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Sammanfattning 

Företagsförvärv är en global metod för tillväxt vilken idag tillämpas i stor utsträckning. 

Förfarandet innebär ett förvärv av en redan existerande verksamhet vilket kan föranleda 

minskade kostnader i förhållande till organisk tillväxt. Genom företagsförvärv krävs inte att 

köparen bygger upp verksamheten eller nya kund- och leverantörskretsar från grunden. I USA 

utgör företagsförvärv en utbredd metod för tillväxt, dock är transaktionsprocessen lik den 

svenska och det förekommer således inga väsentliga skillnader att beakta vid utformningen av 

förvärvsavtalen. 

 

Integrationsprocessen utgör en fas vid företagsförvärv som har en avgörande inverkan på det 

slutliga resultatet av transaktionen. Det är genom en integration av företagen som köparen har 

möjlighet att realisera de synergier och andra mervärden vilka förvärvet kan föranleda. 

Processen är dock svår att hantera och det förekommer inga specifika regler avseende 

integrationen att ta hänsyn till, vilket kan resultera i att samgåendet misslyckas. Integrationen 

kräver tid och kapital, vilket förutsätter att köparen tar hänsyn till och börjar planera för 

processen i god tid vid förvärvet. Det är viktigt att de inblandade parterna arbetar för att 

påverka integrationen i så liten utsträckning som möjligt. 

 

I de fall osäkerhet föreligger avseende målföretagets värde kan prismekanismer tillämpas för 

att eliminera de risker som osäkerheten medför.  Tillämpningen av prismekanismer kan 

innebära att köpeskillingen inte erläggs kontant vid tillträdet utan skjuts upp till ett avtalat 

datum. Ett av syftena med förvärvsavtalet och prismekanismerna är att fördela risker mellan 

parterna. I de fall utbetalningen av köpeskillingen genom en prismekanism skjuts upp till en 

tidpunkt efter tillträdet uppstår en risk för säljaren att inte erhålla betalning. Risken kan 

förebyggas genom införandet av en kontrollklausul i avtalet som begränsar köparen från att 

vidta vissa åtgärder i målföretagets verksamhet. Köparens begränsade handlingsfrihet kan 

innebära att denne hindras från att vidta åtgärder som kan vara väsentliga för en god 

integrationsprocess. Det finns flera olika former av prismekanismer vilka påverkar 

integrationen i olika grad genom att kontrollklausulen i de olika situationerna varierar i 

omfattning.    
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Ett prestationspris utgör en prismekanism som är svår att hantera och innebär en påverkan på 

integrationen eftersom tillämpningen förutsätter förekomsten av en kontrollklausul. En 

komparativ studie har påvisat att det inte förekommer några säregna alternativ till 

prestationspriser på den amerikanska marknaden. Marknaden för företagsförvärv är global 

och de alternativ som existerar tillämpas både i Sverige och i USA. De generella alternativ till 

prestationspris som förekommer och vilka är att föredra är en locked box eller en 

köpeskillingsavräkning med en kort löptid, eftersom de medför en mindre påverkan på 

integrationsprocessen. 

 

Kontrollklausuler förekommer på grund av tillämpningen av prismekanismer och utgör 

således inte i sig den främsta orsaken till den negativa påverkan på integrationen. I de fall 

prismekanismer inte förekommer, finns inget behov av kontrollklausuler.  
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Förord 

Genom arbetet med uppsatsen har vi erhållit värdefull insikt och kunskap avseende 

transaktionsprocessen vid företagsförvärv och vilken viktig del integrationen utgör i 

processen. Under arbetets gång har vi erhållit vägledning av vår handledare Elif Härkönen 

som vi vill tacka för hennes goda kritik och råd vilka bidragit till uppsatsens färdigställande 

och kvalitet.  

 

En stor del av vår uppsats understödjs av intervjuer, vilka tillför en förståelse för den 

praktiska tillämpningen vid företagsförvärv. Vi vill rikta ett stort tack till de advokater på 

Lindahl och Hamilton samt rådgivare på Pir in Sweden, vilka undvarat tid för att medverka på 

intervjuer och delat med sig av sina goda erfarenheter och kunskaper. Utan er hjälp hade vi 

inte kunnat genomföra den grundliga undersökning som ligger till grund för uppsatsen och 

som tillfört kvalitet samt resulterat i ett gott resultat. 

 

Vi vill även rikta stort tack till den universitetslektor på Linköpings universitet som bidragit 

med erfarenheter avseende integrationsprocessen och den entreprenör vilken, med sina 

erfarenheter som säljare och köpare, tillfört en värdefull inblick i hur företagsförvärv i 

praktiken genomförs. 

 

Slutligen vill vi tacka våra opponenter som bidragit med god kritik och vägledning under 

arbetets gång. 

 

TACK! 
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Begreppslista 

 

Civil Law = En rättsordning som bygger främst på lagregler medan prejudikat mestadels 

tillämpas som stöd vid domstolsavgöranden. 

 

Common Law = En rättsordning vars regelverk huvudsakligen stöds på tidigare 

domstolsavgöranden. 

 

Företagsförvärv = En metod för företag att expandera genom förvärv av befintliga 

verksamheter. 

 

Integration = Den slutliga fasen i transaktionsprocessen vid företagsförvärv vilken innebär att 

målföretaget införlivas i köparens verksamhet. 

 

Köpeskillingsavräkning (Purchase Price Adjustment) = En prismekanism som innebär att 

parterna kommer överens om en preliminär köpeskilling. En avstämning avseende 

målföretagets kostnader görs vid en avtalad tidpunkt som åtföljs av en eventuell justering av 

köpeskillingen med beaktande av kostnadernas inverkan på företagsvärdet. 

 

Köpoption (Call Option) = En option som innebär en rätt för köparen att förvärva aktier 

medan säljaren har en skyldighet att sälja andelarna i det fall innehavaren begär det. 

Köpeskillingen erläggs i form av aktier i stället för kontanta medel. 

 

Locked box = En prismekanism som innebär att köpeskillingen bestäms per ett avtalat datum 

och vars löptid sträcker sig till tillträdet. All avkastning och alla värdeökningar i målföretaget 

tillfaller köparen under perioden. 

 

Organisk tillväxt = En metod för tillväxt vilken innebär en expansion för företagen från 

grunden med hjälp av egna medel. 

 

Prestationspris (Earn Out) = En form av prismekanism som innebär att en del av 

köpeskillingen erläggs som en fast summa vid tillträdet medan ett ytterligare rörligt belopp 

erläggs vid en senare tidpunkt, vilket utgör prestationspriset. Utbetalningen av den rörliga 
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köpeskillingen är beroende av vissa avtalade prestationsmål, avseende resultatet i 

målföretaget. 

 

Standardklausul = Ett generellt avtalsvillkor vilket vanligtvis kräver modifiering efter 

respektive förvärvssituation. 

 

Synergieffekter = Ett samlingsbegrepp för de mervärden som ett företagsförvärv kan 

innebära. Det kan vara både positiva och negativa värden. Mervärdena erhålls genom att två 

företag integreras med varandra och de genereras utöver företagens sammanlagda respektive 

totala värden. Effekterna kan innebära en mängd olika typer av mervärden i verksamheten, 

exempelvis i form av produktionsmässiga, finansiella eller immateriella fördelar. 

 

Säljoption = En option som innebär att innehavaren har en rättighet att sälja aktier till säljaren 

som förbinder sig att köpa andelarna. Köpeskillingen erläggs i form av aktier i stället för 

kontanta medel. 
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Kapitel 1 Problembakgrund, problemformulering, syfte, metod, 
avgränsningar och disposition  
 

1.1 Problembakgrund 

Svenska företag använder sig i allt större utsträckning av företagsförvärv som metod för att 

expandera på marknaden. Metoden är effektiv och innebär ett övertagande av en redan 

fungerande organisation, vilket möjliggör för företagen att hålla verksamheten uppdaterad 

samt implementera ny teknologi, ny lagstiftning och anpassa sig efter andra förändringar i 

branschen och samhället. Företagsförvärv utgör en global metod för expansion, den 

amerikanska och brittiska marknaden har historiskt varit ledande avseende utvecklingen. Den 

svenska marknaden för företagsförvärv är under kontinuerlig utveckling. Genom 

globaliseringen har svenska företag till viss del influerats av det amerikanska näringslivet och 

implementerat metoder för förvärv i sina verksamheter från denna marknad.1 Den svenska 

kontraktsrätten baseras delvis på den amerikanska, varav utformningen av kontrollklausuler 

anammats av svenska företag. I samband med företagsförvärv på den svenska marknaden 

utgör det engelska språket vanligtvis standardspråket vid utformning av de avtal, vilka 

tillämpas vid transaktionsprocessen. 

 

En alternativ metod för expansion av verksamheter utgörs av organisk tillväxt. Kulturkrockar 

och andra liknande integrationsproblem kan undvikas genom en tillämpning av organisk 

tillväxt. Verksamheten expanderar med hjälp av egna medel och internt istället för genom 

företagsförvärv som förutsätter att företaget fusioneras med en annan affärskultur. Genom 

organisk tillväxt undviks, att medarbetarna i företaget utsätts för oro avseende uppsägningar 

och liknande åtgärder. Metoden är långsam och föranleder stegvisa förändringar inom 

företaget vilket ger medarbetarna tid att anpassa sig. Vid tillväxt genom företagsförvärv kan 

åtgärder krävas vilka förutsätter att vissa verksamhetsgrenar undanröjs och antalet anställda 

minskas, dubbla uppsättningar kan vara kostsamt och ineffektivt. Drastiska reformer såsom 

nytt ledarskap och strukturella förändringar kan undvikas genom att tillämpa en organisk 

tillväxt. Det är positivt eftersom verksamheten kan bedrivas mer effektivt i det fall 

medarbetarna trivs och känner trygghet, även konflikter kan förebyggas.2 Processen är dock 

betydligt långsammare och kräver mer resurser och kapital i jämförelse med företagsförvärv, 

                                                        
1 Sevenius, Robert, Företagsförvärv, upplaga 2:2, Lund: Studentlitteratur, 2011, s. 46 
2 Baxter, G Lawrence, Betting big: Value, Caution and accountability in an era of large banks and complex 
finance, Boston university, 2011, s. 52 
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det är även svårare att förutspå det framtida resultatet. Företagsförvärv skapar en tillväxt 

vilken är mer beprövad och förutsebar än en organisk tillväxt, eftersom köparen förvärvar en 

redan fungerande verksamhet, köparen har även en förståelse för vad denne erhåller innan 

transaktionen genomförs. Organisk tillväxt kan bli mer komplicerad och svår att genomföra i 

samband med att företagets verksamhet expanderar.3  

 

Vid företagsförvärv utgör tidpunkten för erläggandet av köpeskillingen en viktig 

förhandlingsfråga. Parterna kan vid osäkerhet avseende målföretagets värde komma överens 

om en prismekanism vilken innebär att en del av köpeskillingen ska erläggas efter tillträdet. 

Ett prestationspris (earn out) är en form av prismekanism, vilken innebär att en del av 

köpeskillingen erläggs i det fall vissa mål uppfylls i målföretagets verksamhet. 

Prismekanismen innebär en risk för säljaren, eftersom köparen genom avtalsslutet och 

tillträdet erhåller obligationsrättslig respektive sakrättslig kontroll över målföretaget. Säljaren 

vill förhindra att köparen väsentligen förändrar målföretagets verksamhet, vilket kan äventyra 

dennes möjligheter att erhålla tilläggsköpeskillingen. För att minimera säljarens risk vid 

stadgande av prestationspris, införs ofta kontrollklausuler i köpavtalet, vilka gäller från 

tillträdesdagen till dess att tilläggsköpeskillingen utbetalas. Kontrollklausuler möjliggör för 

säljaren att bibehålla viss kontroll över målbolaget och föreskriver vanligtvis att inga 

väsentliga beslut, avseende strategiska eller operativa egenskaper i verksamheten, får vidtas 

av köparen utan säljarens samtycke. Stadgandet av kontrollvillkoren innebär att säljaren 

erhåller en insyn och ett inflytande över målföretaget. Köparens intresse att i ett tidigt skede 

påbörja integrationsprocessen konkurrerar med säljarens intresse, att erhålla kontroll över 

verksamheten och således en säkerhet avseende tilläggsköpeskillingen. 

   

Integrationsprocessen utgör en av de mest vitala faserna vid företagsförvärv. Ett av köparens 

främsta syften med förvärvet är att uppnå synergieffekter, avkastning på investeringen, medan 

säljarens främsta syfte är att erhålla en så hög köpeskilling som möjligt. Med synergieffekter 

åsyftas de mervärden vilka erhålls genom att två företag integreras med varandra och som 

genereras utöver företagens sammanlagda respektive totala värden. 4  Begreppet utgör ett 

samlingsbegrepp 5  och effekterna kan innebära en mängd olika typer av mervärden i 

verksamheten, exempelvis i form av produktionsmässiga, finansiella eller immateriella 

                                                        
3 Sevenius, Robert, Företagsförvärv, upplaga 2:2, Lund: Studentlitteratur, 2011, s. 200 
4 Ibid, s. 318 
5 Informant 4: Linköpings universitet, Linköping, 2013-04-26 



 
 

 11 

fördelar. Storleken på de mervärden vilka uppstår är beroende av olika faktorer i 

verksamheten, såsom tidpunkten för integrationens initierande och resultatet av förvärvet. 

Arbetet med att integrera verksamheterna bör inledas i ett så tidigt skede som möjligt, efter 

tillträdet, för att öka chanserna för ett lyckat företagsförvärv och stora synergieffekter. 6 

Integrationen utgör en betydelsefull fas av förvärvsprocessen, många företagsförvärv 

misslyckas på grund av en bristande planering av integrationen. Kontrollklausuler vilka 

tillämpas i samband med prismekanismer kan försvåra och komplicera integrationen eftersom 

köparens kontroll över målföretagets verksamhet kan begränsas genom klausulen. 

Begränsningen av köparens kontroll över målföretaget kan leda till en framtida värdeförlust, 

eftersom möjligheterna att omstrukturera målföretaget försämras, vilket även gäller 

realiseringen av synergier. Konsekvenser av att integrationsprocessen försvåras kan vara att 

viktiga synergieffekter går förlorade och att företagsförvärvet i sin helhet misslyckas.  

 

1.2 Problemformulering 

Hur påverkar kontrollklausuler integrationsprocessen vid företagsförvärv och hur kan säljaren 

kontrollera sin rätt till tilläggsköpeskillingen utan att påverka integrationen? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur tillämpningen av kontrollklausuler i köpavtalet 

påverkar integrationsprocessen och vilken inverkan dessa har för köparen avseende förvärvets 

slutgiltiga resultat. En granskning kommer att genomföras huruvida köparens intresse, att 

påbörja integrationen i ett tidigt skede, kan tillgodoses parallellt med att säljarens intresse 

bevaras vad gäller att bibehålla kontroll över tilläggsköpeskillingen. En framgångsrik 

integrationsprocess medför ökade möjligheter för ett lyckat företagsförvärv och således även 

omfattande synergieffekter.  

 

Ett ytterligare syfte utgörs av att undersöka huruvida alternativ till kontrollklausuler 

förekommer, vilka i mindre utsträckning påverkar integrationen av verksamheterna. 

Marknaden för företagsförvärv är, vilket ovan beskrivits, global i det hänseendet att förvärv 

förekommer i de flesta länder. Undersökningen avseende förekomsten av alternativ till 

                                                        
6 Sevenius, Robert, Företagsförvärv, upplaga 2:2, Lund: Studentlitteratur, 2011, s. 318 
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kontrollklausuler aktualiserar en komparativ studie mellan den svenska och den amerikanska 

marknaden.  

 

1.4 Metod 
 

1.4.1 Avtalstolkning 

Huvudsakliga källor kommer att utgöras av intervjuer, doktrin och granskning av ett 

förvärvsavtal samt två generella kontrollklausuler.7 Det finns olika principer för tolkning av 

avtal och det förekommer inga riktlinjer för vilken metod som ska ges företräde. 8 

Utgångspunkten för avtalstolkningen kommer att vara den gemensamma partsviljan vilken 

ger uttryck för vad parterna avsett med avtalet vid avtalstidpunkten.9 Partsviljan är dock svår 

att utröna eftersom det krävs kunskap i vad parterna avsett vid tidpunkten för utformningen av 

avtalet. 10  En tolkningsmetod vi kommer att använda oss av är således en subjektivistisk 

tolkningsmetod, vilken utgör en ändamålstolkning av avtalet. Parternas avsikter, vilka legat 

till grund för de förhandlingar som genomförts innan, under och efter avtalsslutet står i fokus. 

