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Sammanfattning 
De frågor som uppsatsen belyser är hur köparen ska kunna säkerställa att den kundbas, de anställda 

eller den know how som målföretaget har flyttas över till köparen efter förvärvets avslut. Dessutom 

utreds vilka medel köparen har för att säkerställa var målföretagets know how finns samt om och hur 

köparen kan säkerställa att de nyckelpersoner som besitter kunskapen kommer att överflyttas till 

köparen efter förvärvet. I samband med denna fråga, utreds vilken betydelse lämnade garantier vad 

gäller know how, anställda och kundbas har samt vilka möjligheter en förvärvare har till hävning av 

förvärvet enligt köplagens regler. Dessutom utreds förvärvarens möjligheter att utesluta 

arbetstagare som varit anställda i målbolaget som misstänks kunna skada förvärvaren om dessa 

övertas. Dessa frågor uppkommer i störst utsträckning vid förvärv av tjänsteföretag där dessa 

resurser är av störst vikt, men problematik av liknande karaktär kan även uppstå inom förvärv av 

varuproducerande företag.  

Uppsatsen utreder dessutom skillnaderna mellan att förvärva aktierna i ett företag och att enbart 

förvärva inkråmet. Denna utredning sker med inriktning på köparens möjligheter att säkerställa att 

kundstock och anställda medföljer i förvärvet. 

Förvärvarens möjligheter att säkerställa kunder, anställda och know how är tämligen små och 

beroende av osäkra faktorer. Vad gäller de anställda och i viss utsträckning know how innebär 

regleringen i lagen (1982:80) om anställningsskydd en viss inskränkning i förvärvarens möjligheter. 

Förvärvarens relation till de kunder som påverkas av förvärvet är dock inte beroende av några 

särskilda regleringar. Förvärvarens möjligheter är därför i stor grad baserade på att skapa en 

verksamhet som är attraktiv för kunder och anställda och därigenom möjliggöra framtida relationer 

som kan ge vinst till förvärvaren.  

De regler som finns i lagen om anställningsskydd innebär att förvärvarens möjligheter att utesluta en 

eller flera av målbolagets anställda ur förvärvet utan skälig grund är små. Den reglering som gäller 

idag medför att de anställda som arbetar inom den del av verksamheten som är föremål för förvärv 

måste ges rätten att följa med vid förvärvet. Uppsägning får sen ske på samma sätt som vanligtvis 

sker. Genom arbetsbrist.  

Förhållanden som involverar kunder eller anställda är inte tillräckligt kontrollerbara för att köparen 

ska kunna förlita sig på säljarens lämnade garantier rörande dessa tillgångar. Det faktum att 

förvärvaren utan några svårigheter borde inse att säljarens garanti inte är tillförlitlig torde innebära 



 
 

att köparen inte kan vara i god tro angående en lämnad garanti om kunders eller anställdas framtida 

beteende.  

Möjligheterna till hävning av ett förvärv som grundar sig i att de förväntade effekterna angående 

kunder och anställda inte uppstår är små. Den tidigare framförda diskussionen om att säljaren inte 

kan utöva någon kontroll över varken kunder eller anställda medför att köparen inte med fog kan 

förvänta sig att förvärvet ska innebära några särskilda effekter. Att häva ett företagsförvärv på grund 

av fel i varan beroende på kunder eller anställda är således omöjligt. Hävning på grund av säljarens 

dröjsmål är i teorin möjlig. Problematiken ligger dock i företagsförvärvets natur. För att hävning ska 

ske måste parternas prestationer återgå. Vid företagsförvärv integreras ofta målbolaget i små doser 

vilket innebär att delar av målbolaget ofta har integrerats i förvärvarens verksamhet till så stor del att 

en återgång av prestationen är omöjlig.  

  



 
 

Innehållsförteckning 
1 Inledning .......................................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ................................................................................................................................. 1 

1.2 Frågeställning .......................................................................................................................... 3 

1.3 Syfte ......................................................................................................................................... 4 

1.4 Metod ...................................................................................................................................... 4 

1.5 Avgränsningar .......................................................................................................................... 5 

1.6 Disposition ............................................................................................................................... 6 

1.7 Begreppssystematik ................................................................................................................ 6 

2 Företagsförvärv ............................................................................................................................... 8 

2.1 Inledning .................................................................................................................................. 8 

2.2 Motiv för att förvärv ska ske ................................................................................................... 8 

2.2.1 Ägarrelaterade motiv till företagsförvärv ....................................................................... 8 

2.2.2 Ledningsrelaterade motiv till företagsförvärv ................................................................. 9 

2.2.3 Rörelserelaterade motiv till företagsförvärv ................................................................... 9 

2.3 Risker med att företagsförvärvet är ett verktyg för att uppfylla motiven .............................. 9 

2.4 Val av förvärvsmetod ............................................................................................................ 10 

2.5 Transaktionsprocessen .......................................................................................................... 11 

2.5.1 Strategifasen .................................................................................................................. 11 

2.5.2 Transaktionsfasen .......................................................................................................... 12 

2.5.3 Integrationsfasen ........................................................................................................... 13 

2.6 Företagsbesiktning ................................................................................................................ 13 

2.6.1 Immateriella tillgångar .................................................................................................. 14 

2.6.1.1 Företagsbesiktning av målbolagets kunder ............................................................... 14 

2.6.1.2 Företagsbesiktning av målbolagets anställda ........................................................... 16 

3 Fel i varan ...................................................................................................................................... 18 

3.1 Inledning ................................................................................................................................ 18 

3.2 Varans beskaffenhet .............................................................................................................. 18 

3.2.1 Varans avlämnande ....................................................................................................... 19 

3.3 Överlåtarens risksfär ............................................................................................................. 19 

3.4 Företagsbesiktningens påverkan på parternas skyldigheter ................................................. 21 

3.4.1 Köparens möjligheter att häva köpet ............................................................................ 22 

3.5 Garantier ............................................................................................................................... 22 

4 Anställda ........................................................................................................................................ 25 



 
 

4.1 Inledning ................................................................................................................................ 25 

4.2 Översikt av de arbetsrättsliga reglerna gällande verksamhetsövergång .............................. 25 

4.2.1 Lag (1982:80) om anställningsskydd ............................................................................. 25 

4.2.2 Lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet ................................................. 26 

4.3 Att tänka på innan förvärvet ................................................................................................. 27 

4.3.1 Förhandlingsskyldighet för förvärvaren ........................................................................ 27 

4.3.2 Förhandlingsskyldighet för säljaren .............................................................................. 29 

4.4 Att tänka på vid utformningen av köpavtalet ....................................................................... 29 

4.4.1 Nyckelpersoner och kompetens .................................................................................... 30 

4.4.2 Uppsägning efter företagsförvärv ................................................................................. 31 

4.5 Att tänka på efter förvärvet .................................................................................................. 32 

4.5.1 Incitamentsprogram för nyckelanställda ...................................................................... 32 

4.6 Anställdas status som immateriell tillgång ............................................................................ 34 

5 Kunder ........................................................................................................................................... 35 

5.1 Inledning ................................................................................................................................ 35 

5.2 Förvärvarens förväntningar vid företagsförvärv ................................................................... 35 

5.2.1 Värdering av kundregister ............................................................................................. 36 

5.2.2 Marknadsfördelar .......................................................................................................... 37 

5.2.3 Naturliga förändringar i kundrelationer ........................................................................ 38 

5.3 Andra syften kopplade till kunder än målbolagets kundstock .............................................. 38 

5.4 Att locka kundkapitalet ......................................................................................................... 39 

5.5 Kundrelationer som motiv för företagsförvärv ..................................................................... 40 

5.6 Kundernas reaktioner på företagsförvärv ............................................................................. 41 

5.6.1 Kunders reaktion på förvärvet som sådant ................................................................... 41 

5.6.2 Kundernas reaktion på de förvärvande parterna .......................................................... 42 

5.6.3 Nivån på kundernas reaktioner ..................................................................................... 43 

5.7 Integrationens påverkan på kundrelationerna ..................................................................... 44 

5.7.1 Integrationstyper ........................................................................................................... 44 

5.7.2 Integration ur kundens perspektiv ................................................................................ 45 

6 Anställda, know how och kunder i företagsförvärv (ANALYS) ...................................................... 47 

6.1 Inledning ................................................................................................................................ 47 

6.2 Köparens möjligheter att säkerställa anställda och know how ............................................ 47 

6.2.1 Skillnader mellan inkråms- och aktieförvärv ................................................................. 48 

6.2.2 Huvudregeln vid övergång av  verksamhet ................................................................... 49 



 
 

6.2.3 Undantaget skapar problemet ...................................................................................... 49 

6.2.4 Åtgärder som minskar risken för att förlora anställda på grund av undantaget .......... 50 

6.2.4.1 Information ................................................................................................................ 50 

6.2.4.2 Förmåner ................................................................................................................... 51 

6.2.4.3 Intervjuer ................................................................................................................... 51 

6.2.4.4 Avtal ........................................................................................................................... 52 

6.2.4.5 Incitamentsprogram .................................................................................................. 52 

6.2.4.6 Rådande arbetsmarknad ........................................................................................... 53 

6.3 Köparens möjligheter att säkerställa kundstocken i förvärvet ............................................. 53 

6.3.1 Skillnader mellan inkråmsförvärv och aktieförvärv ....................................................... 54 

6.3.2 Grunder som styr kundreaktionerna ............................................................................. 54 

6.3.2.1 Osäkerhet .................................................................................................................. 55 

6.3.2.2 Turbulens ................................................................................................................... 55 

6.3.2.3 Den specifika förvärvsparten ..................................................................................... 55 

6.3.2.4 Sämre service från målbolaget .................................................................................. 56 

6.3.3 Förvärvarens möjligheter att överta kunderna genom förvärvet ................................. 56 

6.3.3.1 Information ................................................................................................................ 56 

6.3.3.2 ”Äganderätter” .......................................................................................................... 57 

6.3.3.3 Gemenskap eller samarbete ..................................................................................... 57 

6.3.3.4 Intervjuer ................................................................................................................... 58 

6.3.3.5 Kundernas behov ....................................................................................................... 58 

6.3.3.6 Sammanställning ....................................................................................................... 59 

6.4 Lämnade garantier angående anställda, know how och kunder .......................................... 59 

6.5 Hävning med grund i att anställda och kunder inte uppfyller förväntningarna ................... 61 

6.5.1 Kriterier för fel i varan ................................................................................................... 61 

6.5.2 Fel i varan när varan är ett företag ................................................................................ 62 

6.5.3 Tillämplighet av hävningsmöjligheten vid företagsförvärv ........................................... 63 

6.6 Köparens möjlighet att utesluta målbolagets anställda ur förvärvet ................................... 64 

6.6.1 Uppsägning .................................................................................................................... 65 

6.7 Avslutande ord ...................................................................................................................... 65 

7 Källförteckning ............................................................................................................................... 66 

7.1 Offentligt tryck ...................................................................................................................... 66 

Lagar .............................................................................................................................................. 66 

Direktiv .......................................................................................................................................... 66 



 
 

Propositioner och skrivelser .......................................................................................................... 66 

Rekommendationer ....................................................................................................................... 66 

Praxis ............................................................................................................................................. 66 

Högsta domstolen ..................................................................................................................... 66 

Tingsrätterna ............................................................................................................................. 66 

7.2 Böcker och uppsatser ............................................................................................................ 66 

7.3 Artiklar ................................................................................................................................... 67 



1 
 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Företagsförvärv har varit en naturlig del av näringslivet ända sedan industrialiseringen under slutet 

av 1800-talet. Idag har företagsförvärv utvecklats till en bransch med etablerad logik och metod som 

drivs av individer med specialistkompetens i särskilda typer av organisationer. Idag finns jurister och 

ekonomer som är specialutbildade för att kunna genomföra ett förvärv som blir fördelaktigt för alla 

de inblandade parterna.  

De flesta förvärv som sker är av små företag inom detaljhandeln, men även förvärv som sker internt 

inom stora industrikoncerner är vanliga. Den senare typen av förvärv initieras av omstrukturerings-

skäl med anledning av marknadsutveckling, omvärldsförändringar eller företagsledarbyten.1 Skälet 

till att en förvärvstransaktion initieras kan vara bl.a. generationsskifte, riskspridning, verksamhets-

expansion, samarbetsproblem i ledningen, lockande anbud eller personliga skäl.2 Dessa skäl kan 

göras gällande både för köpare och för säljare. En köpare kan exempelvis sprida risken för konkurs 

eller skydda sig mot effekter av en lägre omsättning för en viss produkt genom att köpa ett företag 

som producerar andra produkter som passar ihop med köparens affärsidé. På så sätt kan 

omsättningen säkras genom den nya produkten.3 

När motiven och de skäl som ligger bakom viljan att förvärva ett företag har blivit klara måste 

förvärvaren fatta beslut om, och på vilket sätt, ett förvärv ska ske. Antingen sker ett förvärv genom 

köp av aktier eller genom köp av en viss del av verksamheten tillsammans med de tillgångar den 

innehåller, ett så kallat inkråmsförvärv.4 

                                                           
1
 Sevenius, R (2003) sidan 27-28. 

2
 Heinstedt, M (1994) sidan 5. 

3
 Sevenius, R (2003) sidan 27-28. 

4
 Sevenius, R (2003) sidan 27-28. 
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Figur 1 Säljare och målföretag är inte alltid samma juridiska person. Förvärvet kan ske antingen genom att inkråm säljs, 
eller genom aktieöverlåtelse

5
.  

Ett företagsförvärv kan komma till stånd på tre olika sätt avtals-, beslutad eller konkludent övergång. 

Avtalsövergång är vanligast och innebär att parterna skrivit avtal med varandra om att ett förvärv 

kommer ske. Beslutsövergång blir till största delen gällande för myndigheter där ett rättssubjekt kan 

bestämma att en verksamhet eller del av verksamhet ska överföras utan avtal. Konkludent övergång 

innebär att verksamhetsövergång anses ha skett på grund av de särskilda omständigheter som 

föreligger.6   

Motiven till att ett företagsförvärv sker är avgörande för att fastställa vilka värden, tillgångar eller 

resurser i målföretaget som är viktiga för köparen. Beroende på syftet med förvärvet kan kunder, 

know how, särskilda maskinparker och dylikt tilldelas olika högt värde i förvärvsprocessen vilket 

också underlättar vid valet av förvärvsalternativ mellan inkråms- och aktieköp. Förvärvet blir 

beroende av att just den tillgångsmassan som köparen är i behov av följer med köpet. Om så inte 

skulle ske finns risk för att förvärvet avbryts. En viktig fråga att besvara är vad köparen har för 

möjligheter att säkerställa att målföretaget innehåller de tillgångar som köparen har som mål att 

införskaffa genom förvärvet.7  

Uppsatsens fokus ligger på målbolagets intellektuella kapital. Detta kan delas upp i human- och 

strukturkapital. Humankapitalet kan kort beskrivas som målbolagets anställda och deras kunskap och 

                                                           
5
 Ursprunglig bild från Sevenius, R (2003) sidan 124. 

6
 Iseskog, T (2003) sidan 12-14. 

7
 Sevenius, R (2003) sidan 27-28. 
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förmåga att utföra de uppgifter som förvärvaren vill att de ska utföra.8 Strukturkapitalet innehåller 

bland annat relationen mellan kund och företag.9 De problem som kan uppstå, när syftet med ett 

företagsförvärv är att överta en viss kundgrupp, är att förvärvarens möjligheter att avtala med 

målbolaget om att kunderna ska följa med vid förvärvet är minimala. Det krävs en undersökning av 

vilka möjligheter som finns och vilken effekt dessa har. Om förvärvet syftar till att överta 

målföretagets know how, eller anställda, på ett visst område är svårigheterna liknande. Inte heller de 

anställda kan genom avtal med målbolaget säkerställas i förvärvet. 

Utöver risken att målföretaget inte har tillräcklig kontroll över de tillgångar som köparen vill 

införskaffa, finns också risken att målföretaget har ”resurser” som kan skada köparen. Det kan 

exempelvis vara en anställd som är avogt inställd till förvärvaren och dennes verksamhet. En 

följdfråga som uppkommer om en undersökning görs är om köparen kan säkerställa att den person, 

vars bakgrund potentiellt kan skada köparen, inte medföljer i förvärvet.  

Ett första steg i ledet att avgöra vilka tillgångar, resurser och värden som ingår i målföretaget är att 

utföra en due diligence. Termen due diligence kommer från engelskan och kan direkt översättas till 

”vederbörlig omsorg”. Detta säger inte särskilt mycket om termens praktiska betydelse inom 

företagsvärdering och due diligence används numera som en synonym till företagsbesiktning. Hur 

företagsbesiktningen påverkar säljarens felansvar när det gäller kunder och anställda är dock inte 

utrett. Säljarens felansvar kan dessutom förändras genom garantier. Huruvida förvärvaren kan lägga 

någon vikt vid säljarens garantier angående kunders och anställdas vilja att följa med vid förvärvet är 

dock oklart och kräver vidare undersökningar.10 

1.2 Frågeställning 
Kan köparen vid ett företagsförvärv säkerställa att de eftertraktade tillgångarna ingår i förvärvet? 

- Vilka är möjligheterna för köparen att säkerställa att kunder, know how och anställda 

följer med vid köptillfället? Vilka för- och nackdelar finns med dessa möjligheter?  

- I vilken mån kan köparen sätta tillit till säljarens garantier angående att målföretagets 

know how och kundbas kan överföras till köparen? Vilka för- och nackdelar finns med att 

säljaren lämnar garantier? 

- Vilka förutsättningar har köparen att häva köpet på grund av att kunder och anställda 

inte uppfyller förvärvarens förväntningar (fel i varan)? 

                                                           
8
 Daniel, T och Metcalf, G (2001) sidan 10. 

9
 Svensson, R (2001) sidan 205. 

10
 Sevenius, R (2003) sidan 27-28. 
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- Kan köparen säkerställa att vissa arbetstagare inte ingår i köpet, eller att dessa får nya 

arbetsuppgifter efter överlåtelsen? Vilka för- och nackdelar finns med rådande reglering?  

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är bland annat att undersöka köparens möjligheter att säkerställa att de 

kunder och anställda som är av värde för förvärvaren följer med vid ett företagsförvärv samt om 

förvärvaren kan utesluta arbetstagare som kan skada förvärvaren. Jag syfta dessutom till att utreda i 

vilken utsträckning förvärvaren kan åberopa fel i varan och hävningsregeln om förvärvet inte 

motsvarar dennes förväntningar avseende kunder och anställda. Undersökningen görs för två 

situationer, inkråmsförvärv och aktieförvärv.  

1.4 Metod 
För att uppnå mitt syfte och besvara de frågor som jag framfört i avsnitten ovan gör jag en 

genomgång av de lagar och förarbeten samt den doktrin som är av intresse för att uppsatsens syfte 

ska uppnås. Den genomgång som sker ligger till grund för den referensram som underbygger mitt 

analysavsnitt. För att klargöra köparens möjligheter att säkerställa vilka tillgångar och värden som 

ingår i målföretaget utgår jag ifrån köplagen (1990:931) samt förarbeten till denna. Även doktrin på 

det köprättsliga området används för att utreda dessa frågor. De köprättsliga regleringarna avtalas 

oftast bort vid företagsförvärv. Jag har dock valt att redovisa de resultat som ett förvärvsavtal skulle 

kunna få om köplagen skulle tillämpas. Detta för att visa på vikten av att skriva in de villkor som 

parterna vill ska vara gällande på förvärvet i förvärvsavtalet.  

Vad gäller köparens möjligheter att undersöka målföretagets anställda används lagen (1982:80) om 

anställningsskydd samt lagen (1976:580) om medbestämmanderätt i arbetslivet med förarbeten. 

Lagarna och förarbetena på det arbetsrättsliga området används dock i första hand för att utreda 

förvärvarens möjligheter att säkerställa att nyckelpersoner följer med vid förvärvet och huruvida det 

är möjligt att utesluta arbetstagare ur förvärvet. Doktrin har en stor betydelse när jag utreder 

säljarens ansvar vid garantier och utfästelser samt vad sådana har för inverkan på köparens ansvar 

vid ett företagsförvärv. Jag använder mig av riksdagstryck och propositioner för att förklara 

lagstiftarens vilja bakom regleringar av olika slag. 

För att komplettera den metod som beskrivits ovan har jag använt mig av forskning inom området för 

Human Resourses. Mitt mål med den metoden var att komplettera den juridiska diskussionen med 

en diskussion om hur mänskliga faktorer påverkar förvärvet i de frågor som uppsatsen syftar att 

diskutera.   
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Min problemformulering innehåller moment där för- och nackdelar med mina resultat ska utredas. 

Dessa utreds med fokus på hur mina resultat påverkar förvärvaren positivt eller negativt gällande det 

syfte som köparen hade innan förvärvet. De för- och nackdelar som diskuteras är således om det 

syfte som förvärvaren hade innan förvärvsprocessen inleddes kan påverkas positivt eller negativt av 

de resultat som jag uppnår med uppsatsen.  

1.5 Avgränsningar 
Jag tar endast hänsyn till sådana företagsförvärv där målbolaget, eller den verksamhetsdel som 

förvärvats, integreras i köparens bolag och således upphör att existera så som eget bolag. Andra 

integrationsformer belyses endast marginellt. Endast övergångar/överlåtelser som bygger på avtal 

diskuteras i uppsatsen. Anledningen till detta är att regleringen mellan parterna är annorlunda vid 

beslutad eller konkludent övergång. Vid avtalad övergång har båda parterna varit delaktiga i beslutet 

att förvärv ska ske, vilket gör parterna jämbördiga i beslutsprocessen. 

Fokus för uppsatsen är köparens perspektiv och därför tar jag inte upp problem som kan finnas för 

säljaren eller målföretaget i någon större utsträckning. Straffansvar och skadeståndsskyldigheter för 

parterna diskuteras inte heller i någon större utsträckning. I fråga om garantiåtaganden belyses dock  

möjligheterna till ersättning på detta sätt övergripande. Konsulters ansvar gentemot exempelvis 

anställda eller köparen i samband med undersökningar av målföretaget diskuteras eller belyses inte i 

någon nämnvärd utsträckning. Uppsatsen syftar endast till att utreda kommersiella företagsförvärv. 

Därför tas inte icke-kommersiella förvärv som sker genom exempelvis generationsskifte upp. 

Uppsatsen utgår ifrån att köplagen är tillämplig vid företagsförvärv.11 Någon fullständig genomgång 

av köplagens regler ges dock inte. Endast det som berör felreglerna för köparens hävningsrätt samt 

undersökningsplikten är av intresse. 

Uppsatsen kommer inte vidare behandla huruvida lag (1936:81) om skuldebrev är tillämplig på 

förvärvsprocessen. Anledningen till det är att Högsta domstolen valt att tillämpa köplagen vid tvister 

angående preskription kopplade till företagsförvärv där alla aktier förvärvats. Jag drar därför 

slutsatsen att köplagen är av större betydelse och har valt att inrikta mig på regleringen som sker 

enligt den.    

