhärma. Det kräver investeringar i immateriella tillgångar, vilka behöver 

ett skydd för investeringarna i form av immaterialrätten. En av konsekvenserna med 

kunskapssamhällets framväxt är att immaterialrätten får ökad vikt. Det är investeringar i 

immateriella tillgångar som kännetecknar kunskapssamhället och därmed 

kunskapsföretagen. Det ovan nämnda leder till att immaterialrätten och dess skydd 

hamnar i förgrunden. 3 En möjlighet för företag att förändra sin konkurrenskraft gentemot 

de konkurrerande företag i omvärlden, är att köpa andra företag som stärker det egna 

företagets konkurrenskraft. Att undersöka målföretaget, om det ej är publikt, är svårt och 

kräver oftast ett godkännande från målföretaget, för att undersöka företagshemligheter 

                                                 
1 Castells Nätverkssamhällets framväxt, 2000 s. 124 
2 Railo, 1998 s. 11 
3 Sandgren Claes (red) Kunskapsföretag i ett rättsligt perspektiv (1995) s. 35  

  



krävs ofta ett ”letter of intent”. Det verktyg som används för att undersöka målföretaget 

är due diligence förfarandet.  

1.1 Syfte 

Ge en översiktlig och samlad bild av vad due diligence är och när den kommer in i 

förvärvsprocessen. Vad det innebär att göra en due diligence av immateriella rättigheter i 

samband med ett företagsförvärv samt att även undersöka de juridiska frågeställningar 

som uppstår i detta sammanhang och att beskriva de olika immateriella delarna.  

 

1.2 Avgränsning 

De stora områden som direkt faller utanför denna uppsats är frågor om skatter, 

konkurrens och miljö. Vissa områden kommer att nämnas kort för att de är i 

sammanhanget relevanta men kommer inte att tas upp som helhet. Uppsatsen kommer 

endast att behandla det obligationsrättsliga förhållandet mellan köpare och säljare. Tredje 

man är utlämnad. Tolkning av avtal faller också i huvudsak utanför denna uppsats. 

Uppsatsen kommer enbart att behandla svenska juridiska förhållanden.  

 

1.3 Metod 

Kommer att till stora delar att vara litteraturstudie. Detta i form av studier av litteratur 

inom området samt av lagtext. Litteraturen kommer till sin karaktär att vara en blandning 

av både ekonomisk och juridisk litteratur.  

 

1.4 Disposition 

Uppsatsens kapitel två beskriver företagsförvärv och förklarar orsaken till dessa. Det 

tredje kapitlet behandlar vad due diligence innebär, vilka delar den innehåller, när den är 

tillämplig, rättslig innebörd samt vilka lagregler som tillämpas. I det fjärde kapitlet följer 

det ett avsnitt om immateriellrättens olika områden. Denna del innehåller definition, 

historisk, äganderättsförhållanden, gällande rätt och rättens överlåtbarhet. Det sista 

  



kapitlet innehåller vad due diligence förfarandet bör fokusera på inom de olika 

immateriell rättens olika områden.  

2 Företagsförvärv 
Förvärvsprocessen inleds med att en organisation genomför en strategisk analys av det 

egna företaget och med hänsyn av företagets strategiska förmåga genomför ett strategiskt 

val för hur organisationen skall utvecklas. 4 Det går att särskilja fem motiv för förvärv: 

• Att fylla ett tomrum i en affärsportfölj. 5 

• Att placera likviditet. 

• Att stärka en affärsenhet. 

• Att få makt. 

• Tillväxt och förändring.6 

 

Efter att ett möjligt målföretag är identifierat kommer köparen att teckna ett så kallat 

”letter of intent” 7 med det tänkta målföretaget för att därigenom kunna genomföra en 

djupare undersökning av företaget. Undersökningen av målföretaget kallas för due 

diligence, och kan i stora drag delas in i en finansiell, en kommersiell, en legal del och en 

skattemässig del. 8 Efter att företagsbesiktningen är genomförd kommer köparen att 

genomföra en utvärdering av målföretaget som är avgörande för om köpet skall 

genomföras eller avbrytas. 9

 

2.1 Strategisk analys 

Vid genomförandet av strategisk analys kommer företaget att utföra olika analyser för att 

därigenom skapa förutsättningar för framtida framgångar. Den första delen består i att 

                                                 
4 Landelius s. 59 
5 Affärsportfölj är en grupp av mer eller mindre olika affärsenheter inom en koncern.  
6 Karlöf och Helin Lövingsson: Management – begrepp och modeller. 108 
7 Letter of intent är ett dokument i vilket förhandlande parter uttalar sitt syfte att senare ingå avtal. Svårigheter 
uppkommer ofta att avgöra vilken följd sådana avsiktsförklaringar skall anses ha. Ett vanligt krav på parterna i ett letter 
of intent är att var och en av dem skall avstå från att förhandla med annan, intill dess att det avsedda avtalet kommit till 
stånd men att det slås fast att avsiktsförklaringen i övrigt saknar bindande verkan, så att parterna behåller sin frihet intill 
dess att slutligt avtal föreligger.  
8 Landelius s. 59 
9 Pettersson & Sevenius s. 30 f. 

  



utföra en omgivningsanalys och för att därigenom ge en bild av företagets marknads- och 

konkurrenssituation. Den andra delen består i att genomföra en analys av företagets 

resurser och strategiska förmåga för att därigenom ge en bild av själva företaget. Utifrån 

dessa två analyser kommer företaget att kunna genomföra ett beslut angående framtida 

strategier för företaget. Den vanligaste situationen är att den framtida strategin bygger på 

tillväxt inom företaget. För denna tillväxt finns tre olika vägar som närmare förklaras i 

delkapitel nedan. Det finns ett flertal studier som visar att de flesta förvärv är 

”misslyckade” det vill säga att förvärven inte alltid leder till de fördelar som 

företagsledningen önskade skulle inträffa efter förvärvet. Ett annat perspektiv kan vara 

tillämpligt, företagsledare ser ofta förvärv som ”nödvändiga” för att klara kapplöpningen 

med konkurrenterna. Det skulle kanske vara bättre att studera förvärv ur ett defensivt 

perspektiv, där det är det enda relevanta sättet för att klara tillväxtskrav och stimulera till 

nytänkande och förändring i verksamheten. 10

2.2 Strategiska val 

2.2.1 Organisk utveckling 

Växer en organisation genom organisk utveckling använder organisationens sina egna 

resurser och kompetenser för att växa. Denna strategiska utveckling kännetecknas av att 

organisationerna har de erforderliga resurserna och kompetenserna för att växa och om så 

inte är fallet kan organisationen köpa in de resurser och kompetenser som saknas. 11

 

2.2.2 Sammanslagningar och förvärv 

Växer en organisation genom sammanslagningar och förvärv har organisationen två 

metoder för att växa, antingen genom uppköp eller genom fusion. I båda fallen saknar 

organisationen interna resurser och kompetenser för att kunna växa. Organisationen 

kommer att genomföra ett uppköp eller ingå i en fusion med den organisation som har de 

interna resurser och kompetenser som den ursprungliga organisationen saknar.12 Motiven 

till att växa genom förvärv och fusioner kan ofta sammanfattas i de synergieffekter som 
                                                 
10 Olve, Nils-Göran – Företag köper företag s. 29 f 
11 Johnson & Scholes .336 
12 Johnson & Scholes s. 337 ff.  

  



förväntas uppstå av förvärvet och fusionen. Andra motiv att växa genom förvärv och 

fusioner är att företaget får tillgång till nya produkter, marknader och teknologier.13

 

2.2.3 Joint venture och strategisk allians 

Inom joint venture och strategisk allians finns det flera olika metoder för att växa genom 

samarbeten mellan organisationer. Det finns flera olika samarbetsformer, exempelvis: 

joint venture, konsortieavtal, franchising, strategisk allians med flera. Det som 

kännetecknar gruppen joint venture och strategisk allias är att organisationerna 

samarbetar för att uppnå gemensamma mål utan att förlora friheten att styra den egna 

organisationen, som förloras vid en fusion. För att nämna ett exempel, är det vid joint 

venture vanligt att de samarbetande organisationerna bildar en helt ny gemensam 

organisation, som innehåller förverkligandet av deras gemensamma strategi. 14

 

2.2.4 Identifiering av målföretag 

I inledningsskedet av identifieringen utvärderas det tilltänkta målföretaget utifrån det 

köpande företagets strategiska behov. Utvärderingen genomförs vanligtvis med det 

offentliga material som finns om målföretaget, exempelvis årsredovisningar och 

delsårsrapporter, men kan även omfatta översiktlig information från målföretagets 

ägare.15

 

2.2.5 Företagsvärdering 

Värderingen av ett företag kan utföras på många olika sätt. De vanligaste modellerna som 

används för värdering av icke marknadsnoterade företag är avkastningsvärdering och 

substansvärdering. För de börsnoterade bolagen styrs värderingen av börsvärdet. 