Hänsyn måste dock tas till att den subjektivistiska tolkningsmetoden utgår från parternas 

subjektiva åsikter, vilka kan konstrueras i efterhand och således medföra en skönsmässig 

bedömning.11 En metod vi kommer tillämpa vid granskning av tekniker för utformning av 

kontrollklausuler är bokstavsstavstolkning. Bokstavstolkningen är språkinriktad och 

föranleder en granskning av hur parterna formulerat sig i det skriftliga avtalet. 12   En 

kombination av dels en ändamålstolkning, dels en bokstavstolkning skapar en god uppfattning 

av avtalets verkliga innebörd. En granskning av ordalydelsen bör ske mot kontexten i avtalet. 

13  Tolkningsprinciperna är användbara, de utgör dock inte uttömmande alternativ för 

avtalstolkning.14 Den svenska rätten omfattar dispositiva regler vilka tillämpas som utfyllnad 

av avtalet, i de fall förhållanden är oreglerade, vilket innebär att en fullständig reglering i 

avtalet inte är nödvändig.15  

 

                                                        
7 Hedwall, Mattias, Tolkning av kommersiella avtal, Stockholm: Juristförlaget, 1994, s. 43 
8 Samuelsson, Joel, Tolkningslärans gåta; en studie i avtalsrätt, Västerås: Iustus förlag AB, 2011, s. 33 
9 Ibid, s. 160–161  
10 Ibid, s. 42–43  
11 Hedwall, Mattias, Tolkning av kommersiella avtal, Stockholm: Juristförlaget, 1994, s. 46 
12 Ibid, s. 43 
13 Samuelsson, Joel, Tolkningslärans gåta; en studie i avtalsrätt, Västerås: Iustus förlag AB, 2011, s. 161 
14 Ibid, s. 33 
15 Svernlöv, Carl mfl, Internationella avtal: i teori och praktik, upplaga 2:1, Vanda: Nordstedts juridik, 2013, 
s. 109 
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1.4.2 Kvalitativ studie 

Vi kommer att genomföra intervjuer för att erhålla praktiska kunskaper och erfarenheter vilka 

kan läggas till grund för uppsatsen. Intervjuer kommer bland annat att genomföras med 

rådgivare på advokatbyråerna Lindahl och Hamilton, vilka arbetar praktiskt med att utforma 

förvärvsavtal i samband med företagsförvärv. Vi kommer att erhålla en inblick i hur 

kontrollklausulerna utformas och tillämpas praktiskt. Advokatbyråerna arbetar delvis med 

amerikanska företagsförvärv i de fall transaktioner sker mellan den svenska och den 

amerikanska marknaden. En jämförelse kommer genomföras avseende de metoder vilka 

tillämpas vid utformningen av förvärvsavtal i USA och Sverige. Jämförelsen kommer att 

belysa likheter och skillnader i utformningen av avtal på respektive marknad. Samtal kommer 

även att genomföras med en entreprenör vilken varit både säljare och köpare vid tidigare 

företagsförvärv, i syfte att i uppsatsen tillgodose ett praktiskt perspektiv avseende 

företagsförvärv och belysa integrationsprocessen roll i transaktionen. Intervjuer kommer att 

genomföras med rådgivare på Pir in Sweden AB avseende hur integrationen påverkas av 

prestationspriser. En doktorand vid Linköpings universitet kommer att tillföra uppsatsen ett 

perspektiv avseende integrationens roll vid företagsförvärv. Den kvalitativa studien kan bidra 

med information avseende hur kontrollklausulerna kan effektiviseras eller förändras för att 

tillgodose både säljarens och köparens intressen.  Intervjuernas syfte är att tillgodose 

uppsatsen en levande och välgrundad undersökning.  

 

Rättsområdet är outforskat vad gäller de juridiska aspekter vilka behandlas i uppsatsen, det 

erfordrar således en praktisk infallsvinkel vilket intervjuerna tillgodoser. Intervjuerna kommer 

att vara av samtalsinriktad art, även kallade semi-strukturerade, vilket innebär en struktur 

vilken är samtalsbaserad och således inte bestämd till sitt innehåll. De semi-strukturerade 

intervjuerna innebär att bestämda ramar inom ämnesområdet ställs upp, som medför möjlighet 

till fritt diskussionsutrymme inom dessa gränser. Valet av intervjumetod uppmuntrar en 

analytisk och således djupgående studie.16  

 

Av sekretesskäl kommer inga namn, befattningar eller mer detaljerad information avseende 

intervjudeltagarna att redogöras för i uppsatsen. Vi är medvetna om att den kvalitativa studien 

bygger på subjektiva uppfattningar och således ska hanteras källkritiskt. 

 

                                                        
16 Olsson, Tobias, Medievardagen: en introduktion till kvalitativa studier Gleerups Utbildning, 2008, s. 50–
52  
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1.4.3 Komparativ studie 

Den egna rättsordningen kan lättare förstås genom tillämpningen av en komparativ studie 

eftersom en förståelse skapas för rättsreglernas ursprung. Regleringar, vilka ansetts självklara 

att tillämpas inom samtliga samhällen, kan upptäckas vara enbart utvecklade i det egna 

samhället medan vissa rättsregler kan vara importerade från utländsk rätt. Många utländska 

termer inkorporeras direkt i den svenska rättsordningen som benämning för olika fenomen, 

det gäller särskilt termer från den amerikanska rätten. En komparativ studie skapar således en 

förståelse för den egna rättsordningen och tillgodoser en ny synvinkel avseende denna. 

Perspektivet kan skapa insikt avseende värdet av olika termer och dess funktion i den egna 

rättsordningen.17  

 

En komparativ studie kommer att belysa eventuella skillnader i utformningen av avtal 

avseende företagsförvärv på den svenska respektive amerikanska marknaden. Studien 

genomförs i syfte att undersöka förekomsten av eventuella alternativ till tillämpningen av 

kontrollklausuler, vilka påverkar integrationsprocessen i mindre utsträckning. 

Undersökningen kommer att utgå från amerikansk och svensk doktrin samt intervjuer med 

ovan nämnda intervjuobjekt. Den komparativa studien genomförs eftersom uppsatsens 

problemområde är outrett i Sverige, vilket innebär att källor är knapphändiga. Många av de 

svenska metoderna för avtalsformulering härstammar dock från den amerikanska marknaden. 

De amerikanska företagen är ledande avseende metoden att expandera genom företagsförvärv 

och kan således möjligtvis bidra med kunskaper. Den komparativa studien kommer att 

redogöra för huruvida det finns metoder på den amerikanska marknaden avseende 

utformningen av kontrakt, vilka medför att integrationen kan påbörjas i ett tidigare skede i 

samband med att prismekanismer tillämpas. Ytterligare källor kan således inhämtas från den 

amerikanska marknaden för företagsförvärv. Den komparativa studien bidrar med material 

som kan tillämpas i analysen.  

 

Den komparativa studien tillgodoser ett nytt synsätt avseende metoder för problemlösning 

eftersom en mer omfattande kunskapsbas erhålls. Studien motverkar att, medvetet eller 

omedvetet, nationella rättsliga lösningar föredras. En komparativ studie måste dock 

genomföras med försiktighet och insikt avseende att vissa rättsregler, genom att infogas i ett 

                                                        
17 Bogdan, Michael, Komparativ rättskunskap, upplaga 1:2, Falköping: Norstedts juridik, 1996, s. 29–30  
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främmande rättssystem, förlorar sin effekt i den nya rättsordningen. De inkorporerade 

rättsreglerna är anpassade till den ursprungliga rättsordningen.18  

1.5 Avgränsning 

Uppsatsen kommer att behandla privata företagsförvärv i form av fusioner och således inga 

andra typer av samgåenden, såsom joint venture, licensavtal, konsortium eller liknande 

samarbetsförhållanden. Vid redogörelse för prismekanismer kommer 

köpeskillingsavräkningar, locked box, köpoptioner och depositioner av köpeskillingar 

(escrow) behandlas som alternativ till prestationspris, vilket utgör uppsatsens främsta 

behandlingsområde. Uppsatsen kommer att behandla kontrollklausuler och dess 

konsekvenser, ingen annan aspekt av förvärvsavtalet kommer att undersökas varken vid 

granskning av svenska eller amerikanska företagsförvärv. En avgränsning av uppsatsen 

kommer att ske genom att en jämförelse enbart kommer att genomföras avseende 

tillämpningen och utformningen av kontrollklausuler i amerikansk och svensk rätt.  

 

Integrationen bygger till stor del på organisationsteoretiska aspekter. Uppsatsen kommer att i 

en begränsad omfattning redogöra för organisationsteoretiska metoder, i den mån det är 

nödvändigt för läsarens förståelse avseende vikten av en god uppbyggd integrationsprocess. 

Läsaren kommer att förses med en grundläggande redogörelse för kontrollklausulernas 

inverkan på integrationen. Avgränsningen är nödvändig eftersom integrationsprocessen är 

beroende av vissa organisationsteoretiska metoder, vilka är specifika för varje företag. En 

redogörelse för samtliga teorier skulle medföra ett förändrat fokus i uppsatsen. Detaljerna 

avseende hur organisationsteorin underbygger och påverkar integrationsprocessens utfall 

utgör inte det huvudsakliga syftet med uppsatsen. 

 

Vi kommer att behandla integrationsprocessen i de delar det krävs för att skapa en förståelse 

för kontrollklausulernas påverkan på processen. Läsaren kommer att beredas en 

grundläggande kunskap avseende integrationsprocessens syfte och betydelse vid ett 

företagsförvärv. En detaljerad undersökning av integrationens beståndsdelar och dess 

genomförande kommer inte att utföras. Det är viktigt att beakta de konkurrensrättsliga 

regelverken vid företagsförvärv, dock kommer området inte vidare behandlas eftersom ämnet 

inte är relevant för besvarande av problemformuleringen i uppsatsen. I uppsatsen kommer de 

                                                        
18 Bogdan, Michael, Komparativ rättskunskap, upplaga 1:2, Falköping: Norstedts juridik, 1996, s. 30–31  
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ekonomiska aspekterna avseende integrationen beröras ur ett juridiskt perspektiv med fokus 

på hur utformningen av köpavtalet samt kontrollklausulerna påverkar integrationsprocessen.  

 

Undersökningen kommer att genomföras med hänsyn till hur integrationen påverkas, således 

kommer vår argumentation och våra slutsatser att utgå ifrån hur integrationsprocessen kan 

påverkas i minsta möjliga mån. Vid beaktande av andra aspekter vid företagsförvärvet kan 

undersökningen således resultera i andra slutsatser. 

 

1.6 Disposition 

Kapitel två omfattar en grundläggande redogörelse för integrationsprocessen, dess betydelse 

vid företagsförvärv och innebörden av synergier. I det tredje kapitlet behandlas bakgrunden 

och motiven till företagsförvärv, varav både den svenska och amerikanska marknaden 

redogörs för. Risker med företagsförvärv kommer att redogöras för samt hur dessa, genom 

stadgande av prismekanismer och kontrollklausuler, kan hanteras i köpavtalet. Kapitel fyra 

omfattar praktiska exempel i form av en avtalstolkning samt två exempel på 

standardklausuler, en analys följer avseende utformningen av klausulerna. I uppsatsens femte 

kapitel belyser och analyserar vi skillnader och likheter mellan företagsförvärv på den 

amerikanska respektive svenska marknaden. Det sjätte kapitlet omfattar en analys avseende 

förekomsten av alternativa lösningar till problematiken med kontrollklausuler och 

prestationspriser, vilka medför en mindre påverkan på integrationsprocessen. Uppsatsens 

sjunde och avslutande kapitel omfattar slutsatser och avslutande ord.   
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Kapitel 2 Integration 

I kapitlet kommer vi att redogöra för integrationens roll vid transaktionsprocessen och hur 

den kan påverkas av avtalsvillkor såsom prismekanismer och kontrollklausuler. Syftet med 

kapitlet är att tillföra läsaren en förståelse för hur viktig integrationen är vid ett 

företagsförvärv och vikten av att realisera synergier samt påbörja processen i ett tidigt skede.  

 

I kapitel 2.4 analyseras integrationsprocessens roll och betydelse, som en del av 

företagsförvärvet. Syftet med analysen är att utreda de aspekter som är viktiga att beakta vid 

integrationen och vid vilken tidpunkt olika åtgärder bör genomföras för att förvärvet ska 

generera ett lyckat resultat. Vi vill förse läsaren med kunskap avseende varför 

kontrollklausulerna utgör problem och varför de inte bör påverka integrationen. I det fall 

integrationen inte har någon betydelse för företagsförvärvets utfall, föreligger inga problem 

vid tillämpning av kontrollklausuler, eftersom dess påverkan på integrationen inte tillmäts 

någon betydelse. 

 

2.1 Integrationen roll  

Efter avtalsslutet och tidpunkten för köparens tillträde av målföretaget, ägnar sig köparen åt 

att samordna verksamheterna genom att integrera målföretaget med köparföretaget. Köparens 

främsta syfte med integrationsprocessen är att skapa avkastning på investeringen genom 

synergieffekter och strategiska målsättningar. Integrationen innebär psykologiska och 

organisatoriska hänsynstaganden vilka har stort inflytande på utfallet av företagsförvärvet. En 

tumregel för köparens integrationsplan är att de mest väsentliga förändringarna avseende 

målföretagets verksamhet bör vidtas inom de första hundra dagarna efter tillträdet. 

Integrationen kan anses utgöra den viktigaste och svåraste fasen i transaktionsprocessen. 

Processen kan delas upp i tre delar: åtgärder vilka bör vidtas direkt efter tillträdet, en 

långsiktig planering för att uppnå målsättningarna med förvärvet och en uppföljning av 

transaktionens resultat.19  

 

För att integrationen ska bli framgångsrik krävs en god planering och köparen bör tydligt 

utarbeta en plan för förvärvet. Det kan dröja innan resultatet av ett företagsförvärv blir synligt, 

exempelvis i det fall kostnadsbesparingar vidtagits. Det är viktigt att prioritera vilka åtgärder 

som är mest väsentliga avseende verksamheten. I de fall köparen genomför förvärvet utan en 

                                                        
19 Sevenius, Robert, Företagsförvärv, upplaga 2:2, Lund: Studentlitteratur, 2011, s. 317–318   
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väl planerad integration är möjligheterna sämre att uppnå ett lyckat företagsförvärv. Det är vid 

integrationen viktigt att beakta de inblandade medarbetarna och förmedla information 

avseende hur deras framtid förändras inom verksamheten. Bevarande av kompetens och 

kunskaper inom verksamheten samt att värna om de anställda utgör viktiga faktorer för att 

uppnå en lyckad integration. I det fall köparen inte upprätthåller en god kommunikation med 

medarbetarna, är risken stor att väsentlig kunskap går förlorad som resultat av en förlust av 

kompetenta nyckelpersoner.20  

 

Ytterligare en aspekt som är viktig att ta hänsyn till är successionen, vilken innebär att 

säljaren efter förvärvet, successivt överlämnar verksamheten till köparen och således under en 

period stannar kvar i verksamheten. Successionen är främst inriktad på att överlämnandet av 

målföretaget ska ske på ett välstrukturerat och smärtfritt sätt. Hänsyn ska tas till de anställda 

vilket ökar förutsättningarna för en lyckad integration. Genomförandet av successionen är 

beroende av att säljarens och köparens ledarskap samt värdegrund kan sammanföras. 

Överlämnandet av målföretaget till köparen är väsentligt att beakta eftersom successionen är 

avgörande för resultatet av integrationen och således förvärvet. Målföretagets 

organisationsstruktur efter förvärvet är av mindre betydelse. Vanligtvis bör successionens 

löptid vara ett år. En lång löptid kan resultera i komplikationer i form av ansträngningar för 

säljaren, vilken tvingas bevittna de förändringar köparen genomför i målföretagets 

verksamhet. Företagsförvärv är ofta känsloladdade för säljaren, vilken i vissa fall lämnar ifrån 

sig sitt livs verk.21  

 

För att lyckas med integrationen är det väsentligt att utse en ansvarig för processen, vilken är 

lyhörd och har en god känsla för de åtgärder som behöver vidtas för att på ett effektivt sätt 

sammanföra verksamheterna och dess kulturer. Tiden är avgörande och köparen bör inte 

förhasta integrationsprocessen, denne bör även ta vara på säljarens kunskaper.22  

 

I det fall säljaren efter förvärvet stannar kvar i verksamheten bör köparen se till att denne trivs 

och förses med ett gott anställningsförhållande. 23  En fördel med att säljaren stannar kvar i 

målföretaget efter förvärvet är att successionen underlättas eftersom säljaren kan närvara och 

hjälpa till med överlämnandet av verksamheten genom att bidra med sina kunskaper och 

                                                        
20 Informant 4: Linköpings universitet, Linköping, 2013-04-26 
21 Informant 6: Entreprenör/säljare & köpare, Östergötland, 2013-05-10 
22 Informant 5: Pir in Sweden AB, Linköping, 2013-05-08 
23 Ibid 
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erfarenheter. De positiva effekterna av att säljaren stannar kvar i målföretaget är beroende av 

vilka köparens utgångspunkter är för förvärvet. I det fall målföretaget endast utgör en 

finansiell investering har köparen inget intresse av att själv driva målföretaget, eftersom 

verksamheten inom en snar framtid ska säljas vidare. Säljarens medverkan efter förvärvet är 

väsentlig eftersom parterna kan avtala om att säljaren ska driva företaget fram till 

försäljningen. I de fall köparen personligen vill driva verksamheten är säljarens medverkan 

inte av samma betydelse, dock är dennes kunskaper och erfarenheter viktiga för den fortsatta 

driften. Säljaren kan uppleva kvarvarandet i målföretaget som en inlåsning, eftersom denne 

inte längre har någon kontroll över driften av målföretaget.24 Köparen bör således försöka 

sammanföra verksamheterna, skapa en vision och engagera medarbetarna i denna.25 

 

Vilken roll integrationen spelar i transaktionsprocessen är beroende av vilka egenskaper den 

förväntas tillföra vid företagsförvärvet och vad som avses integreras. I de fall förvärvet av 

målföretaget utgör en finansiell placering för köparen krävs i vissa fall ingen integration 

eftersom syftet är att målföretagets verksamhet ska bedrivas självständigt, parallellt med 

köparföretagets. Kommunikationen är viktig att beakta vid integrationen eftersom information 

kan vara svår att förmedla utan uppkomst av misstolkningar och ryktesspridning. 