Jag avgränsar mig från alla konkurrensrättsliga problem angående företagsförvärv. Uppsatsen syftar 

till att utreda köparens möjligheter att säkerställa att målföretaget är ägare av de tillgångar som är av 

                                                           
11

 Detta har diskuterats flitigt i doktrinen och meningarna går något isär, men majoriteten inom doktrinen anser 
att köplagen är tillämplig på företagsförvärv. För vidare läsning se bl.a. Hultmark Christina 1992. 
Mer om detta finns att läsa under kapitel 3.1 
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intresse för köparen samt att dessa ingår i köpet. I och med detta är konkurrensrätten inte av 

intresse för uppsatsens syfte. 

Uppsatsens syfte är att utreda företagsförvärv som lyder under svenska regler. Därför förs ingen 

diskussion angående vilka skillnader som kan förekomma vid förvärv enligt andra länders lagstiftning.  

1.6 Disposition 
Uppsatsen är uppdelad i två delar. Först görs en övergripande genomgång av företagsförvärvet. 

Därefter sker en närmare genomgång av kunder och anställda i förvärvet. Andra kapitlet tar upp 

företagsförvärv och vad som sker när parterna beslutat om att förvärv ska ske. Hela 

transaktionsprocessen beskrivs i korthet men fokus ligger på företagsbesiktningen som är den del av 

transaktionsprocessen och som är av störst betydelse för besvarandet av min frågeställning. I tredje 

kapitlet diskuteras köplagens relevanta delar utifrån vad förvärvaren kan förvänta sig av förvärvet 

samt säljarens skyldigheter gentemot förvärvaren vad gäller fel i vara och garantier när en 

företagsbesiktning har skett.  

Kapitel fyra fokuserar på förvärvarens möjligheter att säkerställa att målbolagets arbetstagare följer 

med vid förvärvet. Kapitlet är ett referenskapitel som fokuserar på vad som tidigare skrivits inom 

området. De arbetsrättsliga lagarna och deras förarbeten diskuteras för att utreda vad förvärvaren 

har för möjligheter att överta arbetstagarna från målbolaget. Kapitel fem fokuserar på kunderna vid 

företagsförvärvet. Kapitlet behandlar, som en del av referensramen, förvärvarens möjligheter att 

säkerställa att målbolagets tidigare kunder kommer följa med vid förvärvet. Jag har till största delen 

utgått från studier gjorda på tidigare genomförda företagsförvärv och kundernas samt förvärvarens 

upplevelser i och med det.  

I sjätte kapitlet sker en analys av de fakta som framkom i fjärde och femte kapitlet angående 

förvärvarens möjligheter att få med anställda och kunder vid förvärvet samt vilken möjlighet 

förvärvaren har att förlita sig på säljarens garantier om dessa tillgångar. Dessutom sker en diskussion 

om köparens hävningsrätt vid fel i varan beroende på kunder och anställda. Slutligen gör jag en 

analys av köparens möjlighet att utesluta vissa anställda ur förvärvet som riskerar att bli ett problem 

för förvärvaren.  

1.7 Begreppssystematik 
Termen due diligence är, som jag nämnt i problembakgrunden, en term som i Sverige används 

synonymt med företagsbesiktning. Jag använder mig av båda begreppen i uppsatsen och har som 

avsikt att orden ska vara synonyma med varandra.  
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Termen företagsförvärv används blandat med förvärv, dessa två används som synonymer till 

varandra, om jag i något fall syftar till någon annan sorts förvärv än just företagsförvärv framgår 

detta tydligt i texten.  

Köpare och förvärvare används genomgående synonymt med varandra. Säljaren benämns som 

säljare medan målbolaget i vissa fall tilldelas benämningen den förvärvade. När jag talar om 

förvärvsparterna åsyftas köparen och målbolaget. 

När begreppet kund används syftar jag till kunder som köper varor eller tjänster av målbolaget eller 

förvärvaren. Vad gäller begreppet anställd eller arbetstagare åsyftas de människor som är anställda 

hos målbolaget eller förvärvaren och som berörs av förvärvet. 
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2 Företagsförvärv 

2.1 Inledning 
Varje företagsförvärv präglas av unika faktorer till exempel egenskaper hos målföretaget, köparens 

målsättningar, branschtillhörighet och konjunktur. Företagsförvärv har dock en gemensam struktur 

som gäller i de flesta fall. Det handlar främst om de processer och verktyg som används vid 

genomförandet av förvärvet.12 Företagsförvärvet kan, som jag tidigare nämnt, ske av många olika 

skäl och motiveras på olika sätt. Nedan kommer diskussionen gälla varför ett företagsförvärv sker och 

hur processen fram till ett framgångsrikt förvärv ser ut. 

2.2 Motiv för att förvärv ska ske 
Varför ett företagsförvärv sker kan motiveras på en rad olika sätt. Många motiv är gemensamma för 

de flesta företagsförvärv men olika mål och strategier betonas i varje transaktion. Att motivbilderna 

är nyanserade framgår bland annat av hur olika företagens förvärvsfrekvenser är. Vissa företag köper 

företag regelbundet, ibland till och med som affärsidé, medan andra sällan eller aldrig köper 

företag.13 

En vanlig preferens för förvärvaren är att förvärvet ska tillgodose rörelserelaterade motiv, till 

exempel ökade marknadsandelar (exempelvis nya kunder eller know how) eller minskade 

kostnader.14 Motiven till varför ett företagsförvärv ska ske kan delas in i tre kategorier: ägarmotiv, 

ledningsmotiv och rörelsemotiv.15 Det viktigaste för förvärvaren att tänka på innan ett beslut om 

företagsförvärv fattas är dock att förvärvet måste bygga på en klar strategi för att chanserna till ett 

lyckat förvärv ska vara så stora som möjligt.16 

2.2.1 Ägarrelaterade motiv till företagsförvärv 

Om ett företagsförvärv har ägarrelaterade motiv betraktas inte målföretaget enbart som en rörelse 

utan också som en tillgångsmassa eller självständig intäktskälla. Målsättningen är att komma över 

äganderätten till målföretagets materiella tillgångar eller immateriella rättigheter. Oftast är syftet att 

komma åt en unik tillgång, till exempel varumärken eller patent. Förvärvet motiveras med att risker 

sprids genom diversifiering eller i spekulationssyfte genom att företag förvärvas med målsättning att 

vid en försäljning ha skapat ett eventuellt övervärde.17  

                                                           
12

 Sevenius, R (2003) sidan 12. 
13

 Sevenius, R (2003) sidan 43. 
14

 Orrbeck, M (2006) sidan 20. 
15

 Sevenius, R (2003) sidan 43-44. 
16

 Orrbeck, M (2006) sidan 27. 
17

 Sevenius, R (2003) sidan 45. 
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2.2.2 Ledningsrelaterade motiv till företagsförvärv 

Om ett företagsförvärv motiveras med ledningsrelaterade motiv finns det ett samband mellan de 

rörelserelaterade och ägarrelaterade motiven samt ledningens arbetssätt och inflytande. Ledningens 

motiv kan bland annat vara att exportera vissa affärsmetoder som uppstår när ledningen skapat 

branschförändringar i form av nya marknadsvillkor eller affärslogik.18  

2.2.3 Rörelserelaterade motiv till företagsförvärv 

Rörelserelaterade motiv kan delas in i tre grupper: tillväxt, resurser och synergier. Det vanligaste 

rörelserelaterade motivet till ett företagsförvärv är att nå ökad tillväxt. Tillväxt uppfattas oftast som 

en grundförutsättning för att ett företag ska vara framgångsrikt. Ett företagsförvärv kan komma väl 

till pass i och med att målföretagets omsättning adderas till köparens.19 En viktig aspekt för 

förvärvaren att ta i beaktning är dock att inte lägga allt för stor vikt vid sina förväntningar på 

intäktsökningar. En utredning gjord i The McKinsey Quarterly´s nr 2, 2004, visar nämligen att ca 70% 

av de misslyckade förvärven som undersökts berodde på att intäktsökningen inte var så stor som 

förväntat.20 Anskaffning av resurser är också en vanlig väg till ökad tillväxt för ett företag. Dessa kan 

delas in i två grupper genom att de antingen är inriktade på företagets primäraktiviteter (exempelvis 

marknadsföring och tillverkning) eller företagets sekundäraktiviteter (exempelvis administration och 

ledning).21 Det sista rörelserelaterade motivet är förväntade synergier. En synergieffekt är det 

förväntade resultatet av ett medvetet handlande i syfte att åstadkomma något mer jämfört med 

tidigare. Förenklat kan synergier beskrivas som att ”två plus två blir fem”.22 

2.3 Risken att förvärvet misslyckas 
Risken för att ett företagsförvärv ska misslyckas23 är mycket hög. Ungefär hälften till två tredjedelar 

av alla företagsförvärv är misslyckade.24 Den största anledningen till att ett företagsförvärv anses 

vara misslyckat är att köparen betalar ett för högt pris för målföretaget. Den potentiella vinsten som 

köparen skulle göra överförs därigenom till stor del på säljaren i och med att säljaren får överskottet 

av det för högt satta priset. Ofta beror överprissättningen på att köparen missbedömt synergieffekter 

eller sina egna möjligheter att realisera dessa.25 Andra orsaker till ett misslyckat förvärv är att 

förvärvaren inte tar hänsyn till sina ökade kostnader. Detta kan leda till att mellan 2 och 5 procent av 

den tidigare gemensamma kundstocken försvinner från förvärvaren. Dessutom gör förvärvaren i 

                                                           
18

 Sevenius, R (2003) sidan 45. 
19

 Sevenius, R (2003) sidan 45. 
20

 Orrbeck, M (2006) sidan 29. 
21

 Sevenius, R (2003) sidan 45. 
22

 Holtström J (2008) sidan 1. 
23

 Med ett misslyckat företagsförvärv i det här sammanhanget menas att transaktionerna misslyckats med att 
leva upp till de motiv som uppställts vid planeringen och genomförandet. 
24

 Sevenius, R (2003) sidan 49. 
25

 Sevenius, R (2003) sidan 51. 
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många fall en dålig avstämning mellan förvärvskalkylen och marknadens beteende.26 Störst procent 

av de företagsförvärv som misslyckas gör det i just integrationsfasen (det moment i vilket 

köparföretaget och målföretaget ska samordnas, se mer under kapitel 2.5.3). Det är inte 

nödvändigtvis i den fasen misstagen sker men det är oftast här resultatet av misstag, gjorda tidigare, 

blir tydligt.27  

Det finns strukturella orsaker till att ett företagsförvärv misslyckas. En anledning är att ett beslut om 

företagsförvärv oftast sker i ett ögonblick. Det finns sällan möjlighet att successivt gå in i en 

transaktion. Detta får en negativ effekt och är en av orsakerna till att köparen har svårt att uppnå de 

synergieffekter som eftersträvas. Efter avtalet finns det inte heller några större möjligheter att häva 

köpet. Antingen på grund av rättsliga skäl (hävningsfunktionen avtalas ofta bort) eller på grund av 

praktiska skäl genom att köparföretaget och målföretaget har smält samman till en enhet. 

Tidpunkten för när köparen och säljaren skriver på avtalet har en stor betydelse. Det är vid denna 

tidpunkt som köparen tar över osäkerheterna angående målföretagets framtida utveckling. Av denna 

anledning är det viktigt att köparen har garantier för att avhjälpa eventuella skador som uppstår efter 

avtalstillfället (mer om garantier i kapitel 3.5).28  

2.4 Val av förvärvsmetod 
Det finns två övergripande förvärvsmetoder som sedan kan varieras efter syftet med varje enskilt 

företagsförvärv. Valet står mellan aktieförvärv och inkråmsförvärv.29 När det gäller aktieförvärv kan 

antingen alla eller delar av aktierna förvärvas. Om alla aktier förvärvas uppstår inga större problem, 

verksamheten fortsätter som innan med enda undantaget att aktierna ägs av en ny person. Om 

endast delar av aktierna förvärvas uppstår dock både för- och nackdelar för förvärvaren. Fördelarna 

är att förvärvaren och överlåtaren delar riskerna samt att finansieringsbehovet minskar. Om 

förvärvet dessutom kombineras med en option att vid senare tillfälle förvärva resterande aktier är 

det  i många aspekter positivt för förvärvaren. Att driva ett bolag tillsammans med flera parter är 

dock inte alltid lätt. Därför bör ett aktieägaravtal skrivas som reglerar förhållandet mellan parterna 

och hur eventuella framtida tvister ska lösas.30 Dessutom bör observeras att alla avtal mellan 

målbolaget och tredje man inte automatiskt övergår till förvärvaren vid ett aktieförvärv. Vissa avtal 

innehåller en så kallad ”change of control clause” som medför att avtalet upphör om verksamheten 

får nya ägare.31 

                                                           
26

 Orrbeck, M (2006) sidan 29. 
27

 Orrbeck, M (2006) sidan 30. 
28

 Orrbeck, M (2006) sidan 32-33. 
29

 Orrbeck, M (2006) sidan 116. 
30

 Orrbeck, M (2006) sidan 115. 
31

 Orrbeck, M (2006) sidan 116. 
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Om köpet istället är ett inkråmsförvärv sker ett köp av alla, eller utvalda delar av, målbolagets 

tillgångar och skulder. Det positiva med denna förvärvsform är att förvärvaren kan välja de delar av 

målbolagets tillgångar som är av intresse för dennes verksamhet. Dessutom är risken att förvärva 

oväntade tillgångar inte lika stora som vid aktieförvärv. Dock krävs en mycket noggrannare 

avtalsskrivning för att säkerställa att alla de tillgångar, som förvärvaren önskar, följer med vid köpet. 

Vid avtalsskrivningen är det också viktigt att undersöka så att alla avtal av betydelse följer med vid 

förvärvet och inte innehåller en ”change of control clause”.32  

2.5 Transaktionsprocessen 
Transaktionsprocessen är en  illustration av transaktionens faser och moment i kronologisk ordning. 

Processen kan delas in i tre faser: strategi-, transaktions- och integrationsfasen. De tre faserna delas 

sedan in i 7 moment: strategisk analys, sökning, företagsvärdering, företagsbesiktning, strukturering, 

avtalsbildning och integrering.33 

2.5.1 Strategifasen 

Den första fasen i transaktionsprocessen ägnas åt att köparen utreder vilka motiv denne har för att 

köpa ett företag.34 Köparen analyserar och utför inledande undersökningar som leder fram till 

målsättningar och kontakter till en eller flera säljare. Fasen börjar med köparens första idé till ett 

företagsförvärv och slutar, i bästa fall, med en preliminär överenskommelse med en säljare om att 

parterna ska försöka genomföra ett företagsförvärv.35  

Strategifasen består av tre delar. Den första fokuserar på att förvärvaren ska analysera sina 

långsiktiga behov och mål samt vilka alternativ denne har för att nå dessa. Den strategiska analysen 

ska hjälpa förvärvaren att avgöra om ett företagsförvärv är den rätta metoden för att uppnå dennes 

målsättningar. När förvärvaren bestämt att ett företagsförvärv är rätt strategi sker en sökning av 

vilka målbolag som är av intresse för förvärvaren. När förhandlingar skett och endast ett företag är 

kvar kan djupare förhandlingar påbörjas. Dessa resulterar oftast i att ett föravtal sluts, oftast i form 

av en avsiktsförklaring.36 En avsiktsförklaring är ett dokument där de förhandlande parterna framför 

sin avsikt att i ett senare skede ingå avtal.37 Den omfattande undersökning som sker av målföretaget 

innan ett slutligt köpavtal sluts kan vara kostsam och båda parter behöver en försäkran om 

                                                           
32

 Orrbeck, M (2006) sidan 116. 
33

 Sevenius, R (2003) sidan 12. 
34

 Sevenius, R (2003) sidan 13. 
35

 Sevenius, R (2003) sidan 14. 
36

 Sevenius, R (2003) sidan 14. 
37

 Adlercreutz, A 2002 sidan 114. 
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motpartens seriositet. 38 Ett vanligt krav vid avsiktsförklaringen är att ingen av parterna får förhandla 

med annan fram till dess att ett bindande köpavtal har kommit till stånd.39 

När parterna enats om att ett förvärv är möjligt påbörjas värderingsprocessen. Detta sker genom en 

analys av målföretagets finansiella status och dess värdedrivande egenskaper, vilket resulterar i att 

målföretaget får ett värde för köparen.40 

2.5.2 Transaktionsfasen 

Transaktionsfasen består till största delen av informationsöverföring från målföretaget och säljaren 

till köparen. Denna fas är den som oftast åsyftas när företagsförvärv nämns i dagligt tal.41 Under 

transaktionsfasen genomförs själva transaktionen från säljaren till köparen.42 Den största delen av 

transaktionsfasen består av företagsbesiktningen43. Under den tid företagsbesiktningen pågår är 

förvärvarens huvudsakliga målsättning att undersöka om målbolaget överensstämmer med de 

förväntningar som förvärvaren har. Besiktningen sker av alla delar av bolaget som är av intresse för 

förvärvaren, både finansiella och legala.44 Den finansiella besiktningen tar sikte på att ge en bild av 

vilka delar av objektet som är lönsamma och vilka som inte är det, samt orsaken till det. Förvärvaren 

måste göra en bedömning av om de delar av objektet som inte är lönsamma kan bli det eller om 

sådana delar ska uteslutas ur förvärvet.45 Den legala granskningen syftar bland annat till att 

undersöka exempelvis ägandet av målbolaget och säljarens möjligheter att ingå köpavtal utan annans 

godkännande. Därutöver granskas styrelsen samt bolagets inblandning i tvister som kan leda till 

framtida inkomstbortfall.46 

När köparen gjort de undersökningar som krävs för att avgöra om ett förvärv av målföretaget 

fortfarande bör ske krävs en noggrann planering av transaktionens struktur, bland annat med hänsyn 

till skattekonsekvenser. Transaktionsfasen avslutas med avtalsbildning. I och med detta har parterna 

slutförhandlat och konfirmerat sin överenskommelse. Företagsförvärvet är definitivt.47 

                                                           
38

 Sevenius, R (2003) sidan 160-161. 
39

 Adlercreutz, A (2002) sidan 114. 
40

 Sevenius, R (2003) sidan 14. 
41

 Sevenius, R (2003) sidan 14. 
42

 Sevenius, R (2003) sidan 13. 
43

 Företagsbesiktningen kommer att behandlas närmare nedan, under kapitel 2.6. 
44

 Sevenius, R (2003) sidan 14. 
45

 Orrbeck, M (2006) sidan 79. 
46

 Orrbeck, M (2006) sidan 78. 
47

 Sevenius, R (2003) sidan 14. 
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2.5.3 Integrationsfasen 

Efter avtalsbildningen, som avslutade föregående fas, får köparen tillträde till målföretaget och de 

båda företagens organisationer ska samordnas.48 Detta sker i integrationsfasen som till stor del 

består av efterarbete från transaktionsfasen. De första åtgärder som görs direkt efter tillträdet är 

bland annat tillträdesgranskning och värdebevarande åtgärder som krävs i direkt anslutning till 

transaktionen. I den sista delen av transaktionsprocessen sker det långsiktiga arbetet med att skapa 

nya värden i företaget. Integreringen är det moment där köparen genomför de aktiviteter som krävs 

för att det förväntade värdet av företagsförvärvet ska realiseras.49 

2.6 Företagsbesiktning 

En företagsbesiktning består av tre faser: insamling av information, utvärdering och kvalifikation av 

informationen samt slutsatser som leder till beslutsfattande.50 Företagsbesiktningen, eller due 

diligence som den också kallas, sker i syfte att ge köparen en fördjupad kännedom om målföretagets 

överensstämmelse med de förväntningar som köparen har.51 Under företagsbesiktningen letar 

köparen, eller dennes ombud, efter åtaganden och negativa effekter i företaget som inte avslöjats. 

Dessutom är företaggsbesiktningen ägnad att ge en övergripande förståelse för företaget och dess 

verksamhet. Köparen kan därutöver ha subjektiva avsikter med företagsbesiktningen. Till exempel 

att: identifiera högt värderade anställda (know how) eller undersöka ägarstrukturen i företaget.52 Det 

är viktigt att göra en bedömning av huruvida skicket på företaget avviker från vad parterna förväntar 

sig. Riskfördelningen mellan parterna är nämligen fullständig. Det vill säga någon av parterna ska 

alltid bära risken. Om inget framgår i avtal angående riskfördelning är köplagen tillämplig.53 

Företagsbesiktningen, som sker i transaktionsfasen, är en viktig del i förvärvsprocessen. Viljan att 

förvärva företaget kan ändras eller helt försvinna beroende på vilken information som kommer fram. 

Det finns inget lagstöd för hur lång tid köparen får på sig att utföra en due diligence. Detta bestäms 

av parterna.54  

En köpare som utför en due diligence ställs ofta inför ett dilemma angående hur mycket information 

som är nog. Köparen vill i de flesta fall veta allt som är möjligt att ta reda på om företaget, men är 

                                                           
48

 Sevenius, R (2003) sidan 13. 
49

 Sevenius, R (2003) sidan 14-15 
50

 Bing, G (2008) sidan ix. Mer att läsa om köplagens tillämplighet finns i kapitel 3 i denna uppsats.  
51

 Sevenius, R (2003) sidan 14. 
52

 Bing, G (2008) sidan ix. 
53

 Sevenius, R (2007) sidan 1. 
54

 Orrbeck, m (2006) sidan 76. 
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begränsad av den tid som denne tilldelats att utföra företagsbesiktningen på. Dessutom är kostnader 

och personaltillgång för att utföra undersökningen en faktor som måste tas in i beräkningen.55  

Både köparen och säljaren måste bidra genom att samarbeta och organisera företagsbesiktningen för 

att undersökningen ska kunna bli klar, och så informativ som möjligt, på den tid som bestämts. 

Köparen är den som måste identifiera vilka data som denna önskar ta del av. Det är dessutom 

köparen som planerar och utför företagsbesiktningen samt utvärderar företaget. Säljaren är ansvarig 

för att ta fram den information som köparen efterfrågar.56  

Att identifiera ägarna och följderna av deras ägande är viktigt för att kunna kartlägga vilka parter som 

är inblandade i målbolagets verksamhet och vilka rättigheter dessa har.57 Det viktigaste att 

undersöka vad gäller det tidigare ägandet av målbolaget är att säkerställa att ingen har förköps- eller 

hembudsrätt gällande de aktier som ingår i förvärvet. Förköpsrätten framgår av 4 kapitlet 18 § 

aktiebolagslag (2005:551) (ABL) och hembudsrätten framgår av 4 kapitlet 27 § ABL.  