 

En värdering av ett företag genom avkastningsvärdering sker genom att nuvärdesberäkna 

företagets framtida intjäningsförmåga. Den framtida intjäningsförmågan kan uppskattas 
                                                 
13 Olve s. 23 ff 
14 Johnson & Scholer s. 340 ff. 
15 Pettersson & Sevenius s. 30 

  



genom prognoser, men används sällan i denna form då prognoserna oftast är osäkra. 

Istället brukar genomsnittet av resultatet för de senaste 3-5 åren användas för att 

representera den framtida intjäningsförmågan. 16

 

En värdering av ett företag genom substansvärdesberäkning sker genom att värdera alla 

tillgångar i företaget till marknadsvärde. Denna värderingsmodell utgår från den officiella 

balansräkningen, som kommer att justeras så att den innehåller den dagsaktuella 

marknadsvärderingen av tillgångarna och skulderna. 17

 

                                                 
16 Hult s. 70 ff. 
17 Hult s. 103 ff. 

  



 

3 Due diligence 
Due diligence är ett begrepp från engelskan och den direkta översättningen är 

”vederbörlig omsorg”. 18 Begreppet kommer ursprungligen från hästhandel och innebar 

då att hästens tänder undersöktes för att bedöma hästens hälsa innan köpet genomfördes. 
19 Inom ramen för företagsförvärv, åsyftar begreppet en genomgång av förvärvsobjektet 

för att inom rimliga gränser förvissa sig om att det som förvärvas verkligen motsvarar 

förväntningarna.20 Den term som var vanlig tidigare för samma begrepp var 

företagsbesiktning.21 Anledningarna till att använda due diligence är främst två stycken, 

för det första att klargöra vad som förvärvas och för det andra att förutse och begränsa 

risken för ovälkomna händelser efter det att avtal har slutits, då en köpare inte kan lita till 

fullo på målföretagets representanter och garantier.22 Due diligence förfarandet, kommer 

ursprungligen ifrån från USA och Storbritannien och har under de senare åren spridits till 

många andra länder. 23

 

En due diligence kan beskrivas som en analytisk undersökning av målföretagets 

verksamhet och egendom med syfte att fungera som beslutsunderlag. 24

 

En due diligence bör rimligen göras innan en affär är avslutad, då det som kommer fram i 

genomgången kommer att påverka värdet av målföretaget och därmed de avslutande 

förhandlingarna. En due diligence kräver tillgång till material inom målföretaget som inte 

är offentligt och en sådan genomgång kan endast ske med ett ”Letter of intent” eller med 

ett förbehåll om exklusiv rätt att förhandla med säljaren.25

 

                                                 
18 Landelius s. 56 
19 http://www.set-revision.se/finans/Due%20Diligence%200211.pdf, 15-04-04 
20 Landelius s. 56 
21 Balans: Pettersson och Sevenius 
22 Rock M, Rock R och Sikora M. s. 122. The Mergers & Acquisitions Handbook. 
23 Kersby, Juridisk Tidskrift nr 1 1997/98 s 143.  
24 Balans: Pettersson och Sevenius 
25 Landelius s. 56 
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Det finns ett flertal olika typer av due diligence, exempelvis finansiell-, affärsinriktad-, 

rättslig-, skattemässig-, kulturell och miljömässig due diligence. 

 

3.1 Finansiell due diligence  

Finansiell due diligence är den traditionella due diligences arbetet och kan delas upp i en 

historisk och en framtidsinriktad del.26 Det innebär att undersöka och analysera företagets 

redovisnings- och rapporteringssystem samt personal och kartlägga deras 

anställningsförhållanden. Syftet är att fastställa nödvändiga åtgärder och att utreda vilka 

kostnader och intäkter som är sammankopplade med respektive område. 27

 

3.2 Affärsinriktad due diligence  

Vilken undersöker sannolikheten för den framtida utvecklingen. Detta görs främst genom 

en strategisk branschanalys. Det förvärvande företaget undersöker bland annat hur 

konkurrensen är, vilken möjlighet till nyetablering som finns och därtill även den 

förhandlingsstyrka som köpare och leverantörer kan tänkas ha. Denna typ av due 

diligence avser framförallt att klargöra huruvida köparens tänkta utveckling verkligen 

kommer att inträffa. 28

 

3.3 Rättslig due diligence  

Alla företagets interna och externa kontakter konkretiseras regelmässigt av avtal och 

överenskommelser. Även rättigheter och tillstånd och skyldigheter granskas och de 

juridiska konsekvenserna av ingångna avtal tolkas. Även andra frågor som 

bolagshandlingar, fastigheter och lokaler, försäkringar, immateriella rättigheter, 

konkurrensfrågor och krav och tvister. 29

 

                                                 
26 Landelius s. 57 
27 Kersby . s143 
28 Landelius s. 59 
29 Kersby s. 144 

  



3.4 Skattemässig due diligence 

Denna del riktas in mot att försöka finna eventuella skatteexponeringar, dessa kan bestå 

av en genomgång av avtal med närstående företag. Denna kan bestå av prissättning vid 

koncerninterna leveranser, villkor vid större förvärv samt diskussioner med olika 

befattningshavare om vilka principer och villkor som ska tillämpas i olika sammanhang.30  

 

Alla de ovan nämnda delarna av due diligence hänger ihop. Det viktigaste är att företaget 

granskas som en helhet och inte de enskilda delarna var för sig.31

 

3.5 Köparens syfte med en due diligence 

Den bästa anledningen är som det klassiska ordspråk rekommenderar, att inte köpa grisen 

i säcken, det vill säga att kontrollera att förvärvsobjektet motsvarar köparens 

förväntningar. Köp av företag kan vara synnerligen komplicerade och är mycket viktiga 

för det köpande företagets framtid. Det är därför av stor vikt för företaget att veta vad de 

får för pengarna. 32

 

3.6 Säljarens syfte med en due diligence 

Denna del syftar till att minimera antalet utfästelser och garantier i överlåtelseavtalet. 

Istället för att lämna garantier låter säljaren köparen få tillgång till allt som berör 

företaget. Det går dock inte att undvika alla former av garantier, då köparen inte anses få 

fullständiga kunskaper ifrån en due diligence och att banker och andra former av 

kreditinstitut kräver garantier för att ställa upp med finansiering. 33

 

                                                 
30 Landelius s. 60 
31 Kersby s. 144 
32 Pettersson och Sevenius 
33 Kersby s. 144 

  



3.7 Resultatet av due diligence 

Den information som framkommer vid en due diligence och som är avgörande för 

företagsförvärv, kan användas som redskap vid förhandlingarna avseende de garantier 

som bör ställas av säljaren. Med ledning av informationen från due diligence kan köparen 

kräva detaljerade garantier om olika förhållanden i målföretaget, vilket kan leda till 

ytterligare upplysningar. Det sker en växelverkan mellan företagsbesiktningen och 

förhandling och avtalsskrivande. Due diligence används för att säkerställa att de 

förutsättningar som ska föreligga gör det och de eventuella synergier som inkluderats i 

beräkningarna överensstämmer med målföretagets beskaffenhet. En viktig fråga är hur 

eventuella upptäckta ”brister” i målföretaget ska värderas, en nedjustering är vanlig men 

ytterst är det en fråga om vilken förhandlingsstyrka respektive företag har.  