Missuppfattningar kan skapa osäkerhet hos medarbetarna och resultera i en försvårad 

integrationsprocess samt ett ineffektivt arbete. 26  Informationen mellan ledningen och de 

anställda är viktig för att skapa ett engagemang i den nya verksamheten.27 Integrationens roll 

vid transaktionsprocessen varierar även beroende på förvärvets komplexitet, vid de stora 

förvärven omfattas mycket kapital och fler människor är inblandade i processen. Det är 

vanligt vid större förvärv att mer fokus läggs på att lyckas med integrationen eftersom mer 

kapital riskerar att gå förlorat, i jämförelse med ett förvärv mellan två mindre företag. 

Integrationen kan misslyckas i samma utsträckning i ett litet företag såsom i ett stort, dock är 

processen mindre komplicerad vid en fusion mellan två små verksamheter i jämförelse med 

två större.28  

 

                                                        
24 Informant 6: Entreprenör/säljare & köpare, Östergötland, 2013-05-10 
25 Informant 5: Pir in Sweden AB, Linköping, 2013-05-08 
26 Informant 4: Linköpings universitet, Linköping, 2013-04-26 
27 Informant 6: Entreprenör/säljare & köpare, Östergötland, 2013-05-10 
28 Informant 5: Pir in Sweden AB, Linköping, 2013-05-08 
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För att uppnå en lyckad integration finns det nio faktorer att beakta, vilka utgör riktlinjer för 

processen. För det första är det viktigt med tydliga och bestämda roller för den högsta 

ledningen, som innebär en initial strategisk planering avseende grundläggande mål och 

värdedrivare för förvärvet. Den andra faktorn att ta hänsyn till är stadgandet och 

implementeringen av integrationsplanen vilket görs genom tillsättandet av en 

integrationsgrupp som arbetar uteslutandet med integrationen. En kommunikationsstrategi 

som är klar, tydlig och ärlig är den tredje faktorn att beakta för att undvika ryktesspridning 

och misstänksamhet bland de anställda. Strukturering av de anställda och organisationen i sig 

är av betydelse för att organisationen ska bli stabil och effektiv vilket utgör den fjärde faktorn 

att uppmärksamma. Rekrytering av personal för att öka effektiviteten utgör den femte 

aspekten att ta hänsyn till. Den sjätte faktorn är kulturell integration, vilken verkställs genom 

en strukturerad infallsvinkel för att identifiera och belysa hur kulturen i den nya 

organisationen ska vara uppbyggd. Den kulturella integrationen minskar riskerna för att 

förvärvet ska bli misslyckat, eftersom arbetet påbörjas i ett tidigt stadium och bringar 

oklarheter och komplikationer avseende verksamhetens kultur till allmän kännedom. Den 

sjunde aspekten att uppmärksamma är integrationen av personalen för att inte skapa 

subkulturer och misstänksamhet. Feedback och upprättande av en utvärdering av 

integrationen och förvärvet är av yttersta väsentlighet. Aspekten utgör den åttonde faktorn att 

ta hänsyn till vid integrationen för att påvisa de kostnader, mervärden och risker vilka 

uppdagats under integrationsprocessen. Utvärderingen utgör således ett viktigt instrument för 

att ta del av erfarenheter av förvärvet vilka kan föras vidare och ligga till grund för 

nästkommande eventuella företagsförvärv. Den sista, nionde aspekten att beakta vid 

integrationen är projektledningen, vilka ska stärka projektet och se till att personalen 

bibehåller fokus avseende de uppgifter som är väsentliga för att effektivisera integrationen.29  

 

 

 

 

                                                        
29 Herndon Mark Galpin Timothy J, The complite guide to mergers and acquistions, upplaga 1 San Fransisco: 
Jossey-Bass Publicers, 2000 s. 60–61  
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Bilden nedan visar vid vilken tidpunkt de nio respektive faktorerna är relevanta samt hur de 

korrelerar med varandra.30 

Under integrationsprocessens pågående, efter tillträdesdagen, finns inga specifika regler att ta 

hänsyn till. Processen skiljer sig åt beroende på vilka företag som ska samordnas och i vilken 

grad integrationen av målföretaget i köparens verksamhet ska ske. Utredningar visar att 

riskerna att förlora de värden köparen strävar efter att erhålla genom företagsförvärvet är 

störst i integrationsprocessen. Betydelsen av samordningen motiverar att köparen, på ett tidigt 

stadium i transaktionsprocessen initierar en planering av processen.31 

 

I det fall företagsförvärvet avbryts, efter att integrationen påbörjats men innan avtalsslutet, 

uppstår en riskfylld situation. Konkurrenten som planerat ett förvärv av målföretaget kan ha 

erhållit värdefull information om verksamheten och strategier för integrationen. Motsatsvis 

utgör det en kostnad för köparen i det fall integrationen påbörjats i ett för sent skede. Det 

måste således skapas en balans avseende tidpunkten för integrationens påbörjan.32  

 

                                                        
30 Herndon Mark Galpin Timothy J, The complite guide to mergers and acquistions, upplaga 1 San Fransisco: 
Jossey-Bass Publicers, 2000, s. 58 
31 Sevenius, Robert, Företagsförvärv, upplaga 2:2, Lund, Studentlitteratur, 2011, s. 318–319  
32 Informant 4: Linköpings universitet, Linköping, 2013–04–26  
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Vid tillämpning av prismekanismer såsom prestationspris har köparen ett intresse att 

senarelägga köpeskillingen, vilket förutsätter att säljaren begär kontroll för vissa åtgärder i 

syfte att säkerställa erläggandet. Problematik förekommer avseende metoden att binda 

prestationspriset till resultatmått eftersom det kan vara svårt, efter att integrationen påbörjats, 

att urskilja från vilken av verksamheterna resultatet härleds. Svårigheterna beskrivs mer 

ingående nedan i avsnitt 3.7. Problematiken kan dock kringgås genom att tillämpa mer 

preciserade resultat inom verksamheten. Ett exempel på ett mer lätthanterligt resultatmått är 

nettoomsättningen, vilket inte är lika influerat av verksamhetens kostnader som årets resultat 

som utgör ett vanligt resultatmått vid prestationspriser. Ett annat alternativ till prestationspris 

är en optionslösning, vilket möjliggör en inlösen i utbyte mot aktier. Optionslösningen har 

inte samma inverkan på integrationen eftersom optionen inte är beroende av ett resultatmått 

vilket innebär att integrationen kan fortgå innan utbetalningen av köpeskillingen verkställts, 

en närmare beskrivning redogörs för nedan. Ytterligare ett alternativ består i att parterna 

avtalar om en avbetalningsplan, enligt vilken målföretagets värde bestäms och följs av ett 

successivt erläggande av köpeskillingen.33 

 

2.2 Organisationsteoretiska aspekter 

Beroende på hur en verksamhet är uppbyggd kan olika grader av effektivitet uppnås.34 Vid 

integrationen av målföretaget med köparens verksamhet kan kulturkrockar uppstå i form av 

skillnader avseende grundläggande värderingar inom respektive företag. 35  I det fall två 

kontor, inom samma företag, ska integreras utan att företagsförvärv genomförts, kan 

kulturkrockar uppstå, vilket är ett exempel på hur komplicerad processen kan vara.36 Ofta 

utgör kulturella skillnader mellan företagen problem vilket bör beaktas av köparen och en 

planering bör utarbetas avseende hur information ska överföras till medarbetarna. Osäkerhet 

kan uppstå hos medarbetarna i det fall vissa funktioner inom verksamheten enbart medför 

kostnader och således inte längre är nödvändiga för fortsatt drift efter förvärvet vilket 

förutsätter att uppsägningar kan behöva genomföras.37  

 

                                                        
33 Informant 4: Linköpings universitet, Linköping, 2013–04–26 
34 Forslund Magnus, Organisering och ledning, upplaga 2, Nordstedts förlag, Sverige, 2011, s. 18 
35 Schriber Svante, Att realisera synergier: Ledning av värdeskapande vid företagsköp, Stockholm: Öhrlings 
PriceWaterhouseCoopers, 2009, s. 27–28  
36 Informant 5: Pir in Sweden AB, Linköping, 2013–05–08  
37 Informant 4: Linköpings universitet, Linköping, 2013–04–26  
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Värderingar som är influerade av verksamhetens kultur kan utgöras av uppfattningar avseende 

hur arbetet i verksamheten ska utföras. Skillnader i företagens värderingar kan innebära en 

hämmande effekt på integrationen när två verksamheter ska fusioneras. Kulturkrockar är 

särskilt vanliga vid fusioner, i det fall företagen är av olika nationaliteter. Köparen bör arbeta 

med att försöka motverka eventuella kulturkrockar som kan orsaka bristande samarbete 

mellan verksamheterna. Lyckas köparen undanröja eventuella konflikter avseende kulturerna, 

är sannolikheten större att synergier kan utvinnas.38 Internationella företagsförvärv förutsätter 

att köparen har kunskap om den nationella kulturen vilken präglar målföretaget. Det är viktigt 

att köparen förbereder integrationen för att underlätta processen och således öka 

möjligheterna till ett lyckat förvärv.39 Vid internationella förvärv kan det urskiljas olika nivåer 

av kultur, det kan uppstå kulturkrockar på grund av skillnader i olika länders kulturer eller på 

individnivå. Det är dock ingen självklarhet att det förekommer skillnader i kultur inom en och 

samma yrkesgrupp vid förvärv över landsgränserna, exempelvis kan ingenjörskulturen vara 

densamma även i de fall de nationella kulturerna skiljer sig åt. Förekomsten av kulturkrockar 

påverkas av vilken verksamhet som förvärvas, motsättningar och skillnader är främst tydliga 

vad gäller förhandlingstaktik och ledarstil.40 

 

Kulturkrockar uppkommer främst i stadiet när parterna ska påbörja samarbetet. Det finns 

samarbeten på olika nivåer inom verksamheten, dels i ledningen vilka man kan se ur ett 

ägarperspektiv, dels mellan medarbetarna och den operativa personalen vilket kan ses ur ett 

operativt perspektiv. Vanligtvis hanterar företagsledningen och den operativa ledningen olika 

frågor vid förvärvet samt fokuserar på att genomföra olika förändringar. Hierarkier och 

centralisering inom företagen utgör en organisationsstruktur vilken skiljer sig i stor 

utsträckning från den decentraliserade företagsstrukturen, som vanligtvis tillämpas i Sverige.  

Skillnader kan främst urskiljas i tillvägagångssätt för arbetet, kommunikationen inom 

företaget och det generella förhållningssättet mellan ledare samt övriga medarbetare. I starkt 

centraliserade företag delar ledningen ut order till de anställda som inte får ifrågasättas, i 

Sverige är det dock mer vanligt med decentraliserade organisationsstrukturer vilka i högre 

grad betonar samarbete och inflytande från de anställda efterfrågas. Vid internationella 

                                                        
38 Schriber Svante, Att realisera synergier: Ledning av värdeskapande vid företagsköp, Stockholm: Öhrlings 
PriceWaterhouseCoopers, 2009, s. 27–28  
39 Gertsen Cardel Martine, Søderberg Anne-Marie, Torp Jens Erik, Cultural Dimensions of International 
Mergers and Acquisitions, Berlin: Walter de Gruyter, 1998, s. 43  
40 Informant 4: Linköpings universitet, Linköping, 2013–04–26 
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förvärv över landsgränserna kan skillnader i organisationsstrukturer således bidra till 

kulturkrockar.41 

 

Organisationsteoretiskt kan företagskulturer innebära att medarbetarna delar målsättningar 

och värderingar samt en vision avseende förutsättningar för att nå dessa. Företagskulturer kan 

skapa en sammanhållning inom företaget vilken kan medföra en ökad effektivitet i 

verksamheten. I de fall köparen kan åstadkomma en god kultur inom företaget efter fusionen 

kan denna verka motivationshöjande för medarbetarna, öka effektiviteten i verksamheten och 

således medverka till större synergieffekter.42 

 

En illa hanterad integration kan medföra en negativ inverkan på verksamhetens 

värdeskapande, vilket kan resultera i konsekvenser såsom en fördröjd integration och att de 

anställda motverkar integrationen. En bristande integration kan medföra ytterligare 

konsekvenser såsom minskad arbetsmotivation, ökad personalomsättning och 

kompetensförluster vilka kan påverka effektiviteten i verksamheten samt leda till en sänkt 

produktion.43  

 

2.3 Synergieffekter  

Det finns olika typer av synergier vilka bidrar med olika värden till verksamheten såsom 

kostnadsbesparingar, ökad operativ effektivitet i fabrikerna eller ökad försäljning. Köparen 

ser ofta över de avtal vilka finns i målföretaget i syfte att granska de synergier som kan 

utvinnas.44 Vid företagsförvärv som involverar stora företag, utgör synergier ett viktigt motiv 

för köparen. Fusionen av två stora företag medför stora kostnader och det är många parter 

som strävar efter att förvärvet ska genomföras, exempelvis banker. Det är lätt att köparen är 

för optimistisk avseende hur stora synergier som kan erhållas. Vid företagsförvärv som 

omfattar små företag, kan utvinningen av synergier vara av mindre intresse eftersom dessa 

ägare i större omfattning strävar efter resultat såsom en geografisk expansion eller en 

utökning av kundkretsen.45 

 

                                                        
41 Informant 5: Pir in Sweden AB, Linköping, 2013-05-08 
42 Forslund Magnus, Organisering och ledning, upplaga 2, Sverige: Nordstedts förlag, 2011, s. 126–127  
43 Schriber Svante, Att realisera synergier: Ledning av värdeskapande vid företagsköp, Stockholm: Öhrlings 
PriceWaterhouseCoopers, 2009, s. 29 
44 Informant 4: Linköpings universitet, Linköping, 2013-04-26 
45 Informant 5: Pir in Sweden AB, Linköping, 2013-05-08  
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Vid ett företagsförvärv krävs en integration av verksamheterna för att köparen ska kunna 

realisera de synergier vilka under transaktionsprocessen planerats. Integrationen kan dock, 

som ovan beskrivits, medföra kulturkrockar och framkalla stress samt oro hos medarbetarna. 

Företagsförvärv är unika och transaktionens struktur beror på vilka identiteter de inblandade 

företagen har. Företagsförvärv kan förutsätta olika grader av integrering för att köparen i full 

utsträckning ska kunna tillgodogöra sig de planerade synergierna. Hänsyn måste tas till i 

vilken utsträckning målföretagets verksamhet ska vara självständigt i förhållande till 

köparens, för att kunna realisera synergierna.46 

 

En god planering krävs för att köparen ska ha möjlighet att realisera de synergier denne har 

som mål att uppnå med företagsförvärvet. En central orsak till att köparen i vissa fall inte 

lyckas realisera de synergier vilka eftersträvas, är brister i planeringsfasen. Köparen bör redan 

vid den initiala planeringen av den strategiska analysen påbörja struktureringen av 

integrationen. Ställning bör tas till vilka delar av målföretagets verksamhet som ska förvärvas 

samt hur övertagandet ska genomföras. Andra ställningstaganden vilka är viktiga att ta hänsyn 

till är vad köparen ska ha målföretaget till och vilken roll dess verksamhet ska utgöra i den 

nya konstellationen. Köparen kan i vissa fall, redan innan förvärvet, anse att målföretaget bör 

utgöra en naturlig del av köparföretaget och således vara av uppfattningen att inga omfattande 

åtgärder kommer att krävas vid integrationen av verksamheterna. Det är viktigt att planera för 

åtgärder, vilka inte förutspåtts vid den strategiska analysen vid den initiala planeringen. En 

situation som kan vara svår att förutspå vid integrationen är exempelvis ifall två produkter har 

starka varumärken vilket förutsätter att de är svåra att integrera eftersom de är problematiska 

att förändra och således sammanföra. En integration kan dock ske i andra delar av 

verksamheten, exempelvis genom vidtagande av åtgärder på fabriksnivå och dess 

arbetsprocesser.47  

 

Köparen kan ha ett flertal andra motiv till att genomföra företagsförvärv än realisering av 

synergier. I det fall köparen strävar efter skalfördelar utgör synergier ofta ett av de främsta 

målen, i övrigt är även marknadsmässiga mål centrala såsom en förstärkning av 

marknadspositionen. Ytterligare ett resultat vilket köparen kan sträva efter är en möjlighet att 

erbjuda kunderna bättre erbjudanden såsom försäkringar och service tillhörande varorna. 