2.6.1 Immateriella tillgångar  

Många immateriella tillgångar är av värde för förvärvaren och måste också värderas. Det innebär ett 

ganska svårt arbete att värdera immateriella tillgångar. Det är viktigt att inte övervärdera dem utifrån 

de synergieffekter som förvärvaren tror att de ska medföra. De immateriella tillgångar som är av 

intresse för den här uppsatsen är kundstock och anställda (know how). Dessa tillgångar är svåra att 

sätta ett värde på i pengar eftersom värdet är beroende av vilken nytta förvärvaren får av dessa 

tillgångar efter förvärvet. Kontrollen över kundstock och anställda (know how) är inte tillräckligt stor 

för att en säker värdering ska kunna göras av förvärvaren. Någon bedömning måste dock göras för 

att parterna ska kunna sätta ett pris på målbolaget.58 

2.6.1.1 Företagsbesiktning av målbolagets kunder 

Att värdera målbolagets kunder är svårt. De fakta som förvärvaren bygger sin värdering på är endast 

målbolagets omsättning och den information som leveransavtal och liknande kan ge. Marknaden, 

och därigenom kunderna, är dock föränderlig och det är viktigt vid ett förvärv att studera den 

nuvarande marknaden.59 Genom en undersökning av marknaden kan förvärvaren fastställa vilken 

position målbolagets produkter har på marknaden och göra en avvägning av vad det beror på samt 

huruvida förvärvaren skulle kunna uppnå samma nivå även när denne producerar varan. Dessutom 

kan en sådan undersökning visa hur efterfrågan av produkten har förändrats sedan produkten 
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lanserades och vilken utveckling som kan förväntas.60 Marknadens trender bör undersökas för att 

avgöra hur marknaden kan komma att se ut i framtiden samt avgöra produkternas cykler. För att 

komma fram till rimliga slutsatser på denna punkt krävs en stor mängd information från offentliga 

och privata källor.61 En annan aspekt som bör undersökas vid en besiktning av målbolagets 

kundrelationer är hur gamla relationerna är.  Har bolaget haft långa relationer med sina kunder 

innebär det att kundstocken är stark och stabil. Dessutom är kunderna ofta knutna till målbolaget 

genom exempelvis tekniska system eller liknande. Det är dock beroende på vilken bransch 

målbolaget är verksamt i.62   

Det är viktigt för förvärvaren att undersöka den bransch som målbolaget är verksam i. Kundernas 

koppling till ett visst bolag är olika stark i olika branscher. I exempelvis konsultbolag är kunderna ofta 

starkt kopplade till en viss konsult. Detta beror på att konsultmarknaden är behäftad med höga 

transaktionskostnader och asymmetrisk informationstillgång. En kund vet inte om konsulten är bra 

förrän efter utfört arbete. Om samarbetet har varit bra försöker kunden ofta anlita samma konsult 

vid framtida ärenden på grund av de tidigare upplevelserna. Att kunden är kopplad till en särskild 

konsult innebär att förvärvaren bör vara extra noga med att se till att konsulter med stora konton 

följer med vid förvärvet.63 Camilla Öberg på WM-data Treasury & Investor (numera Logica) framför 

dock att problemet med att konsulter tar med sig sina konton till egna verksamheter är ganska litet. 

Det beror på att uppdragen i många fall är så stora att konsulten själv inte har råd att slutföra dem på 

egen hand.64 

Det är viktigt att förvärvaren förstår målbolagets relationer till sina kunder.65 Om köparen har 

möjlighet att intervjua enskilda viktiga kunder eller kundgrupper är det ett bra sätt att kartlägga både 

nutida och framtida marknad. Det är dock inte alltid möjligt att utföra sådana intervjuer.66 Det är 

viktigt att förvärvaren har en öppen kommunikation med målbolagets kunder. Möjligheterna att 

kunderna följer med vid förvärvet ökar om kunderna är medvetna om de planer som förvärvaren har 

angående de delar som kommer att påverka kunderna. Till exempel planer angående sortiment, pris- 

och leveranspolitik samt varumärken.67  
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2.6.1.2 Företagsbesiktning av målbolagets anställda 

Vid både aktieförvärv och inkråmsförvärv sker ett förvärv av målbolagets anställda. Därför sker även 

en besiktning av dessa. Det vanligaste målet med att undersöka de anställda i företaget är att avgöra 

vilken kompetens som finns.68 En viktig aspekt som dock ofta glöms bort vid besiktningen av 

målbolagets anställda är att det inte bara är kompetensen som är viktig att undersöka. 

Nyckelanställda från målbolaget måste också kunna samarbeta med övriga anställda, både från 

målbolaget och förvärvaren. Enbart det faktum att flera kompetenta människor förs samman är inte 

en garanti för att förvärvaren ska uppnå bra resultat. De anställda måste också kunna samarbeta.69  

För att ”besiktiga” målbolagets anställda är det oftast anställningsavtalet som granskas i första hand. 

Det är viktigt att kontrollera vilka förmånsnivåer som de anställda har.70 De vanligaste farhågorna 

som anställda i ett målbolag har vid ett förvärv är förändringar rörande anställningsförhållanden så 

som nedskärningar, förmåner rörande hälsa, pension och semester samt personalpolicy. Det är 

därför viktigt för förvärvaren att veta hur dessa förhållanden sett ut tidigare för att kunna skapa 

planer om hur det ska hanteras efter förvärvet.71 Anledningen till att det är viktigt är regleringen i 6b 

§ 1 st. lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) vilken stadgar att de rättigheter och skyldigheter 

som följer av anställningsavtalet blir gällande gentemot förvärvaren så som de är utformade vid 

förvärvstillfället. Kan inte förvärvaren möta dessa avtalsvillkor är det en viktig aspekt i beräkningen 

vid övervägandet om förvärvet bör ske. 6b § 4 st. LAS stadgar dessutom att anställningsavtalet inte 

övergår till förvärvaren om arbetstagaren motsätter sig detta. Kan inte förvärvaren ge målbolagets 

anställda samma villkor som tidigare kan det vara en anledning för den anställde att stanna kvar hos 

målbolaget. Detta resonemang kommer diskuteras utförligare nedan under kapitel sex. Att den 

anställda själv kan välja om dennes anställning ska övergå till förvärvaren blir endast gällande vid 

inkråmsförvärv. Detta beror på att 6b § 4 st. LAS endast är tillämplig vid verksamhetsövergång enligt 

6b §. Det vill säga när en verksamhet övergår från en arbetsgivare till en annan. I samband med 

aktieförvärv sker inget byte av arbetsgivare.72  

En metod för att undersöka de anställdas kompetens är att genomföra intervjuer.73 Dessa utförs på 

olika djuplodande nivåer beroende på bland annat målbolagets storlek. Har målbolaget få anställda 

kan djupare intervjuer utföras än i ett bolag med flera hundra anställda. Finns kompetensen hos 

ägarna märks detta automatiskt under förvärvets gång genom den nära kontakt som förvärvaren har 
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med dessa under processen. Om kompetensen finns hos ägarna kan ett alternativ för förvärvaren 

vara att genom avtal låsa fast ägarna vid målbolaget även efter förvärvet.74 

Det är enligt Orrbeck viktigt att förvärvaren är tydlig mot målbolagets anställda gällande vilka motiv 

och planer förvärvaren har med förvärvet. Detta bör ske så fort det börjar bli tydligt för 

arbetstagarna att ett förvärv kan ske. Rykten uppstår lätt om förvärvarens planer och kan generera 

onödig osäkerhet i målbolaget som påverkar produktiviteten. Dessutom finns risken att de anställda 

söker sig till konkurrenter med falska rykten som grund för sitt beslut. Det är bättre att vara tydlig 

med informationen men inte lova mer än vad förvärvaren är säker på att denne kan utföra.75 Det 

finns dock skilda åsikter om detta. I praktiken kan det vara lönsamt att inte lämna ut för mycket 

information till de anställda för tidigt i processen. Risken är att de anställda reagerar annorlunda 

under perioden som förvärvet pågår och att arbetet i verksamheten påverkas. Risken för 

informationsläckage ökar dessutom ju större gruppen är som innehar information.76 

För att förvärvaren ska kunna känna sig säkrare på att målbolagets anställda inte försvinner från 

bolaget genom att de säger upp sig i och med förvärvet kan det vara bra att undersöka 

arbetsmarknaden. Det kan ge en fingervisning om arbetstagarnas möjligheter att få en säker inkomst 

på annat håll. Om arbetsmarknaden är dålig vid förvärvet är incitamenten till att stanna i bolaget 

större för arbetstagaren i och med att möjligheterna för en säker inkomst är större. Detta kan 

innebära att förvärvaren inte behöver ha lika stora utgifter för att säkerställa att de anställda stannar 

kvar genom exempelvis förmåner eller högre lön.77  
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3 Fel i varan 

3.1 Inledning 
Vad förvärvaren får åberopa som fel i varan bestäms av köpavtalet och lagen. Som framgår ovan i 

kapitel 1.5 finns det inga klara besked om vilken lag som egentligen är tillämplig på företagsförvärv. 

Vissa tycker att lag om skuldebrev (SkbrL) ska vara tillämplig medan andra anser att köplagen (KöpL) 

är bäst lämpad vid sådana köp. Enligt 1 § KöpL framgår att lagen är tillämplig på köp av lös 

egendom.78 I lös egendom ingår bland annat lösa saker, nyttjanderätter och aktier.79 Det finns inga 

entydiga fall i rättspraxis där köplagen har tillämpats, men högsta domstolen har i NJA 1976 s. 341 

ansett att köplagens preskriptionsregler är tillämpliga på aktieköp av samtliga aktier i företaget. 

Majoriteten anser att KöpL är tillämplig på företagsförvärv och viss praxis pekar åt det hållet vilket 

talar för att KöpL ska anses vara tillämplig på alla förvärv av aktier och rörelser.80 Följande 

resonemang bygger på att så är fallet. 

Köplagen är enligt 3 § dispositiv vilket innebär att parternas avtal, handelsbruk eller annan sedvänja 

som måste anses bindande för parterna blir gällande före köplagens regler. Detta innebär att 

förvärvsparterna kan avtala vad de vill om nedanstående problematik. Det är dock knappast möjligt 

att skapa ett avtal som är helt oberoende av de dispositiva reglerna.81 Därför kommer jag redogöra 

för vad fel i varan kan få för konsekvenser om köplagen är tillämplig.  

3.2 Varans beskaffenhet 
Enligt 17 § KöpL ska varan stämma överens med vad som följer av avtalet i fråga om art, mängd, 

kvalitet, andra egenskaper och förpackning. Detta innebär att hänsyn inte enbart tas till avtalstexten 

utan även omständigheterna vid köpet kan vara av betydelse.82 Andra stycket stadgar att varan ska 

vara ägnad för det ändamål som varor av sådant slag i allmänhet används för samt vara avsedd för 

det ändamål som varan var avsedd att användas för vid köpet, dessutom ska varan ha de egenskaper 

som överlåtaren hänvisat till genom prov eller modeller. Att varan ska vara avsedd att användas för 

sådant ändamål som varor av samma slag i allmänhet används för tar i första hand sikte på varans 

funktion och ändamålsenlighet före dess kvalitet. Det är inte nog att varan är ändamålsenlig för det 

förvärvaren ska använda den till. Om den inte uppnår den funktionsnivå som varor av samma slag i 

allmänhet har kan den ändå anses vara behäftad med fel.83 
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Ovanstående förhållanden är inte uttömmande. 17 § tredje stycket KöpL stadgar att om varan 

avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta är den felaktig. Förvärvaren får dock inte 

åberopa såsom fel det han måste antas ha känt till vid köpet. Det köparen med fog kunnat förutsätta 

bedöms efter beskrivningen av egendomen, förhållandet mellan säljaren och köparen samt vad 

köpare i allmänhet kan ha för förväntningar på det ifrågavarande köpet.84 Har förvärvaren utfört en 

företagsbesiktning, eller underlåtit att utföra en sådan på överlåtarens begäran, får denne inte 

åberopa sådant han borde ha upptäckt vid en sådan besiktning som fel vilket framgår av 20 § KöpL. 

20 § KöpL stadgar dessutom att köparen har en plikt att utföra en besiktning av varan om säljaren 

begär det.  

3.2.1 Varans avlämnande 

För att kunna avgöra vilken part som står risken för en viss skada enligt köplagen måste det klargöras 

när varan avlämnats. Köparen ansvarar för avvikelser som uppkommer i varan efter tidpunkten för 

riskövergången, så länge dessa inte beror på säljaren eller något förhållande på säljarens sida.85 

Tidpunkten för riskövergången är således viktig att kunna fastställa för avgörandet om vem som ska 

stå för felet i varan.86 När tidpunkten för riskövergången ska bestämmas finns regleringen i 13 § 

KöpL. Där framgår att risken övergår när varan har avlämnats.  

Varans avlämnande regleras av avtalet, eller 6 och 7 §§ KöpL. I KöpL regleras hämtningsköp och 

transportköp. Vid hämtningsköp ska varan hållas tillgänglig för köparen att hämta och vid 

transportköp anses varan avlämnad när varan lämnats till transportör. Om säljaren själv levererar 

anses varan avlämnad när leverans har skett.87 När det gäller företagsförvärv bestäms avlämnandet 

genom att förvärvaren får tillgång till företaget vid en i avtalet bestämd tidpunkt.  

3.3 Överlåtarens risksfär 
Säljaren ansvarar för avvikelser i varan som fanns vid tillfället för riskövergången även om det visar 

sig först senare. Dessutom står säljaren för fel som uppkommer efter riskövergången som beror på 

säljarens avtalsbrott.88 Säljaren är skyldig att stå risken före avlämnandet om varan förstörs på något 

sätt. Medan säljaren har risken riskerar han att inte kunna fullgöra förpliktelserna enligt avtalet.89 

Om företagsförvärvet involverar immateriella tillgångar som ägs av tredje man och det framgår av 

avtalets lydelse att köparen inte var medveten om den begränsning som det innebär står säljaren för 

eventuella olägenheter som köparen upplever. Köparen har nämligen enligt 41 § KöpL rätt att 
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använda sig av de påföljder som kan göras gällande vid dröjsmål, bland annat hävning. Köparen har 

dessutom alltid rätt till ersättning för den skada han lider på grund av ovanstående situation, om 

köparen inte kände till eller borde ha känt till felet.90  

Säljaren är ansvarig för att varan uppfyller köparens befogade förväntningar. Dessa är dock svåra att 

fastställa när varan är ett företag. Trots detta har Robert Sevenius funnit några grundläggande 

egenskaper som köparen med fog kan förvänta sig att företaget har vid ett förvärv. Den första 

egenskapen är att den finansiella informationen kan förväntas följa god redovisningssed och 

redovisningslagstiftningen. Detta stöds av ett avgörande från Stockholms Handelskammares 

Skiljedomsinstitut (publicerat i Årsskrift 1986).91 Omsättningens fördelning är nästa egenskap som 

köparen med fog kan förvänta sig vara jämn över året, med undantag för säsongsvariationer. Om 

resultaträkningen påverkats av extraordinära omständigheter eller att marginalerna minskat under 

året aktiveras en upplysningsplikt hos säljaren. Dessa slutsatser har dragits efter ett avgörande i 

Högsta domstolen där Aina sålt en åkerirörelse till A och lämnat omsättningsuppgift om 10 månader 

(maj -68 till mar -69). Vad som inte framkom var att omsättningen minskat under de senare 

månaderna på grund av kundbortfall. A hade för avsikt att driva åkerirörelsen med dess befintliga 

kunder vilket borde varit uppenbart för Aina. Dessutom borde Aina ha förutsett att köpet var 

beroende av att omsättningssiffrorna gav en tydlig översikt över framtiden.92  

Köparen kan också med fog vänta sig att målföretaget besitter de tillstånd och myndighetsbeslut som 

krävs för att bedriva den verksamhet som avses.93 Dessa är några av de egenskaper som kan göras 

gällande som befogade förväntningar på varan vid ett företagsförvärv och som säljaren skulle kunna 

ha strikt ansvar för enligt benämningen i 17 § KöpL.94  

Säljaren har en skyldighet att hålla varan tillgänglig för undersökning om köparen så önskar. Detta 

framgår av en tolkning av 20 § KöpL där det stadgas att köparen inte får åberopa fel i varan som 

denne skulle ha upptäckt vid en sådan undersökning. Köparen har dock ingen köprättslig 

undersökningsplikt vilket medför att säljaren måste uppmana köparen att undersöka varan om 

säljaren vill minska sitt felansvar.95 
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3.4 Företagsbesiktningens påverkan på parternas skyldigheter 
Antingen förvärvaren eller överlåtaren är alltid riskbärare för fel i varan. Vem som står risken beror 

på när varan ska anses vara avlämnad samt när felet uppstod. Ansvaret för fel i varan kan dock 

variera beroende på vad parterna kommit överens om samt vad som framkommit genom besiktning 

av varan innan och efter köpet.96 20 § KöpL stadgar att köparen inte får åberopa sådana fel som 

denne borde känt till vid köpet eller borde ha upptäckt vid undersökningen. Regleringen i 20 § KöpL 

innebär att det kan ifrågasättas huruvida det är rätt av köparen att initiera och genomföra en 

företagsbesiktning med tanke på att denne inte får åberopa brister som denne borde upptäckt vid 

besiktningen så som fel i varan.97 Köparens vetskap efter företagsbesiktningen begränsar säljarens 

ansvar.98 

Robert Sevenius framför i sin artikel i ”Balans” nr 5 2002 att köparens befogade förväntningar enligt 

17 § KöpL är svåra att fastställa när det gäller ett specieköp, det vill säga ett köp av ett bestämt 

objekt. Stadgandet i 17 § 2 st. KöpL om att varan ska vara ägnad för de allmänna och särskilda 

ändamål som varan ska användas är endast av marginell betydelse vid ett företagsförvärv. Möjligtvis 

kan en bedömning av användningsändamålet ske vid inkråmsförvärv av de enskilda tillgångarna som 

förvärvas. Vid ett aktieförvärv är användningsändamålet dock föga vägledande. Det är dessutom 

svårt att göra en ändamålsbedömning av immateriella tillgångar så som kundstock och anställdas 

kunskaper.99 

Om säljaren håller objektet tillgängligt för undersökning och köparen underlåter att undersöka 

objektet kan det ligga till grund för en omfördelning av risken från säljaren till köparen eftersom 

sådana fel som borde ha upptäckts vid undersökningen inte får åberopas som fel. Omfattningen av 

den undersökning som måste ske avgörs av köparens sakkunnighet, kostnaden för undersökningen, 

sannolikheten för att objektet är behäftat med fel och dylikt.100 Om möjligheterna till undersökning 

av objektet på något sätt inskränks av säljaren bör detta förhållande skrivas in i köpavtalet för att 

säkerställa att säljaren ansvarar för sådana fel som inte kunde upptäckas på grund av säljarens 

inskränkningar. Annars riskerar köparen att denne övertar risken för fel i objektet trots att denne inte 

har haft möjlighet att undersöka den delen av objektet.101 
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3.4.1 Köparens möjligheter att häva köpet 

Enligt köplagen kan hävning komma i fråga vid dröjsmål102 eller fel i varan103. Vid dröjsmål gäller 

enligt 25 § KöpL att hävning får ske om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren 

visste detta. Vid fel i varan kan köparen enligt 37 § KöpL häva köpet efter reklamation om 

avhjälpande eller omleverans inte är möjligt eller inte sker inom rimlig tid efter reklamationen. 

Köparen får endast häva köpet på grund av fel som är av väsentlig betydelse för köparen och detta 

tydligt framgått för säljaren. Det framgår enligt 39 § KöpL. Enligt 41 § KöpL har köparen dessutom 

rätt till hävning om tredje man har ägande- eller panträtt i varan och köparen inte visste om detta. 

Viktigt att tänka på är att det är vanligt att hävningsrätten avtalas bort vid företagsförvärv eller att 

hävning är omöjlig på grund av att målföretaget integrerats i förvärvarens verksamhet och därför inte 

går att avskilja.104 Enligt 66 § KöpL får köparen endast häva köpet om varan går att lämna tillbaka i 

väsentligt oförändrat skick.  

3.5 Garantier 
Om säljaren håller företaget tillgängligt för köparen att undersöka innan avtalet slutits har denne 

skapat en undersökningsplikt för köparen. Om köparen inte undersöker objektet trots detta överförs 

risken från säljaren till köparen för sådana fel som hade, eller borde ha, upptäckts vid en kontroll. 

Köparen kan dessutom själv skapa detta förhållande genom att be om möjligheten att undersöka 

företaget. För att köparen ska kunna undvika denna risköverföring krävs att denne undersöker 

företaget, och därigenom blir varse de problem som eventuellt finns. Därefter kan garantier ställda 

av säljaren innebära att köparen undgår ansvar för den risken.105 Syftet med företagsbesiktningen 

och lämnade garantier överlappar varandra. Därför är det viktigt att parterna reglerar prioriteten 

mellan dessa i avtalet.106 En företagsbesiktning utgör ett förebyggande sätt att efter egen förmåga 

identifiera risker. Garantierna är ett reaktivt sätt för parterna att fördela risker som uppmärksammas 

efter tillträdet.107 En uppmaning att undersöka ett visst förhållande kan ses som att säljaren 

garanterar de övriga egenskaperna som köparen inte uppmanas att undersöka.108  

Företagsförvärv avser ett i praktiken ganska obestämt köpobjekt. Därför måste köpavtalet i detalj 

bestämma vad som är objektet för förvärvet.109 Garantierna är ett medel att identifiera och beskriva 

köpobjektet.110 Dessa har samma verkan som avtalsvillkor där olika egenskaper för målföretaget 
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beskrivs. Köprättsligt görs ingen skillnad på just garantier och andra beskrivningar av målföretagets 

egenskaper i avtalet. Att ordet garanti används utgör ingen materiell skillnad. Dock framstår en 

garanti som ett tydligt åtagande från säljaren att denne tar ansvar för vissa omständigheter. 