En väl utförd due diligence rapport kan utgöra huvuddragen i det slutliga 

beslutsunderlaget som en köpare kan göra angående följande viktiga frågor: 

• Förvärvets genomförande 

• Målföretagets värde 

• Eventuell korrigering av köpeskillingen 

• Garantier och övriga antalsinnehåll 

• Integration av målföretaget34 

 

3.8 Rättslig innebörd 

En due diligence rättsliga innebörd bestäms av hur reglerna om undersökningsplikt och 

upplysningsplikt har utformats i den för fallet tillämpliga lagen. Undersökningsplikten i 

jordabalken skiljer sig ju från köplagens. En due diligence måste alltså anpassas efter 

undersökningsobjektet. Överlåtelse betyder att en fullständig sakrätt – äganderätten – 

överförs från ett rättssubjekt till ett annat. I de fall då det endast finns en begränsad 

sakrätt som överförs, blir det tal om upplåtelse av en rättighet i saken. Upplåtelser hör 

inte till samma avtalstyp som köpet, när väl en upplåtelse har skett kan denna i sin tur 

mycket väl bli föremål för en överlåtelse.35

                                                 
34 Pettersson och Sevenius s. 34 
35 Hellner, Jan & Ramberg, Jan (1991) Speciell Avtalsrätt 1. Köprätt., andra uppl., Stockholm: Juristförlaget, s. 39f. 

  



 

För helhetens sak kan noteras att immateriella rättigheter kan, med få undantag, överföras 

till annan genom avtal.36
  

 

Diskussionen i detta avsnitt kommer att kretsa kring frågan om ansvarsfördelningen 

mellan köparen och säljaren. Säljarens upplysningsplikt står mot köparens 

undersökningsplikt. I vilka fall har köparen rätt att med framgång kunna göra ett fel 

gällande och när går säljaren fri från ansvar. 

 

3.9 Tillämplig lag 

Lagreglerna om överlåtelse av immateriella rättigheter är få och begränsade. Detta kan 

förvåna med tanke på att immateriella rättigheter överlåtes i stor omfattning. Enstaka 

bestämmelser i de olika immaterialrättsliga lagarna förekommer, de är rätt allmänt 

skrivna och är inte mer än kodifierad sedvänja. Reglerna är dessutom dispositiva. I EG-

rätten har det skapats regler av betydelse för överlåtelse av immateriella rättigheter. Det 

är inte frågan om en övergripande lagstiftning. Reglerna finns inom upphovsrätten, där 

särskilda regler om datorprogram och sammanställningar finns, se 26g §, 26h §, 49 § 

upphovsrättslagen (URL), inom varumärkesrätten där överlåtelse av EG-varumärken har 

särreglerats. Trots dessa regler finns det en avsaknad av ett samlat regelverk som 

behandlar överlåtelse av immateriella rättigheter. Inte heller praxis ger någon påtaglig 

ledning. Tvister om överlåtelser avgörs oftast genom skiljedom. 37

 

Vilken lag skall då tillämpas när tvist uppstår i samband med en överlåtelse av en 

immateriell rättighet? Då det inte råder någon entydig och samstämmig uppfattning inom 

rättsvetenskapen skall det nedan redogöras för några av åsikterna. Det kan konstateras att 

det råder enighet om överlåtelser av immateriella rättigheter i och för sig, i princip faller 

inom KöpL direkta tillämpningsområde. Från KöpL tillämpningsområde är endast fast 

egendom undantaget. Fast egendom definieras i JB 2 kap. Lös egendom, på vilken KöpL 

                                                 
36 Undantagen gäller främst upphovsrättens ideella rätt, Koktvedgaard & Levin, s. 96 och  
s.128. 
37 Koktvedgaard & Levin (1997), s. 361 

  



är tillämplig, definieras é contrario: allt som inte är fast egendom är lös. Tvistefrågan 

gäller i vilken utsträckning KöpL skall tillämpas.  

 

Koktvedgaard/Levin intar en tämligen återhållsam ståndpunkt i detta avseende. De menar 

att det faktum att det vanligen talas om ”köp” respektive ”försäljning” av immateriella 

rättigheter kan vara missvisande om det lätt leder till att KöpL antas vara tillämplig. Detta 

är, menar Koktvedgaard/Levin, inte fallet om med tillämplig menar en användning av 

reglerna som de står. Menas däremot en mer begränsad tillämpning av de köprättsliga 

principerna så stämmer antagandet bättre, då dessa lämpar sig väl för en modifierad 

tillämpning på immaterialrätt. Författarna syftar på i detta avseende att KöpLs allmänna 

principer om avtalsförpliktelser och avtalsbrott kan tillämpas på ett flexibelt sätt som 

rättsförhållandena kräver i det enskilda fallet.38 Koktedgaard/Levin försöker påvisa att 

immaterialrätternas särskilda karaktär medför att köplagen inte passar in i vissa 

avseenden eftersom Köplagen har köp och försäljning av lös egendom som utgångspunkt.  
 

Hultmark är en relativt ivrig förespråkare för KöpLs tillämplighet på överlåtelse av 

immateriella rättigheter och anser att flera skäl talar för att KöpL bör tillämpas i sådana 

fall.39 Hultmark sätter in frågan om KöpL tillämplighet i ett större sammanhang och lyfter 

upp diskussionen på ett rättssystematiskt plan och ställer den principiellt viktiga frågan 

om vissa köpeobjekt skall låtas falla utanför lagens tillämpningsområde. Dessutom 

aktualiserar frågan om KöpLs tillämplighet, en allmän belysning av i vilken utsträckning 

vissa typer av fel som uppkommer, bland annat rådighetsfel eller immaterialrättsliga fel 

och om dessa skall bedömas enligt Köplagen eller fristående från den. Som svar på 

frågan om vissa avtalstyper bör undantas från Köplagens tillämpningsområde, anser 

Hultmark att ett sådant undantag skulle kunna splittra civilrätten. Vilket kan leda till att 

svårhanterliga gränsdragningar måste göras för att kunna placera in rätt avtalstyp i rätt 

regelsystem.40
 Det finns ett egenvärde i att ha en enhetlig ansvarsfördelning oberoende av 

avtalstyp. Då undviks resultatlös begreppsfokusering. Hultmark medger att strävan efter 

enhetlighet kan komma i motsatsförhållande till strävan att uppnå ändamålsenliga 

                                                 
38 Koktvedgaard & Levin (1997), s. 368f. 
39 Hultmark, Christina (1994) ”Köplagens tillämplighet på fel i patent” Juridisk Tidskrift vid 
Stockholms universitet, 1993/94, s. 687ff. 
40 Hultmark (1994), s. 689 

  



juridiska lösningar. I denna intressekonflikt bör en strävan efter enhetlighet tillmätas ett 

stort värde och en eventuell särbehandling av en viss avtalstyp bör ske endast när det 

finns tungt vägande skäl för det. Mot den bakgrunden bör slutsatsen kunna dras att 

Hultmark inte vill undanta avtal om överlåtelse av immateriella rättigheter från KöpLs 

tillämpningsområde. 

 

Hultmark är konsekvent och menar att det av samma skäl är av vikt att alla typer av fel 

omfattas av Köplagens systematik och att ingen feltyp lyfts bort från dess 

tillämpningsområde. Att inte låta Köplagens regler om fel omfatta exempelvis 

rådighetsfel och immaterialrättsliga fel, riskerar att skapa svåra gränsdragningsproblem. 

Det är viktigt att samma regler avseende reklamation och preskription gäller så långt 

möjligt för hela köpet.  

 

Utöver att peka på vad som talar för att KöpL tillämpas fullt ut, visar också Hultmark på 

vad som talar emot att tillämpa KöpL. Hultmark frågar sig vilka regler som skall gälla 

istället för KöpL i de fall då ett visst köpeobjekt falla utanför den. Närmast är 

marknadspraxis och handelsbruk. Handel med immateriella rättigheter är en så pass 

speciell avtalstyp att någon masshandel inte förekommer, samtidigt som varje enskild 

transaktion vanligen regleras i ett special förhandlat avtal, vilket innebär att det blir svårt 

att tala om något egentligt handelsbruk. Därtill kommer att kravet på etablerat 

handelsbruk ställs ganska högt i KöpL 3§, för att det skall ersätta KöpL.  