                                                        
46 Schriber Svante, Att realisera synergier: Ledning av värdeskapande vid företagsköp, Stockholm: Öhrlings 
PriceWaterhouseCoopers, 2009, s. 29 
47 Informant 4: Linköpings universitet, Linköping, 2013-04-26 
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Genom att granska realiseringen av synergier kan en mätning ske avseende företagsförvärvets 

framgångar, vilka speglar förvärvets strategiska resultat. Köparen bör vara försiktig vid 

planeringen av integrationen för att inte skapa en för optimistisk bild avseende vilka resultat 

som kan åstadkommas. Det förekommer vid företagsförvärv att köparen har höga 

förväntningar på realiseringen av synergier, hänsyn måste dock tas till att andra värden kan 

framkallas och att synergier inte alltid behöver utgöra en nödvändighet.48 

 

Det finns olika teorier avseende hur en realisering av synergierna bör ske. För att 

integrationen ska bli lyckad och leda till de mervärden som eftersträvas, krävs att förvärvet 

innebär en tillväxt för köparens verksamhet samt möjliggör för de anställda att avancera inom 

hierarkin.49 För att erhålla synergier vid integrationen krävs att köparen tar hänsyn till de 

kostnader integrationen innebär, såsom kostnader för personal, utbildning, konsultarvoden 

och direkta kostnader i form av att verksamheternas tillgångar inte är kompatibla. 

Förändringar och omstruktureringar bör genomföras så kostnadseffektivt som möjligt för en 

möjlighet att till fullo realisera synergierna. Köparen bör lokalisera var i verksamheten som 

synergier kan utvinnas, vilka överstiger kostnaderna som integrationen innebär och enbart 

arbeta för att realisera synergier avseende dessa verksamhetsområden. Det bör 

uppmärksammas att även negativa synergier kan uppstå, integrering bör genomföras i en 

rimlig utsträckning eftersom all samordning inte leder till mervärden. Det är dock svårt att 

identifiera var i verksamheten mervärden kan uppstå. En hög arbetsbelastning kan verka 

hämmande på integrationen och utvinningen av synergierna. I de fall varumärkena integreras 

på ett sätt vilket medför att produkterna blir allt mer lika, kan en konsekvens vara att 

kunderna inte längre är villiga att i samma utsträckning betala mer för ett tidigare populärt 

varumärke. En minskad försäljning av produkten kan innebära en negativ synergi.50  

 

Misslyckade företagsförvärv kan bero på att köparen inte lyckats omstrukturera och 

tillgodogöra sig de kommersiella synergieffekter, som eftersträvats vid förvärvet. En svårighet 

vid realiseringen kan vara att förutspå den framtida utvecklingen av marknaden för 

                                                        
48 Informant 4: Linköpings universitet, Linköping, 2013-04-26 
49 Gertsen Cardel Martine, Søderberg Anne-Marie, Torp Jens Erik, Cultural Dimensions of International 
Mergers and Acquisitions, Berlin: Walter de Gruyter, 1998, s. 31  
50 Schriber Svante, Att realisera synergier: Ledning av värdeskapande vid företagsköp, Stockholm: Öhrlings 
PriceWaterhouseCoopers, 2009, s. 29–32  
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målföretaget exempelvis vid privatiseringen av apoteksmarknaden, vilken inte bringat den 

lönsamhet och framgång som parterna haft som målsättning.51 

2.4 Analys av integrationens roll vid företagsförvärv  

Genom organisationsteorin tas hänsyn till vilken inverkan olika organisationsstrukturer, 

kulturer och ledarskap har på verksamhetens framgångar. Aspekterna utgör en grund för 

integrationsprocessens struktur och för att integrationen samt företagsförvärvet ska bli lyckat 

är det av väsentlig betydelse att beakta de organisationsteoretiska aspekterna. 

 

Integrationens betydelse vid företagsförvärv varierar för respektive transaktion, varje 

förvärvssituation är unik, likaså dess förutsättningar. Förvärvsavtalet måste skräddarsys för att 

uppnå sitt syfte vid respektive transaktion. Inom de områden köparen anser att integrering bör 

genomföras, måste en avvägning ske avseende på hur omfattande integrationen inom dessa 

verksamhetsområden bör vara. I vissa fall kan köparen behöva avstå från att maximalt 

integrera företagen, i syfte att uppnå det bästa resultatet för verksamheten. Ytterligare 

integrering kan vara onödigt, kostsamt och således inte bidra med ökade synergier. 

 

En aspekt vilken bör beaktas är skillnaden mellan integrationen och realiseringen av 

synergier. Integrationen innebär den process i vilken två verksamheter fusioneras och blir till 

en gemensam enhet. En integration kan genomföras med målsättning att enbart fusionera två 

verksamheter, utan syfte att uppnå synergier. Realiseringen av synergier har innebörden att 

uppnå de mervärden vilka köparen har som målsättning med integrationen och förvärvet i 

helhet. Vissa företagsförvärv vidtas i syfte att verksamheterna ska integreras, dock föreligger 

inte alltid möjlighet att utvinna synergier. Motsatsvis kan en mindre omfattande integration 

genomföras, vilken medför en maximal realisering av synergier.  

 

Successionens betydelse vid företagsförvärv kan variera beroende på de inblandade 

företagens storlek. Förvärv mellan företag med hög omsättning och ett stort antal anställda 

kan innebära att successionen sker på ledningsnivå i större utsträckning än på den operativa 

nivån. Medarbetarna är många och påverkas i mindre grad direkt av förändringarna, de blir i 

högre grad indirekt berörda av reformerna. Vid förvärv mellan företag med lägre omsättning 

och färre anställda innebär successionen en större direkt påverkan på medarbetarna. 

Ledningen och den operativa nivån i mindre företag arbetar närmare varandra och kontakten 

                                                        
51 Informant 1: Hamilton Advokatbyrå KB, Stockholm, 2013-04-18 
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mellan avdelningarna är mer personlig och intim. I de fall företagen är små kan det föreligga 

ett större behov av att övergången av verksamheten till köparen ska ske successivt under 

medverkan av säljaren. I mindre företag påverkas samtliga i företaget direkt av övergången, 

dock kan kommunikationen mellan ledningen och medarbetarna ske mer effektivt i små 

företag i jämförelse med stora. Successionens betydelse för integrationen är väsentlig 

eftersom en smidig överlåtelse av målföretaget ökar sannolikheten för en lyckad 

integrationsprocess. Genom successionen kan köparen ta del av säljarens kunskaper och 

kontakter, vilka i hög grad kan inverka på förmågan att realisera synergier. Säljaren kan 

tillgodose köparen med en förståelse för verksamhetens drift och de anställdas behov, i syfte 

att köparen på ett ändamålsenligt sätt ska bedriva verksamheten vidare.  

 

Omfattningen av integrationen och dess nödvändighet kan variera beroende av de egenskaper, 

vilka köparen vill erhålla genom fusionen. I de fall kostnadsbesparingar utgör det främsta 

syftet med förvärvet, krävs en omfattande integration eftersom dessa förutsätter en fullt 

integrerad verksamhet och således inte två självständiga enheter. Hänsyn måste tas till vilken 

typ av synergier, i detta fall kostnadsbesparingar, köparen vill uppnå. En form av 

kostnadsbesparing är när köparen förvärvar ett företag som producerar en komponent, vilken 

är av väsentlig betydelse för köparföretagets verksamhet. Besparingen utgörs av att köparen 

har möjlighet att producera komponenten själv istället för att förvärva den externt till ett högre 

pris. En annan form av synergi kan utgöras av mervärden vilka motiveras av en ökad 

produktion och försäljning efter företagsförvärvet, även i detta fall krävs en relativt 

omfattande integration för att uppnå sådana synergier. I vissa fall kan dock köparen förvärva 

ett företag vilken tillverkar en annan typ av produkt i jämförelse med den egna verksamheten, 

vilket medför att målföretaget förblir en självständig enhet. Syftet med förvärvet kan 

huvudsakligen utgöras av en expansion av verksamheten till nya marknader. 

Sammanfattningsvis är behovet av integration beroende av vilka typer av synergier köparen 

vill uppnå med förvärvet, i de fall synergier överhuvudtaget utgör ett mål.  

 

Integrationen kan genomföras på olika nivåer inom verksamheten och kan exempelvis 

innebära att köparföretagets och målföretagets respektive årsredovisningar slås samman till en 

gemensam. Ytterligare ett exempel på en viktig aspekt att ta hänsyn till vid integrationen 

utgörs av fusionen avseende medarbetarna, vilken har stor betydelse för det slutgiltiga 

resultatet av företagsförvärvet. Det är viktigt att bevara den kunskap vilken finns tillgänglig 

inom verksamheten, såsom medarbetarnas värdefulla erfarenheter och kunskaper. 
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Medarbetarna är viktiga att ta hänsyn till och den kommunikation vilken sker mellan dessa 

och den nya ledningen är viktig att planera för, i syfte att effektivisera integrationen samt 

motarbeta oro och ryktesspridning. Säljaren besitter värdefull information angående 

verksamhetens drift vilken köparen bör söka ta del av vid förvärvet. Vid tillämpning av 

prestationspriser eller köpoptioner förutsätts ett visst samarbete mellan parterna vilket 

underlättar för köparen att ta del av säljarens samt den tidigare ledningens kunskaper. Efter 

förvärvets genomförande och samarbetets upplösning kommer säljarens kunskaper till stor del 

att gå förlorade, eftersom denne inte längre har ett intresse att vara delaktig avseende 

målföretagets verksamhet och driften av denna.  

 

Vid genomförandet av integrationen finns nio faktorer att beakta för att uppnå ett så lyckat 

resultat som möjligt, vilka redogjorts för ovan. Faktorerna är beroende av företagsförvärvets 

omfattning samt parternas respektive intressen och målsättningar med transaktionen. Vid 

förvärv är det exempelvis viktigt att tillsätta en integrationsgrupp vilka aktivt arbetar med 

processen, förvärvets komplexitet avgör i vilken omfattning de nio faktorerna bör beaktas. De 

nio faktorernas betydelse för transaktionen påvisar integrationens roll vid respektive förvärv, 

dock måste hänsyn tas till att faktorerna utgör generella riktlinjer för en integrationsprocess, 

vilket medför att vissa faktorer kan vara mer eller mindre väsentliga i olika sammanhang. 

 

En planering av integrationen i ett tidigt skede är, som ovan beskrivits, viktigt för att erhålla 

förvärvets fulla värden, dock kan tidiga förberedelser även utgöra en risk för säljaren. I de fall 

köparen och säljaren under förhandlingar och andra delar av transaktionen utbyter värdefull 

information avseende planer för integrationen, måste hänsyn tas till att en risk föreligger för 

att förvärvet inte slutligt genomförs. Köparen har vid ett avbrutet förvärv erhållit en värdefull 

inblick i säljarens verksamhet och riskerar att tillämpa denna kunskap vid planering för 

framtida affärer. Risken är störst i de fall parterna är konkurrenter. En avvägning måste ske 

innan förvärvet genomförs avseende balansen mellan säljarens risktagande, att låta köparen få 

en inblick i verksamheten och köparens behov av information angående målföretaget i syfte 

att kunna påbörja integrationen i ett så tidigt skede som möjligt. 

 

 I samband med integrationens färdigställande bör en utvärdering avseende 

integrationsprocessen genomföras efter transaktionens slutförande, vilket vanligtvis eftersätts. 

Utvärderingen utgör en metod för mäta det slutgiltiga resultatet av företagsförvärvet, den kan 

även tjäna ett syfte som handlingsplan, genom att ligga till grund för framtida förvärv. 
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Köparen kan behöva se till tidigare förvärv för att skapa en uppfattning avseende huruvida de 

målsättningar, vilka uppställts för förvärvet, slutligen uppnåtts. I de fall målsättningarna inte 

uppnåtts kan utvärderingen utgöra underlag inför nästkommande förvärv avseende vad som 

bör förbättras.  

 

Prismekanismer och kontrollklausuler påverkar integrationsprocessen i högre grad i de fall 

integrationen utgör en väsentlig grund för förvärvets slutliga resultat. Kontrollmekanismer har 

liten påverkan på integrationen och begränsningen utgör inget hinder i de fall 

integrationsprocessen inte har någon väsentlig betydelse för förvärvet. Den förvärvade 

verksamheten kan planeras att bedrivas självständigt i förhållande till köparens befintliga 

verksamhet, utan att fusion vidtas. Förvärv av företag med syftet att målföretaget ska utgöra 

en finansiell placering för köparen utgör exempel på fall, för vilka integrationen inte har stor 

betydelse.  Prismekanismer och kontrollklausuler kan således tillämpas i större utsträckning 

utan en negativ påverkan på integrationen.  

 

Kontrollklausulen påverkar köparens möjlighet att påbörja integrationsprocessen i ett tidigt 

skede efter tillträdet, vilket ovan redogjorts för. Svårigheter kan uppstå för köparen att 

realisera önskade synergier. Problematiken kan dock hänföras till att parterna väljer att 

tillämpa prestationspris eftersom det, utan tilläggsköpeskillingen, inte finns något behov av 

kontrollmekanismer.   

 

Företagens respektive affärskulturer är viktiga att beakta vid integrationen, vilket ovan 

redogjorts för. Effektiviteten inom verksamheten kan försämras i de fall olika kulturer orsakar 

samarbetssvårigheter mellan medarbetarna, vilket kan medföra svårigheter avseende 

realiseringen av synergier. Hänsynen till medarbetarna under processen utgör en faktor, 

vilken är viktig att beakta vid alla fusioner, oavsett hur stort behovet av integration är samt 

oberoende av den geografiska omfattningen. Kulturkrockar kan således förekomma även vid 

förvärv inom landsgränserna.  

 

Vid internationella fusioner kan köparen erhålla kunskaper avseende målföretagens 

verksamhet och drift, vilka är hänförliga till säljarens nationalitet. Information vilken är typisk 

för säljarens landskultur, avseende skillnader i verksamhetsstruktur och dylikt kan vara av 

betydelse för köparens fortsatta drift av verksamheten. Köparen bör ha i åtanke att kunskaper 

kan behöva inhämtas avseende lagregleringar och kulturella förhållningssätt, vilka är 
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nödvändiga för den fortsatta driften av verksamheten i det främmande landet. Vid 

internationella förvärv, i det fall köparen tillgodogör sig säljarens kunskaper, kan 

informationen resultera i att köparen erhåller två uppsättningar företagsstrategier för drift av 

verksamheten. Strategierna är hänförliga till två olika kulturer och ett val kan således göras 

mellan tillvägagångssätten beroende på behovet av förändring i verksamheten. 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis redogörs i kapitlet för integrationens roll vid företagsförvärv samt hur 

viktig den är för köparen efter avtalsslutet. Läsaren har erhållit en förståelse för vikten av att 

påbörja integrationsprocessen i ett så tidigt skede som möjligt samt vilken roll realisering av 

synergier utgör vid förvärvet. I en analys har därefter behandlats frågorna, varför 

kontrollklausuler bör undvikas vid utformning av köpavtal och vilken negativ påverkan de kan 

innebära på integrationen. Integrationens och successionens roller är avgörande för 

företagsförvärvets resultat och bör således tillmätas stor uppmärksamhet. Varlighet bör 

tillämpas vid valet av prismekanism och vid utformningen av kontrollklausuler. Kulturkrockar 

bör motverkas inom verksamheten, vilka kan orsaka svårigheter att realisera synergier och 

uppnå de målsättningar vilka ställts upp för förvärvet. Hänsyn måste således tas till 

integrationen eftersom processen har avgörande betydelse för vilka synergier köparen kan 

erhålla och för det slutgiltiga resultatet av företagsförvärvet.   
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Kapitel 3 Bakgrund och motiv till företagsförvärv 

I kapitlet kommer att redogöras för en generell bakgrund till varför företagsförvärv 

genomförs såväl på den svenska marknaden som på den amerikanska, därefter behandlas 

vilka motiv köparen respektive säljaren har till förvärvet. Vidare beskrivs prismekanismer och 

orsaken till dess existens. Kapitlet är utformat i syfte att förse läsaren med en grundläggande 

förståelse för företagsförvärv och tillämpningen av prismekanismer samt kontrollklausuler 

för att förbereda läsaren inför uppsatsens efterföljande avsnitt. I avsnitten 3.1 och 3.2 

redogörs för förhållanden vilka skiljer sig åt mellan den amerikanska och svenska 

marknaden. Övriga avsnitt behandlar omständigheter vilka är relativt generella för de båda 

länderna. I det avslutande avsnittet 3.9 analyseras kontrollklausuler, dess utformning och 

dess påverkan på integrationen. 