Garantierna preciserar de befogade förväntningar som köparen kan ha på köpeobjektet enligt 

köprättslig mening, 17 § KöpL.111 Garantins viktigaste funktion är att klargöra och precisera vad som 

anses som fel samt reglera reklamations- och preskriptionsfristerna. Garantin medför dessutom en 

omkastning av bevisbördan för vid vilken tidpunkt felet uppstod.112 

Syftet med garantierna har dock utvidgats. Idag är motiven för att inkludera garantier i köpavtalet 

många och övertygande. Säljaren åtar sig ett uttryckligt ansvar för vissa förhållanden av vikt för 

köpet.113 Håstad menar dock att en lämnad garanti förtas om köparen väljer att undersöka det 

specifika området.114 Motivet med garantierna är generellt sett att förtydliga säljarens redan 

föreliggande ansvar för en egenskap hos målföretaget, utvidga ett sådant ansvar eller införa ett nytt 

ansvar.115 Enligt propositionen till KöpL framgår det att säljarens uppgifter vanligen befriar köparen 

från plikten att undersöka varan.116 Det finns de som anser att detta innebär att en lämnad garanti 

medför att en företagsbesiktning inte behöver ske på det område som garantin gäller. Ett sådant 

förfarande vore dock svikligt om det genom en besiktning skulle vara uppenbart att den lämnade 

garantin inte stämmer.117 Om säljaren lämnat garantier för förhållanden som köparen vet inte 

stämmer kan köparen inte undgå felansvar på grund av den lämnade garantin.118 Garantier är en del i 

att justera parternas risksfärer.119  

Meningarna går isär angående vilken effekt en lämnad garanti ska ge på köparens ansvar att 

undersöka det som inte omfattas av garantin. Karnell menar att säljaren endast ska ansvara för den 

omständighet som garantin gäller. Information som ges under förhandlingarna men som inte 

omfattas av en garanti ska inte heller ses som en utvidgning av säljarens ansvar enligt Karnell.120 

Hultmark anser däremot att säljaren ska ansvara för all information som lämnas till köparen. En 

lämnad garanti innebär inte att säljarens ansvar inskränks endast till den information som lämnats i 

garantin.121 Tidpunkten för när garantin lämnas samt i vilket syfte garantin lämnades är viktig. Om 
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garantin lämnades slentrianmässigt innan besiktningen som ett standardinslag i förvärvet hamnar 

risken oftast på köparen, om denne inte undersöker det påstådda förhållandet. Om garantin lämnas 

för att snabba på processen krävs dock inte en lika omfattande undersökning från köparens sida 

eftersom syftet med garantin var att ingen tid skulle slösas på undersökning av detta. Om garantin 

begärs av köparen efter besiktningen är syftet oftast att garantin ska gälla oavsett vad köparen 

iakttagit för att köparen vill säkerställa ett moment som är osäkert enligt denne. En garanti kan 

dessutom gälla en avvikelse som köparen observerat och som ska vara avhjälpt vid tillträdelsen. I 

dessa fall står säljaren risken trots att köparen är medveten om felet.122  

En lämnad garanti befriar köparen från att behöva bevisa ett orsakssamband mellan avvikelser i 

målbolagets egenskaper och köpet. En avvikelse från lämnade garantier förutsätts ha inverkan på 

köparens beslut att förvärva målbolaget. En lämnad garanti skjuter fram tidpunkten för 

felbedömning från tiden för avlämnade till garantitidens slut. Ett fel som upptäcks innan 

garantitidens utgång presumeras ha förelegat redan vid avlämnandet.123 Preskriptionstiden för 

garantier är vanligtvis ett till två år. När det gäller skattegarantier gäller oftast sex år. Även 

miljögarantier brukar ha en längre preskriptionstid.124 

Det finns tillfällen när säljaren lämnat uppgifter om målbolagets standard som inte är uttryckliga 

garantier. Sådana uppgifter kallas enuntiationer och blir gällande gentemot säljaren om de varit 

tillräckligt preciserade och ägnade att inge tillit om att köpeobjektet har en bra egenskap eller saknar 

en dålig.125 

Det är viktigt för köparen att ta vissa praktiska och rättsliga faktorer i beaktande innan denne förlitar 

sig på lämnade garantier. Det kan bland annat vara säljarens finansiella möjlighet att infria garantier 

eller fördröjningen mellan den upptäckta garantibristen och ersättningen. Dessutom kan det uppstå 

besvär när tydliga garantier ska formuleras.126 Några praktiska sätt att säkerställa säljarens 

betalningsförmåga vid en brist i lämnad garanti är efterställd köpeskilling, bankgaranti eller 

depositionsavtal.127 
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4 Anställda 

4.1 Inledning 
Företagsförvärv sker, som framgått ovan, av många olika anledningar och med skiftande motiv. En 

förvärvare kan beroende på detta ha en av två inställningar till målbolagets anställda. Antingen är de 

anställda en börda. En sådan situation kan uppstå om motivet för förvärvet är att nå nya marknader 

eller uppnå en högre effektivitet i produktion och distribution. Personalen räknas då till produktions-

kostnader istället för som en tillgång. Det andra alternativet är att personalen är en tillgång genom 

deras talang och kunskap som kan generera nya och förbättrade lösningar för förvärvarens 

verksamhet. Detta är fallet om förvärvarens motiv är att utveckla sin verksamhet genom förvärvet av 

målbolaget.128 I de flesta fall har förvärvaren, i alla fall sekundärt, en vilja att förvärva vissa eller alla 

anställda i målbolaget på grund av deras kunskaper, arbetsförmåga eller liknande. I det här kapitlet 

ska jag redogöra för de regler som gäller de anställdas och förvärvares rätt vid verksamhetsövergång. 

Dessutom kommer jag redogöra för vilka möjligheter förvärvaren har att försäkra sig om att vissa 

personer följer med vid förvärvet. 

4.2 Översikt av de arbetsrättsliga reglerna gällande 

verksamhetsövergång 
År 1995 gjordes en ändring av den arbetsrättsliga regleringen angående verksamhetsövergångar. 

Dessa åtgärder har sin grund i ett EG-direktiv som kom 1977. Direktivet syftade till att skydda 

arbetstagarna och utjämna de skillnader som fanns i den arbetsrättsliga lagstiftningen mellan 

medlemsländerna.129 Några av de lagar som ändrades var lag om anställningsskydd (LAS) samt lagen 

om medbestämmande i arbetslivet (MBL). LAS och MBL reglerar svenska rättigheter inom 

arbetsförhållanden till stor del. I LAS skedde de största förändringarna genom att en ny paragraf (6b 

§) lades till samt att förändringar skedde i 2, 3, 7 och 25§§. I MBL förändrades 4, 13, 15 och 28 §§. 

Dessa förändringar och deras betydelse för förvärvarens samt arbetstagarens rättigheter kommer 

utredas nedan.  

4.2.1 Lag (1982:80) om anställningsskydd 

6b § LAS stadgar att de rättigheter och skyldigheter som arbetstagaren har på grund av 

anställningsavtal eller anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för övergången av företag, 

verksamhet eller del av verksamhet, övergår på den nya arbetsgivaren. Den tidigare arbetsgivaren är 

dock ansvarig för de ekonomiska förpliktelser gentemot arbetstagaren som hänför sig till tiden före 

övergången. Enligt 6b § 3 st. LAS framgår det att tre speciella förmåner inte automatiskt övergår på 

den nya arbetsgivaren. Dessa är ålders-, invaliditets-, och efterlevandeförmåner. Enligt samma 
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paragraf 4 st. framgår arbetstagarens rätt att motsäga sig en automatisk övergång till den nya 

arbetsgivaren och denne förblir i sådana fall i anställning hos den tidigare arbetsgivaren.  

Tidigare reglering i 7 § LAS var att uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. I och 

med lagändringen 1995 framkommer i paragrafens 3 st. att övergång av företag, verksamhet eller del 

av verksamhet som sägs i 6b § inte i sig utgör saklig grund för uppsägning av arbetstagaren. Dock får 

uppsägning ske på grund av ekonomiska, tekniska eller organisatoriska skäl.  

25 § LAS reglerar företrädesrätten till återanställning. En arbetstagare som sagts upp på grund av 

arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning i den verksamhet de tidigare varit sysselsatta, om 

denne varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren. 

Vid säsongsarbete gäller att den anställde måste ha varit anställd hos arbetsgivaren minst sex 

månader under de senaste två åren. Företrädesrätten gäller från tidpunkten för när uppsägning 

skedde fram tills nio månader förflutit sen anställningen upphörde. Har verksamheten under denna 

tidsperiod övergått till ny arbetsgivare genom sådan övergång som framgår i 6b § gäller 

företrädesrätten mot den nya arbetsgivaren.   

3 § LAS berör hur en arbetstagares sammanlagda arbetstid hos en arbetsgivare ska beräknas. I andra 

punkten framgår att en arbetstagare får tillgodoräkna sig tiden hos den förre arbetsgivaren när 

anställningstid ska beräknas hos en ny arbetsgivare om en verksamhetsövergång som den i 6b § har 

skett. Detta får betydelse när turordningen hos den nya arbetsgivaren ska fastställas.  

4.2.2 Lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 

MBL tar upp de regler som gäller angående arbetstagares rätt till medbestämmande i arbetslivet. 4 § 

MBL ändrades på grund av direktivet130 genom att ett tillägg gjordes där kollektivavtalets omfattning 

begränsades på så sett att dess innehåll inte får vara mindre förmånligt än vad som följer av 

direktivet. 

13 § MBL fick i och med direktivet131 ett tillägg som innebar att en arbetsgivare som inte är bunden 

av kollektivavtal är skyldig att förhandla med alla berörda arbetstagarorganisationer i frågor som rör 

uppsägning på grund av arbetsbrist, eller i frågor som rör övergång av verksamhet som omfattas av 

6b § LAS. 

I 15 § MBL lades en lista in angående vilken information som arbetsgivaren är skyldig att lämna in till 

motparten i god tid innan förhandling om uppsägning på grund av arbetsbrist sker. Denna 
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information ska bland annat innehålla skäl till uppsägning samt antalet berörda och vid vilken 

tidpunkt uppsägningarna kommer verkställas.  

28 § MBL reglerar vilket kollektivavtal som blir gällande efter verksamhetsövergång som omfattas av 

6b § LAS. Det framgår att det kollektivavtal som funnits hos den tidigare arbetsgivaren ska vara 

gällande i tillämpliga delar hos den nya arbetsgivaren. Detta gäller dock inte om den nya 

arbetsgivaren redan är bunden av ett kollektivavtal som är tillämpligt på de arbetstagare som följer 

med vid förvärvet. Har arbetsgivaren inget kollektivavtal som är tillämpligt på de nya arbetstagarna 

är denne skyldig att tillämpa anställningsvillkoren i den gamla arbetsgivarens kollektivavtal under ett 

år från övergången. Villkoren ska tillämpas på samma sätt som den tidigare arbetsgivaren var skyldig 

att tillämpa dessa villkor. Det gäller dock inte om nytt kollektivavtal har slutits för arbetstagarna eller 

det gamla kollektivavtalets giltighetstid har gått ut.  

4.3 Att tänka på innan förvärvet 
Innan ett företagsförvärv måste förvärvaren vidta vissa åtgärder för att i största möjliga mån 

säkerställa att förvärvet får den utgång som förväntas. I detta ingår, som framkommit ovan i kapitel 

2.5.1, bland annat att köparen utför en strategisk analys där denne fastställer vilka långsiktiga mål 

köparen har samt vilka metoder som är bäst för att uppnå dessa mål.132  

När köpare och säljare kommit överens om att avsikten är att få till stånd ett företagsförvärv sker en 

företagsbesiktning133. I besiktningen måste förvärvaren ta kontakt med de fackliga organisationerna 

som är kollektivavtalsbärande hos köparen.134  

4.3.1 Förhandlingsskyldighet för förvärvaren 

Enligt 11 § MBL framgår det att arbetsgivaren (köparen) på eget initiativ ska förhandla med den 

arbetstagarorganisation till vilken han är bunden av kollektivavtal innan denne beslutar om viktigare 

förändringar i sin verksamhet.135 Vilken sorts kollektivavtal arbetsgivaren måste vara bunden av 

framgår inte i lagstiftningen. I propositionen136 framgår dock att det ska vara fråga om ett 

kollektivavtal som binder den enskilda arbetsgivaren. Oftast är det de vanliga kollektivavtalen vilka 

reglerar löner och allmänna anställningsvillkor som medför förhandlingsskyldighet.137  Detta kallas 
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arbetsgivarens primära förhandlingsskyldighet och skrevs in i lagen för att arbetstagaren skulle ha 

inflytande över arbetsgivarens beslutsprocess.138   

Arbetsgivaren är skyldig att förhandla med berörda arbetstagarorganisationer i så god tid att 

arbetstagarsidan kan ta ett välgrundat beslut och på ett meningsfullt sätt vara med i 

beslutsfattandet.139 

Det är arbetsgivaren som, trots 11 § MBL, har slutbestämmanderätten för de beslut som ska tas. Om 

parterna kommit fram till ett beslut och arbetsgivaren inte följer det kan han få betala skadestånd för 

att han åsidosatt sin förhandlings- och uppskovsskyldighet.140 De tillfällen som arbetsgivarens 

förhandlingsskyldighet gäller är vidsträckta. Enligt propositionen141 framgår att arbetsgivaren bör 

förhandla om: 

 ”… alla frågor i arbetsgivarens verksamhet som har den omfattningen och 

innebörden för arbetstagarna, att man typiskt sett bör räkna med att en 

facklig organisation vill få tillfälle till förhandling.” 

Dock krävs inte förhandling vid upprepade beslut av samma karaktär som följer en inarbetad 

ordning.142 

11 § MBL är tillämplig på beslut angående viktigare förändringar av verksamheten samt 

arbetsförhållanden och anställningsförhållanden för arbetstagare som tillhör kollektivavtalsbärande 

arbetstagarorganisation.143 Viktigare förändringar av verksamheten avser beslut om formerna för 

verksamheten, så som utvidgning, omläggning, överlåtelse eller upplåtelse av rörelsen.144 Vid de fall 

när förändringen endast avser en viss avdelning inom företaget eller enbart en viss kategori av 

arbetstagare innebär det oftast en förändring av arbets- eller anställningsförhållandena för dessa 

arbetstagare och arbetsgivaren är förhandlingsskyldig enligt 11 § 1 st. 2 men. MBL.145  

Om arbetsgivaren har för avsikt att fatta beslut om att utöka eller på annat sätt förändra 

verksamheten ska denne förhandla med kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisationer i både fall 

om inkråmsförvärv och aktieförvärv. Detta är beroende av att det är den juridiska personen 

(arbetsgivaren) som fattar beslut om förvärvet.146 
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4.3.2 Förhandlingsskyldighet för säljaren 

Även arbetsgivaren på säljarsidan måste förhandla enligt 11 § MBL när denne ska sälja delar av 

verksamheten genom inkråmsförsäljning. Detta framgår av lagtexten i och med den tidigare i 4.3.1 

diskuterade skrivelsen om arbetsgivarens beslut om viktigare förändring  i verksamheten eller för 

enskilda arbetstagare och anställningsförhållanden. Avyttring av inkråm innebär att delar av 

verksamheter överlåtes till annan vilket kommer medföra en väsentlig förändring för de anställda 

som arbetar inom den överlåtna delen av verksamheten.147 

Ovan angivna regler är hänförliga till så kallade inkråmsförvärv. När ett företag eller del av 

verksamhet byter ägare på grund av aktieöverlåtelse av antingen alla eller delar av aktierna blir inte 

förhandlingsskyldigheten gällande för säljaren. Detta beror på att 11 § MBL tar sikte på förändringar 

som arbetsgivaren beslutar. Ett aktieförvärv sker mellan aktieägaren och köparen och är inget beslut 

som den juridiska personen (arbetsgivaren) är delaktig i. Detta innebär att aktieägarna till ett bolag 

inte behöver förhandla med arbetstagarorganisationer vid ett beslut  om att sälja delar av eller alla 

aktier.148 

4.4 Att tänka på vid utformningen av köpavtalet 
När förvärvsparterna kommit så långt i diskussionerna om förvärvet att utformningen av köpavtalet 

diskuteras finns det ett antal saker som förvärvaren bör tänka på för att förvärvet ska innehålla de 

värden som denne förväntar sig angående de anställda och deras kunskaper.  

Förvärvaren kan vid förvärvet ha två önskningar angående de anställda i den förvärvade 

verksamheten. Antingen är de anställda en fördel för förvärvaren och därför viktiga resurser att få 

med vid förvärvet. Eller också är de på något sätt skadliga för förvärvaren och därför av intresse att 

utesluta ur förvärvet.149 Den första önskningen är inte särskilt svår att uppfylla ur lagstiftarens 

synpunkt. Ett anställningsavtal går nämligen automatiskt över till förvärvaren inklusive rättigheter 

och skyldigheter som följer av avtalet. Problematiken ligger istället hos förvärvaren att säkerställa att 

den anställde verkligen vill vara en del av de förvärvade tillgångarna. Den anställde kan nämligen 

välja att stanna hos den tidigare arbetsgivaren.150 Den problematiken kommer att diskuteras närmare 

nedan under 6.2.4. Vad gäller förvärvarens önskan att utesluta vissa av det förvärvade bolagets 

anställda blir reglerna om ”vanlig uppsägning” gällande. Det vill säga turordningsreglerna enligt 22 § 

LAS blir tillämpliga.151 Detta diskuteras närmare under 6.6 nedan.  
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4.4.1 Nyckelpersoner och kompetens 

Det sker inget byte av arbetsgivare när ett företagsförvärv sker genom köp av aktier och det uppstår i 

princip inga problem med de anställningsavtal som funnits i verksamheten tidigare. Se vidare om 

detta nedan.152 Det innebär att de avtal som slutits består och de anställda i den sålda verksamheten 

påverkas inte av en sådan transaktion. Möjligheten för förvärvaren att få den kompetens som 

förväntats vid köpet är därigenom större.153  

Vid inkråmsförvärv inträder dock vissa arbetsrättsliga regler som kan påverka förvärvarens 

möjligheter att förvärva den kompetens som önskas i företaget. Reglerna i LAS kom till för att trygga 

de anställda154 vid en verksamhetsövergång enligt 6b § LAS, det vill säga när en verksamhet eller del 

av verksamhet innehållsmässigt förs från en arbetsgivare till en annan.155 För att de arbetsrättsliga 

regler som följer av en överlåtelse enligt 6b § LAS ska bli tillämpliga krävs att förvärvaren ska 

fortsätta bedriva verksamhet av samma slag som tidigare. Annars blir det inte fråga om en övergång 

enligt 6b § LAS.156 I Luleå tingsrätts mål nr. T 2270-10 (201-06-23) gällde huvudmålet en olovlig 

uppsägning som skett av Norrlands Entreprenörsgymnasium i Luleå AB. Diskussion fördes angående 

längden på den uppsagda lärarens (Anders) anställningstid. Norrlands Entreprenörsgymnasium drevs 

vid uppstarten av  Luleå kommun och först efter ett år (höstterminen 2007) togs verksamheten över 

av Norrlands Entreprenörsgymnasium i Luleå AB. Anders menade att en verksamhetsövergång enligt 

6b § LAS skett och anställningstiden skulle därför räknas även för hans anställningstid hos Luleå 

kommun. Tingsrätten resonerade om huruvida verksamheten var av samma slag efter övergången. 

Utredningen visade att samtliga elever och majoriteten av de anställda, låt vara att de formellt 

anställdes på nytt, samt delar av de materiella tillgångarna togs över av bolaget. Enligt tingsrättens 

mening fick det anses stå klart att verksamheten hade bevarat sin identitet efter övergången och 

därmed att en verksamhetsövergång i LAS mening har skett.157 

Som framgått tidigare övergår anställningsavtalen för de anställda automatiskt vid ett inkråmsförvärv 

som involverar den del av verksamheten som de är anställda i.158 Detta sker om inte arbetstagaren 

aktivt avböjer övergång till den nya arbetsgivaren, det vill säga arbetstagaren blir bunden av 

passivitet. Avböjandet ska ske till motparten i anställningsavtalet, den gamla arbetsgivaren 

(överlåtaren).159 Om arbetstagaren avböjt övergång till förvärvaren har dessa två inget avtal och 
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överlåtaren blir istället skyldig att försöka omplacera arbetstagaren i sin kvarvarande verksamhet om 

så är möjligt. Annars sker uppsägning på grund av arbetsbrist men hanteras hos överlåtaren.160  

Förvärvaren kan inte använda ett företagsförvärv som medel att tvinga en arbetstagare att byta 

arbetsgivare. Den allmänna avtalsrättsliga principen om att part i ett avtal inte kan överlåta 

rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet till annan utan att motparten i avtalet har gett sitt 

samtycke är tillämplig.161  

4.4.2 Uppsägning efter företagsförvärv 

Om förvärvaren efter förvärvet vill minska antalet anställda av antingen kostnadsskäl eller för att 

antalet anställda blivit för högt efter förvärvet är det klokt att undersöka alla möjligheter innan 

uppsägning sker.162 Är uppsägning den enda rimliga lösningen efter att alla möjligheter undersökts 

har förvärvaren ett bättre underlag om det uppstår tvister vid uppsägningen. En möjlighet som 

förvärvaren har är att minska de övriga kostnaderna exempelvis genom att ta bort 

cafeteriaverksamhet eller andra nöjen som sponsras av arbetsgivaren. Nackdelen med det är att 

arbetstagarnas arbetsmoral kan sjunka på grund av att incitamenten för att göra ett bra jobb 

försvinner. En annan möjlighet är att undersöka om det skulle vara lönsamt att låta naturen ha sin 

gång, det vill säga att inte ersätta den personal som själva säger upp sig eller går i pension. Det skulle 

innebära en ökad arbetsbörda för de som är kvar i företaget. Risken med ett sådant alternativ är att 

det kan ta allt för lång tid tills önskad effekt är uppnådd. Det är också viktigt att förvärvaren har 

metoder för att se till att nyckelpersoner inte försvinner ur verksamheten. Ett tredje alternativ är 

löneminskning eller förkortad arbetsvecka samt minskad semester- eller sjuklön. Löner och förmåner 

minskar vilket ger en kostnadsbesparing utan att göra sig av med personal. Risken är dock att 

arbetsmoralen påverkas negativt av detta och resulterar i produktivitetsminskning och ökad 

frånvaro. Vissa arbetsgivare arbetar istället med frivilliga avgångsprogram. Detta innebär att 

arbetsgivaren söker arbetstagare som frivilligt vill sluta mot avgångsvederlag och/eller ökade 

avgångsförmåner av annat slag. Det finns dock risker även med detta exempelvis att för många 

arbetstagare hoppar på programmet och däribland även nyckelpersoner. Det innebär istället att 

arbetsgivaren får en ökad kostnad för rekrytering och utbildning av ny personal och en minskad 

effektivitet och produktivitet under en övergångsperiod.163   

Efter att arbetsgivaren övervägt ovanstående möjligheter och avgjort att uppsägning är den mest 

kostnads- och produktionseffektivaste lösningen har denne möjlighet att utesluta arbetstagare ur 
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förvärvet genom uppsägning. Om en arbetstagare förvägras anställning hos förvärvaren ses det som 

avskedande eller uppsägning. Risken är stor att avskedet eller uppsägningen ogiltigförklaras vid ett 

sådant förfarande.164 Om förvärvaren vill säga upp anställda efter förvärvet blir vanliga 

uppsägningsregler tillämpliga.165 Det vill säga arbetsgivaren måste ha sakliga skäl till uppsägningen 

enligt 7 § LAS. Innan direktivet166 var den vanligaste lösningen på övertaligheten hos förvärvaren att 

förvärvsparterna avtalade om att överlåtaren skulle säga upp viss del av personalen på grund av 

arbetsbrist innan förvärvet. I och med den lagändring som skedde efter direktivet försvann den 

möjligheten.167 Vid en övergång enligt 6b § LAS kan övergången i sig nämligen inte vara sakligt skäl 

för uppsägning. Det framgår av 7 § 3 st. LAS.  

Viktigt att tänka på för förvärvaren är att företrädesrätten för de som blivit uppsagda från 

överlåtaren även gäller gentemot förvärvaren vilket framgår av 25 § 2st. LAS.   