 

Hultmark avfärdar en analog tillämning av KöpL eller andra lagar. Det ter sig som en 

omväg att först undanta ett köpeobjekt från KöpL tillämpningsområde och sedan tillämpa 

köplagens regler analogt. Att tillämpa andra lagar analogt borde vara orimligt, eftersom 

KöpL är direkt tillämplig. Enligt Hultmarks uppfattning bör ej en lag tillämpas analogt 

om det finns lag som är direkt tillämplig. Därmed är KöpL tillämplig.41

 

När handelsbruk inte kan definieras och analog tillämpning ej verkar rimligt, återstår 

allmänna regler att fall tillbaka på. Innehållet i dessa allmänna regler är svåra att 

                                                 
41 Hultmark (1994), s. 690 f. 

  



identifiera och bestäms i stor grad av just analogt tillämpliga lagar och handelsbruk. Vad 

som återstår är vad Rosén har kallat ”en mer eller mindre hårdhänt och konkret 

kontraktstolkning”.42
 Hultmark påpekar dock att en sådan kontraktstolkning bygger på 

dispositiv rätt. I första hand bör det utrönas vad parterna har avtalat, om parterna inte 

avtalat något måste fylla ut avtalet med hjälp av dispositiv rätt och i de fall avtalet är 

oklart utgör innehållet i dispositiv rätt ett viktigt moment i avtalstolkningen.43
 Hultmark 

poängterar den dispositiva rättens betydelse för en ”hårdhänt kontraktstolkning” och kan i 

viss mån vilja tona ner Roséns syn att avtal på immaterialrättens område kan tolkas 

fristående från KöpL. Sammanfattningsvis kan konstateras att Hultmark anser att det kan 

få allvarliga konsekvenser att inte tillämpa KöpL på immaterialrättsliga överlåtelser, med 

hänvisning till att lagens ansvarsfördelning inte skulle vara ändamålsenlig. 

 

Problematiken måste ses i sitt sammanhang. Strävan efter att finna ändamålsenliga regler 

måste vägas mot vikten av att bibehålla förutsägbarhet och enhetlighet oavsett 

avtalsobjekt. Att undanta immaterialrättsliga transaktioner från KöpLs 

tillämpningsområde riskerar att skapa gränsdragningsproblem. Behovet av 

överensstämmelse med den köprättsliga systematiken bör beaktas.44
  

                                                 
42 Rosén (1998), s. 79. 
43 Hultmark (1994), s. 692. 
44 Rosén (1998), s. 80, där vidare hänvisning finns till NU 1984:5. 

  



4 Köplagens undersökningsplikt 
 

Köplagens undersökningsplikt regleras i 20 §: 
 

20 §: Köparen får inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet.  

Har köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens 

uppmaning att undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, 

om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder. 

Andra stycket gäller även när köparen före köpet har fått tillfälle att undersöka prov på varan och 

felet gäller en egenskap som skulle framgå av provet. 

 

I 20 § 2st KöpL föreskrivs det att om köparen före köpet undersökt varan får han inte 

såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen. När köparen gör en due 

diligence bör han göra detta noggrant. En köpare som inte undersöker varan, och heller 

inte blivit uppmanad att göra det, kan hamna i ett bättre läge än en som undersöker 

slarvigt. Sannolikheten för detta bör vara liten i de fall då överlåtelsen av immateriella 

rättigheter ingår som en del i ett företagsförvärv. Det råder en viss oenighet om när 

säljaren skall anses ha uppmanat köparen att utföra en undersökning. Från säljarens sida 

torde inte krävas mer än att denne håller varan tillgänglig för granskning, för att han skall 

kunna anses ha uppmanat köparen att undersöka godset. Lägg därtill att due diligence 

ofta utförs rutinmässigt. Sammantaget bör det vara sällsynt att köparen med framgång 

kan hävda att undersökningsplikten aldrig har aktualiserats i samband med 

företagsförvärv. Att här närmare gå in på de generella kriterier som kan påverka 

undersökningsplikten omfattning enligt köplagen ligger utanför denna uppsats ramar. Här 

skall endast den viktigaste tas upp, nämligen om säljaren lämnat en garanti. 

 

Om säljaren lämnar en garanti eller gör en utfästelse om ett visst sakförhållande, borde 

köparens undersökningsplikt minska i den del som omfattas av garantin.45 Enligt KöpL 

20 § 1 st kan emellertid en sådan garanti inte åberopas av köparen, om denne känt till att 

det garanterade sakförhållandet inte stämde överens med garantin. Lagrummet stadgar ju 

att köparen får inte såsom fel åberopa vad han  måst ha känt till vid köpet.  
                                                 
45 Prop. 1988/89:76 s. 94. 

  



 

4.1 Köparens undersökningsplikt vid företagsöverlåtelse 

En av avsikterna med en due diligence är att förebygga tvister som kan uppkomma 

mellan parterna rörande värdet hos målföretaget. Det som köparen vid denna 

undersökning har kunnat upptäcka får i princip inte senare åberopas av denne. Vanligtvis 

innehåller avtal om företagsöverlåtelser klara stadganden kring detta. Skulle det vara så 

att inga klara och tydliga stadganden finns i avtalet är det möjligt att åberopa 20 § 2 st 

Köplagen.46 Undersökningen som köparen måste utföra är vidsträckt, denne bör utgå från 

att han skall undersöka allt det material som säljaren tillhandahållit. Det kan även krävas 

att köparen tar en översiktlig genomgång av brevväxling mellan bolaget och 

myndigheter, om verksamheten kräver vissa tillstånd, samt besöka bolagets enheter för 

att få en bild över byggnader och inventarier et cetera. Det är troligt att köparen vid en 

undersökning hittar oklarheter, är skyldig att granska omständigheten mer ingående. 47

 

4.2 Köparens plikt att undersöka före köpet 

De delar som säljaren har ansvar för behöver köparen som regel inte undersöka före 

köpet. På dessa områden kan köparen utgå ifrån att godset är utan fel. Det förutsätter att 

säljaren inte uppmanat köparen att undersöka köpeobjektet i enlighet med 20 § köplagen. 

Utanför de nämnda gränserna kan köparen inte förutsätta att köpeobjektet är felfritt. Det 

finns dock vissa undantag, då en säljare inte är ansvarar, exempelvis för en köpares 

hypoteser om bolagets framtid. 20 § köplagen blir inte enbart aktuell på säljarens initiativ 

utan också som en följd av att köparen självmant undersöker föremålet. Om Köparen 

beredas tillfälle att undersöka bolaget så bör det kunna ses som en uppmaning att 

undersöka bolaget och därigenom har en undersökningsplikt infunnit sig hos köparen. 

Idag kan det ses som praxis på området att köparen vidtar en sådan undersökning. Det är 

även en förutsättning för att köparen skall kunna bilda sig en uppfattning om bolaget.48  

                                                 
46 Ramberg, Köplagen, 1995 s. 295 
47 Sacklén, SvJT 1993 s. 832 f 
48 Sacklén, SvJT 1993 s. 832 

  



En säljares utfästelse kan ha lett till att köparen fått en acceptabel anledning att inte 

undersöka den delen som utfästelsen innefattar. I samband med detta bör köparen 

reflektera över 18 § köplagen där säljaren tydligt måste rätta en felaktig uppgift för att 

undkomma ansvar. På det sätt som köplagen är utformad borde 18 § vara underordnad 20 

§ 2 st köplagen. Om köparen är osäker på objektets kvalité i ett visst avseende och på 

grund av detta har efterfrågat en utfästelse, kan den tolkas som att utfästelsen skall gälla 

oavsett vad köparen bör ha upptäckt vid en undersökning. Parternas avtal ska då ta över 

enligt 20 § 2 st köplagen, se även 3 § köplagen.49

 

4.3 Undersökningsplikt när säljaren lämnat upplysningar eller 

försummat sin upplysningsplikt 

 

En central fråga är att bedöma hur stor undersökningen skall vara som köparen gör, då 

säljaren har utgett vissa specifika löften och garantier för köpobjektet, alternativt uttalat 

sådant som köparen med fog kunnat lita på. Om säljaren lämnar dylika upplysningar kan 

det vara ett direkt syfte att inte tillåta köparen att undersöka objektet innan köpet. Detta 

kan vara fallet vid exempelvis avtal om företagsöverlåtelser där man lämnar omfångsrika 

säljargarantier. Medföljer ett besiktningsprotokoll vid exempelvis försäljning av 

maskiner, som visar köpobjektets beskaffenhet befrias köparen från sin 

undersökningsplikt vad avser det som står i besiktningsprotokollet eller i annan teknisk 

skrift från säljaren. I andra situationer har kanske inte säljaren en avsikt med sitt uttalande 

att undersökningsplikten för köparen skall inskränkas trots detta kan säljaren ha uppträtt 

på ett sådant sätt eller gjort uttalanden som gör att köparen har en grund för att inskränka 

eller avstå från att undersöka köpobjektet. 50

                                                 
49 Håstad, Den nya köprätten, 1998 s. 87 f 
50 Ramberg, Köplagen, 1995 s. 296 

  



5 Immaterialrätt  
Immaterialrätten behandlar det rättsliga skyddet för intellektuella prestationer och 

kännetecken. De immaterialrättsliga reglerna ger ett vidsträckt skydd mot kopiering och 

olika slag av efterbildning utan samtycke och mot otillbörligt utnyttjande. 