 

3.1 Bakgrund till företagsförvärv på den svenska marknaden 

Metoden att expandera genom företagsförvärv är en företeelse vilken tillämpas i allt större 

utsträckning på den svenska marknaden, idag genomförs tusentals förvärv årligen i Sverige. 

Företag strävar kontinuerligt efter tillväxt i syfte att behålla sin konkurrenskraft och position 

inom branschen52.  

 

Svenska företagsförvärv baseras främst på principen avseende avtalsfrihet, vilken innebär att 

parterna får avtala om vad de vill utan inblandning av staten. Den gemensamma partsviljan 

och anbud-acceptmodellen styr huruvida avtalet är giltigt. Det förekommer begränsningar i 

avtalsfriheten, exempelvis regler vilka skyddar minoriteter i aktiebolag, regler avseende 

börsen, miljöregler och andra regelverk vilka skyddar konkurrerande intressen.53  

 

Aktier utgör lös egendom, köplagen är således tillämplig vid företagsförvärv. Regelverket 

omfattar dispositiva lagregler vilka är tillämpliga i de fall parterna inte avtalar om annat. 

Köplagen omfattar regler som vanligtvis tillämpas vid fusioner och andra företagsförvärv.  

Vid företagsförvärv på den svenska marknaden har handelsbruk och sedvänja inom branschen 

samt internt inom företaget. Handelsbruk och sedvänja har en speciell betydelse, vilket 

                                                        
52 Sevenius, Robert, Företagsförvärv, upplaga 2:2, Lund: Studentlitteratur, 2011, s. 40–41  
53 Ibid, s. 343–344  
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innebär att de kan bli gällande framför reglerna i köplagen. I de fall de dispositiva reglerna i 

köplagen avtalas bort av parterna, bör tydligt stadgas vilka regler som istället ska gälla.54 

3.2 Bakgrund till företagsförvärv på den amerikanska marknaden 

Historiskt har amerikanska företag varit ledande avseende företagsförvärv på den 

internationella marknaden, speciellt gällande förvärv i England. Amerikanska och brittiska 

företag har länge investerat i varandras marknader. Den internationella marknaden för 

företagsförvärv expanderade drastiskt mellan åren 1982 och 1992, detta var en tid i vilken 

mer än 1 106,63 biljoner kronor i tillgångar privatiserades och tillgängliggjordes för förvärv.55   

 

I USA tillämpas Common Law, en rättsordning vars regelverk huvudsakligen stöds på tidigare 

domstolsavgöranden. I svensk rätt tillämpas Civil Law, vilket innebär en rättsordning som 

bygger främst på lagregler medan prejudikat tillämpas som stöd vid domstolsavgöranden.56 

Den amerikanska rätten bygger på ett antal grundläggande rättskällor såsom den amerikanska 

konstitutionen, federala lagar, de femtio staternas konstitutioner med mera. Den federala 

rätten bygger på lagregler stiftade av de federala organen, vilka reglerar de grundläggande 

ramarna för samhället. Varje delstat reglerar självständiga rättsregler som inte får strida mot 

den federala rätten, vilken exempelvis omfattar rättsregler avseende export och patent. De 

delstatliga rättssystemen innefattar rättsregler vilka exempelvis reglerar områden inom avtals-

, försäkrings- och bolagsrätten. Det finns vissa områden inom vilka de federala och delstatliga 

reglerna överlappar varandra, såsom miljö- samt skatterätt.57 Det federala rättssystemet har 

företräde framför de delstatliga reglerna i de fall regler finns stadgade på federal nivå, i övrigt 

tillämpas de regler som finns i respektive delstat.58  I de fall företagsförvärv vidtas över 

delstatsgränser tillämpas federala regler medan regelsystemen i delstaterna tillämpas vid 

förvärv internt inom gränserna.59 

 

Sedan år 2001 har den amerikanska marknaden för företagsförvärv expanderat både avseende 

små och stora företag. På den amerikanska marknaden finns tre olika kategorier för företagens 

                                                        
54 Sevenius, Robert, Företagsförvärv, upplaga 2:2, Lund: Studentlitteratur, s. 347–349  
55 Gertsen Cardel Martine, Søderberg Anne-Marie, Torp Jens Erik, Cultural Dimensions of International 
Mergers and Acquisitions Berlin: Walter de Gruyter, 1998, s. 6  
56 Emerson, W Robert, Business Law, upplaga 5, USA: Barron’s, 2009, s. 6–8  
57 Ibid, s. 21–23, 25–28, 32–34  
58 Kracht, M, Torsten, Beketow, O, Oleh, Recognition of Foreign Money Judgments in the United States with a 
Special Emphasis on the Recognition of Ukrainian Judgments, New York: the New York State Bar 
Association, 2008, s.1 
59 Informant 2: Advokatbyrå Lindahl KB, Stockholm, telefonintervju, 2013-04-19 
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expansion, organisk tillväxt (organic growth), företagsförvärv (inorganic growth) och 

strategiska samarbeten (external revenue growth). Exempel på strategiska samarbeten är 

franchising och joint ventures som utgör goda alternativ till företagsförvärv.60 

 

Begreppet merger and acquisition omfattar två termer: merger och acquisition. En merger 

innebär ett företagsförvärv mellan två eller flera företag, i vilket säljarens företag fusioneras 

med köparens företag. Organisationsstrukturen avseende köparens verksamhet förändras 

genom fusionen, verksamhetens identitet kvarstår dock även efter sammanslagningen. En 

acquisition är ett förvärv vilket innebär att köparföretaget erhåller tillgångarna och 

verksamheten i säljarföretaget.61 

 

3.3 Köparens motiv till företagsförvärv 

Köparens förväntningar på fusionen kan delas upp i tre kategorier: värdemotiv, rörelsemotiv 

och ledningsmotiv. Ett värdemotiv innebär att köparen fokuserar på äganderätten till 

tillgångarna i målföretaget vid förvärvet och eftersträvar således skattefördelar, ägarspridning, 

värdeskapande, diversifiering och spekulation. I det fall köparen har ett rörelsemotiv, har en 

analys genomförts innan förvärvet av köparföretagets behov för utveckling. Transaktionen är 

beroende av de egenskaper i målföretaget vilka kan underbygga köparens befintliga 

verksamhet såsom tillväxt, resurser, synergier och omstruktureringar. Ett ledningsmotiv utgår 

från de preferenser ledningen i köpande företaget har, avseende transaktionen. Egenskaper 

som eftersträvas är till exempel förbättrad renommé och roll inom branschen, riskminimering, 

bonusoptimering eller konkurrensbegränsning.62  

 

Det förekommer ett flertal motiv till att genomföra företagsförvärv, motiven för köparen är 

beroende av huruvida industriell eller finansiell verksamhet bedrivs. I det fall köparen 

bedriver en industriell verksamhet är de främsta motiven att skapa synergieffekter eller 

komplettera den befintliga verksamheten med tillgångar och kunskap. En finansiell köpares 

främsta motiv till förvärv utgörs av att skapa finansiella mervärden, för att vid senare tillfälle 

sälja verksamheten vidare.63  

 
                                                        
60 Sherman, Andrew J. Hart, Milledge A, Mergers and Acquisitions from A to Z, upplaga 2, Saranac Lake, NY, 
USA: AMACOM Books, 2005, s. 10 
61 Ibid, s. 11 
62 Ibid, s. 85–87  
63 Informant 1: Hamilton Advokatbyrå KB, Stockholm, 2013-04-18 
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Företag strävar kontinuerligt efter tillväxt för att bibehålla sin position och konkurrenskraft på 

marknaden.64 Köparens motiv till att genomföra ett företagsförvärv utgörs av olika faktorer 

beroende på företagets typ av verksamhet och dess förutsättningar. Centrala motiv kan 

utgöras av behov att reformera verksamhetens identitet för att möta förändringar i branschen. 

Ytterligare motiv kan vara riskdiversifiering, åstadkommande av tillväxt och vinst, uppköp av 

konkurrenter för en starkare etablering på marknaden och utnyttjande av överskottskapital i 

verksamheten. För företagets utveckling kan en expansion av marknader och produkter vara 

nödvändig. I takt med att branschen expanderar ökar företagens behov av utveckling i form av 

ny teknologi, förvärv av nyckelpersoner vilka besitter värdefull kunskap, förändrade 

kundkrav, sänkta kostnader och liknande faktorer.65 

 

Motiv till företagsförvärv kan utgöras av strategiska skäl, på grund av att 

finansieringsalternativen vid tidpunkten för förvärvet är säkra eller till följd av 

globaliseringen vilken medför ett ökat behov för företagen att internationalisera 

verksamheterna. Aspekten att det är mer kostnadseffektivt att expandera företaget genom 

företagsförvärv i förhållande till organisk tillväxt utgör ett annat strategiskt skäl till förvärv. 

Organisk tillväxt utgör, vilket ovan beskrivits, en långsam och dyr process i jämförelse med 

transaktionsprocessen vid företagsförvärv. Målsättningarna och motiven till förvärvet avgör 

sammantaget transaktionens struktur och målföretagets värde.66 

 

Företag kan motiveras till företagsförvärv på grund av externa drivkrafter. Förändringar på 

finansmarknaden, politiska reformer, ny lagreglering, strategiskt fokus och skalfördelar samt 

uppfinningar utgör några av de drivkrafter vilka existerar inom branschen. 67  Genom 

företagsförvärv underlättas tillväxten av kundkretsar och leverantörskretsar eftersom det är 

mer kostnadseffektivt och mindre komplicerat att förvärva kretsarna färdigutvecklade i 

jämförelse med att bygga upp dem från grunden.68  

 

                                                        
64 Hallgren Örjan, Finansiell strategi och styrning, upplaga 8, Malmö: Ekonomi bokförlag AB, 2002, s. 101 
65  Sherman, Andrew J. Hart, Milledge A, Mergers and Acquisitions from A to Z, upplaga 2, Saranac Lake, NY, 
USA: AMACOM Books, 2005, s. 18 
66 Ibid, s. 13–15  
67 Sevenius, Robert, Företagsförvärv, upplaga 2:2, Lund: Studentlitteratur, 2011, s. 78 
68 Sherman, Andrew J. Hart, Milledge, A Mergers and Acquisitions from A to Z, Upplaga 2, Saranac Lake, NY, 
USA, AMACOM Books, 11/2005, s. 17 
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3.4 Säljarens motiv till företagsförvärv 

Transaktionsprocesserna är situationsanpassade vid företagsförvärv eftersom alla företag är 

olika och ägarna har olika målsättningar. Säljarens motiv att sälja företag varierar således från 

fall till fall. Generationsskiften, förlust av viktiga kunder, behov av investeringar i olika delar 

av företaget som förutsätter frigörelse av kapital, förlust av nyckelpersoner, brist på 

efterträdare och lösning på konflikter i ägarkretsen vid ägarledda företag är exempel på några 

motiv till försäljning.69 Ytterligare motiv kan vara att frånsäga sig ansvar för personal och 

andra åtaganden vilka kan vara betungande och riskfyllda för säljaren. 70  Realisering av 

genererade mervärden vilka skapats i målföretagets verksamhet utgör även det ett motiv. 71 

Andra orsaker till en försäljning kan vara brist avseende tid, kapital, möjligheter eller kunskap 

för att driva målföretaget vidare till nästa utvecklingsfas. Säljaren avyttrar verksamheten i 

syfte att en ny kompetent ägare med lämpliga medel ska kunna vidareutveckla målföretaget.72 

 

3.5 Intresseavvägning 

Under transaktionsprocessen vid ett företagsförvärv sker kontinuerligt en avvägning mellan 

köparens och säljarens respektive intressen. Köparens främsta intention vid förvärvet är att 

uppnå synergier till en låg kostnad medan säljaren eftersträvar högsta möjliga köpeskilling. 

Vid svenska företagsförvärv är det nödvändigt att parterna samarbetar och kompromissar 

under transaktionsprocessen. I det fall båda parter känner sig tillfreds med besluten som 

vidtagits under transaktionen, ökar sannolikheten för ett lyckat företagsförvärv. Parterna bör 

söka komma överens och skapa ett samarbete under transaktionsprocessen. Ett samarbete kan 

medföra ett större engagemang och ambition avseende förvärvet, i jämförelse med situationen 

i vilken respektive part strävar efter största möjliga vinst för egen del.73 Vid amerikanska 

företagsförvärv betonas inte samarbetet i lika hög grad, vilket redogörs för nedan i kapitel 5.74 

 

3.6 Risker vid företagsförvärv 

Företagsförvärv är riskfyllda och det finns således ett behov av en riskfördelning mellan 

parterna vilket regleras i köpavtalet efter förhandlingar. I de fall avtalsdagen och 

                                                        
69 Sevenius, Robert, Företagsförvärv, upplaga 2:2, Lund: Studentlitteratur, 2011, s. 90 
70 Sherman, Andrew J. Hart, Milledge A, Mergers and Acquisitions from A to Z, upplaga 2, Saranac Lake, NY, 
USA: AMACOM Books, 2005, s. 19–20  
71 Informant 2: Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, telefonintervju, 2013-04-19  
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73 Sevenius, Robert, Företagsförvärv, upplaga 2:2, Lund: Studentlitteratur, 2011, s. 471 
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tillträdesdagen sammanfaller, övergår både obligationsrätten samt sakrätten avseende 

målföretaget till köparen i samband med avtalsslutet.75 Det förekommer dock att avtalsdagen 

och tillträdesdagen är separerade i de fall vissa åtaganden är nödvändiga innan tillträde kan 

ske. 76  Transaktionstekniska åtgärder kan behöva vidtas innan tillträde kan ske, såsom 

överlämnande av aktiebrev, extra bolagsstämma för val av nya styrelsemedlemmar eller 

kontroll av finansiella förutsättningar för affären. Köpavtalet utgör normalt ett momentanavtal 

vilket innebär att avtalsslut, tillträde och betalning sker vid samma tidpunkt. Vid en 

uppdelning av tillträdesdagen och avtalsdagen sker inte hela transaktionen vid samma tillfälle, 

vilket utgör en risk för parterna. Villkor måste införas i avtalet avseende perioden för att 

eliminera riskbilden.77  

 

En av de främsta funktionerna med köpavtalet består i att fördela risker vid förvärvet mellan 

parterna. För köparen utgör säljarens garantikatalog det centrala syftet med avtalet, 

garantierna utgör en mekanism för att skydda köparen mot eventuella brister i målföretaget. 

Garantierna kan utgöras av utfästelser avseende målföretagets räkenskaper såsom 

årsredovisningen, balansräkningen eller aktiekapitalet. En uppdelning av garantierna i olika 

kategorier kan förekomma, beroende på vilka delar av verksamheten de säkerställer. 78 

Säljaren garanterar vanligtvis att denne har befogenheten och de grundläggande rättigheterna 

som krävs för att genomföra transaktionen. Köparen kräver normalt att säljaren garanterar 

tillgångarnas beskaffenhet.79 

 

3.7 Prismekanismer 

Riskfördelningen mellan parterna i köpavtalet är beroende av respektive parts 

förhandlingsstyrka. Parternas preferenser avseende köpeskillingen, skiljer sig åt. Säljarens 

intresse består i att erhålla köpeskillingen kontant i samband med tillträdet. Köparen strävar 

efter att skjuta upp betalningen till en tid efter tillträdet, i syfte att skapa en säkerhet för 

säljarens eventuella garantibrister.80 
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Priset är för parterna ett viktigt instrument vilket återspeglar subjektiva förväntningar på 

målföretaget, såsom framtida möjligheter och eventuella synergieffekter. Priset utgör en 

mekanism för parterna, med vilket de kan reglera föreliggande risker vid transaktionen. 