4.5 Att tänka på efter förvärvet 
Integration mellan målföretaget och köparen möjliggör ett kunskapsflöde från arbetskraften i 

målföretaget till köparen samt omplacering av tillgångar. En negativ effekt som kan uppstå vid 

integrationen är dock att risken ökar för förlust av både nyckelanställda och chefer. Den kunskap som 

köparen förväntas förvärva kan inte säkerställas vid integrationen. Många av de kunskaper som finns 

i målföretaget innan förvärvet avslutats kan gå förlorade på grund av att anställda söker sig bort från 

målföretaget i ovissheten som ofta uppstår för de anställda vid ett företagsförvärv. Dessutom 

framgår det av flera rapporter att både målföretagets och köparens anställda tappar fokus på den 

dagliga verksamheten i samband med integrationsfasen.168 

En annan aspekt som måste tas i anspråk vid integrationen av målföretaget i förvärvarens 

verksamhet är att en förändring av de produkter som förvärvaren jobbar med kan innebära att 

personal som är nära anknuten till den produkt som försvinner kan välja att sluta på grund av att 

deras kunskap är för produktinriktad för att de ska vilja jobba med en ny produkt. I och med det kan 

också kunder som är nära kopplade till exempelvis en säljare försvinna om denne säger upp sig efter 

förvärvet.169   

4.5.1 Incitamentsprogram för nyckelanställda 

Målbolagets nyckelpersoner kan vara allt ifrån de tidigare ägarna till en nyligen anställd 

medarbetare. Vilka som anses vara nyckelpersoner skiftar beroende på vad förvärvaren har för syfte 
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med förvärvet. De personer som varit viktiga i målbolagets verksamhet behöver inte nödvändigtvis 

vara viktiga i förvärvarens. Därför är besiktningen av målbolagets anställda170 viktig för förvärvaren. 

Dessutom måste förvärvaren ha en klar idé om vilket syfte denne vill uppfylla med förvärvet.  

När förvärvaren besiktigat målbolaget och identifierat de personer som är viktiga att förvärva måste 

det finnas en plan för hur dessa ska förvärvas. Som kommer att framgå nedan under kapitel 6 finns 

det inga alternativ som kan garantera att nyckelpersonerna stannar kvar i företaget. Men det finns 

några alternativ som många förvärvare använder för att öka sina chanser.  

Ett vanligt sätt att säkerställa att nyckelpersoner vill jobba kvar i företaget efter förvärvet är att 

utlova goda möjligheter till avancemang inom den nya organisationen.171 Ett annat alternativ är att 

utlova bra befattningar i den nya organisationen.172 Det är viktigt att sådan information kommer 

nyckelpersonerna till handa i god tid innan förvärvet är genomfört för att minska risken för att 

nyckelanställda söker sig till andra verksamheter eller konkurrenter. Dessutom gäller det för 

förvärvaren att också kunna tillgodose att det denne utlovar också blir möjligt när förvärvet är 

genomfört.173 En annan viktig tillgång som förvärvaren kan använda sig av för att säkerställa att 

nyckelpersoner stannar kvar vid förvärvet är en god och attraktiv arbetsmiljö. Att ha en bra 

personalpolicy som kan locka anställda.174 Nyckelpersoner som innehar kunskap som är av värde för 

förvärvaren kan hållas kvar i företaget genom att en gemenskap skapas mellan den anställda och 

arbetsgivaren. Nyckelanställda innehar ofta kunskap som är möjlig att plocka med sig och erbjuda i 

en annan anställning. Därför är det extra viktigt att förvärvaren skapar en relation till dessa anställda 

som kan leda till att nyckelpersonen inte vill säga upp sig.175 

Att det inte går att äga människor fastställdes redan när slaveriet upphörde vilket leder till att det 

inte heller går att äga sina anställda. En arbetstagare är fri att själv välja vem denne vill arbeta för och 

kan säga upp sig när denne vill även om viss uppsägningstid tillämpas.176 Människor kan hyras men 

inte ägas.177 

En arbetstagares vilja att överlåta ägarskapet av sina kunskaper till förvärvaren måste vara frivillig. 

Det går inte tvinga den anställda till detta.178 För att få den anställda att dela äganderätten av sin 
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kunskap frivilligt kan förvärvaren skapa en känsla av gemensamt ägande mellan den anställda och 

företaget.179 En sådan känsla kan skapas genom exempelvis ett optionsprogram. Det är ett vanligt 

sätt att se till att både nyckelpersoner och övriga anställda har ett intresse av att verksamheten går 

bra. Ett optionsprogram kan dessutom vara en lösning för att se till att målbolagets anställda följer 

med vid förvärvet. De anställda har genom detta samma mål som ägarna och får ta del av 

koncernens värdetillväxt.180 

4.6 Anställdas status som immateriell tillgång 
Anställdas kunskaper är en immateriell tillgång i den bemärkelse som framgår av Redovisningsrådets 

rekommendationer nummer 15 (RR 15) 7 paragrafen. Det vill säga det är en identifierbar, icke-

monetär tillgång utan fysisk substans. Det framgår i kapitel 5.2.1 nedan att företaget måste ha 

kontroll över den immateriella tillgången för att få möjlighet att ta upp den i redovisningen. Att 

företaget kan utöva sådan kontroll över anställda är dock inte troligt eftersom det är svårt att 

begränsa möjligheten för andra att utnyttja tillgången. Det är svårt att kontrollera att de anställda 

kommer stanna kvar i företaget.181  

De anställda är relativt fria i en verksamhet att välja om de vill dela med sig av sina kunskaper eller 

inte. Det är därför svårt att värdera dessa som tillgångar. Det är i och för sig möjligt att göra 

beräkningar på i vilken utsträckning förvärvaren skulle kunna dra nytta av en viss anställd från 

förvärvsögonblicket fram till den anställdas pension. Säkerheten i det är dock liten eftersom den 

anställda själv kan välja att säga upp sig under den perioden. Detta talar ytterligare för att 

förvärvaren inte kan utöva sådan kontroll över den anställda som tillgång att denne kan tas upp i 

företagets redovisning.182   

Anställdas kunskaper (know how) kan dock i vissa fall anses vara en sådan immateriell tillgång som 

får tas upp i redovisningen. Ett krav är dock att det finns legala rättigheter till kunskapen som gör att 

andra hindras från att utnyttja den och dra ekonomiska fördelar av den.183 Samma sak gäller 

angående kunskaper om teknik eller marknader. För sådana kunskaper krävs det att det finns 

copyrights eller lagstadgad tystnadsplikt för anställda.184 
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5 Kunder 

5.1 Inledning 
Alla företag har en kundstock som varierar i storlek beroende på vilken typ av tjänst eller vara som 

verksamheten tillhandahåller. Parterna i ett företagsförvärv måste ta hänsyn till hur denna tillgång 

påverkas av att företaget överlåts i nytt ägande och köparen måste bestämma i vilken utsträckning 

denne vill ta hänsyn till kundernas åsikter angående verksamheten. Beroende på anledningen till 

förvärvet kommer denna bedömning falla ut olika. Dock är det lämpligt att i denna uppsats ta upp de 

anledningar som finns för att en avvägning ur kundernas perspektiv ska ha stor vikt i 

förvärvsprocessen.  

5.2 Förvärvarens förväntningar vid företagsförvärv 
Det är vanligt att förvärvaren ändrar sina förväntningar på kundstockens agerande under köpets 

gång. Innan och i startskedet av ett förvärv förväntar sig förvärvaren oftast att kunderna ska ändra 

sitt köpbeteende från att handla med målbolaget till att handla med köparen efter förvärvet. 

Undersökningar har dock visat att förvärvarens fokus vid tidpunkten för integrering istället har 

ändrats till att i största mån försöka minimera störningarna i kundrelationerna vid förvärvstillfället. 

Förvärvarens intentioner förändras i takt med att kundernas agerande i processen blir tydligare. 

Reaktioner från kunderna är viktiga influenser för förvärvaren på grund av att en relations 

upphörande kan vara till stor skada för förvärvaren. Det framgår dock att kundernas initialt negativa 

syn på förvärvaren förändras i takt med att förvärvaren anpassar sig efter deras behov. I och med 

detta påverkas oftast inte köpmönstret i någon nämnvärd omfattning efter förvärvet.185  

Förvärvarens behov av att anpassa sina intentioner efter kundernas behov är ett led av att 

förvärvaren och kunderna i många fall står i ett asymmetriskt förhållande till varandra vad gäller 

makten att påverka sin situation. Förvärvaren har få och små möjligheter att säkerställa en 

förflyttning av målbolagets kunder från målbolaget till köparen. Kunderna har dock själva stor makt 

att förändra sitt beteende genom att exempelvis byta leverantör.186  

Det är inte möjligt att säga att en leverantör äger sina kunder. Företaget måste investera i sina 

kunder på samma sätt som de gör i sina anställda för att kunna ha en ömsesidig relation som båda 

parter vinner på.187 Kundernas påverkan på företaget lämnar ”märken” i redovisning på grund av att 

det är dessa som betalar företagets skulder genom att köpa dess tjänster eller produkter och betala 
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ett pris för detta. Kunderna är en viktig del av företagets värde. Trots detta är kundstocken i många 

företag den minst underhållna tillgången.188   

Förvärvarens vilja att anpassa sig efter kunderna är helt beroende av vilken avsikt som fanns när det 

från första början blev aktuellt att förvärva det aktuella målbolaget. Om anledningen till förvärvet var 

att nå en, eller flera, särskilda kunder ökar förvärvarens vilja att anpassa sig efter deras behov. Det 

finns tre stora kategorier av kunder som kan vara av intresse för förvärvaren. Dessa är köparens egna 

kunder, målbolagets kunder, en viss marknad eller position på en viss marknad.  

De två första kategorierna av kunder syftar till en specificerad kundkrets medan den sista syftar till en 

oidentifierad grupp av gamla och nya kunder. En viss position på marknaden kan syfta till en 

förändring i förhållandet till konkurrenter eller en förflyttning från periferin in mot mitten av 

marknaden. Detta kan ske antingen genom att köparen blir en större aktör eller att densamme 

etableras på en större, eller fler, geografiska marknader. För att nå nya marknader är förvärvaren 

dock beroende av att kunderna beter sig så som köparen förväntar sig.189  

Förvärvarens förväntningar på kundernas reaktioner kan ha stor påverkan på förvärvet eftersom 

denne agerar på ett sätt som med störst sannolikhet ska säkerställa att kunderna följer med vid 

förvärvet.190 

5.2.1 Värdering av kundregister 

Vid ett företagsförvärv uppgår kostnaden för målbolaget oftast till summor långt över det värde som 

framgår i balansräkningen. Detta beror på att målbolaget innehåller värden som ligger utanför den 

rent ekonomiska beräkningsmodellen.191 Målföretaget värderas inte enbart utifrån det sanna 

marknadsvärdet på bolaget utan även andra intressen inverkar på värderingen. Dessutom har de 

särskilda synergieffekter som beräknas uppstå vid en sammanslagning av just köparen och 

målbolaget ett värde som tas in i beräkningen.192  

De värden som inte tas upp i balansräkningen så som en existerande kundbas eller varumärken 

måste också värderas. Dessa värden är dock svåra att kontrollera för köparen. Det faktum att 

målföretaget har en kundbas är inte en garanti för att kunderna kommer fortsätta handla av köparen 

efter förvärvet. Värderingen blir beroende av tillgångar som köparen inte kan kontrollera. Dessutom 

är oftast dessa tillgångar också anledningen till varför köparen är intresserad av målföretaget. 
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Kassaflödesanalyser visar oftast på att kunderna kommer att fortsätta i samma eller ökande köptakt. 

Det är dock oklart om det är möjligt att göra en sådan bedömning vid ett företagsförvärv.193  

RR15 är den svenska regleringen av hur immateriella tillgångar ska redovisas i balansräkningen. 

Rekommendationens syfte är att tydliggöra vilka kriterier en tillgång måste uppfylla för att få tas upp 

i ett företags redovisning, samt att belysa hur en värdering av immateriella tillgångar ska ske. En 

immateriell tillgång är en identifierbar, icke-monetär tillgång utan fysisk substans.194 Kundregister, 

kundlojalitet och kundrelationer uppfyller dessa kriterier enligt RR 15:8. Trots detta får kundregister 

inte tas upp som en tillgång i redovisningen. Detta framgår av RR 15:9. Kraven omfattar kontroll av 

tillgången samt att ett framtida ekonomiskt värde ska tillföras företaget. Kundrelationer av olika slag 

är inte en tillgång som företaget kontrollerar i den utsträckning som krävs.195 Att företaget har 

kontroll över tillgången innebär att det går att säkerställa att tillgångens ekonomiska fördelar kan 

tillgodoräknas företaget vilket oftast sker genom att företaget besitter en legal rättighet som kan 

göras gällande i domstol. Därutöver krävs att möjligheten för andra aktörer att utnyttja tillgången 

begränsas för att ett företag ska anses ha kontroll över en tillgång. Det framgår av RR 15:13. När som 

helst kan en kundrelation av stort värde upphöra beroende på faktorer utanför företagets kontroll. 

Att företaget skulle ha någon legal rättighet till kundstocken är föga troligt. Detta medför att 

kundrelationer inte är en immateriell tillgång som kan upptas i redovisningen eller värdesättas enligt 

RR:s rekommendationer. Problem uppstår därför när ett företag överlåts och sådana immateriella 

tillgångar måste värdesättas.196 

5.2.2 Marknadsfördelar 

Empiriska studier gjorda av stora namn inom företagsförvärvens värld197 visar att marknadsfördelar 

är en stor anledning till att ett företag bestämmer sig för att förvärva ett annat företag.198 Den som 

bäst förstår kunderna och kundernas värdeskapande processer är den som har möjlighet att utveckla 

sin konkurrenskraft. Det gäller inte bara att skapa ett värde för kunden. Det ska dessutom ske till rätt 

pris och kunderna ska vilja ha en långsiktig och stark relation som ger bra resultat till båda 

parterna.199 Företagsförvärv är ett snabbt sätt att få möjligheten att skapa kontakter med nya kunder 

i form av målbolagets redan etablerade kontakter. Marknaden utgörs av kunderna. Motiven kan vara 

av olika slag. Antingen vill köparen utöka sina marknadsandelar inom den befintliga marknaden eller 

så är syftet med förvärvet att nå nya geografiska marknader. Dessa två motiv är beroende av 
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kundernas agerande på marknaden. För att förvärvet ska ge den effekt som köparen förväntar sig 

krävs det att dessa kunder är kontrollerbara och möjliga att överföra till nya bolag. Minimumnivån på 

den kontroll som köparen behöver få om målbolagets kunder är att dessa, efter förvärvet, 

åtminstone köper samma produkter i samma takt som innan förvärvet.200  

I många fall delas syftet med förvärvet mellan att nå nya kunder med gamla produkter, eller gamla 

kunder med nya produkter, med att uppnå en starkare position på marknaden. Att nå en starkare 

position på marknaden kan uppnås antingen genom att köparen och målbolaget integrerat stärker 

positionen eller genom att målbolagets starkare position på marknaden utnyttjas av köparen.201 

5.2.3 Naturliga förändringar i kundrelationer 

När kundrelationerna utvärderas bör förvärvaren ta hänsyn till kundens historik, nuvarande avtal 

samt vilka framtida intjäningsmöjligheter förvärvaren har från kunden.202 Kundrelationerna är oftast 

långvariga när det gäller företag som säljer sina varor eller tjänster till juridiska personer. I vissa fall 

kan till och med en kund utgöra en större del av hela omsättningen. Livslängden på dessa relationer 

blir allt viktigare att ta hänsyn till vid ett företagsförvärv. De kalkyleringar som köparen gjort för att 

mäta vilka marknadsfördelar ett förvärv av målföretaget skulle ge är bara meningsfulla om kunderna 

fortsätter köpa från företaget även efter förvärvet. Homburg och Bucerius (2005) utförde en studie 

som visade att marknadssidan av målbolaget hade större påverkan på förvärvarens finansiella 

prestation efter förvärvet än eventuella kostnadsbesparingar.203 En förändring i förvärvarens intäkter 

har alltså större påverkan på de finansiella prestationerna efter förvärvet än kostnadsförändringar. 

Det blir i vissa fall viktigare att skapa kundvärde än att lägga fokus på kostnadssynergier. Köparen 

måste skapa ett högre värde för kunderna än det som fanns innan förvärvet eller som de skulle 

kunna uppnå genom att vända sig till konkurrerande verksamhet. 204  

Kundrelationer förändras över tiden. Oftast är dessa förändringar marginella och beror på att 

parterna utvecklas, men ibland upplöses de helt. En av anledningarna till detta är i många fall just på 

grund av att det sker ett företagsförvärv. I vissa fall har förlusterna av kunder uppgått till upp emot 

50 % av den förväntade kundbasen. 205  

5.3 Andra syften kopplade till kunder än målbolagets kundstock 
Jag finner det nödvändigt att kort framföra att förvärvet inte alltid syftar till att nå nya kunder. I vissa 

fall sker företagsförvärv för att skapa en starkare relation till de befintliga kunderna antingen genom 
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att komplettera det befintliga utbudet med hjälp av att sälja nya produkter, de som tillverkas i 

målbolagets verksamhet, eller genom att möta kunderna på nya geografiska marknader, de 

geografiska marknader som målbolaget redan etablerat sig på. När en förvärvare syftar till att 

förstärka befintliga relationer har en förändring i beteendet ofta upplevts hos förvärvarens kunder. I 

vissa fall motiveras förvärvet av en förväntad förändring hos köparens befintliga kunder.206 

På samma sätt som när förvärvaren vill stärka sina relationer med befintliga kunder kan denne 

istället vilja nå nya kundkretsar på sin nuvarande marknad, eller på nya områden. Förvärvaren kan ha 

som syfte med förvärvet att få möjlighet att antingen sälja sina produkter till målbolagets kunder 

samtidigt som även målbolagets tidigare produkter också erbjuds eller också vill förvärvaren ersätta 

målbolagets produkter med sina egna.207 

5.4 Att locka kundkapitalet 
För att ha möjlighet att locka målbolagets kundkapital att flytta över sin handel till förvärvaren efter 

förvärvet finns det ett antal aktiviteter som förvärvaren kan använda sig av. Knepen som kommer tas 

upp nedan används ofta i ett bolag som vill öka värdet av sitt redan befintliga kundkapital. Jag anser 

dock att det finns anledning att ta upp dem även i syfte att säkerställa ett framtida värde för en 

förvärvare.  

Den första aktiviteten som kan locka en eller flera kunder i målbolaget att följa med vid förvärvet är 

att utveckla nya innovativa varor eller tjänster tillsammans med kunden. Detta skapar ett band med 

förvärvaren som dessutom ger kunden ett incitament att värna om förvärvarens resultat. Ett 

exempel på det är aluminiumtillverkaren Alcoa som tillsammans med biltillverkaren Audi utvecklade 

en ny typ av aluminiumram som kunde användas vid tillverkning av bilar.208 Kunden vinner på detta 

genom att denne blir först på marknaden med den nya tekniken och tillverkaren kan få en mer 

produktiv utgång av investeringen som gjorts med vetskapen om att en kund redan finns.209 

Ett alternativ är att försöka ge makt till kunderna att själva vara en del av verksamheten genom 

tillgång till ett öppnare nätverk där exempelvis order kan läggas, lagerstatus kan kontrolleras och 

leveransstatus kan följas. Detta ger kunden möjlighet att komma åt mer information själva. 

Biltillverkaren Lotus har skapat ett nätverk där tidigare och framtida kunder kan komma åt Lotus 

egna tekniska support. Kunderna kan där få hjälp från både Lotus själva och andra kunder som 
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upplevt ett problem tidigare och fått en lösning. Detta leder till snabbare service till kunderna, nya 

idéer och lösningar som Lotus kan ta tillvara samt en känsla av ”kamratskap” mellan kunderna.210  

Marknaden utvecklas mot att varje kund söker produkter som är specialtillverkade. Vissa 

tillverkare/tjänsteföretag har möjligheten att göra detta redan genom den produkt/tjänst som 

erbjuds. Är varan/tjänsten av en mer kommersiell karaktär som ska finnas i stora volymer blir det 

svårare för tillverkaren att tillgodose kundernas behov. Ett sätt att hålla kunder i sådana 

verksamheter nöjda är att utveckla möjligheter för kunden att göra små detaljer personliga. Ett 

exempel på detta är vissa produkter i teknikbranschen, där exempelvis skal på telefonerna eller val 

av appar211 är funktioner där användaren kan göra sin vara unik.212  

För att kunna ge kunden den service som den vill med så kort varsel och så låga kostnader som 

möjligt är det en fördel att lära sig kundens behov samtidigt som kunden lär sig om 

tillverkarens/tjänsteföretagets kapacitet. Ju mer information parterna har om varandra desto lättare 

är det att anpassa lösningar efter den specifika kunden. Dessutom blir det mer kostsamt att byta 

leverantör av varan/tjänsten i fråga på grund av de ansträngningar som kunden investerat i att skapa 

en bra relation till tillverkaren/tjänsteföretaget.213      

5.5 Kundrelationer som motiv för företagsförvärv 
Det finns tre olika drivkrafter bakom ett beslut om företagsförvärv som grundas på kundrelationer, 

dessa är kundaktivitet, förväntad kundaktivitet eller förväntningar om kunders oförändrade 

beteende.214 

När BT industrier förvärvade Cesab (år 1999-2000) antog BT:s ledning att många av deras kunder ville 

göra alla sina affärer på samma ställe. BT antog att de skulle förlora dessa kunder om de inte klarade 

av att leverera även till kundens verksamheter utanför deras dåvarande geografiska marknad. I det 

fallet hade kunderna inte visat något direkt intresse för en sådan lösning men BT hade under en tid 

tillbaka förlorat kunder och antog att det kunde förklaras med att BT brast i leveranskapaciteten.215 

Det finns flera andra kundaktiviteter som kan påverka förvärvaren på ett sådant sätt att ett 

företagsförvärv blir aktuellt. Bland annat kan kunders tillväxt aktualisera företagsförvärv. Om 

kundernas verksamhet växer kan det bli aktuellt även för deras leverantörer att växa för att kunna 
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möta efterfrågan.216 Andra förvärv beror istället på en förväntad kundaktivitet som förvärvaren vill 

bemöta redan innan kunderna hunnit ändra sitt beteende. I vissa fall handlar det om ett antagande 

att köparens kunder i framtiden kommer vilja ersätta dennes produkter med målföretagets och 

köparen undviker en framtida förlust genom att förvärva den potentiella konkurrenten innan detta 

blivit ett problem.217  

Den sista drivkraften för ett förvärv baserat på kundbeteende är köparens förväntan på att kunderna 

inte ska ändra sitt beteende utan fortsätta i samma köpbeteende som tidigare. Denna drivkraft är 

störst när köparen syftar till att uppnå ett nytt mål, exempelvis när Toyota förvärvade BT och på så 

sätt kom närmare sitt mål att vara världsledande inom truckbranschen. Toyota och BT sålde båda 

truckar men till olika användare, så om företagens kunder fortsatte i samma köpmönster skulle målet 

vara uppnått.218 

5.6 Kundernas reaktioner på företagsförvärv 
Kundernas reaktioner på ett stundande företagsförvärv kan antingen drivas av förvärvsparternas 

aktivitet, det vill säga de beslut som fattas, eller vara sammankopplade med parterna i förvärvet. 