Immaterialrätten är uppbyggd kring en följd av lagar om ensamrätt till många olika 

former av intellektuella prestationer och kännetecknen. Immaterialrätten har fått en allt 

större betydelse på senare år. Immaterialrättsligt oskyddade prestationer kan i regel fritt 

efterbildas eller kopieras. Det är begränsat för att inte i onödan inskränka på 

rörelsefriheten på marknaden och konkurrensfriheten för företagen.51 Nyttan för 

samhället är framförallt att stimulera innovationer och även att individen skall ha rätt till 

den egna intellektuella prestationen. De immaterialrättsliga lagarna tycks vara de enda 

som har det utpräglade syftet att främja investeringar i ny kunskap. 52  

 

Immaterialrättslig lagstiftning i bokstavlig mening infördes först i Frankrike efter den 

franska revolutionen och ungefär samtidigt i USA, då författare och uppfinnare gavs en 

tidsbegränsad ensamrätt till sina verk respektive uppfinningar. I Sverige kom den första 

lagstiftningen successivt under början av 1800-talet. Under de senaste decennierna har 

lagstiftningen utökats väsentligt. Efter Sveriges anslutning till EU pågår en successiv 

anpassning av det svenska immaterialrättsliga regelverket till EU:s normer.53

 

Immaterialrätten är till sin grund internationell. Grundläggande för dess utformning är 

internationella överenskommelser, till vilka de flesta länder har anslutit sig. Lagarna är 

dock till grunden nationella, vilket innebär att det skydd som de immateriella 

rättigheterna i Sverige ger, endast gäller inom landets gränser.54

 

                                                 
51 Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 2001, Ulf Bernitz et al, s. 1 ff 
52 Kunskapsföretag i ett rättsligt perspektiv, 1995, Sandgren Ulf (red) s. 37 
53 Koktvedgaard och Levin (1997) s. 23 f 
54 Bernitz el al (2001) s. 7 

  



5.1 Patent 

5.2 Definition  

Skyddet bygger på 1967 års patentlag (PatL) (1967:837) med senare ändringar. 

Patenträttens syfte är att främja samhällets industriella utveckling genom att ge 

kvalificerade uppfinningar en tidsbegränsad ensamrätt till den tekniska prestationen. I 

gengäld måste uppfinningen offentliggöras och korrekt beskrivas till ledning för andra 

företag och uppfinnare.55 För att en uppfinning skall vara patenterbar får den inte vara 

känd någonstans i världen vid tiden för patentansökningens inlämnande en skall vidare 

utgöra lösningen på ett tekniskt problem och väsentligt skilja sig från vad som var känt 

tidigare 2 § 1st PatL. Den ska kunna tillgodogöras industriellt, 1§ 1 st. PatL. Upptäckter 

av sådant som redan finns i naturen och vetenskapliga upptäckter kan inte patenteras, 1 § 

2 st. 2p PatL. Dessutom krävs uppfinningshöjd, det vill säga uppfinningen skall vara så 

kvalificerad att den inte legat nära till hands för en fackman på det föreliggande tekniska 

området.56

 

5.2.1 Historik 

Patenträtten har sitt ursprung i industrialismen. Från 1400-talets Venedig och framåt har 

det funnits olika patentlagstiftningar i olika länder. Pariskonventionen från 1883 är den 

grundläggande konventionen om skydd av den industriella äganderätten på det 

internationella planet. Konventionen har reviderats ett flertal gånger under 1900-talet och 

är alltjämt gällande. På senare tid har det skett en harmonisering av patenträtten på 

europisk men även på global nivå. I och med den så kallade samarbetskonventionen från 

1970 har det skapats en grund för rationell handläggning av patentansökningar på 

världsvid basis genom att patentverken världen över inordnas i ett gemensamt system för 

granskningen av patenansökningar. 1973 skapades ett europeiskt patentverk (EPO) med 

befogenhet att meddela patent för flertalet västeuropiska länder. 57

 

                                                 
55 Bernitz el al s. 103 f. 
56 Bernitz el al s. 103 f. 
57 Bernitz et al s. 106 f. 

  



Den första svenska patentlagen infördes 1819 och hade sitt ursprung i privilegieväsendet 

(ensamrätt för en samhällsgrupp, skråväsendet?). Efter det följde 1884 års 

patentförordning vilket gällde med vissa modifikationer fram till den nuvarande lagen 

trädde i kraft den 1 januari 1968.  

 

5.2.2 Gällande rätt 

Nu gällande patentlag trädde i kraft den 1 januari 1968. 58 Patentlagen definierar patent 

som en ensamrätt att yrkesmässigt nyttja en uppfinning. För att det skall vara möjligt för 

uppfinnaren eller annan att erhålla patent krävs att den uppfinning för vilken patent sökes 

kan tillgodogöras industriellt, 1§ 1st PatL. Innebörden av att en uppfinning kan 

tillgodogöras industriellt har preciserats i doktrin och praxis, uppfinningen skall ha 

teknisk effekt och teknisk karaktär och vara reproducerbar. Teknisk effekt innebär att 

uppfinningen skall fungera, vilket innebär att den skall lösa det tekniska problem som den 

är avsedd för. Begreppet teknisk karaktär innebär att uppfinningen skall användas inom 

industrin. Uppfinningen skall vara reproducerbar, det innebär att uppfinningens effekt 

med säkerhet uppnås när uppfinningen utövas. 59 Patentlagens 2 § föreskriver att patent 

meddelas endast uppfinning som är ny i förhållande till det som blivit känt före dagen för 

patentansökningen, nyhetskravet. 60 Uppfinningen skall också väsentligen skilja sig från 

vad som blivit känt före dagen för patentansökan, kravet på uppfinningshöjd.61 

Nyhetskravet och kravet på uppfinningshöjd anses vara de väsentliga 

patentbarhetskriterierna, medan begreppen teknisk effekt, teknisk karaktär och 

reproducerbarhet underordnas uppfinningsbegreppet. För att något över huvud taget skall 

vara aktuellt för patent, måste det falla in under begreppet uppfinning och dess krav på 

teknisk effekt, teknisk karaktär och reproducerbarhet, vilket i sin tur innebär att kunna 

definieras som en uppfinning i lagens betydelse. Efter att det konstaterats att en 

uppfinning är för handen, prövas denna enligt patentbarhetskriterierna nyhetskrav och 

uppfinningshöjd. 62  

                                                 
58 Patentlag (1967:837) 
59 Bernitz et al (2001), s. 119 ff 
60 Koktvedgaard & Levin (1997), s. 219.  
61 Koktvedgaard & Levin (1997), s. 224. 
62 Bernitz et al (2001), s. 119 f. 

  



 

5.2.3 Ensamrätten 

Ensamrätten, innebär att annan än patentinnehavaren inte får utan dennes lov utnyttja 

uppfinningen, 3§ PatL. Ensamrätten ger således patentinnehavaren rätt att utesluta andra 

från användning av vad som är patentskyddat. Patentets omfattning, patentets 

skyddsområde, framgår av den i ansökningshandlingens definition på uppfinningen, 

vilken alltid uttrycks som lösningen på ett tekniskt problem. Lösningar som faller utanför 

definitionen, faller också utanför skyddsområdet och omfattas därför inte av ensamrätten. 

Tolkningen av patentdefinitionen skall inte vara en bokstavstolkning och inte heller en 

extensivtolkning som syftar till att finna tanken bakom uppfinningen. 63 Handling som 

sker i strid med reglerna om ensamrätt är patentintrång, 57 § PatL. Den viktigaste 

sanktionen mot intrång är skadestånd, 58 § PatL, men även straffansvar kan komma 

ifråga, 57 § PatL.64

 

5.2.4 Rättens överlåtbarhet 

Patenträtten behandlas som en förmögenhetsrätt. Den kan överlåtas genom avtal och 

övergå genom arv. Enligt 44 § 1st. kan på begäran en anteckning om dettas göras i 

patentregistret. En sådan anteckning har ingen annan rättslig verkan än  

som saklegitimation.65 I enlighet med 44 § 4 st. anses den som patenthavare,  

vilken senast blivit införd i patentregistret. När det gäller överlåtelse av  

patent eller licens, gäller överlåtelsen mot överlåtarens borgenärer.  