Avgörande för tidpunkten avseende köpeskillingens erläggande, är beroende av ett flertal 

faktorer såsom köparens finansieringsalternativ, säljarens intresse i att investera i köparens 

verksamhet och säljarens preferenser gällande skattupplägget.81 

 

Köpavtalet reglerar köpeskillingens storlek och tidpunkten för utbetalning.82 Utbetalningen av 

köpeskillingen kan skjutas upp till en senare tidpunkt, efter tillträdet och utgör följaktligen en 

form av prismekanism. Ett prestationspris (earn out) innebär ett erläggande av en 

tilläggsköpeskilling. Vid överenskommelse avseende prestationspris förhandlar parterna om 

en köpeskilling vilken utgörs av ett erläggande av en fast summa vid tillträdet och ett 

ytterligare rörligt belopp vilket utgör prestationspriset. Den rörliga köpeskillingen är beroende 

av vissa avtalade prestationsmål, avseende resultatet i målföretaget.83  Prestationsmålen är 

vanligtvis bestämda till vissa resultatmått i målföretaget såsom årets resultat, inkomster innan 

avdrag för räntor, skatt, avskrivningar och amorteringar (EBITDA) eller omsättning. 84 

Prestationspriset utbetalas i det fall tröskelvärdet överskrids vilket utgör det avtalade 

prestationsmålet. Löptiden för tilläggsköpeskillingen är bestämd i avtalet och sträcker sig 

vanligtvis över en period om två till fem år efter tillträdesdagen.85  

 

Prismekanismer i form av prestationspris tillämpas i mindre omfattning i jämförelse med 

tidigare. Alla former av prismekanismer innebär att transaktionstiden för köpet fördröjs 

eftersom köpeskillingen inte erläggs direkt. Parterna tvingas att samarbeta under en längre 

period, vilket ökar risken för tvist eftersom en beroendeställning mellan parterna uppstår. I det 

fall parterna är oense avseende målföretagets värde kan ett prestationspris anses utgöra 

incitament för att kompensera för parternas oenighet. Prismekanismen skapar en möjlighet att 

justera priset i efterhand. De prestationer som prestationspriset är beroende av kan, förutom 

resultatmått utgöras av målsättningar (mile stones) eller framgångar i utvecklingsprojekt. 

Säljarens behov av kontrollmekanismer i syfte att säkerställa erläggandet av köpeskillingen, 
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är beroende av vilken egenskap i målföretaget prestationen är bunden till. Vid tillämpning av 

prestationspriser har säljaren en dålig insyn och bristande kontroll över verksamheten, vilket 

kan orsaka oro samt tvister mellan parterna. Säljaren vill framförallt försäkra sig om att 

köparen avhåller sig från att aktivera kostnader som inte är nödvändiga för driften av 

verksamheten. Onödiga kostnader kan minska resultatet i målföretaget och således säljarens 

möjligheter att erhålla prestationspriset. 86  Parterna avtalar främst om prestationspriser vid 

privata förvärv eftersom aktiemarknaden, i samband med publika förvärv, tillhandahåller en 

indikation avseende målföretagets värde. Priset är således säkert och behov av 

prismekanismen föreligger inte.87  Tydlighet är viktigt vid utformning av prestationspriser, 

vanligtvis stadgas räkneexempel i syfte att motverka eventuella oklarheter och tvister. 

Klausulerna bör varken ha för långa löptider eller vara för omfattande och de bör vara klart 

formulerade för en enhetlig tolkning av parterna.88 

 

Vid tillämpning av prestationspriser är det svårt att bibehålla företaget oförändrat, för att på 

ett effektivt sätt kunna utläsa om målföretaget lyckats uppnå de mål vilka ställts upp för 

prestationspriset. Integrationen medför förändringar i verksamheten vilka kan innebära 

kostnader. Förändringarna kan vara nödvändiga för att uppfylla köparens mål med det 

förvärvade företaget, de är dock svåra för säljaren att kontrollera. Prestationspris är således 

svårhanterbara, vilket innebär att prismekanismen ofta undviks. Vanligtvis eftersträvas att 

båda parter ska vara nöjda med förvärvet, dock medför vanligtvis ett prestationspris att främst 

säljaren blir missnöjd. Prestationsprisets påverkan på integrationen kan minskas genom 

införandet av ett villkor vilket tvingar säljaren att stanna kvar i målföretaget under en 

begränsad period efter förvärvet. Köparen erhåller således möjlighet att utnyttja säljarens 

know-how och kontakter. 89 

 

Potentiella risker med prestationspriser kan vara att mekanismen orsakar problem vid en 

integration av målföretaget med köparföretaget. I takt med att integrationen fortskrider och 

företagen sammanfogas, minskar möjligheterna att skilja mellan mål- samt köparföretagets 

prestationer. Integrering kan leda till att det är svårt att utläsa vilket av företagen som uppfyllt 

de mål vilka avtalats, således riskerar säljaren gå miste om det avtalade prestationspriset. Det 

                                                        
86 Informant 1: Hamilton Advokatbyrå KB, Stockholm, 2013-04-18 
87 Walton Leigh, Kreb D Kevin, Purchase Price Adjustments, Earnout And Other Purchase Price Provisions, 
USA: American Law Institute, 2005, s. 26 
88 Informant 3: Advokatbyrå Lindahl KB, Uppsala, 2013-04-18 
89 Informant 5: Pir in Sweden AB, Linköping, 2013-05-08 
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föreligger svårigheter att formulera tillräckligt tydliga klausuler, vilket kräver att parterna är 

överens avseende klausulens innebörd, beräkning och en inte allt för ambitiös målsättning.90  

 

Köparen har ett intresse att snabbt påbörja integrationsprocessen mellan målföretagets den 

befintliga verksamheten. En bristande formulering av prestationspris kan medföra 

konsekvenser som att integrationsprocessen kompliceras och fördröjs, målföretagets värde 

missbedöms eller att mottagaren av köpeskillingen motiveras till att eftersträva kortsiktiga 

mål för att maximera värdet på prestationspriset. En risk för säljaren är att köparen inte 

bedriver målföretagets verksamhet framgångsrikt under perioden mellan tillträdet och 

utbetalningen av tilläggsköpeskillingen. Köparen riskerar att säljaren vid utbetalningen 

överkompenseras på grund av faktorer vilka, i samband med avtalsslutet, inte kunnat 

förutses.91 

 

Ett alternativ till prestationspris är en köpeskillingsavräkning (purchase price adjustment) 

vilken förutsätter att parterna kommer överens om en preliminär köpeskilling. En avstämning 

görs vid tillträdet avseende målföretagets kostnader som åtföljs av en eventuell justering av 

köpeskillingen med beaktande av kostnadernas inverkan på företagsvärdet. En annan form av 

prismekanism, vilken tillämpas i allt större utsträckning är en locked box. En locked box 

innebär att köpeskillingen bestäms per ett avtalat datum att löpa till tillträdet och all 

avkastning samt värdeökningar i målföretaget tillfaller köparen under perioden. Under 

perioden för prismekanismens löptid tillåts inte säljaren att vidta utbetalningar, utdelningar, 

eller liknande åtgärder vilka minskar målföretaget tillgångar. Säljaren får således inte tillföra 

verksamheten nya kostnader efter det avtalade datumet.92 

 

Ett ytterligare alternativ till prestationspris är en deponering (escrow) av köpeskillingen. 

Parterna deponerar hela eller en del av köpeskillingen på ett på förhand bestämt konto. En 

deponering utgör en kreditsäkerhet för köparen, avseende brister i målföretagets verksamhet 

och utgör i praktiken ingen prismekanism. Deponering tillämpas i högre grad än 

prestationspriser, eftersom metoden är säkrare och mer hanterbar.93 

 

                                                        
90 Bruner, Robert E, Applied Mergers and acquisitions, New Jersey: Wiley Finance, 2004, s. 614 
91 Walton, Leigh, Kreb D, Kevin, Purchase Price Adjustments, Earnout And Other Purchase Price Provisions, 
USA: American Law Institute, 2005, s. 26 
92 Informant 1: Hamilton Advokatbyrå KB, Stockholm, 2013-04-18 
93 Informant 2: Advokatbyrå Lindahl KB, Stockholm, telefonintervju, 2013-04-19 
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Målföretagets värde är för köparen beroende av att denne har möjlighet att vidta vissa 

åtgärder som krävs för integrationen av verksamheterna. I avsaknad av tillstånd till 

omstrukturering och liknande nödvändiga förändringar av målföretagets verksamhet minskar 

företagsvärdet, vilket motiverar en sänkt köpeskilling i anledning av den bristande 

handlingsfriheten. Målföretagets värde är beroende av i vilken utsträckning säljaren strävar 

efter att realisera företagets värden genom försäljning och i vilken grad köparen vill investera 

i målföretaget. En avvägning sker mellan parternas intressen vid transaktionen. 94 

Prismekanismerna och kontrollklausulerna fungerar som lösning avseende eventuella 

meningsskiljaktigheter angående målföretagets värde. En optimistisk framtidsprognos, 

framtagen av säljaren, kan påverka värdet. I det fall säljaren stannar kvar i målföretaget efter 

transaktionen kan prismekanismerna innebära incitament för målföretagets ledning att skapa 

mervärden i företaget.95 Prismekanismer och transaktionsklausuler stadgas i köpavtal i syfte 

att reglera priset vid förvärv. De införs för att skapa finansiell flexibilitet samt minska risken 

för omröstningar och således öka kontrollen över målföretaget.96  

 

Det är svårt att genomföra prestationspriser på ett ändamålsenligt sätt eftersom parterna har 

olika, motstridiga intressen. Köparen är den part vilken gynnas av prestationspriset eftersom 

tidpunkten för erläggandet av köpeskillingen skjuts upp och kan anses utgöra en säkerhet för 

eventuella brister i målföretagets egenskaper.97 Prestationspriser tillämpas i stor utsträckning i 

de fall konjunkturen är dålig eftersom köparen har mindre incitament att tro på framgångar i 

målföretaget, parternas respektive framtida förväntningar på verksamheten inverkar således 

vid valet avseende hur köpeskillingen ska erläggas.98 

 

3.8 Kontrollklausuler  

Vid överenskommelse avseende prestationspris, föreligger en risk för säljaren att köparen 

under perioden efter tillträdet förändrar verksamheten i väsentlig omfattning och således 

försämrar förutsättningarna i målföretaget för utbetalning av prestationspriset. Säljaren har 

ofta, vilket ovan nämnts, önskemål avseende införande av kontrollmekanismer i köpavtalet 

vilka reducerar dennes risk och tillåter en insyn och ett inflytande över verksamheten.99  

                                                        
94 Informant 1: Hamilton Advokatbyrå KB, Stockholm, 2013-04-18 
95 Bruner, Robert E, Applied Mergers and acquisitions, New Jersey: Wiley Finance, 2004, s. 609 
96 Ibid, s. 532–534  
97 Informant 2: Advokatbyrå Lindahl KB, Stockholm, telefonintervju, 2013-04-19 
98 Ibid 
99 Berg, Johan, Tydlighet lönar sig vid utformningen av earn-outs, Mitt i juridiken, Infotorg, 2012-06-13 
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Kontrollklausuler stadgas med innebörden att köparen inte är tillåten att ta väsentliga beslut 

avseende målföretagets strategiska eller operationella funktioner, utan säljarens samtycke. 

Klausulen kan utformas efter parternas behov, exempelvis kan det stadgas att verksamheten 

under perioden mellan tillträdet och utbetalningen av tilläggsköpeskillingen, ska bedrivas i 

enlighet med tidigare tillämpade affärsprinciper. Parterna kan utforma en konkret uppräkning 

avseende vilka beslut och åtgärder som ska präglas av säljarens insyn och kontroll. 

Kontrollklausuler utgör en typ av villkor, vilka fördelar en del av risken vid förvärvet på 

säljaren i anledning av att avtalet inte utgör ett momentanavtal eftersom avtalsdagen och 

tillträdesdagen är separerade i anledning av att prismekanismer tillämpas100 Vid utformningen 

av kontrollklausuler måste hänsyn tas till vad som bör kontrolleras och vilka egenskaper i 

målföretaget som styr erläggandet av köpeskillingen. Målföretagets kostnader och intäkter 

identifieras eftersom säljaren vill skapa kontroll över vilka ytterligare kostnader och intäkter 

köparen tillfört verksamheten under perioden innan prestationspriset utbetalas. I de fall 

parterna inte avtalat om prestationspris, finns ingen anledning till införande av 

kontrollmekanismer i köpavtalet.101  

 

Kontrollklausulerna löper under samma period som prismekanismerna, vilka vanligtvis har en 

löptid om cirka ett till tre år, dock inte längre än fem år. Säkerheten minskar i takt med att 

klausulernas löptid ökar eftersom möjligheten till kontroll över köparens åtgärder i 

verksamheten minskar, det är således opraktiskt med en långvarig prismekanism. I det fall 

prestationspriset är beroende av målsättningar i verksamheten kan löptiden stadgas längre, 

eftersom dessa är lättare att kontrollera.102 Ytterligare ett avtalsvillkor, vilket mer effektivt 

kan kontrolleras är att säljaren ska stanna kvar i målföretagets verksamhet till ett av parterna 

bestämt datum. För tillämpning av prestationspris är det lämpligt att välja målsättningar som 

är lätthanterliga och effektivt kan kontrolleras. Det underlättar för köparen som måste avgöra 

huruvida säljaren uppfyllt målen och om prestationspriset således ska erläggas.103 

 

Det kan vara kostsamt för köparen att tillämpa prestationspriser eftersom verksamheten under 

perioden för säljarens kontroll kan behöva bedrivas annorlunda i förhållande med tidigare, 

beroende på vilka åtgärder som förbjuds i klausulen. Under prestationsprisets löptid är 

                                                        
100 Sevenius, Robert, Företagsförvärv, upplaga 2:2, Lund: Studentlitteratur, 2011, s. 306–307  
101 Ibid 
102 Sevenius, Robert, Företagsförvärv, upplaga 2:2, Lund: Studentlitteratur, 2011, s. 306–307 
103 Informant 5: Pir in Sweden AB, Linköping, 2013-05-08 
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köparen till viss del begränsad i driften av målföretagets verksamhet. Vid förhandling 

avseende stadgande av prestationspris, sker en avvägning mellan nyttan med prestationspriset 

och den begränsade handlingsfriheten. 104   Vid avtalsbrott, i det fall köparen bryter mot 

kontrollklausulen och vidtar åtgärder som säljaren inte godkänt, kan parterna avtala om att 

hela prestationspriset ska erläggas till säljaren. De vidtagna kostnaderna ska avräknas vid 

bedömning av huruvida prestationsmålet uppnåtts.105 

 

Det amerikanska tillvägagångsättet att formulera kontrollklausuler är i stor utsträckning 

detsamma som på den svenska marknaden. De amerikanska kontrollklausulerna löper 

vanligtvis mellan avtalsdagen och tillträdesdagen till skillnad från de svenska, vilka löper från 

och med tillträdesdagen. Den amerikanska utformningen avseende förhållandet mellan 

parterna är mer detaljerad. Klausulerna omfattar vanligtvis en initial del vilken är generell 

samt en efterföljande mer specifik del. De omfattar vanligtvis vilka åtgärder köparen inte får 

vidta utan säljarens samtycke. Den specifika delen kan liknas vid en garantikatalog, som vi 

redogjort för ovan och omfattar normalt en uppräkning av de åtgärder vilka kräver samtycke 

från säljaren. I de amerikanska avtalen behandlas begränsningarna i åtgärder mer detaljerat, i 

jämförelse med svenska avtal.106 

 

3.9 Analys av kontrollklausuler  

Under löptiden för prismekanismen befinner sig köparen och säljaren i en beroendeställning i 

förhållande till varandra, vilket medför att risken för konflikt ökar i jämförelse med om hela 

köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. En lång löptid för prismekanismen och således 

kontrollklausulen resulterar i en större påverkan på integrationen samt en högre grad av 

samarbete, vilket är påfrestande för parterna. Påfrestningarna och påverkan på integrationen 

kan variera beroende på vilken typ av förvärv som avses. Vid fusioner är påfrestningarna 

större eftersom det grundläggande syftet med en fusion är att ett av företagen ska upplösas 

och verksamheterna integreras till ett företag. Processen kräver en hög grad av 

omstrukturering av organisationerna och innebär en risk för säljaren eftersom köparens 

möjlighet att erlägga prestationspriset således kan minska. Vid en fusion integreras företagens 

verksamheter i hög grad, vilket resulterar i en svårighet att urskilja vilket resultat respektive 

företag genererat. En kort löptid bör vara gynnande för båda parter, eftersom köparen erhåller 

                                                        
104 Informant 3: Advokatbyrå Lindahl KB, Uppsala, 2013-04-18 
105 Ibid 
106 Informant 2: Advokatbyrå Lindahl KB, Stockholm, telefonintervju, 2013-04-19 
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en större möjlighet att påbörja integrationsprocessen i ett tidigt skede samtidigt som säljaren 

erhåller prestationspriset tidigare. Köparen förlorar dock en del av säkerheten för eventuella 

brister avseende målföretagets egenskaper. Uppoffringen av säkerhet kan dock innebära en 

kompromiss vilken kan vara nödvändig för ett gott samarbete. Ett gott samarbete mellan 

parterna kan föranleda en ökad sannolikhet för att transaktionen i helhet blir lyckad. Ett 

långvarigt samarbete mellan parterna medför en ökad risk för tvist och kräver således en mer 

preciserad samt omfattande kontrollklausul. En lång löptid avseende prismekanismen och 

således kontrollklausulen kan innebära en hög påverkan på integrationsprocessen, de bör 

således stadgas med en så kort löptid som möjligt.  