Inom dessa två grupper kan olika drivkrafter vara anledning till kundernas reaktioner. 

5.6.1 Kunders reaktion på förvärvet som sådant 

De empiriska fakta som finns visar att kundernas reaktioner på förvärvet som sådant kan ha tre 

anledningar. Att kunderna inte ser fördelarna med förvärvet, osäkerhet eller turbulens.219 

I de fall köparen och målbolaget, eller säljaren, tidigt i förvärvsprocessen visade sina intentioner med 

förvärvet och dessutom gav ytterligare information till kunderna, fann kunderna oftast ingen 

anledning att söka efter alternativa leverantörer. Att lämna information till kunderna i ett tidigt 

stadium innebar i många fall att kunderna kunde se den omedelbara fördelen med förvärvet 

exempelvis genom möjligheten att nå nya produkter.220 

Osäkerhet är en anledning till att kunderna inte agerar som köparen planerat. Osäkerhet visar sig 

oftast i att kunderna tror att någonting kommer att hända som följd av förvärvet men inte vad det 

kommer få för utgång. Denna osäkerhet leder till spekulationer och i vissa fall ser kunderna sig om 

efter alternativa handlingsplaner.221 
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Turbulens är en drivkraft som kopplas till förväntad förändring och instabilitet. När Toyota förvärvade 

BT uppstod turbulens. Vid förvärvstidpunkten arbetade BT med att integrera ett tidigare förvärv 

(Cesab) och BT:s kunder förväntade sig en direkt förändring till Toyota i samband med Toyotas 

förvärv. BT fortsatte trots förvärvet att lansera BT-märkta Cesabtruckar vilket skapade förvirring och 

turbulens bland BT:s kunder.222 

5.6.2 Kundernas reaktion på de förvärvande parterna 

Målbolagets eller köparens kunder kan grunda sina reaktioner även på vilka parterna i förvärvet är. 

Dessa reaktioner kan bero på fyra drivkrafter, omöjliga relationer, möjliggjorda relationer, rykte och 

tidigare erfarenhet.223 

Omöjliga relationer uppstår när den ena parten i förvärvet anses vara en konkurrent till någon av de 

kunder som påverkas av förvärvet. När en så kallad omöjlig relation uppstår löser kunden oftast upp 

den tidigare relationen som denne haft med en av parterna i förvärvet. Detta för att en fortsatt 

köprelation med parten skulle innebära vinst för en konkurrent. En omöjlig relation uppstod när 

Toyota förvärvade BT. BT:s största konkurrent (Atlet) var återförsäljare för Toyota innan förvärvet. 

När förvärvet gjordes löste Atlet upp samarbetet och Toyota var tvungna att leta efter en ny 

återförsäljare i Sverige. På sikt förlorade också Toyota slutkunder eftersom många av dessa följde 

med Atlet när dessa började sälja andra truckar.224 

Ett företagsförvärv kan också möjliggöra relationer. När ett företag förvärvas förflyttas ägandet från 

en part till en annan. Om det tidigare ägandet inneburit restriktioner för målföretaget att sälja till alla 

potentiella kunder kan det nya ägandet bryta detta. När BT förvärvades av Toyota skedde just detta. 

Tidigare hade BT ägts av en av Sveriges dominerande matdetaljister vilket förhindrade BT att rikta sig 

till de andra matdetaljisterna. Efter förvärvet fanns inte denna restriktion kvar och nya relationer 

möjliggjordes för BT.225 

Förvärvsparternas rykte kan också vara en drivkraft när det kommer till kundernas reaktioner på 

förvärvet. Ett gott rykte kan färga kundernas uppfattning om förvärvet. Om en av parterna har ett 

gott rykte läggs oftast tonvikten på dennes deltagande i förvärvsprocessen. Dock visade det sig i 

förvärvet mellan Toyota och BT att några direkta reaktioner inte skedde från kundernas sida. Ett 

dåligt rykte för en av parterna kan dock vara negativt för förvärvets framgång. Om kunderna misstror 

målbolagets verksamhet kan detta slå fel även hos köparen. Samma sak kan ske om målbolagets 
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kunder misstror köparen och dessa därför säger upp relationen till målbolaget på grund av 

förvärvet.226 

Oftast anses köparens rykte kunna påverka kundernas reaktioner i större utsträckning än 

målbolagets rykte. Ett gott rykte för köparen smittar av sig på målbolaget medan ett dåligt rykte för 

målbolaget oftast bara påverkar målbolaget själv.227 

Tidigare erfarenheter är den sistnämnda drivkraften som kan påverka kundernas reaktioner på ett 

företagsförvärv. Om målbolaget tidigare förvärvats av ett annat bolag och detta förvärv lett till dåliga 

resultat har ofta kunderna en negativ inställning till ett nytt förvärv och en ny ägare. På samma sätt 

kan en tidigare bra upplevelse vara till hjälp för köparen gällande kundernas reaktioner på 

förvärvet.228 

5.6.3 Nivån på kundernas reaktioner 

Vid flera av de förvärv som tidigare tagits upp som exempel har kunderna vittnat om att 

omständigheterna vid förvärvet är avgörande för deras reaktioner. Så länge inga förändringar 

påbörjades efter förvärvet eller så länge förändringarna inte ansågs vara till fördel för kunderna 

ansågs inga reaktioner vara nödvändiga. Samtidigt var de förvärvande parternas solvens och 

trovärdighet viktiga i beslutet huruvida åtgärder skulle vidtas bland kunderna i och med förvärvet.229 

Vissa företagsförvärv leder inte till att kunderna vidtar några åtgärder men reaktioner sker ändå. 

Detta är fallet när kunderna misstänker att förvärvet kan leda till en viss händelse och åtgärder vidtas 

som gör det möjligt för kunden att reagera när de väl vet utgången av förvärvet och hur det kommer 

påverka kunden. Detta blir särskilt fallet när utländska företag är köpare. Kunderna vidtar ofta 

åtgärder om förvärvet skulle innebära en förflyttning av målbolaget och tidigare relationer mellan 

kunden och målbolaget kan komma att förändras.230 

Ofta tappar förvärvsparternas anställda fokus på det dagliga arbetet i samband med att förvärvet 

fullbordas. Företagens framtid är oviss och de anställda får svårt att koncentrera sig på det arbete 

som de förväntas utföra. Det här påverkar kunderna i stor utsträckning eftersom uppmärksamheten 

från förvärvsparternas anställda minskar. Det kan också leda till att de förväntade reaktionerna från 
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kunderna uteblir. Kunderna kan också välja att bida sin tid i väntan på att få mer information om den 

nya ägarstrukturen och därigenom blir de förväntade reaktionerna inte uppfyllda.231 

Statistiken visar att nya relationer sällan knyts i direkt anslutning till förvärvet medan det är vanligare 

att gamla relationer avslutas på grund av att omöjliga relationer skapas och kunden i fråga inte längre 

finner det möjligt att handla med den tidigare säljaren.232 

5.7 Integrationens påverkan på kundrelationerna 
I många av de studier som Christina Öberg gjort angående varför ett företagsförvärv inte ger den 

önskade effekt som förvärvaren förväntar sig framgår att problemen uppstår i integrationsfasen233.234 

Detta är ett resultat som förstärks av bland annat Sevenius.235 Det framgår att det sällan är 

ägarskiftet som är problemet utan det faktum att köparen inte har vidtagit korrekta åtgärder för att 

integrera målföretaget i köparens verksamhet och dess strategier.236  

5.7.1 Integrationstyper 

Vid förvärvets slutskede har köparen möjlighet att slutgiltigt bestämma vilken grad av integration 

som kommer att gynna parterna bäst. Denna strategi bör vara uttänkt redan i början av förvärvet för 

att på bästa sätt arbeta för att målen ska nås under förvärvet. Vad gäller påverkan på parternas 

kunder varierar denna beroende på integrationstypen som används vid integrationstillfället. Det 

finns tre alternativ där de två första inte innebär en full integration utan förvärvet liknar mer ett 

samarbete för utomstående parter. Dessa kallas icke-integration och korsförsäljning. Den 

förstnämnda innebär att inga förändringar sker i kundrelationerna. Båda parterna fortsätter existera 

som innan men med en ny ägarkonstruktion. Icke-integration diskuteras inte vidare i den här 

uppsatsen. Korsförsäljning innebär att parterna vill uppnå försäljningssynergier och utgår från 

kundernas behov av en bredare produktkatalog. För kunderna kan denna integrationstyp innebära 

vissa förändringar i relationerna men målet är att stärka redan befintliga relationer.  

Den sista typen kallas produktersättning och innebär en större förändring för kundrelationerna. Om 

förvärvet inte drivits av kundpreferenser eller behov ger denna typ av köp sannolikt störningar i 

kundrelationerna. Resurserna omplaceras och marginella förändringar i kundrelationerna är 

oundvikliga oavsett hur noga köparen försökt förbereda alla inblandade parter på förvärvet.237 Att 

integreringen innebär radikala förändringar för målbolagets kunder är uppenbart. Om 
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produktersättning sker kommer målbolaget absorberas av köparen och upphör att existera som en 

egen part. Dennes kunder måste skapa nya relationer med köparen eller en annan leverantör 

istället.238 Korsförsäljning och produktersättning är de två integrationstyper som är av intresse för 

uppsatsens frågeställning. 

5.7.2 Integration ur kundens perspektiv 

Enligt ovan framgår det att det finns tre olika integrationsstrategier. Dessa är icke-integration, 

korsförsäljning och produktersättning. 

Vid integration enligt någon av dessa strategier kan kunder reagera på en rad olika sätt som är svåra 

för förvärvaren att förutse. I vissa fall fortsatte kunderna konsumera på samma sätt som innan och i 

andra fall började kunderna konsumera även från den nya parten i förvärvet. Det finns också 

situationer där kunden istället söker efter helt nya alternativ och säger upp den gamla relationen. 

Integrationstillfället kan också innebära att kunden kräver förändringar hos den nuvarande 

relationsparten. Kunder som reagerar på ett särskilt sätt i integrationsfasen gör det oftast på grund 

av något som sker vid integrationsfasen och inte på grund av parterna. Om kunden har problem med 

någon av förvärvsparterna har det redan blivit uppklarat vid förvärvstidpunkten.239  

Undersökningar har visat att kunderna följer parternas intentioner med större intresse och 

noggrannhet vid integrationen än vad de gjorde under tiden fram till förvärvet. Detta innebär dock 

inte att de agerar på det sätt som förvärvaren skulle önska utan endast att deras agerande bygger på 

de intentioner som förvärvaren har vid integrationen av målbolaget. Under tiden för förvärvet 

berodde en stor del av kundernas agerande på osäkerhet och förvirring. Den typen av agerande är 

inte lika utbrett vid integrationen.240 

När det gäller korsförsäljning, det vill säga att förvärvaren vill nå även målbolagets kunder med sina 

produkter eller erbjuda sina befintliga kunder nya produkter, agerar kunderna utifrån om de anser 

att korsförsäljningen är till nytta för dem eller inte. Fördelarna med korsförsäljning enligt Christina 

Öberg är att kunderna inte tvingas att ta del av de nya produkterna. Det gamla alternativet finns 

fortfarande kvar.241 Vid produktersättning, när målbolagets produkter helt försvinner från 

marknaden efter integration, har kunderna inget val angående om de vill välja förvärvarens nya 

produkter eller att fortsätta handla med målbolagets gamla. Detta innebär dock inte att kunderna 
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måste handla med förvärvaren efter integrationen. I värsta fall avslutar kunden sin relation med 

målbolaget om alternativet som förvärvaren erbjuder inte är vad kunden vill ha.242  
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6 Anställda, know how och kunder i företagsförvärv (ANALYS) 

6.1 Inledning 
Vid företagsförvärv påverkas i de allra flesta fall fler än enbart den som fattar beslut om förvärvet. 

Båda parternas anställda hamnar i en situation som de inte har kontroll över. Efter ett 

företagsförvärv är förvärvaren arbetsgivare till målbolagets tidigare anställda. Samtidigt sker 

förändringar i förvärvarens verksamhet som påverkar dennes tidigare anställda i olika hög grad. 

Företagens kunder påverkas också av förvärvsprocessen, vissa mer än andra. Företagsförvärv innebär 

alltid en viss del av förvirring och oreda i ett företag. I det här kapitlet kommer jag diskutera 

förvärvarens möjligheter att säkerställa att de anställda och kunder som denne vill förvärva verkligen 

följer med vid förvärvet. Jag diskuterar i kapitel 6.2 vilka åtgärder förvärvaren bör vidta för att de 

anställda, både nya och gamla, ska vara nöjda efter förvärvet samt vilka för- och nackdelar dessa 

möjligheter är behäftade med. Syftet med analyskapitlet nedan är dessutom att framföra mina 

tankar om köparens möjligheter att överta kundstocken från målbolaget vid ett förvärv. I kapitel 6.3 

nedan kommer jag bland annat jämföra möjligheterna för köparen att förvärva kundstocken. Frågan 

om vad förvärvaren kan sätta för tillit till eventuella garantier som säljaren lämnat angående 

anställda och kunder utreds i kapitel 6.4. 

Om förvärvaren haft ett uttalat syfte med förvärvet exempelvis genom att erhålla särskilt utvalda 

anställda eller kunder uppkommer frågan om det är möjligt att häva ett köp enligt köprättsliga regler 

på grund av att de anställda eller kunderna inte uppfyller de kriterier som förvärvaren satt upp. Detta 

kommer utredas i kapitel 6.5 nedan. Vilka möjligheter förvärvaren har att utesluta en eller flera 

anställda ur förvärvet diskuteras slutligen i kapitel 6.6.  

6.2 Köparens möjligheter att säkerställa anställda och know how 
För en bättre förståelse av den följande analysen börjar jag med att redogöra för vad som åsyftas 

med att en förvärvare vill säkerställa att vissa anställda eller viss know how följer med vid köpet. Till 

största delen är dessa två tillgångar egentligen en och samma. Kunskap kan inte ägas av ett företag. 

Den person som besitter kunskapen är den som också kan styra över den. För att förvärvaren ska 

kunna tillskansa sig kunskap eller know how måste arbetstagaren som besitter kunskapen vara villig 

att arbeta för den nya ägaren.243 Vissa anställda kan dock vara värdefulla på grund av andra 

anledningar än kunskaper. Know how är i de situationerna inte anledningen till att den anställda är 

av värde. Det kan handla om personer som har bra relationer till målbolagets övriga anställda och 

därför kan vara till nytta för förvärvaren genom att osäkerheten bland de anställda minskar under 
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och efter förvärvets gång. En del i den besiktning som görs av målbolaget måste vara inriktad på att 

undersöka var dessa personer av värde finns.  

6.2.1 Skillnader mellan inkråms- och aktieförvärv 

Under kapitel 2.4 ovan framkommer det att förvärvarens möjligheter att förvärva målbolagets 

anställda är olika beroende på om det är ett inkråmsförvärv som skett eller om köpet sker genom 

aktieförvärv. Den största anledningen till dessa skillnader är att den juridiska personen (målbolaget) 

påverkas olika i de två fallen. Det är viktigt för en arbetstagare att få välja sin arbetsgivare. 6b § LAS 

stadgar att en arbetstagare har rätt att motsäga sig ett byte av arbetsgivare vid  

verksamhetsövergång244. Denna reglering är endast tillämplig vid förvärv som sker genom köp av 

inkråm på grund av att det endast är vid dessa tillfällen som ett byte  av arbetsgivare sker. Vid 

aktieförvärv bibehålls den juridiska personen intakt och endast ett byte av ägare sker genom 

förvärvet. Detta medför att de anställda fortfarande är anställda av samma arbetsgivare (målbolagets 

juridiska person). Med detta menar jag inte att ett aktieförvärv sker obemärkt för de anställda. I 

många situationer sker förändringar i verksamheten som beror på att bolaget fått en ny ägare. De 

anställda kan dock inte välja att stanna kvar hos den förre ägaren eftersom denne efter överlåtelsen 

inte längre har kvar verksamheten där den anställde haft arbete. Något anställningsavtal med den 

tidigare ägaren finns inte längre. Vid inkråmsförvärv flyttas enbart bolagets tillgångar och skulder 

från överlåtaren till förvärvaren. Målbolagets ”verksamhet” finns dock kvar. Arbetstagaren kan 

således enligt 6b § LAS välja om denne vill följa med vid förvärvet och arbeta för förvärvaren eller om 

denne vill stanna kvar i anställning hos överlåtaren. Med detta är inte sagt att överlåtaren har någon 

verksamhet där denne kan låta den anställde utföra arbete. Uppsägning sker i sådana fall på grund av 

arbetsbrist hos överlåtaren. 

Fråga är om en förvärvare kan vara säker på att de anställda följer med vid ett aktieförvärv på grund 

av ovanstående resonemang om att de anställda inte får en ny arbetsgivare. Det verkar onekligen 

inte så. Alla avtal kan innehålla en så kallad ”change of control clause”245 som innebär att ett avtal 

upphör att gälla om det förekommer ett ägarskifte. Den vanligaste användningen av sådana klausuler 

är vid exempelvis nyttjanderätter av patent där patentägaren vill ha kontroll över utdelade 

nyttjanderätter. Det är dock inte omöjligt att en sådan klausul finns i ett anställningsavtal. Har den 

anställde eller den tidigare ägaren haft anledning att begränsa anställningen till att endast vara 

gällande gentemot den ägaren kan en sådan klausul vara en bra försäkring för den anställde om att 

denne inte kommer tvingas arbeta för någon annan. Det kan gälla exempelvis om en person anställs 
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för att lösa ett problem som ägaren har och personen i fråga inte är intresserad av att fortsätta 

arbeta i företaget efter ett ägarskifte.   

6.2.2 Huvudregeln vid övergång av  verksamhet 

Som framgått tidigare246 är huvudregeln vid inkråmsförvärv att de rättigheter och skyldigheter som 

arbetstagaren har i enlighet med anställningsavtalet vid tidpunkten för förvärvet ska övergå till att 

gälla gentemot förvärvaren. Med detta menas att förvärvaren automatiskt träder in i arbetsgivarens 

ställe. Det vill säga samma möjligheter och restriktioner som överlåtaren hade gäller också för 

förvärvaren angående rätten att utöva arbetsledning och att ändra arbetsvillkoren. Förvärvaren kan 

följaktligen inte ge den anställda en annan anställning än den som arbetstagaren haft hos överlåtaren 

om det inte finns skälig grund för detta. Verksamhetsövergång är inte att anse som skälig grund. 

Något som framkommer av 7 § 3 st. LAS247. Har förvärvaren ingen möjlighet att erbjuda arbetstagare 

samma arbete som denne haft tidigare är arbetsbrist skälig grund vilket innebär att omplacering är 

möjlig enligt 7 § LAS. En omplacering får dock inte ske om det leder till att en annan arbetstagare 

måste friställas. 

Huvudregeln för aktieförvärv är att de anställda automatiskt blir kvar i företaget på grund av att 

något skifte av arbetsgivare inte sker. Vid ägarbyte fortsätter verksamheten som tidigare vilket 

medför att arbetstagarnas arbetsuppgifter inte bör förändras i någon större utsträckning. Vill den nya 

ägaren göra förändringar i strukturen får dessa ske på vanliga arbetsrättsliga villkor. Vid sådana fall är 

uppsägning eller omstrukturering enligt de regler som finns i MBL och LAS tillämpliga.248 

6.2.3 Undantaget skapar problemet 

I kapitel 6.2.2 har jag kort förklarat vad huvudregeln är angående förvärvarens möjligheter att 

säkerställa att de anställda följer med vid förvärvet. Inga regler utan undantag dock. I 6b § 4 st. LAS 

framgår att en arbetstagare har rätt att motsäga sig en automatisk övergång till den nya 

arbetsgivaren. För att undantaget ska bli gällande måste arbetstagaren aktivt meddela överlåtaren 

om att någon övergång av anställningsavtalet inte kommer ske. Arbetstagaren i fråga fortsätter i 

sådana fall sin anställning hos överlåtaren och förvärvaren har ingen relation till arbetstagaren. 

Undantaget kan leda till problem för förvärvaren. Anställda som denne trodde skulle följa med vid 

förvärvet gör inte det och nyckelkompetens kan gå förlorad för förvärvaren.249 Jag kommer nedan i 

kapitel 6.2.4 diskutera vad förvärvaren har för möjligheter att vidta åtgärder som medför att de 
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anställda i målbolaget väljer att inte använda sin rättighet enligt undantaget och således följer med 

vid förvärvet.  

6.2.4 Åtgärder som minskar risken för att förlora anställda på grund av undantaget 

6.2.4.1 Information 

Den viktigaste åtgärden som en förvärvare måste vidta i ett ganska tidigt skede av förvärvet är att 

informera de anställda som är berörda av förvärvet om vad som håller på att ske samt vad det har för 

påverkan på den anställde i fråga. Den största anledningen till detta är att det lätt blir oroligheter i 

målbolaget om de anställda märker att en förändring håller på att ske utan att någon information har 

lämnats. Dessa oroligheter kan leda till att anställda fattar beslut som är grundade på felaktig 

information som framkommit genom rykten. Förvärvaren riskerar i sådana fall att förlora anställda 

som skulle varit av värde till en konkurrent eller till målbolagets andra verksamheter som inte ingår i 

förvärvet. Orrbeck250 menar att förvärvarens motiv och planer bör förmedlas till målbolagets 

anställda innan förvärvsprocessen blir uppenbar för arbetstagarna. Detta uttalande bör dock sättas 

mot Camilla Öbergs uttalande251 om att det kan vara skadligt att lämna för mycket information i ett 

för tidigt skede till för många människor. Jag anser att båda parter har relevanta anledningar till sina 

åsikter. All information som lämnas måste övervägas noga för att undvika att känslig information 

hamnar hos fel mottagare. Samtidigt är risken för att osäkerheten ska sprida sig i bolaget större om 

informationen inte når alla berörda parter i rätt tid. Ett alternativ är att istället vända sig till det, eller 

de, fackförbund som har medlemmar hos målbolaget.  

Många anställda som känner oro över sin situation på arbetsplatsen vänder sig till fackförbunden för 

att få stöd. Är förbunden införstådda med vad förvärvaren har för motiv med förvärvet och vilka 

planer denne har kan förbundet skapa trygghet trots att någon direkt information inte har lämnats 

till arbetstagaren.  Förvärvaren har förhandlingsskyldighet med de fackförbund som har medlemmar i 

förvärvarens verksamhet innan beslut om viktigare förändringar i verksamheten fattas. Till viktigare 

förändringar i verksamheten hör bland annat utvidgning, omläggning eller överlåtelse av 

verksamheten. Någon förhandlingsskyldighet har förvärvaren dock inte med målbolagets 

fackförbund. Detta framgår av 11 § MBL252. Det hindrar dock inte att förvärvaren själv tar initiativ till 

att dela information med fackförbunden som har aktiva medlemmar hos målbolaget.  