Patenträtt kan utmätas. I praktiken överlåts patenträtt i stor omfattning,  

vanligtvis i form av licensavtal, vilket innebär begränsad nyttjanderätt.66

 

                                                 
63 Bernitz et al (2001), s. 135 f. 
64 Bernitz et al (2001), s. 140f 
65  Saklegitimation ,  rätt att i ett tvistemål föra talan i en rättegång om den ifrågavarande saken. Saklegitimation 
föreligger alltid då part yrkar något för egen del, men även i vissa fall då talan rör annans rättsställning. Bristande 
saklegitimation är ett processhinder som leder till att talan avvisas.  
66 Koktvedgaard och Levin (1997) s. 229 

  



5.3 Upphovsrätt 

5.3.1 Definition.  

Upphovsrättens skydd omfattar alla former av litterära och konstnärliga verk samt 

datorprogram. Den skyddar även närstående rättigheter som rättsskydd för artister och för 

fotobilder som inte utgör verk samt kretsmönsterlagen.67

Den grundlagsfästa upphovsrätten är uttryckt som en positiv rättighet. Upphovsmannen 

har själv en rätt att handla och han har även rätt att inverka på andras handlande tack vare 

sin rätt exempelvis mot intrång i den positiva rätten. De upphovsrätsliga reglerna ger 

upphovsmän till litterära och konstnärliga verk rätt till ersättning för deras skapande 

arbete. Detta är rättens ekonomiska sida. Reglerna ger också upphovsmännen skydd mot 

missbruk av verken genom förvanskning och liknande. Här framträder rättens ideologiska 

sida. 68

 

5.3.2 Kort historik 

Den svenska upphovsrätten går tillbaka till 1810 års tryckfrihetsförordning, där det 

stadgades att varje skrift vare författarens eller dess laglige rättighetshavares egendom. 

Rättigheten gällde alltså författare och var till tiden obegränsad. En särskild lag tillkom 

sedermera år 1877, som reglerade författarrätten, nämligen lagen den 18 augusti 1877 om 

äganderätt till skrift.69
 År 1855 kom en förordning som gav upphovsrättsligt skydd också 

för uppförandet av dramatiska och musikdramatiska verk på scen. Vidare kom en lag 

1867 som behandlade skydd för konstverk som inte var i skrift, som efter vissa 

lagändringar ersattes år 1897 av en mer komplett lag som reglerade rätten till konstverk. 

Författare fick ett särskilt skydd 1877, nämligen i lagen om äganderätt till skrift. År 1919 

kom en lag om rätt till litterära och musikaliska verk, en lag om rätt till verk av bildande 

konst och en om rätt till fotografiska bilder. Lagarna liknade till stora delar kontinental 

upphovsrätt, i synnerhet tysk.70
 Förutom mindre ändringar i början på 1930-talet, vilket 

                                                 
67 Bernitz et al (2001), s. 1 
68 Bernitz et al (2001), s. 20 f 
69 Strömholm (1970), s. 265 
70 Strömholm (1970), s. 265, not 23 

  



var en anpassning till Bernkonventionens utveckling, tillsattes olika utredningar år 1938 

för att undersöka förutsättningar för en gemensam nordisk lagstiftning på upphovsrättens 

område. Det slutliga betänkandet dröjde emellertid ända till år 1956,71
 och låg till grund 

för stiftandet av den alltjämt gällande URL från 196072 och för lag om fotografisk rätt till 

bild,73
 som gällde fram till år 1994, då fotorätten integrerades i URL. URL har i takt med 

den internationella utvecklingen ändrats ett flertal gånger sen dess tillkomst, inte minst 

under 1990-talet som ett resultat av olika EG–direktiv.74
 Så långt om nationell rätt.  

 

Under andra hälften av 1800-talet växte också tanken på ett internationellt 

upphovsrättskydd fram. Det resulterade i den så kallade Bernkonventionen av år 1886, till 

skydd för litterära och konstnärliga verk. Sverige anslöt sig till konventionen först år 

1904. Även om Bernkonventionens internationella upphovsrättskydd under ett flertal 

revisionskonferenser, Berlin 1908, Rom 1928, Bryssel 1948, Stockholm 1967 och Paris 

1971, utvidgades och förändrades, så hotade kravet på varje medlems samtycke att göra 

Bernkonventionen förlegad. Ett viktigt steg mot modernisering togs så sent som 1996, då 

WIPO Copyright Treaty skrevs under. 

 

5.3.3 Gällande rätt 

Det upphovsrättsliga skyddet är i svensk rätt grundlagsfäst. I regeringsformens 2 kap 19 § 

stadgas att författare, konstnärer och fotografer äger rätt till sina verk enligt bestämmelser 

i lag. URL ger upphovsrätt till den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk. Som 

litterärt verk räknas inte bara skön- och facklitteratur, utan varje form av beskrivande 

framställning.75
 I 1 § URL ges exempel på litterära verk, bland vilka exempelvis kartor 

och datorprogram återfinns. Här kan tilläggas att det genom  rådsdirektivet 91/250/EES 

har skett en viss harmonisering av det upphovsrättsliga skyddet för datorprogram inom 

EU. 

                                                 
71 För det svenska betänkandet se SOU 1956:25 
72 Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. 
73 Lag (1960:730) om rätt till fotografisk bild. 
74 För en fullständig genomgång av ändringar av URL fram till 1998, se Bernitz m.fl. (1998),  
s. 282f. 
75 Rosén, Jan (1998), Upphovsrättens avtal. Andra uppl. Stockholm: Norstedts Juridik, s. 21. 

  



Vad som är ett konstnärligt verk definieras inte i URL. Av förarbetena framgår dock att 

ett verk är konstnärligt om det är skapat ”med en konstnärlig ambition och i syfte att nå 

en konstnärlig verkan”.76
 Konstnärligt verk kan följaktligen vara musikaliska verk, 

filmverk, sceniska verk och konstverk.77
 Att konstatera att ett litterärt eller konstnärligt 

verk är för handen är inte nog för att det upphovsrättliga skyddet skall inträda. Härutöver 

krävs att verket har ett visst mått av individuell särprägel, självständighet och originalitet 
78; dessa tre egenskaper ger ett verk verkshöjd.79

 Annorlunda uttryckt kan ett verk anses 

ha verkshöjd, om det är praktiskt taget uteslutet att någon annan, utan vetskap om verket, 

skulle kunna åstadkomma något nära överensstämmande. Detta hypotetiska test benämns 

vanligen dubbelskaparkriteriet.80
 Alla verk inom dessa kategorier har inte ansetts 

skyddsvärda. Däremot omfattas inte idéer, sakförhållanden, upplysningar, fakta, uppgifter 

et cetera. Enkelt uttryckt kan det upphovsrättsliga skyddet sägas omfatta hur någon 

uttryckt något, men däremot inte vad som uttryckts.81
 Upphovsrätten kan sägas ha två 

sidor, en ekonomisk och en ideell. De ekonomiska rättigheterna ger, enligt 2 § URL, 

upphovsrättsinnehavaren ensamrätt att framställa exemplar och tillgängliggöra det för 

allmänheten.82
 Upphovsrättens ideella sida uttrycks i 3 § URL, där det stadgas att 

upphovsmannen skall angivas i samband med framställande eller tillgängliggörande av 

dennes verk.83
 Utnyttjande i strid med den upphovsrättsliga ensamrätten betraktas som 

intrång i upphovsrätten.84
 Både straffansvar och skadeståndsansvar kan komma ifråga 

enligt 53 § respektive 54 § URL.  