 

Problematiken med kontrollklausuler är att det är svårt att skapa tillräcklig tydlighet vid 

utformningen av villkoret och tillgodose köparen med tillräckligt utrymme att vidta 

omstruktureringar i målföretaget. En oklar formulering av kontrollmekanismen skapar en 

osäkerhet avseende köparens handlingsfrihet och risken för tvist mellan parterna ökar. I de 

fall klausulen är otydligt formulerad, kan osäkerheten avseende villkoret och utrymmet för 

tvist orsaka en försvårad samt komplicerad integration. Risken ökar för att processen 

avstannar eller saktar ner. Värdet på målföretaget är beroende av att köparen har möjlighet att 

vidta de åtgärder vilka är nödvändiga för en god integration och att företagsförvärvet uppnår 

de mål köparen eftersträvar. I de fall köparen blir för begränsad av kontrollmekanismen och 

hindras från att vidta de nödvändiga åtgärder vilka krävs för en fortsatt drift, minskar även 

företagsvärdet. Säljaren har ett intresse av att erhålla en hög köpeskilling vid förvärvet och 

bör således vid förhandlingar tillgodose köparen en viss handlingsfrihet. I de fall parterna 

avtalar om ett prestationspris bör avtalet tydligt stadga begränsningar för köparen, en katalog 

bör utformas för vilka åtgärder köparen får och inte får vidta. Ett tydligt stadgande av 

begränsningar underlättar översynen av kontrollmekanismen och minskar utrymmet för tvist. 

Parterna kan komma överens om en kompromiss vilken innebär att köparen erhåller en viss 

handlingsfrihet avseende omstrukturering av målföretaget. Säljaren erhåller genom 

kompromissen en högre köpeskilling, vilket medför att kontrollmekanismens påverkan på 

integrationen minskar. Det är följaktligen möjligt att minska påverkan på integrationen i 

samband med att parterna avtalar om prestationspris genom att stadga en kort löptid för 

prismekanismen, utforma tydliga villkor och vid förhandlingar kompromissa avseende 

parternas respektive intressen.  
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Kontrollklausuler genererar i teorin en lätthanterlig och effektiv säkerhet för säljaren i 

jämförelse med den praktiska tillämpningen vilken innebär en mer komplicerad process. Vid 

en praktisk tillämpning överlämnas samtlig kontroll över målföretaget från säljaren till 

köparen, i samband med tillträdet. Det är svårt att erhålla kontroll över köparens vidtagna 

åtgärder även i de fall begränsningar stadgats i en kontrollklausul. Praktiskt kan det vara så att 

kontrollklausuler inte tillför den ändamålsenliga kontroll vilken parterna avsett. Det kan 

innebära att klausulens påverkan på integrationen inte är lika omfattande i praktiken i 

förhållande till teorin. Betydelsen av kontrollmekanismen är beroende av proportionen mellan 

storleken av prestationspriset och den köpeskilling, vilken erläggs kontant vid tillträdet. Ett 

perspektiv avseende den slutgiltigt sammanlagda köpeskillingen är att den utgör två olika 

betalningar, en del utgörs av det kapital köparen erlägger vid tillträdet och den andra delen 

utgörs av prestationspriset. I det fall den del av köpeskillingen som erläggs vid tillträdet utgör 

en hög summa och en stor del av det slutligt sammanlagda värdet av betalningen, nedläggs 

troligtvis mindre tid vid utformningen av kontrollklausulen.  Köparen har troligtvis inte 

samma intresse av att erhålla prestationspriset i jämförelse med om köpeskillingen varit 

högre. Säljaren är benägen att försöka kontrollera köparens åtgärder i målföretaget i det fall 

prestationspriset utgör en högre summa i relation till den, vid tillträdet, erlagda 

köpeskillingen. Säljaren har således ett större intresse av att erhålla prestationspriset.  

Relationen mellan storleken av prestationspriset och intresset av kontroll har betydelse för 

kontrollklausulens påverkan på integrationen. Mindre kontroll kommer att krävas av säljaren 

vid en hög erlagd köpeskilling vid tillträdet, vilket i sig resulterar i en mindre påverkan på 

integrationen. 

 

Kontrollklausulens betydelse vid förvärvet kan variera beroende på företagens storlek. 

Fusioner mellan företag med hög omsättning innebär överföringar av höga summor kapital, 

vilket motiverar ett högre skydd för säljaren i jämförelse med mindre transaktioner. Vid stora 

förvärv läggs troligen mer tid vid utformningen av avtalen och således kontrollmekanismerna, 

vilket kan innebära att prismekanismerna och kontrollklausulerna praktiskt tillmäts större 

betydelse. Aspekten att företagens storlek kan ha avgörande betydelse för 

kontrollklausulernas relevans i köpavtalet är generell och är troligtvis inte tillämpbar vid alla 

förvärv.  

 

Ett prestationspris kan, vilket ovan beskrivits, göras beroende olika egenskaper hos 

målföretaget, vanligtvis utgör egenskapen ett resultatmått vilket kan utgöras av EBITDA, 
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årets resultat eller verksamhetens omsättning. Resultatmåttet kan skapa konflikter på grund av 

svårigheter att utröna i vilken verksamhet resultatet uppkommit efter en integration av 

köparföretaget med målföretaget. Omsättningen utgör det mest säkra resultatmåttet att binda 

prestationspriset till eftersom det inte är påverkat i stor utsträckning av målföretagets 

kostnader och liknande. Genom att upprätta skilda bokslut och således skilja verksamheterna 

åt kan dock resultatmåtten på ett effektivt sätt, tillämpas som prestationsmål. Upprättande av 

skilda bokslut och delårsbokslut är dock kostsamt. Genom den kvalitativa studien har det 

framkommit att ett mer effektivt mål att göra prestationspriset beroende av är målsättningar 

och således inte resultatmått, eftersom resultatet är svårare att värdera och uppskatta. En 

målsättning kan vara att säljaren innan företagsförvärvet inväntar en order från en viktig kund, 

prestationspriset kan göras beroende av att ordern slutförs. Vid tillämpning av målsättningar 

är det lättare att urskilja när prestationspriset ska erläggas och företagsvärdet är innan 

avtalsslutet fastställt. I det fall erläggandet av prestationspriset görs beroende av målsättningar 

eller ett resultatmått som kontrolleras genom bokslut och håller verksamheterna separerade, är 

behovet av en vidsträckt kontrollmekanism mindre. Integrationsprocessen påverkas således i 

mindre utsträckning.  

 

Undersökningen som ligger till grund för uppsatsen har påvisat att problematiken med 

integrationen och realiseringen av synergier inte har sin grund i kontrollmekanismen som 

sådan. Problemen hänförs istället till prismekanismen vilken i sig är beroende av förekomsten 

av en kontrollmekanism för att skapa säkerhet för båda parter.  

 
Prismekanismer stadgas i syfte att överbygga osäkerheter avseende målföretagets värde, 

vilket utgör grunden till problematiken avseende påverkan på integrationen och behovet av 

riskfördelning mellan parterna. I de fall osäkerhet råder gällandeföretagsvärdet, föreligger en 

risk för köparen att tvingas erlägga en för hög köpeskilling i relation till det reella värdet. 

Risken hanteras genom att införa prismekanismer i förvärvsavtalet i syfte att senarelägga 

utbetalningen av köpeskillingen. Köparen vill säkerställa att rätt köpeskilling erläggs för 

målföretaget. Stadgandet av prismekanismer innebär att risken övergår på säljaren som inte 

erhåller köpeskillingen vid tillträdet. För att minska risken för att köpeskillingen ska utebli 

vill säljaren således införa en kontrollmekanism i avtalet, vilket i sin tur balanserar 

risktagandet mellan parterna. Riskfördelningen utgör det främsta syftet med tillämpningen av 

prismekanismer och kontrollklausuler. Mekanismerna skulle således inte vara nödvändiga i 

det fall värdet på målföretaget var tillförlitligt. Den främsta lösningen till problematiken 



 
 

 47 

avseende kontrollklausulernas påverkan på integrationen, är således att med ökad säkerhet 

fastställa målföretagets värde innan transaktion genomförs. Tid och kapital bör avsättas vid 

företagsvärderingen för att erhålla ett så säkerställt värde som möjligt.  

 

Parternas respektive förhandlingsstyrka vid avtalsslutet inverkar på fastställandet av 

målföretagets värde och således kontrollmekanismernas omfattning. Förhandlingsstyrkan 

utgör ett uttryck för balansen mellan parterna. Köparen strävar efter en låg köpeskilling 

medan säljaren eftersträvar en så hög köpeskilling som möjligt. Avvägningen resulterar i ett 

slutgiltigt värde på målföretaget vilket delvis fastställts subjektivt. Företagsvärderingen vilken 

genomförs i den initiala fasen av transaktionen, utgör ett objektivt värde och speglar således 

inte parternas subjektiva förväntningar på målföretagets verksamhet. Vid den slutliga 

förhandlingen fastställs priset, vilket inkluderar den subjektiva bedömningen som delvis beror 

på vilken nytta köparen har av att förvärva målföretaget. Den osäkerhet som föreligger 

avseende värdet, beror delvis på att subjektiva bedömningar är svårvärderade. En subjektiv 

bedömning bidrar således till osäkerhet och följaktligen ett behov av prismekanismer, vilka 

har en indirekt påverkan på integrationen. Genom en balansering av parternas respektive 

förhandlingsstyrkor, ökar möjligheterna att uppnå ett rättvisande värde avseende målföretaget. 

En balanserad förhandlingsstyrka kan medföra en minskad påverkan på integrationen, 

eftersom osäkerheten avtar avseende värdet och således även behovet av prismekanismer 

samt kontrollklausuler. Problemet med en fördröjd integrationsprocess kan till viss del lösas 

genom att söka jämna ut skillnader i parternas respektive förhandlingsstyrka, vilket minskar 

behovet av prismekanismer. Förhandlingsstyrkan kan till viss del förbättras genom goda 

förberedelser och genom att skapa en förståelse för den andra partens motiv till förvärvet.  

 

Förhandlingsstyrkan är beroende av respektives parts geografiska och affärsmässiga ursprung. 

De kulturella skillnaderna är främst påtagliga avseende ledarskap och förhandlingstaktik. Vid 

förhandlingar mellan amerikanska och svenska parter kan förutsättningarna för en lyckad 

förhandling försvåras, eftersom förhandlingsstyrkan i dessa fall kan variera beroende på 

vilken vana och kunskap respektive part har angående skillnaderna i affärskulturer. Parterna 

kan skapa en starkare förhandlingsposition genom att införskaffa kunskap avseende 

motpartens normala förhandlingstaktik. På den amerikanska marknaden är 

förhandlingstaktiken hårdare och mer bestämd i jämförelse med den svenska, vilket kan skapa 

en komplicerad förhandling samt svårigheter att nå avtalsslut. Svårigheterna kan påverka 

parternas förmåga att nå en balans i förhandlingsstyrka vilket påverkar det värde parterna 
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anser att målföretaget har. I det fall en osäkerhet avseende värdet uppstår, skapas ett behov av 

en riskfördelning mellan parterna, prismekanismer och kontrollklausuler, som ovan 

diskuterats, kan således införas vilka medför en påverkan på integrationen.  

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har det i kapitlet redogjorts för likheterna mellan den svenska och den 

amerikanska marknaden för företagsförvärv. Motiven till förvärv, riskerna och tillämpningen 

av prismekanismer samt kontrollklausuler är universella och skiljer sig således inte markant 

från varandra på respektive lands marknad. Vidare har vi i kapitlet redogjort för bakgrunden 

avseende tillämpningen av prismekanismer och olika former av mekanismer såsom locked 

box, köpeskillingsavräkning, prestationspris samt köpoptioner. Kontrollklausuler har därefter 

redogjorts för och den problematik de medför.  

 
Det finns olika resultatmått att göra prestationspriset beroende av, det är dock säkrare och 

mer effektivt att tillämpa målsättningar som resultatmål. I analysen påvisas att osäkerhet 

avseende målföretagets värde och användningen av prismekanismer är utlösande faktorer till 

behovet av kontrollklausuler. Det är således inte kontrollmekanismen i sig som utgör den 

främsta orsaken till påverkan på integrationsprocessen. Skillnader i parternas respektive 

förhandlingsstyrka är en bidragande orsak till en osäker värdering av målföretaget som i sig 

kan resultera i ett behov av prismekanismer. Avslutningsvis motiverar prismekanismer 

förekomsten av kontrollklausuler, vilka medför en negativ påverkan på integrationen. 
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Kapitel 4 Praktisk tillämpning 

I kapitlet redogörs för den praktiska tillämpningen avseende kontrollklausuler i samband med 

olika former av prismekanismer. Syftet med kapitlet är att förse läsaren med en praktisk 

förståelse för hur klausulerna tillämpas vid förvärvstransaktioner. En förståelse skapas 

avseende hur klausulerna vanligtvis utformas och hur de påverkar transaktionen i helhet. 

Praktiska exempel underlättar läsarens förståelse avseende vad prismekanismer och 

kontrollklausuler innebär samt hur de vanligen tillämpas. I kapitlet kommer en analys 

redogöra för hur kontrollmekanismerna tillämpas i praktiken och utformas för att korrelera 

med olika former av prismekanismer. Genom analysen har vi som syfte att identifiera grunden 

till problematiken avseende kontrollklausulernas påverkan på integrationen och utreda hur 

utformningen av prismekanismen påverkar kontrollklausulens omfång samt påverkan på 

integrationsprocessen.  

 

Kapitlet är uppdelat i två delar, avsnitt 4.1 och 4.2. I avsnitt 4.1 redogörs för 

kontrollklausuler i samband med prestationspris vilket därefter analyseras. Vi redogör för 

kontrollklausuler i samband med köpoptioner i avsnitt 4.2. Avsnitt 4.2 är i sin tur uppdelad i 

tre delar, 4.2.1, 4.2.2. och 4.2.3. I avsnitt 4.2.1 behandlas ett exempel på hur en 

avtalssituation kan se ut vid tillämpning av en kombinerad köp-och säljoption. Vi redogör för 

ett exempel avseende utformningen av en standardklausul vid tillämpningen av en köpoption, 

i avsnitt 4.2.2. Kapitlet avslutas med en analys avseende de praktiska exemplen i avsnitt 4.2.3. 

 

4.1 Praktiskt exempel på kontrollklausul i kombination med prestationspris 

I avsnittet nedan ges ett praktiskt exempel på hur ett prestationspris tillsammans med en 

kontrollmekanism kan vara utformad i ett köpavtal vid ett företagsförvärv. Klausulen utgör ett 

generellt exempel och är ett standardvillkor vilket således måste justeras och skräddarsys efter 

respektive transaktion. Samtliga företagsförvärv är unika, vilket kräver att 

standardklausulerna modifieras efter respektive situation och beroende på företagens 

verksamhetsinriktning. Värdet på prestationspriset avgör hur avancerad och omfattande 

kontrollmekanismen bör vara i syfte att tillgodose säljaren ett gott skydd i förhållande till 

värdet vilket riskerar att gå förlorat under löptiden.107 

 

                                                        
107 Informant 1: Hamilton Advokatbyrå KB, Stockholm, 2013-04-18 
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4.1.1 Avtalsexempel 

Nedan redogörs för ett exempel på hur en kontrollklausul kan vara utformad i samband med 

ett prestationspris.  

 
1. ”Purchase price  

 

1.1 In addition to the Initial Purchase Price, the Parties have agreed that the Purchaser 

shall pay to the Sellers as consideration for the Shares an additional purchase price 

(the “Additional Purchase Price”), provided that the EBITA for the financial year 

[  ] exceeds SEK [  ]. The Additional Purchase Price, if any, shall be an amount 

corresponding to the amount of the EBITA for the financial year [  ] that exceeds 

SEK [  ].  

 

1.1.1 The Purchaser shall, and shall procure that the Company will, during the period 

between Closing Date and [  ] without prejudice to duties under applicable law or 

corporate governance duties, conduct business in the ordinary course and not take 

any actions or measures with the intention to reduce or to distort the EBITA, which 

are not consistent with past practice. Thus, for the avoidance of doubt, for example, 

no transactions shall be made or agreements entered into in relation to the 

Company that are not made on arm’s length basis and no costs and income of the 

Company shall be treated in a way not consistent with past practice. The Parties 

agree that costs incurred by the Company between the Closing Date and [  ] shall 

not be regarded when calculating EBITA and the Additional Purchase Price, if 

such costs are incurred due to new strategies which is not considered part of the 

current business implemented by the Purchaser or material expenses beyond the 

current operations during the above mentioned time period. 

 

1.1.2 The Purchaser shall cause the Company to prepare and provide to the Sellers as 

soon as practicable and not later than on [  ], a statement containing a calculation 

of the Additional Purchase Price (the “Additional Purchase Price Statement”). 