Information bör lämnas till arbetstagarna i målbolaget vid den tidpunkt som värderingsprocessen och 

företagsbesiktningen inleds. Ofta behöver de anställda vara delaktiga i denna process vilket medför 

att risken för rykten ökar om inte korrekt information lämnas till de anställda innan de själva fattat 
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misstankar. De anställda som tar en aktiv del i förvärvsprocessen till exempel genom att vara 

förvärvaren behjälplig med att hämta information måste få information om att förvärvet ska ske i tid 

för att kunna förbereda sig för sin uppgift. Dessa har dock i många fall skrivit på sekretessavtal 

angående förvärvet och vilken information som utlämnas på grund av att informationen inte ska 

komma från, eller till, fel part. 

6.2.4.2 Förmåner 

 Att locka anställda med förmåner har varit ett knep som arbetsgivare använt sig av länge. Det sker 

till exempel för att skapa incitament att utföra ett bättre jobb på kortare tid eller för att få de 

anställda att vilja jobba på obekväma arbetstider. Förvärvaren kan också använda sig av förmåner för 

att locka de anställda till att vilja följa med vid förvärvet. Att förmånerna är viktiga för arbetstagare 

visar sig exempelvis genom den undersökning som Daniel och Metcalf gjort vilken visar att de 

anställdas största farhågor vid ett förvärv rör bland annat nedskärningar och förmåner gällande 

hälsa, pension och semester. 253 De anställda kan på grund av detta tänkas bli lockade av att övergå 

till förvärvaren om deras förmåner blir bättre än de som de haft tidigare hos överlåtaren. Det är dock 

viktigt att förvärvaren gör en noggrann bedömning av huruvida denne har möjlighet att fullfölja sina 

åtaganden gentemot de anställda som följer med vid förvärvet. Det kan bli kostsamt att förse de 

anställda med höga förmåner om det är många anställda som ska förvärvas. En annan aspekt som 

kan ställa till problem är att den fackförening som har eventuella kollektivavtal i förvärvarens tidigare 

verksamhet inte godtar att endast de nyförvärvade arbetstagarna får ta del av de nya förmånerna. 

En annan aspekt som måste tas i beaktning av förvärvaren vad gäller förmåner är att denne måste 

kunna möta de förmåner som de anställda i målbolaget har redan innan förvärvet. Det beror på att 

förvärvaren, som framgått tidigare, övertar de anställningsavtal som arbetstagaren har med alla de 

rättigheter som framgår av detta. Det kan handla om både hög lön och dyra förmåner. Kan inte 

förvärvaren matcha de förmåner som de anställda haft tidigare är det viktigt att ta det i beaktning 

innan köpavtalet skrivs under. Många av de anställda kan bli missnöjda med en sådan förändring i 

avtalsförmånerna.  

6.2.4.3 Intervjuer 

Intervjuer är en informativ metod som förvärvaren kan använda sig av för att både undersöka vart 

kompetensen i målbolaget finns samt vad nyckelpersonerna kan tänkas ha för krav för att vara 

intresserade av att byta anställning till förvärvaren. Nackdelen med att använda sig av intervjuer är 

att de kan vara skiftande i kvalité beroende på hur stort målbolaget är. I ett stort bolag med många 

anställda kanske det bara är möjligt att utföra intervjuer på styrelsenivå vilket medför att förvärvaren 
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riskerar att missa nyckelanställda som finns längre ner i hierarkin. I små företag med få anställda kan 

intervjuer dock ge en djup och tydlig bild av hur målbolaget ser ut samt vilka av de anställda som är 

av intresse för förvärvaren. Förvärvaren får dessutom möjlighet att skapa en positiv bild av dess 

verksamhet hos de anställda vilket kan vara fördelaktigt när förvärvet genomförs vid ett senare 

skede.  

6.2.4.4 Avtal 

Nyckelkompetensen finns i vissa fall hos den eller de personer som tidigare varit ägare till målbolaget 

och som således nu ska sälja en viss del, eller hela, bolaget till förvärvaren. Om förvärvaren har 

intresse av att dessa personer förblir i företaget även efter förvärvet i egenskap av anställda kan 

detta skrivas in i köpavtalet. En vanlig lösning i sådana fall är att skriva in en klausul om ytterligare 

köpeskilling efter ett visst antal år som de tidigare ägarna varit kvar i företaget. En sådan lösning kan 

vara till nytta även vid aktieförvärv där den tidigare ägaren är den enda arbetskraft som inte 

automatiskt följer med genom förvärvet. Är denne av intresse för förvärvaren kan den tidigare 

ägaren skriva anställningsavtal som således förvärvas av köparen. Detta är dock endast möjligt om 

den tidigare ägaren själv vill det. Denne har nämligen ingen laglig koppling till målbolaget efter 

förvärvet. 

Vad gäller förvärvarens möjlighet att skriva avtal med målbolagets anställda finns ingen avtalsrättslig 

grund som hindrar detta. Det stora hindret för att sådana avtal ska komma till stånd är att de 

anställda inte har några incitament till att vilja skriva ett avtal som innehåller ett löfte om att dessa 

ska följa med vid förvärvet när de redan av regleringen i 6b § LAS har en lagstadgad rätt att välja vid 

tidpunkten för förvärvsövergången.  

6.2.4.5 Incitamentsprogram 

En vanlig åtgärd som en förvärvare använder sig av när endast ett fåtal personer i målbolaget är av 

värde för den förvärvade verksamheten är att erbjuda goda möjligheter till avancemang eller utlova 

bra befattningar inom den nya organisationen. Det är av uppenbara skäl inte möjligt att ge sådana 

erbjudanden till ett stort antal arbetstagare eftersom det är svårt att tillgodose en stor skara 

människors vilja att avancera. Det finns inte heller ett obegränsat antal bra befattningar i en 

verksamhet. En attraktiv arbetsmiljö och en god personalpolicy är sådana åtgärder som förvärvaren 

kan vidta till en förhållandevis låg kostnad till det värde de kan generera. Många anställda fäster stor 

vikt vid den arbetsmiljö som en arbetsplats erbjuder. 

En sista åtgärd som förvärvaren kan vidta är att skapa ett optionsprogram. Dessa kan vara tillgängliga 

för antingen en viss utvald grupp eller hela företaget. Optionsprogram skapar en känsla av 

gemenskap mellan arbetstagarna och förvärvaren genom att även de anställda tjänar på att 
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verksamheten går bra. Incitamenten för att utföra ett gott arbete blir flera och arbetstagare och 

ägare strävar mot samma mål och får ta del av verksamhetens värdetillväxt. Ett optionsprogram kan 

på dessa grunder vara positivt för förvärvarens möjligheter att förvärva nyckelkompetens.  

6.2.4.6 Rådande arbetsmarknad 

En sista aspekt254 som kan vara av intresse för förvärvaren när denne ska utreda vilka åtgärder som 

bör vidtas för att kunna säkerställa att anställda och know how följer med vid förvärvet är den 

arbetsmarknad som råder vid förvärvstillfället. Det är viktigt på grund av att det kan ge en bild av 

vilka alternativ som arbetstagarna i målbolaget har om de väljer att inte låta sig överlåtas genom 

förvärvet. De anställda blir i sådana fall kvar i anställning hos överlåtaren och denne har ansvar för 

att bereda arbete till dessa. I bästa fall sker en omplacering till en annan del av verksamheten. Om så 

inte kan ske blir de arbetstagare som stannat kvar hos förvärvaren uppsagda på grund av arbetsbrist. 

Finns det vid förvärvet en god tillgång på arbeten liknande de som arbetstagaren utfört tidigare kan 

det vara relevant för förvärvaren att erbjuda bättre förmåner eller på annat sätt göra större 

ansträngningar för att de anställda i målbolaget ska vilja följa med vid förvärvet. Är den rådande 

arbetsmarknaden dålig vid tidpunkten för förvärvet kan det innebära att förvärvaren inte behöver 

använda lika stora resurser för att säkerställa att nyckelpersoner följer med vid förvärvet. Självfallet 

är det dock lika viktigt att lämna relevant information vid rätt tidpunkt till de anställda för att undvika 

oroligheter. 

6.3 Köparens möjligheter att säkerställa kundstocken i förvärvet 
Det finns ett flertal anledningar till att kundstocken är en viktig tillgång för en förvärvare av ett bolag. 

För det första är kunderna den primära värdeskapande resursen i och med att det är de som betalar 

”räkningarna”. För att förvärvaren ska kunna känna sig säker på att målbolaget även efter förvärvet 

inbringar samma resultat som tidigare är det av värde att veta att dess kunder följer med. 

Förvärvarens syfte med köpet av bolaget kan dessutom vara att nå nya eller större marknader. För 

att detta ska vara möjligt är förvärvaren beroende av att målbolagets kunder rättar sig efter 

förändringen och byter leverantör till förvärvaren istället för någon av förvärvarens konkurrenter.   

Förvärvaren kan ha ytterligare syften med förvärvet där kunder spelat roll vid strategifasen255. Dessa 

kan vara exempelvis om förvärvarens kunder visat en tendens till ett minskat köpbeteende som 

förvärvaren tror sig kunna bryta genom förvärvet av målbolaget. Det kan också bero på en 

kundaktivitet som förvärvaren förväntar sig exempelvis en trend som denne tror kan ge nya 

potentiella kunder.  

                                                           
254

 Av de som behandlas i den här uppsatsen. 
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6.3.1 Skillnader mellan inkråmsförvärv och aktieförvärv 

Jag tänker inte lägga någon större kraft på att förklara vilka skillnader som finns mellan inkråms- och 

aktieförvärv generellt. Det har framkommit tidigare i uppsatsen bland annat under kapitel 2.4 ovan. 

Här ska jag istället belysa skillnader mellan inkråmsförvärv och aktieförvärv av specifikt kunder.  

Som framgått ovan under kapitel 6.2.1 sker oftast inga skillnader i målbolagets relationer med 

omgivningen vid ett aktieförvärv. Den juridiska personen förblir intakt och således blir också 

avtalsrelationerna intakta. Den skillnad som uppstår vid kundrelationer gentemot den tidigare 

diskussionen om anställda är att kunderna inte alltid är bundna till målbolaget genom avtal. 

Dessutom kan kundrelationer styras av fler intressen. Däribland ägares och investerares samt 

branschnormer. Om kunden är bunden till målbolaget genom ett leveransavtal blir resultatet av ett 

aktieförvärv endast i undantagsfall att avtalet upphör att gälla. Detta sker endast vid en ”change of 

control clause” som diskuterats i kapitel 2.4 ovan. Finns inget avtal mellan kunden och målbolaget 

kan även ett aktieförvärv innebära att kundrelationen upphör genom köpet. Det beror på att de 

intressen som nämndes ovan kan medföra att kunden inte kan ha en relation till den nya ägaren, så 

kallade omöjliga relationer256.  

Vid inkråmsförvärv uppstår i princip samma problem angående kunder som med de flesta andra 

tillgångar. Förvärvarens viktigaste uppgift är att se till att de kundavtal som denne vill förvärva 

verkligen ingår i köpeobjektet enligt avtalet. Samma problem med omöjliga relationer som de som 

framgått av stycket ovan finns även vid inkråmsförvärv. En skillnad som kan vara betydande mellan 

de två förvärvsformerna är att en noggrannare undersökning av de kundavtal som finns oftast görs 

vid ett inkråmsförvärv eftersom ett sådant förvärv är mer preciserat. 

Det finns ingen lagreglering angående några rättigheter eller skyldigheter som förvärvaren eller 

kunden har vid ett företagsförvärv. Detta beror på att det inte anses finnas någon beroendeställning 

mellan kund och bolag på samma sätt som finns mellan arbetstagare och bolag.  

6.3.2 Grunder som styr kundreaktionerna 

Kundernas inställning till förvärvet kan styras av ett antal olika anledningar som framkommit i kapitel 

5 ovan. Jag kommer i korthet försöka förklara i kapitel 6.3.2.1 till 6.3.2.5 nedan vilka dessa 

anledningar är och i kapitel 6.3.3 kommer jag sedan lämna några möjligheter som förvärvaren har för 

att skapa en positiv bild av förvärvaren och förvärvet för kunderna och därigenom öka sina 

möjligheter att kunden följer med vid förvärvet. 
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 Omöjliga relationer förklaras närmare under kapitel 5.6.2 ovan. 
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6.3.2.1 Osäkerhet 

Osäkerhet är den största anledningen till att en kund tvivlar på huruvida denne ska fortsätta handla 

med förvärvaren efter att målbolaget blivit integrerat. Osäkerhet uppstår bland annat när tillräcklig 

information inte har lämnats under förvärvsprocessen vilket leder till spekulationer bland 

målbolagets kunder angående syftet med förvärvet. Dessa spekulationer leder i vissa fall till att 

kunderna väljer att söka efter alternativa leverantörer som är stabilare vid det tillfälle som 

förvärvsprocessen pågår.  

Osäkerhet uppstår också bland kunderna när fördelarna med förvärvet är otydligt för kunden. Även 

en sådan situation kan ligga till grund för ett beslut om att söka efter alternativa lösningar för att 

köpa de produkter som kunden tidigare köpt av målbolaget. Otydliga fördelar med förvärvet innebär 

oftast att kunden inte kan se varför förvärvaren ska kunna leverera de produkter som kunden 

behöver utan att det ska medföra onödiga komplikationer för kunden.   

6.3.2.2 Turbulens 

Turbulens uppstår bland kunderna när en förväntad följd av förvärvet inte realiseras. Kunden blir vid 

sådana tillfällen förvirrad angående vad förvärvet faktisk inneburit om en viss uppenbar följd av 

förvärvet inte skett efter integrationen. Har förvärvaren lämnat information som varit vägledande för 

kundens förväntningar innebär den efterföljande turbulensen att tilltron till förvärvaren minskar.   

6.3.2.3 Den specifika förvärvsparten 

Förvärvaren själv är i vissa fall anledningen till kundens negativa inställning till förvärvet. Det kan vara 

svårt för förvärvaren att ändra på ett sådant förhållande med tanke på att förvärvaren aldrig kan 

plocka bort sig själv ur förvärvet, denne är en väsentlig del av förvärvsprocessen. Kundens problem 

med den specifika förvärvsparten beror i vissa fall på att kundens ägare eller investerare är 

konkurrent till förvärvaren i fråga. Kunden kan vid sådana situationer inte fortsätta handla med 

målbolaget efter förvärvet eftersom det skulle medföra vinning för en konkurrent vilket är något som 

de flesta företag inte vill vara delaktiga i.  

Förvärvspartens rykte kan också vara ett problem som medför att kunder har en negativ inställning 

till förvärvaren. Ett sådant rykte kan antingen ha uppstått genom att en eller flera av kundens övriga 

relationer har haft negativa upplevelser vid affärer med förvärvaren tidigare och därigenom ger en 

negativ bild till kunden i fråga. Ett annat sätt som förvärvarens rykte kan ställa till problem på är om 

kunden har varit med vid ett tidigare förvärv som förvärvaren gjort och som inte gav några positiva 

erfarenheter. En negativ upplevelse tidigare ger ofta reaktioner hos kunderna som är svåra att bryta 

för förvärvaren. 
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6.3.2.4 Sämre service från målbolaget 

Förvärvsprocessen är nästan alltid en rörig process för både förvärvaren och målbolaget.  Parternas 

anställdas fokus skiftar från det arbete som egentligen ska utföras till uppgifter som uppstår på grund 

av förvärvet.257 Kunderna kan på grund av det få en negativ bild av förvärvet redan i ett tidigt stadium 

om den service som brukar lämnas inte fortlöper. Kunden kan lätt koppla samman den negativa 

utvecklingen med förvärvet. Detta skapar en negativ bild av förvärvaren och det köp som håller på 

att ske. Om kunden misstänker att det är den standard som kommer följa efter förvärvets avslut är 

risken stor att kunden söker efter bättre leverantörer. 

6.3.3 Förvärvarens möjligheter att överta kunderna genom förvärvet 

Förvärvarens möjligheter att veta att denne kan överta kunderna vid förvärvet är små, för att inte 

säga obefintliga om inget avtal finns. Det finns dock åtgärder som förvärvaren kan vidta för att öka 

sina chanser att överta åtminstone de kunder som är av extra vikt för förvärvaren. En kund kan vara 

extra viktig för förvärvaren exempelvis på grund av att denne utgör en stor del av målbolagets 

omsättning eller för att just den kunden har ett brett kontaktnät som förvärvaren vill komma åt. 

6.3.3.1 Information 

Den första möjligheten som förvärvaren har att säkerställa att målbolagets kunder har en så positiv 

syn på förvärvet som möjligt är att vara noggrann med vilken information som når fram till kunden 

samt i vilket skede av processen detta sker. Precis som under kapitel 6.2.4.1 ovan måste förvärvaren 

informera kunden om de motiv som finns bakom köpet. Detta bör ske innan kunderna hunnit skapa 

en uppfattning om förvärvets påverkan på deras verksamhet med endast spekulationer som 

underlag. Dock kvarstår problematiken med att för mycket information i ett för tidigt skede kan 

skapa osäkerhet hos förvärvaren eftersom risken är stor att konkurrenter kan komma över känslig 

information om förvärvaren.  

Information bör, trots ovan reflekterad problematik, lämnas i samband med företagsbesiktningen 

som utförs. I den processen brukar intervjuer med värdefulla kunder ske vilket automatiskt medför 

att kunderna måste informeras om varför intervjuerna sker för att både förvärvaren och kunden ska 

kunna få ut så mycket information som möjligt vid intervjun. Det är svårt att generellt ange hur 

mycket information som är rimlig att lämna vid en sådan intervju. Mängden lämnad information är 

starkt beroende av vilken kund det är fråga om samt hur viktigt det är att kunden förvärvas för att 

förvärvet ska anses vara lyckat. Klart är dock att förvärvaren måste lämna tillräcklig information om 

de intentioner som finns om målbolagets verksamhet för att kunden ska kunna ge en tydlig bild av 

dennes vilja att handla med förvärvaren efter integrationen av målbolaget.  
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 Mer om detta går att läsa under kapitel 4.5 ovan. 
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6.3.3.2 ”Äganderätter” 

En kund som har ett intresse för förvärvarens framgångar på ett högre stadium än enbart som kund 

till en leverantör är oftast också mer intresserad av att stanna kvar hos företaget. Ett sätt för 

förvärvaren att utnyttja detta är om möjligheten finns att tillsammans med kund utveckla produkter 

som är skräddarsydda för kundens behov. Fördelarna med att ha utvecklat sådana produkter är att 

kunden har ett intresse av att just förvärvaren blir kvar i branschen eftersom den nya produkt som 

förvärvaren utvecklat täcker kundens behov på ett kostnadseffektivare sätt. Förvärvaren har genom 

ett sådant samarbete skapat ett behov hos de av målbolagets kunder som är av intresse för 

förvärvarens verksamhet efter förvärvet.  

En nackdel med en sådan lösning är dock att det oftast tar tid att utveckla nya produkter. Dessutom 

krävs det resurser, något som det ofta är ont om precis efter ett genomfört företagsförvärv. De 

anställda i bolaget har mycket att göra för att integrera målbolaget i förvärvarens verksamhet och 

kostnaden för ett företagsförvärv är stor vilket medför att många bolag inte har något överskott åren 

efter förvärvet. Förvärvaren måste vara noggrann med att utföra kostnadsberäkningar på en åtgärd 

av den ovan beskrivna sorten. Dessutom måste både förvärvaren och kunden vara tydliga med vilken 

tidsplan projektet ska ha. Information och kommunikation är viktiga komponenter i processen mellan 

förvärvaren och kunden för att inga missförstånd ska ske. 

6.3.3.3 Gemenskap eller samarbete 

Att skapa en gemenskap eller ett särskilt samarbete med kunden på en lägre nivå än det som 

diskuterats i föregående kapitel är ett annat alternativ. Det kan handla om att skapa nätverk hos 

förvärvaren som underlättar orderhanteringen för kunden eller att erbjuda kunden möjligheter att 

utforma förvärvarens produkter på det sätt som passar kunden bäst. Fördelarna med dessa 

möjligheter är att kunden får bättre service och känner en starkare gemenskap med förvärvarens 

verksamhet vilket i förlängningen innebär en starkare relation. En annan fördel är att en lösning av 

ovan angivet slag inte är lika kostsamt som det alternativ som lades fram i kapitel 6.3.3.2 ovan.  

Nackdelarna med att skapa ett nätverk som är ägnat åt att underlätta för kunden på olika sätt är att 

dessa ofta tar tid att utforma samt att problem ofta uppstår under utvecklingen av nätverket. Har 

förvärvaren redan innan förvärvet ett sådant system i sin verksamhet finns det dock enbart fördelar 

med detta, förutsatt att kunden är intresserad av en sådan lösning.  

Den andra möjligheten som presenterats ovan i det här kapitlet är att förvärvaren ska erbjuda 

kunden möjligheter att utforma produkterna efter de behov som kunden har. Nackdelarna med 

detta är att produktionskostnaderna för produkterna ökar i och med att flera produkter med fler 

funktioner ska kunna tillhandahållas. Förvärvaren måste genomföra en kalkyl av vilka kostnader som 
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skulle uppstå i och med ett erbjudande av det slag som jag föreslår. Förvärvaren måste också 

begränsa kundens valmöjligheter till vissa funktioner eller utföranden på produkten.   

6.3.3.4 Intervjuer 

Intervjuer med målbolagets kunder är en möjlighet som förvärvaren bör utnyttja vid 

företagsbesiktningen. Även i senare skeden av förvärvsprocessen bör intervjuer ske för att hålla en 

öppen dialog med målbolagets kunder. Intervjuer kan innebära att värdefull information kan lyftas 

fram från kunderna i god tid för att förvärvaren ska kunna ta hänsyn till kundernas åsikter och styra 

förvärvet mot ett gemensamt mål. Förvärvaren ska redan innan förvärvet ha en klar bild av vad 

denne vill uppnå med förvärvet. Är vissa kunder eller kontakter viktiga för att förvärvaren ska kunna 

uppnå de mål som satts upp är det viktigt att deras åsikter vävs in i den bild som förvärvaren har av 

målbolagets framtid.  

Nackdelar med att kunders åsikter tas i anspråk för att förvärvet ska lyckas är att kunder, som 

beskrivits ovan i kapitel 5, är omöjliga att kontrollera. Dessutom kan förvärvaren inte i 

inledningsskedet av förvärvet veta vad målbolagets kunder har för behov, således kan förvärvarens 

intention bli omöjlig att realisera om det uppstår förhållanden senare i förvärvsprocessen som 

påverkar denna negativt. Intervjuer måste därför ske med parter i processen så tidigt som möjligt. 