 

5.3.4 Ensamrätt 

Ensamrättens innehåll är fastställt i 2 § URL. Bortsett från den snirkliga formuleringen 

(”upphovsrätt innefattar…uteslutande rätt….”) är förfogandena väldefinierade. Den 

uteslutande rätt att förfoga över verket på två sätt, ensamrätten är inte generell eller 

                                                 
76 SOU 1956:25 s. 65 
77 Rosén (1998), s. 23. 
78 Orginalitetskravet är härrör från EU rätten, se Rosén (1998), s. 23. 
79 Rosén (1998), s. 23. 
80 Bernitz et al (2001), s. 35. 
81 Rosén (1998), s. 23. 
82 Koktvedgaard & Levin (1997), s. 109 ff. 
83 Koktvedgaard & Levin (1997), s. 128ff. 
84 Koktvedgaard & Levin (1997), s. 139. 

  



ospecificerad. De två förfoganderätterna är i praktiken uttömmande för den samlade 

mängden relevanta utnyttjanden. De gäller enligt 2 § 1 st. möjligheten att framställa 

exemplar av verket och att göra verket tillgångligt för allmänheten. I bägge dessa fall 

omfattar ensamrätten såväl verket i dess ursprungliga form som i vissa närmare angivna 

bearbetningar. 85

 

5.3.5 Rättens överlåtbarhet 

Upphovsmannen kan överlåta sin rätt, delvis eller helt. Utgångspunkten är upphovsrätten 

är en förmögenhetsrätt och därmed fritt kan disponeras genom avtal. I praktiken sker det 

främst partiella överlåtelser exempelvis i form av förlagsavtal. Det finns dock inget som 

hindrar en fullständig rättsövergång 27 § 1 st. URL. 27 § 2 st. URL, är en grundläggande 

regel ”Överlåtelse av exemplar innefattar icke överlåtelse av upphovsrätt”, vilket innebär 

att köp av ett enstaka exemplar av en bok ej innebär ett köp av upphovsrätten till boken. 

Denna princip gäller även köp av unika verk, exempelvis en tavla. Vid försäljning av 

tillverkningsmodeller uppstår viss osäkerhet, vilket löses genom vad som uttrycks eller 

konkludent86 överenskommits vid överlåtelsen. Även rätten till kommande verk kan 

överlåtas och är fullt giltiga i den mån parterna kan överblicka rättsläget. 

Upphovsrättsliga överlåtelser skall helst vara noga specificerade, vilket innebär att det 

skall klart framgå vilka befogenheter som övergår på förvärvaren. Uppstår senare frågor 

om utnyttjande av verket vid avtalstidpunkten på okända eller oövervägda sätt, kommer 

avtalet regelmässigt att tolkas restriktivt. Den allmänna tendensen i modern upphovsrätt 

är att endast vilja acceptera partiella överlåtelser. Detta med avseende på väl 

specificerade utnyttjandeformer. Vilket innebär att alla övriga rättigheter förblir hos 

upphovsmannen. 87

 

                                                 
85 Koktvedgaard & Levin (1997), s. 109 f. 
86 Fall då ett förhållande inte framgår av vad som är uttryckligen skrivet eller sagt men dess existens ändå kan antas på 
grund av en parts uppträdande eller omständigheterna i övrigt. 
87 Koktvedgaard och Levin (1997) s. 96 f. 

  



5.4 Varumärkesrätt 

5.4.1 Definition 

Varumärkeslagen 1§ 2 st. 

Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet 

personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller 

dess förpackning, förutsatt att tecknen kan särskilja varor som tillhandahålls i en 

näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan. 

 

5.4.2 Kort historik 

Det är ett gammalt skick att märka varor, det existerade redan i det antika Grekland. Det 

var först genom industrialiseringens genombrott som det moderna varumärket föddes och 

började fungera som ett marknadsföringsverktyg.88
 Som en följd därav kom vår första 

varumärkeslag, vilken trädde ikraft år 1884. 

 

5.4.3 Gällande rätt 

Skydd för varumärken regleras i varumärkeslagen (VmL). Skyddet uppnås antingen 

genom registrering eller genom inarbetning. Registrering är ur varumärkesinnehavarens 

synvinkel vanligen att föredra. I och med registreringen uppnås skydd i hela Sverige, 

emedan inarbetning endast resulterar i skydd i det geografiska område, inom vilket 

varumärket är inarbetat. En annan omständighet som talar för registrering är att 

registreringen gör det lättare att bevisa att varumärke är skyddat; bevisbördan för att ett 

varumärke är skyddat tillkommer den som hävdar det.89
 Varumärkesskyddet ger 

känneteckensinnehavaren en ensamrätt till varukännetecknet, vilket innebär att annan än 

innehavaren inte i näringsverksamhet får använda ett förväxlingsbart kännetecken, 1 § 

VmL. Icke förväxlingsbara kännetecken kan således inte exkluderas av 

känneteckensinnehavaren. Vad som anses som förväxlingsbart är svårt att beskrivas i 

                                                 
88 Bernitz et al (2001), s. 165f 
89 Bernitz et al (2001), s. 191. Det kan noteras att reglerna om företrädesrätten mellan 
förväxlingsbara varumärken är förmånligare för registrerade varumärken. 

  



generella ordalag, eftersom inte bara likheten mellan märkena och varuslagen beaktas i 

sammanhanget, utan också typen av produkt, på vilket sätt produkten säljs och 

varumärkenas image; sammantaget krävs därför en helhetsbedömning i varje enskilt 

fall.90
 Sanktionerna mot intrång är ett med vite förenat förbud mot intrånget, 37a § 1 st. 

VmL. Dessutom kan skadeståndsansvar enligt 38 § VmL och eller straffansvar enligt 37 

§ VmL komma i fråga. 

 

5.4.4 Varumärkesskyddets uppkomst 

Skydd för varumärke uppkommer som huvudregel genom inarbetning eller registrering. 

Registrering kan ske antingen genom Patent- och registreringsverket eller av WIPOs 

internationella byrå enligt Madridprotokollet. Varumärken som är registrerade enligt EUs 

varumärkesförordning är skyddade i Sverige. 91

Enligt varumärkeslagen erhålls också ett visst skydd redan genom ett varumärkes 

ibruktagande. De personer som, frånsett bruktagaren, har vetskap om användningen kan 

inte erhålla registrering av ett varumärke som är förväxlingsbart med det ibruktagna 

märket. 

Ett varumärke är inarbetat om det i Sverige inom en del av den krets till vilken det riktar 

sig, omsättningskretsen, är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under 

känntecknet, 2 § 3 st. VmL. Det som avgör är hur känt ett varumärke är inom en viss 

krets av individer. Av definition framgår indirekt att inarbetning åstadkoms genom att en 

bestämd symbol med adress till vissa personer används som kännetecken för en viss 

rörelses varor eller tjänster. I dagsläget räcker det med att en tredjedel i 

omsättningskretsen skall känna till ett kännetecken för att det ska vara inarbetat. 92

Nationell registrering av varumärken sker hos Patent- och registreringsverket. Alla 

varumärkesansökningar som inkommer granskas och undersöks framför allt om ansökan 

uppfyller de formella föreskrifterna om märket har särskiljningsförmåga (13 § VmL) och 

om något registreringshinder i övrigt föreligger som exempelvis att märket är 

                                                 
90 Exempel på praxis rörande förväxlingsbedömningen, se Bernitz et al (1998), s. 184 ff. 
91 Bernitz et al (2001) s. 181  
92 Bernitz et al (2001) s. 182 f 

  



förväxlingsbart med ett äldre skyddat kännetecken. 14 § VmL. Föreligger det ej något 

hinder mot registrering tas märket in i registret och en kungörelse utfärdas, 20 § VmL. 93

 

5.4.5 Rättens överlåtbarhet 

Ett varukännetecken behöver inte känneteckna samma näringsidkares varor under hela 

sin användningstid utan kan överlåtas. Det sker vanligen i samband med överlåtelse av 

den rörelse eller del av rörelse till vilken varumärket anknyter. Att lagstiftaren ansett 

detta som det normala framgår av 32 § VmL där det stadgas att om en rörelse till vilken 

ett varukännetecken hör överlåts, så innefattas kännetecknet i överlåtelsen om ej annat 

avtalats. Enligt svensk rätt kan emellertid ett varukännetecken också överlåtas separat. 