Dock ska tidigare diskussion om informationsflödets nackdelar hållas i minnet.258 

6.3.3.5 Kundernas behov 

Den sista möjligheten som förvärvaren har att säkerställa att kunderna vill följa med vid förvärvet är 

att förvärvaren genom att skapa en god bild av kundernas behov kan få en närmare relation till 

kunderna. Förvärvaren behöver göra sig ovärderlig för kunden i fråga. Detta kan ske exempelvis 

genom informationsutbyte och intervjuer vilket har beskrivits ovan. Fördelarna med att förvärvaren 

och kunden vet vilka behov och vilken kapacitet som finns är att kunden blir medveten om vilka krav 

som kan ställas på förvärvaren. Förvärvaren å sin sida blir medveten om vilka behov kunden har samt 

vad som krävs av verksamheten för att kunna möta dessa behov. När förvärvaren har erhållit den 

information som krävs för att snabbt kunna tillgodose de behov som kunden kan tänkas ha blir 

förvärvaren värdefull för kunden och inte enbart tvärtom. Det medför att kunden blir mindre 

benägen att byta leverantör vilket medför långa värdefulla relationer.  

Nackdelarna med en sådan lösning är att kunden kan vara negativt inställd till förvärvaren vilket 

medför att denne ogärna delar med sig av information som skulle vara av intresse för förvärvaren. 

Förvärvaren måste dessutom lämna ut information om den kapacitet som finns i dess verksamhet. 
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 Detta diskuteras exempelvis ovan i kapitel 6.2.4.1. 
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Information som kan vara känslig att lämna ut om kunden sedan väljer att handla med någon av 

förvärvarens konkurrenter. 

6.3.3.6 Sammanställning 

Förvärvarens möjligheter att säkerställa att målbolagets kunder följer med vid förvärvet är små. De 

möjligheter som jag presenterat ovan är beroende av kundens goda vilja. Har kunden inget intresse 

av förvärvarens verksamhet är dessa åtgärder troligtvis inte till nytta. Ovanstående åtgärder är 

således endast ett sätt för förvärvaren att göra dennes verksamhet till ett mer attraktivt alternativ. 

6.4 Lämnade garantier angående anställda, know how och kunder 
Den vanligaste lösningen som parterna i ett företagsförvärv har för att säkerställa att vissa 

förhållanden föreligger angående köpeobjektet är att ställa garantier för dessa förhållanden. Det 

gäller alltifrån förhållanden som köparen inte kunnat undersöka ordentligt till förhållanden som ska 

åtgärdas på ett eller annat sätt innan förvärvet. Garantiernas funktion blir därigenom en 

riskallokerande faktor. Säljaren tar på sig ansvaret för att vissa egenskaper verkligen är på ett visst 

sätt. Skulle köparen efter förvärvet finna att en garanterad egenskap inte föreligger kan denne 

åberopa det som fel och antingen få det åtgärdat på säljarens bekostnad eller tilldelas skadestånd för 

den skada som köparen lidit. 

Garantierna preciserar de befogade förväntningar som köparen kan ha på köpobjektet och säljaren 

åtar sig ett ansvar för ett visst förhållande som är av vikt för förvärvet. En avvikelse från den lämnade 

garantin förutsätts ha inverkan på köparens vilja att förvärva bolaget och något bevisat 

orsakssamband krävs inte för att köparen ska kunna åberopa fel. Säljarens garantier ger följaktligen 

köparen möjlighet att förlita sig på omständigheter som annars inte skulle omfattas av säljarens 

risksfär. Garantier lämnas oftast för omständigheter som säljaren har kontroll över. Det är en följd av 

säljarens skyldighet att avhjälpa felet på ett eller annat sätt om det garanterade förhållandet inte 

föreligger. Säljaren vill inte lämna garantier för förhållanden som denne inte kan kontrollera. Det 

skulle innebära en allt för stor risk. 

Den relevanta frågan för min uppsats är huruvida förvärvaren kan sätta tilltro till eventuella garantier 

som lämnats av säljaren angående förhållanden som är hänförliga till målbolagets kundstock och 

anställdas kompetens. I kapitel 4.5, 4.6 och 5.2 ovan har den grad av kontroll som kan utövas över 

dessa tillgångar diskuterats. Det resonemang som förts i dessa kapitel är av betydelse för 

utredningen angående tilliten för säljarens garantier för dessa. Säljaren är oftast enbart intresserad 

av att lämna garantier för sådana förhållanden som denne kan kontrollera och säkerställa. En garanti 

av ett förhållande utanför säljarens kontroll skulle medföra en överhängande risk för säljaren att 

garantin inte infrias vid förvärvet. Människor är en resurs som är svårkontrollerad eftersom 
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äganderätt inte kan förekomma av en annan människa. Anställda och kunder kan när som helst, med 

vissa modifikationer259, säga upp sina avtal med säljaren och därefter inte ha någon koppling till 

denne. Att säljaren skulle kunna utöva sådan kontroll över anställda och kunder att garantier kan ges 

är föga troligt. Det finns ingen reglering av vilken grad av kontroll som egentligen ska kunna utövas 

för att en garanti ska kunna ges.  

I RR 15 regleras vilka omständigheter som måste föreligga för att en immateriell tillgång ska kunna 

upptas i redovisningen. Kontroll i redovisningssammanhang innebär att säljaren ska kunna säkerställa 

att tillgångens ekonomiska fördelar tillfaller företaget samt att möjligheten för andra aktörer att 

utnyttja tillgången ska vara begränsad. Dessa förhållanden föreligger inte för varken kundstock eller 

anställda på grund av den ovan nämnda rättigheten att säga upp avtal. De argument som angivits 

ovan för varför garantier inte ges angående kundstock och anställda är endast skäl till varför säljaren 

inte bör vilja lämna en garanti som är hänförlig till dessa immateriella tillgångar. Säljarens ovilja 

grundar sig i att skadeståndsskyldighet föreligger om en lämnad garanti inte uppfylls och felet inte 

kan åtgärdas. Säljaren har inga möjligheter att tvinga en anställd eller kund att följa med vid 

förvärvet vilket innebär att ett åtgärdande av felet är omöjligt. Skadestånd är således den 

reparationsmöjlighet som säljaren har.  

Ur köparens synpunkt kan diskuteras om denne bör förlita sig på en garanti som trots ovanstående 

argument lämnats av säljaren. Det finns ingen reglering som medför att köparen inte ska förlita sig på 

en garanti lämnad av säljaren. Har en sådan lämnats och förhållandet i fråga sedan inte har 

åstadkommits kan köparen kräva fullgörelse. Som anvisats ovan ses en ouppfylld garanti som ett fel i 

varan. Det skadestånd som ska betalas bestäms antingen av avtalet eller, om avtalet inte reglerar 

detta, enligt skadeståndsrättsliga regler260. När det gäller lämnade garantier är det viktigast för 

köparen att göra en bedömning av säljarens möjligheter att betala eventuellt skadestånd om 

garantin inte uppfylls eftersom det är enda möjligheten till fullgörelse. En sådan försäkran kan ske 

genom exempelvis avtal om att köpeskillingen skrivs ner om garantin inte uppfylls eller genom 

bankgarantier eller depositionsavtal. Känner sig köparen säker på att eventuellt skadestånd kan 

betalas ut bör köparen göra en avvägning mellan skadeståndets storlek och förlustens värde och 

sedan avgöra huruvida denne vill förlita sig på garantin. 

En sista diskussion som kan föras angående köparens möjligheter att förlita sig på garantin är 

huruvida köparens vetskap om att förhållandet inte kan garanteras påverkar bedömningen. Köparen 

bör vara insatt i naturen av kunder och anställda som tillgångar och således bör denne också vara 
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 Avtalad eller lagstadgad uppsägningstid måste efterföljas. 
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 Detta kommer dock inte diskuteras i uppsatsen eftersom det faller utanför dess syfte. 
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medveten om att säljaren inte kan garantera att dessa är en del av förvärvet eller kommer att stanna 

kvar hos förvärvaren efter förvärvet. Enligt köplagens reglering kan köparen inte åberopa sådana fel 

som denne varit medveten om vid förvärvet. Vid förvärvstidpunkten är båda parter medvetna om att 

kunder och anställda har valmöjlighet gällande sitt fortsatta samarbete med förvärvaren vilket 

medför att den eventualitet att någon kund eller anställd säger upp sig i samband med förvärvet inte 

är främmande för parterna. Köparen bör således inte kunna åberopa detta faktum som fel i varan. 

Garantiförfarandet har dock inverkan även på denna regel eftersom garantier kan lämnas om att ett 

visst fel ska åtgärdas innan förvärvstidpunkten. Köparen är i det fallet medveten om att felet 

föreligger. Ändå kan detta förhållande åberopas som fel efter förvärvstidpunkten på grund av den 

lämnade garantin. Jag anser dock att det förhållandet att köparen är medveten om att garantin i 

realiteten är overksam medför att ett sådant förhållande inte kan åberopas som fel efter förvärvet. 

Således bör säljarens garantier inte vara verksamma gällande kunders och anställdas förehavanden.  

Viktigt att hålla i minne är dock att min redogörelse ovan tar sikte på kundernas och de anställdas 

vilja att handla med förvärvaren eller arbeta i förvärvarens verksamhet efter förvärvet. Garantier 

som lämnas angående innehåll i leverans- eller anställningsavtal och dylika legala dokument kan 

köparen förlita sig på. Säljarens kontroll över dessa tillgångar är av annan art och således blir också 

den lämnade garantin mer tillförlitlig. 

6.5 Hävning med grund i att anställda och kunder inte uppfyller 

förväntningarna 
Ett förvärv sker sällan enbart för att förvärva anställda, den kunskap som de besitter eller kunder. 

Det är dock många gånger ett delmål med förvärvet. Frågan är om förvärvaren har möjlighet att häva 

företagsförvärvet om det inte motsvarar dennes förväntningar när det gäller anställda, kunder och 

de tillgångar som de medför. För att kunna avgöra den frågan måste en diskussion föras angående 

vad som kan anses vara fel i varan enligt de köprättsliga reglerna.  

6.5.1 Kriterier för fel i varan 

För att en vara ska anses vara i det skick den kan förväntas vara vid ett köp ska den stämma överens 

med vad som följer av avtalet vad gäller dess egenskaper i fråga om art, mängd, kvalitet och 

förpackning. Hänsyn kan också tas till omständigheterna vid köpet samt vilket ändamål förvärvaren 

avsett att använda varan till vid tidpunkten för köpet. Ändamålet för andra varor av liknande slag har 

också betydelse. Varan ska dessutom uppfylla de krav och egenskaper som köparen med fog kunnat 
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förutsätta. Fel i varan kan dock inte vara sådana egenskaper eller omständigheter som köparen 

måste antas ha känt till vid köpet.261 

6.5.2 Fel i varan när varan är ett företag 

De kriterier som presenteras i kapitel 6.5.1 ovan är de allmänna kriterier som ska vara gällande vid 

köp av lös egendom. Det kan dock vara svårt att tillämpa dessa kriterier vid köp av företag eftersom 

varje köpobjekt är olika, så kallade specieköp262.  

Varan (företaget) ska stämma överens med vad som följer av avtalet i fråga om mängd och 

förpackning. Dessa två är inte relevanta att diskutera när en bedömning ska göras av företagets 

beskaffenhet. Företaget är troligen inte förpackat och någon mängdangivelse är sällan relevant vid 

ett företagsförvärv eftersom ett köp av flera företag med samma objektsbeskrivning är i stort sett 

omöjligt. I fråga om företagets överensstämmelse med den art och kvalité som följer av avtalet kan 

diskussion föras om att vissa egenskaper ska kunna förväntas med tanke på avtalets utformning. Det 

handlar då i första hand om sådana egenskaper som garanterats av säljaren och som är hänförliga till 

vissa kvalitéer som företaget ska uppfylla. När det gäller de mer subjektiva kriterierna för att varan 

ska överensstämma med avtalet blir bedömningen svårare. Enligt 17 § KöpL ska hänsyn tas till vilket 

ändamål varan varit avsedd att användas till. Ett sådant kriterium ger endast en marginell vägledning 

vid ett företagsförvärv eftersom varans tilltänkta ändamål sällan är uppenbart för säljaren. Att 

företaget ska drivas vidare är ofta en relevant gissning, åtminstone om de anställda är tillgångar som 

är viktiga att förvärva. Säljaren kan dock inte vara helt insatt i på vilket sätt detta ska ske. Vid 

inkråmsförvärv kan det finnas en viss möjlighet att tillämpa kriteriet om att varan ska vara ägnad åt 

sitt ändamål om det handlar om en specifik tillgång. När det gäller immateriella tillgångar som 

anställda och den kunskap de besitter är det dock svårt att fastställa ett särskilt och tydligt ändamål. 

Ändamålet för varor av liknande slag är knappast ett kriterium som är applicerbart på ett 

företagsförvärv på grund av att det är fråga om specieköp vilket nämnts ovan.  

Det sista kriteriet som jag kommer ta upp i denna diskussion är att varan ska överensstämma med 

vad köparen med fog kunnat förutsätta. Det är svårt att avgöra vilka objektiva kriterier som en 

köpare kan förutsätta om ett företag. Ett företagsförvärv är till stor del beroende av den 

företagsbesiktning som köparen gör för att parterna ska kunna skapa en bild av vilka egenskaper 

företaget har samt på vilket sätt dessa avviker från köparens förväntningar. De egenskaper som inte 

stämmer överens med köparens förväntningar förhandlar parterna ofta om vid avtalsskrivningen. 

                                                           
261

 Detta framgår av kapitel 3.2 ovan. 
262

 Varje vara är unik. 
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Sådana beskaffenheter som är av stor vikt för köparen slutar ofta som garantier i avtalet eller med 

att avtalsskrivningen strandar och förvärvet inte sker.  

Det finns dock vissa egenskaper som köparen har fog att förvänta sig att företaget besitter även om 

en besiktning av förhållandet i fråga ej har gjorts. Dessa är att god redovisningssed har följts, att 

omsättningens fördelning kan förväntas vara jämn under året och att extraordinära händelser som 

påverkar resultaträkningen framkommer genom säljarens upplysningsplikt. Att företaget besitter de 

tillstånd och myndighetsbeslut som krävs för att verksamheten ska kunna drivas är också en 

egenskap som köparen med fog kan förutsätta.  

6.5.3 Tillämplighet av hävningsmöjligheten vid företagsförvärv 

Frågan att besvara är således om ett missnöje med målbolagets anställda eller kunder kan vara grund 

för att köpet hävs. Det kan hända att köparen förvärvat målbolaget med en förväntning om att en 

eller flera anställda, eller en kund som utgör stor del av omsättningen, ska följa med vid förvärvet. 

Om detta inte sker kan förvärvarens mål med att genomföra förvärvet vara omöjliga att uppnå. Vid 

ett sådant extremfall är förvärvet en stor källa till kostnader som inte genererar några inkomster och 

förvärvaren skulle tjäna på att köpet går åter. Frågan är om några sådana möjligheter finns.  

För det första är det svårt att hävda fel i varan om de anställda inte följer med vid köpet. Ovan under 

kapitel 6.4 har jag utrett att säljaren inte kan garantera att en eller flera särskilda anställda ska följa 

med vilket medför att köparen inte kan sätta tillit till sina förväntningar angående de anställdas 

beteende. Köparen kan inte hävda att det är en omständighet som denne med fog kunnat förvänta 

sig. Det är inte heller en egenskap som bör framgå av avtalet med tanke på ovanstående diskussion 

om säljarens bristande kontroll över tillgången. Det faktum att anställda är en fri tillgång som på egen 

hand kan besluta om sitt eget öde medför att det aldrig kan bli en tillgång eller egenskap i företaget 

som kan förväntas av köparen. Hävning av köpet på grund av fel i varan som beror på att de anställda 

inte uppfyller förväntade mål i förvärvarens verksamhet kan därför aldrig bli aktuellt.  

Samma resonemang som det i föregående stycke går att applicera på köparens hävningsmöjligheter 

på grund av att dennes förväntningar på kunderna i målbolaget inte uppfylls. Varken säljaren eller 

förvärvaren kan utöva en sådan kontroll över kunder att det är möjligt att sätta tillit till garantier som 

säljaren lämnat eller för att säkert kunna räkna med synergieffekter efter förvärvet. Hävning av ett 

företagsförvärv på grund av att väntat resultat inte kunde uppnås kan inte bli aktuellt enligt 

köplagens regler.  

Jag ska i korthet göra en bedömning av om hävning är en möjlig åtgärd att vidta vid dröjsmål eller fel 

i varan gällande företagsförvärv. Viktigt att belysa är att hävning är den sista utvägen vid både fel i 
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varan och dröjsmål. Det finns andra åtgärder som mycket väl kan tänkas vara tillämpliga vid 

företagsförvärv men dessa är inte av intresse i den här uppsatsen och kommer därför inte belysas. 

För att hävning ska vara möjlig krävs att säljarens avtalsbrott varit väsentligt och att detta varit 

uppenbart för säljaren. En tydlig reglering som görs i 41 § KöpL är att hävning får göras om tredje 

man har ägande- eller nyttjanderätt i varan och köparen inte har vetat om det. Detta innebär att 

hävning kan vara möjlig om det framkommer att säljaren egentligen inte haft rätt att sälja företaget 

på grund av att denne inte varit ägare eller att det funnits flera ägare som inte haft möjlighet att vara 

delaktiga i försäljningen. Viktigt att tänka på är dock att det vid ett företagsförvärv är praxis att en 

företagsbesiktning genomförs. Om ägarförhållandet borde ha framgått vid en sådan undersökning 

kan det förhållandet inte framföras som fel i varan. Hävning är sällan möjlig på grund av 

företagsförvärvets natur. Enligt KöpL får hävning endast ske om varan går att lämna tillbaka i 

väsentligt oförändrat skick. Det är sällan möjligt att efter en integrationsprocess kunna avskilja 

målbolaget från förvärvaren i ett oförändrat skick. Dessutom avtalas hävningsmöjligheten ofta bort 

mellan parterna vid förvärvet. Hävning av företagsförvärv är således en mycket ovanlig företeelse. 

Det finns dock ingen reglering som säger att det är omöjligt för parterna att avtala om att hävning ska 

kunna ske på vissa bestämda grunder. Det är dock föga troligt att säljaren är villig att skriva sådana 

avtalsvillkor. 

6.6 Köparens möjlighet att utesluta målbolagets anställda ur förvärvet 
Förvärvarens vilja är i de allra flesta fall att förvärva målbolagets know how. Antingen på grund av att 

förvärvarens verksamhet kommer kräva större arbetskraft efter förvärvet eller på grund av att den 

kunskap som målbolagets anställda besitter om målbolagets verksamhet kan vara förmånlig för 

förvärvaren vid integrationen eller senare. Målbolagets anställda kan dessutom vara kopplade till 

dess kunder på ett sätt som gör att de anställda är värdefulla som medel att nå nya marknader eller 

starkare position gentemot konkurrenter. Det finns dock tillfällen när förvärvaren vill undvika att en 

eller flera anställda i målbolaget inte följer med vid förvärvet. Det kan gälla en anställd som har en 

uttalad negativ bild av förvärvarens verksamhet och som förväntas ställa till problem senare. Det kan 

också bero på den anställdas personliga åsikter eller intressen som gör att förvärvaren är orolig för 

att den anställde ska medföra dålig publicitet för förvärvarens verksamhet om denne medföljer. 

Andra motiv för att förvärvaren i vissa fall inte vill att alla målbolagets anställda följer med vid 

förvärvet är om förvärvarens verksamhet inte kan ge sysselsättning till både de gamla och de nya 

anställda vilket innebär att några måste sägas upp på grund av arbetsbrist. Under det här kapitlet 

görs en kort bedömning av vad förvärvaren har för möjligheter för att utesluta vissa anställda ur 

förvärvet. 
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6.6.1 Uppsägning 

Sedan lagändringen i LAS 1995 har varken förvärvaren eller överlåtaren någon enkel lösning för att 

utesluta en eller flera anställda ur förvärvet genom uppsägning. Lagändringen medförde nämligen en 

tydlig reglering om att verksamhetsövergång inte är sakligt skäl för uppsägning. Överlåtaren kan inte i 

förebyggande syfte säga upp anställda innan förvärvsprocessen är slutförd utan att ha saklig grund 

för uppsägningen som inte är beroende av det pågående förvärvet. Har personer sagts upp på orätt 

grund innan förvärvets avslut har de rätt till återanställning i förvärvarens verksamhet när den orätta 

uppsägningen uppdagats. Förvärvaren kan inte heller säga upp anställda, varken sina egna eller 

målbolagets, utan saklig grund som inte är beroende av förvärvsprocessen. Lagändringen medförde 

således att förvärvaren, för att kunna säga upp anställda, först måste låta dessa övergå i förvärvarens 

verksamhet. Därefter får förvärvaren med sakliga skäl, till exempel arbetsbrist, genomgå det vanliga 

uppsägningsförfarandet.  

Efter förvärvet har målbolagets arbetstagare integrerats i förvärvarens verksamhet och de 

turordningsregler som gäller enligt LAS eller kollektivavtal blir gällande för alla anställda. Detta 

innebär att målbolagets anställda blandas med förvärvarens. Målbolagets anställda får vid 

beräkningen av arbetstiden tillgodoräkna sig den tid som de arbetat hos målbolaget innan förvärvet. 

Detta kan medföra att personer som arbetat i förvärvarens verksamhet hamnar längre ner i kedjan 

än målbolagets anställda vilket innebär att förvärvarens tidigare anställda blir uppsagda i första hand. 

Förvärvarens möjlighet att säga upp målbolagets anställda är således små förutom genom de 

traditionella reglerna om uppsägning som framgår av LAS. Möjligheten att göra urval i vilka som ska 

omfattas av uppsägningen är dock begränsade till de alternativ som ges av LAS. Dessa kommer inte 

närmare diskuteras i den här uppsatsen eftersom syftet med uppsatsen inte är en genomgång av de 

arbetsrättsliga reglerna. 

6.7  Avslutande ord 
Jag har med kapitel 6 haft för avsikt att besvara den frågeformulering som framkommer av kapitel 

1.2 i denna uppsats. Området gällande kunder och anställda i företagsförvärvet är fortfarande 

tämligen outrett och jag har enbart skrapat på ytan av den problematik som föreligger angående 

dessa tillgångar i företagsförvärv. Huvudfrågan som jag ämnade besvara i den här uppsatsen är ”Kan 

köparen vid ett företagsförvärv säkerställa att de eftertraktade tillgångarna ingår i förvärvet?” Svaret 

blir, som vilken fullfjädrad jurist skulle säga, att det beror på. Det beror på vad kunder och anställda 

har för andra alternativ och det beror på vilken relation förvärvaren har eller har haft till kunder och 

anställda före förvärvet. Min förhoppning är dock att uppsatsen har medfört en djupare förståelse 

för de hinder som förvärvaren behöver överkomma vid ett företagsförvärv för att öka chanserna att 

kunder och anställda förvärvas.    
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