Varukännetecken kan även licensieras, vilket innebär att varumärkesinnehavaren kan 

upplåta rätt för annan att använda kännetecknet, vilket stadgas i 34 § VmL. Överlåtelse 

och licensiering av registrerat varumärke skall på begäran antecknas i 

varumärkesregistret, 33 respektive 34 §§ VmL. Varumärkeslicenser ingår även i 

franchiseavtal. En relativt ny företeelse är brand stretching, vilket går ut på att 

innehavaren av ett varumärke som är välkänt för en typ av produkt antingen själv börjar 

använda varumärket även för andra produkter eller upplåter en licens till något annat 

företag att göra det. 94

                                                 
93 Bernitz et al (2001) s. 185 f 
94 Bernitz et al (2001) s. 207 f 

  



6 Due diligence av immateriella rättigheter 
 

Arbetet vid en due diligence av immateriella rättigheter handlar i hög grad om att 

undersöka och analysera de immateriella rättigheter som målföretaget redan har och vilka 

som inom en snar framtid eventuellt kommer att erhållas eller löpa ut.  

 

Typiskt sett så bildar olika typer av immaterialrätter, mönster, upphovsrätter, patent och 

varumärken samt samverkande företagshemligheter, know-how och antal det totala 

skyddet avseende en specifik produkt. På detaljnivå dyker det ofta upp frågor av typen: 

Har företaget registrerat varumärket/varumärkena på relevanta marknader? Äger 

företaget alla nödvändiga rättigheter eller är de beroende av licensavtal och hur ser dessa 

i så fall ut? Har man ansökt om patent avseende relevanta marknader? Är det erhållna 

skyddet relevant? Vilken strategi har man valt? Har man någon strategi över huvudtaget? 

Hur vårdar man sitt varumärke? Vilka hot finns, har företaget kontroll på 

konkurrenssituationen? Det handlar även om att göra bedömningar av hur starkt 

exempelvis en de immateriella rättigheterna är om de är registrerat i Sverige och/eller 

Europa, eller i vilka länder i den övriga världen som det är registrerat i. 95

 

6.1 Due diligence av varumärken 

Varumärken kan uppnå ett varumärkesrättsligt skydd genom antingen registrering eller 

inarbetning. Det påverkar i viss utsträckning skyddets omfattning. Därför bör köparen 

börja med att kontrollera om varumärkena är registrerade. En annan grundläggande faktor 

som med fördel kan utredas tidigt är det registrerade varumärkets tillkomsthistoria. Det är 

även av betydelse att undersöka om införskaffandet av varumärket medföljer köp av 

målföretagets rörelse, så är ej alltid fallet. Det kan vara fördelaktigt för köparen att gå 

igenom de akter om varumärket som finns bevarade hos Patent och registreringsverket. 

Där kan utläsas om målföretaget erhållit ett smalare skydd än vad som ansökts om. Även 

om målföretagets varumärke ligger nära andra varumärken eller är nära att göra intrång i 

                                                 
95 http://www.albihns.se/ide_nr4_2001.asp#5

  



dessa rättigheter. Att varumärket är registrerat på de relevanta marknaderna kan 

undersökas genom att kontrollera ifall att det är registrerat som ett EG-varumärke  och 

WIPO96 (för hela världen). Varumärket kan även vara registrerat i respektive stat som är 

relevant men det är föga troligt då det är effektivare att registrera sig som ett EG-

varumärke eller hos WIPO.97 Hur företaget har vårdat sitt varumärke är svårt att bedöma, 

det går att undersöka vad målföretaget aktivt har gjort för att stärka varumärket. En annan 

metod kan vara att genomföra marknadsundersökningar för att undersöka om varumärket 

har förändrats positivt, negativt eller inte alls. Det bör även diskuteras med målföretaget 

vilken strategi de har för sitt/sina varumärken, stämmer det överens med det köpande 

företagets strategi för varumärken.  

 

6.2 Due diligence av upphovsrätt 

Det som bör undersökas är vilka verk som är upphovsrättsligt skyddade och hur länge 

upphovsrätten gäller. En förteckning över samtliga upphovsskyddade verk i målföretagets 

ägo och de tillhörande registreringar och ansökningar om registrering utgör underlaget 

för bedömningen. Köparen bör kontrollera att de av målföretaget påstådda 

upphovsrättsligtskyddade verken tillhör de kategorier av verk som kan få upphovsrättsligt 

skydd samt att de tillhör målföretaget. Dessutom bör säljaren förvissa sig om att verken i 

fråga har verkshöjd.  
 

För att bestämma upphovsrättens varaktighet måste en rad faktorer uppmärksammas som 

tid och plats för första publiceringen, författarens medborgarskap och författarens 

eventuella dödsdatum. 98

 

Det bör även undersökas om aktuella upphovsrätter som målföretaget använder sig av 

tillhör dem eller är knuten till anställda medarbetare. Det senare kan vara ett dilemma då 

den anställde kan sluta på målföretaget och ta med sig upphovsrätten.  

 

                                                 
96 World Intellectual Property Organization FN-organ. Samarbetsorgan för de flesta av världens patentverk. Arbetar för 
att harmonisera immaterialrättspraxis i hela världen. 
97 http://www.albihns.se/index_sv.asp 
98 Bernitz et al (2001), s. 36 f. 

  



6.3 Due diligence av patent 

Undersökningen bör börja med att undersöka grundläggande fakta kring de patent som 

skall granskas, vilket ger en bra grund för den fortsatta undersökningen. Vem som är 

registrerad som uppfinnare kontrolleras. Därefter studeras själva patentet mer ingående. 

Främst undersöks redan erhållna patent, i de fall då endast ansökan om patent föreligger 

och patent inte ännu meddelats analyseras även sannolikheten för detta. Om patent 

registrerade i Sverige bör nyhetskravet och kravet på uppfinningshöjd analyseras. Särskilt 

nyhetskravet bör noga kontrolleras. Om det finns patentansökningar under behandling, 

bör köparen skaffa ett utlåtande angående dess sannolikhet för utfärdande från expert på 

området. Det bör även undersökas om målföretaget har patent på de relevanta 

marknaderna i andra länder. Det undersöks enklast genom att kontakta Patent och 

registreringsverket.  

 

Ansökningar om nya patent kan ge en indikation på målföretagets innovationsgrad och 

framtida patent. Redan befintligt patent kontrolleras giltighet och datum för 

uppfinningen. Det bör även undersökas i vilken grad som målföretaget använder sig av 

licenser från andra företag, hur dessa är utformade, hur länge de är giltiga och om de går 

att förlänga. Detta kan undersökas genom att gå igenom målföretagets avtal angående 

licenserna. Genom att göra en omvärlds - och konkurrensanalys vilket kommer att ge en 

tydligare bild av målföretagets aktuella situation angående patenten.  

 
Det bör även undersökas om de aktuella patenten som målföretaget använder sig av är 

knutna till anställda medarbetare, vilket kan vara ett dilemma då de kan sluta på 

målföretaget och ta med sig upphovsrätten.  

 

Det bör även diskuteras med målföretaget om den strategi som de har för sitt/sina patent, 

stämmer det överens med det köpande företagets patentstrategi.  

 

 

 

  



7 Slutdiskussion 
 

Den part som är intresserad av att förvärva ett företag vill självklart undersöka och 

granska företaget så att denne vet vad det är han får för pengarna. Hela denna process 

kräver ofta mycket tid och kan komma att ta stora ekonomiska resurser i anspråk. 

Företagsförvärvets speciella natur föranleder stora svårigheter med att specificera vilka 

förväntningar en köpare kan ha på målföretaget. 

 

Due diligence måste uppfattas som en mer omfattande undersökning än en ordinär 

undersökningsplikt enligt Köplagen. Annars skulle det finnas få skäl till varför en 

potentiell köpare väljer att mer noggrant undersöka det objekt som man avser att 

förvärva. En köpare har i de flesta fall självt svårt att genomföra en due diligence, då det 

fordras stor kunskap inom många områden och därför är det vanligt att köparen anlitar 

utomstående sakkunniga, oftast advokat- och revisionsbyråer.  

 

Skulle det mot förmodan vara så att det inte har avtalat någonting kring eventuella fel kan  

20 § 2 st Köplagen åberopas. Köparen bör utgå från att han måste undersöka allt material 

som säljaren tillhandahållit och skulle han finna oklarheter är han skyldig att mera 

ingående undersöka detta. 

 

Det är viktigt att se due diligence förfarandet som ett verktyg i syfte att fördela risken 

mellan den köpande och säljande parten, med utgångspunkt i det som kan vara 

köprättsligt fel. Due diligence processen ligger till grund för priset på målföretaget för 

köparen och garantier om exempelvis inkråmet i målföretaget för säljaren.  
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