The Additional Purchase Price Statement shall be prepared in accordance with 

the Accounting Principles.  
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1.1.3 The Purchaser shall procure that the Sellers’ accountant shall have reasonable 

access during normal business hours to the books and records of the Company, 

calculations and working papers, the auditors’ working papers (to the extent 

allowed by the auditors), and any other information that the Sellers’ accountant 

reasonably requests, for the purpose of the Sellers’ review of the EBITA for the 

financial year [  ] calculated by the Purchaser.  

 

1.1.4 The Additional Purchase Price, set out in the Additional Purchase Price Statement, 

shall be paid by the Purchaser to the Sellers within twenty (20) Business Days from 

the date when the Additional Purchase Price Statement was provided to the Sellers 

pursuant to Clause [  ] above. 

 

1.1.5 Any dispute between the Parties as to the EBITA for the financial year [  ] and the 

amount of the Additional Purchase Price paid by the Purchaser to the Sellers in 

accordance with the Additional Purchase Price Statement shall be resolved in 

accordance with Clause [  ] below.“ 108 

____________________ 
 
4.1.2 Analys av kontrollklausul i kombination med prestationspris 

En kontrollklausul måste innefatta vissa stadganden för att vara till skydd för säljaren och 

möjliggöra för denne att erhålla det avtalade prestationspriset. Hänsyn måste tas till att 

klausulen ovan utgör en standardklausul och således är generellt utformad, den utnyttjas 

praktiskt genom att skräddarsys efter respektive förvärvssituation.  

 

Vid utformningen av kontrollmekanismen är det viktigt att köparen identifierar vilka åtgärder 

som är nödvändiga för en fortsatt verksamhet och en lyckad integration. Åtgärderna bör inte 

stadgas som förbjudna enligt kontrollmekanismen. Säljaren bör identifiera de åtgärder, 

vidtagna av köparen, vilka minskar dennes möjligheter att erhålla prestationspriset. Riskerna 

för säljaren kan hanteras genom stadgande av en kontrollmekanism som begränsar köparen 

från att vidta sådana åtgärder. De åtgärder vilka identifierats som riskfyllda, ligger till grund 

för utformningen av kontrollklausulen och avgör således kontrollmekanismens omfattning 

samt i vilken utsträckning klausulen påverkar integrationen.  

 

                                                        
108 Informant 1: Hamilton Advokatbyrå KB, Stockholm, 2013-04-18 
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Utgångspunkten vid utformning av kontrollklausuler är initialt att grundläggande beskriva de 

åtgärder köparen begränsas att vidta och sedan mer djupgående och detaljerat stadga påföljder 

samt faktorer som utlöser ansvar. Parterna bör se till att villkoret avseende prestationspriset 

har en begränsad löptid vilket samtidigt begränsar löptiden för kontrollklausulen och minskar 

inverkan på integrationen, eftersom kontrollmekanismen enbart krävs under löptiden för 

prestationspriset. Vanligtvis stadgar parterna att åtgärder inte får vidtas av köparen, som 

minskar värdet på den prestation vilken köpeskillingen gjorts beroende av. Köparen åtar sig 

vanligtvis att under klausulens löptid bedriva verksamheten i enlighet med tidigare tillämpade 

affärsprinciper, med beaktande av god sed och i enlighet med gällande lag. Parterna kan vid 

tillämpning av standardklausulen stadga att köparen får vidta åtgärder inom den avtalade 

behörigheten och tillföra verksamheten kostnader samt ingå avtal vilka är nödvändiga för 

driften av företaget. De kostnader köparen tillför målföretagets verksamhet som inte är 

nödvändiga för driften, ska inte åläggas säljaren och ska således räknas av vid beräkningen av 

prestationspriset.  

 

Utöver skyddet som stadgas genom tillämpning av standardklausulen kan parterna komma 

överens huruvida hela prestationspriset ska utbetalas till säljaren vid avtalsbrott. 

Bestämmelsen tillför säljaren en större kontroll över målföretagets verksamhet under perioden 

mellan tillträdesdagen och utbetalningen av prestationspriset. 

 

Avtalen utformas i allt större utsträckning på engelska. På den amerikanska marknaden 

regleras avtalen mer detaljerat i jämförelse med svenska. Den amerikanska metoden för 

utformning av avtal anammas i större utsträckning av svenska företag. Parterna utformar 

vanligtvis förvärvsavtalen på engelska även vid förvärv som sker mellan svenska företag, 

vilket underlättar förståelsen för avtalsinnehållet i de fall utomstående parter har intresse av 

att granska avtalen.  
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4.2 Praktiskt exempel på kontrollklausul i kombination med köpoption 

Nedan redogörs för två exempel på hur kontrollmekanismer kan tillämpas vid val av andra 

former av prismekanismer än prestationspris. Redogörelsen består dels av en beskrivning av 

hur en avtalssituation kan se ut, dels av ett exempel på en standardklausul vid tillämpning av 

köpoption. 

 

Vanligtvis tillämpas köpoptioner av köparen som ett stegvist förvärv av målföretaget. I ett 

initialt skede vid avtalsslutet, förvärvar köparen en mindre andel av aktierna i målföretaget för 

att i köpavtalet förbehålla sig rätten att, per ett avtalat datum, förvärva ytterligare en andel 

genom inlösen av köpoptioner. Köpoptionen är vanligtvis bestämd till ett specificerat pris. 

Prismekanismen medför att köparen till en början får en viss insyn i målföretaget och kan 

följa dess verksamhet för att, vid ett senare tillfälle, förvärva ytterligare andelar. Köpoptionen 

fungerar delvis som ett incitament för säljaren att bedriva verksamheten på ett framgångsrikt 

sätt för att i framtiden avyttra ytterligare andelar och erhålla kapital för dessa.109 

 

Nackdelar med att köpeskillingen utgörs av köpoptioner är att köparen måste acceptera en 

vidare ägarspridning i köparföretaget, varav dennes andel späds ut. Säljaren blir delägare i 

målföretaget och tar således en del av risken för driften av verksamheten. I det fall värdet på 

aktierna i målföretaget minskar, innebär det en finansiell nackdel för säljaren att sälja vidare 

aktierna.110 

 

Köpoptioner vid företagsförvärv kan komplicera transaktionsprocessen och undviks således i 

många fall. Optionen måste inneha ett värde för att skapa en lönsamhet för säljaren, vilken 

dock alltid tar en risk avseende aktiernas värde under optionens löptid. Aktierna kan riskera 

att bli värdelösa under löptiden i samband med att köparens verksamhet försämras, vilket 

innebär en inlåsningseffekt för säljaren. Hänsyn måste tas till att säljaren genom att erhålla 

aktier i köparens sedan tidigare ägda verksamhet, varken äger företaget eller innehar en 

kontrollerande andel i verksamheten. Köparen söker undvika att sälja en kontrollerande andel 

eftersom denne vill behålla den bestämmande kontrollen. Säljaren kan begränsas genom att 

inte tillåtas att sälja vidare aktierna under en avtalad period, vilket kan resultera i ytterligare 

en inlåsningseffekt eftersom aktiernas eventuella värdeökning inte kan realiseras.111 

                                                        
109 Informant 1: Hamilton Advokatbyrå KB, Stockholm, 2013-04-18 
110 Sevenius, Robert, Företagsförvärv, upplaga 2:2, Lund, Studentlitteratur, 2011, s. 274–275, 278 
111 Informant 5: Pir in Sweden AB, Linköping, 2013-05-08 
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4.2.1  Exempel på avtalssituation 

Nedan redogörs för ett fall vilket visar hur parterna kan utforma en kontrollklausul i samband 

med en kombinerad köp- och säljoption.  

 

Ett företagsförvärv äger rum mellan två parter, vilka är aktiva på två olika geografiska 

marknader. Parterna har stadgat ett förvärvsavtal vilket innebär att köparen genomför ett 

stegvist förvärv av målföretaget från säljaren, med tillämpning av en prismekanism i form av 

en kombinerad sälj- och köpoption. Mekanismen har innebörden att säljaren och köparen 

under en begränsad period, kommer att vara gemensamma ägare till målföretaget Köparen 

kommer att inneha en majoritet av aktierna och därmed den bestämmande kontrollen över 

verksamheten. Under optionstiden förbinder sig köparen och säljaren till vissa klausuler vilka 

begränsar kontrollen över målföretaget.112 

 

I fallet har parterna kommit överens om att köparen under optionstiden efter att denne erhållit 

en kontrollerande andel, inte får vidta åtgärder, vilka ökar de befintliga administrativa 

kostnaderna i målföretaget och som inte är nödvändiga för driften av verksamheten. Parterna 

reglerar de specifika administrativa kostnaderna vilka ska anses vara nödvändiga och således 

tillåtna för köparen att vidta. Köparen kan dock rådgöra med säljaren avseende tillstånd att 

vidta åtgärder vilka medför kostnader som inte är nödvändiga. Konsekvenserna av ett 

avtalsbrott är avräkning på optionspriset med en summa vilken motsvarar de uppkomna 

kostnaderna.113 

 

4.2.2 Standardklausul 

Nedan redogörs för exemplet på hur en generell kontrollklausul kan vara utformad i samband 

med endast en köpoption. 

 

1. “Call option agreement 

THIS AGREEMENT is made this day of #  

BETWEEN  

#, a company incorporated under the laws of # with its office located in # 

(hereinafter referred to as the Seller)  

AND  

                                                        
112 Informant 7: Advokatbyrå Lindahl KB, Uppsala, 2013-04-16 – 2013-04-18 
113 Ibid 
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#, a company incorporated under the laws of # with its office located in # 

(hereinafter referred to as the Buyer)  

WHEREAS #  

WHEREAS #  

NOW THEREFORE, the parties hereto agree as follows:# 

 

1.1  Right of option and purchase terms 

The Buyer hereby grants to the  an irrevocable right of option to purchase from 

the Seller # shares in # (hereinafter referred to as the Company) according to 

the terms and conditions that appear in the purchase agreement annexed hereto, 

Exhibit # (hereinafter referred to as the Purchase Agreement).  

The parties shall sign the Purchase Agreement in immediate conjunction with 

the exercise by the Buyer of his right of option. Even in the absence of such 

signing, the Purchase Agreement shall enter into force and be deemed to have 

been signed on the day that the option is exercised.  

No separate compensation shall be payable for the right of option as such. 

 

1.2  Option period and exercise of the option 

If the Buyer desires to exercise the option, he shall during the period # - # (the 

Option Period) provide the Seller with written notice thereof. 

 

1.3  Restrictions on the company 

1.3.1  (Alt 1) The Buyer's basic version 

During the period up to the end of the Option Period or, if the exercise of the 

option occurs before then, until such exercise has occurred, the Seller hereby 

agrees not to take part in decisions concerning the Company without the consent 

of the Buyer with respect to the following questions:  

1. Amendment of the articles of association.  

2. Change of the Company's share capital as well as the issue of warrants, 

convertible instruments or participating debentures. 

3. Dividends and withdrawal by a shareholder in excess of employment benefits 

on a strictly commercial basis.  

4. Winding-up and merger.  
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5. Sale or other transfer of shares in the company belonging to the Seller.  

6. Decisions concerning the nature of the Company's business activities.  

7. Important organizational changes.  

8. Agreements on the transfer of any real property, or any business operation or 

part thereof.  

9. The establishment or dissolution of a subsidiary.  

10. Agreement or modification of an agreement on co-operation with another 

company, if the agreement affects the business of the Company to a 

considerable extent.  

11. Agreements or modification of agreements between the Company and its 

owners.  

12. Decisions corresponding to those stated in f) - k) with respect to the 

Company's subsidiaries. 

1.3.2  (Alt 2) The Seller's counter-proposal 

During the period up to the end of the Option Period or, if the exercise of the 

option occurs before then, until such exercise has occurred, the Seller hereby 

agrees not to take part in decisions concerning the Company without the consent 

of the Buyer with respect to the following questions:  

1. Amendment of the articles of association.  

2. Change of the Company's share capital as well as the issue of warrants, 

convertible instruments or participating debentures.”114 

____________________ 

 

4.2.3 Analys av kontrollklausul i kombination med köpoption 

Kontrollmekanismen kan tillämpas i samband med andra prismekanismer och således inte 

bara prestationspriser. Ovan, i avsnitt 4.2.1 och 4.2.2, redogjordes för praktiska exempel i 

vilka förvärvet präglades av en köpoption med tillhörande kontrollklausul. Vid utformningen 

av kontrollmekanismen tillämpades det engelska språket och konkreta listor hade upprättats 

över åtgärder, för vilka köparen var tvungen att konsultera med säljaren innan vidtagande. 

                                                        
114 Calissendorff, Axel, Westin, Göran, Call option agreement, PACTA, 2013-02-04, hämtad den 2013-05-22 
från http://juridik.karnovgroup.se.lt.ltag.bibl.liu.se/document/819742/1?versid=265-1-2006  
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Utformningen av klausulerna på engelska påvisar att marknaden för företagsförvärv är global 

och föranleder att klausulerna är generella. 

 

I exemplet avseende avtalssituationen och standardklausulen avseende köpoptionen var 

kontrollmekanismen mer detaljerat utformad i jämförelse med standardklausulen vilken 

redogjordes för ovan i avsnitt 4.1.1 som var knuten till ett prestationspris. Skillnader i 

utformningen av kontrollen beror på att mekanismerna i de specifika företagsförvärven, 

skräddarsys efter respektive situation. Utöver den specifika listan över förbjudna och tillåtna 

åtgärder är kontrollmekanismen i avtalssituationen respektive standardklausulen avseende 

köpoptionen i hög grad lik standardklausulen med prestationspris i utformning och struktur. 

Kontrollklausulens syfte och utformning är i stort sett är desamma, oberoende av 

prismekanism.  

 

I exemplet avseende avtalssituationen stadgades bestämmelserna avseende köpoptionen och 

kontrollklausulen i ett aktieägaravtal med innebörden att säljaren, under köpoptionens löptid, 

skulle stanna kvar som ägare av målföretaget. Innebörden av att parterna under en begränsad 

tid var gemensamma ägare av målföretaget, var att säljaren hade en kontroll och en insyn i 

verksamheten, vilket skiljer sig från den situation i vilken säljaren utträder ur 

ägargemenskapen vid försäljningen.  

 

De begränsningar vilka stadgas genom kontrollmekanismen förser säljaren med 

kontrollmöjligheter och ett inflytande vilket kan försvåra samt fördröja köparens integration 

av verksamheterna. Tillämpningen av kontrollmekanismer i samband med en köpoption är 

positiv i den bemärkelsen att köparen, under perioden innan erläggandet av hela 

köpeskillingen, får ta del av säljarens expertis vilket kan bidra till en lyckad 

integrationsprocess. Fallet påvisar att det är prismekanismerna i avtalet vilka utgör 

huvudorsaken till en fördröjd integration, eftersom det är dessa som kräver säkerhet i form av 

kontrollmekanismer. Oavsett från vilken form av prismekanism kontrollklausulen härleds, 

kan integrationen påverkas negativt eftersom säljaren troligtvis kommer kräva en säkerhet för 

den delen av köpeskillingen, vilken erläggs vid en senare tidpunkt. 

 

Skillnaden mellan att tillämpa kontrollklausuler i kombination med prestationspriser och en 

tillämpning av en köpoption är att riskbilden skiljer sig åt, dock innebär kontrollmekanismen 

samma skydd för säljaren i respektive situation. Vid tillämpning av en köpoption krävs ett 



 
 

 58 

samarbete i större utsträckning i jämförelse med situationen i vilken parterna tillämpar 

prestationspris. Parterna är gemensamma ägare till målföretaget under köpoptionens löptid 

och möjligtvis längre beroende på vad de avtalat om. Perioden för samägandet är även 

beroende av i vilken utsträckning köparen förvärvar verksamheten och ifall förvärvet sker 

stegvist. Parterna är således beroende av varandra i högre grad än vid tillämpning av 

prestationspris vilket kan påverka integrationen i större utsträckning eftersom mer utförliga 

och omfattande kontrollklausuler kan tillämpas. 

 

Syftet med stadgandet av kontrollmekanismen i standardklausulen avseende köpoptionen är 

detsamma som vid det tidigare redogjorda exemplet ovan i avsnitt 4.1.1. En riskfördelning 

mellan parterna skapas genom kontrollklausulen, köparen kräver kontroll under den period för 

vilken köpoptionen löper. Köparen utsätts för en risk eftersom denne inte får kontroll över 

målföretaget förrän vid köpoptionens realisering. Under köpoptionens löptid vill köparen 

förhindra att säljaren vidtar åtgärder som påverkar målföretagets värden i stor utsträckning. 

Standardklausulen påvisar den intressekonflikt som föreligger mellan parterna och synliggörs 

genom de listor genom vilka egenskaper räknas upp som ska kontrolleras. Säljaren strävar 

efter att utforma uppräkningen i kontrollklausulen på ett ospecificerat sätt medan köparen vill 

erhålla ett så detaljerat och omfattande skydd som möjligt. Intressekonflikten mellan köparen 

och säljaren uppstår vid förhandling avseende vilka åtgärder som ska listas i kontrollklausulen 

och således kontrolleras. Köparen strävar efter en omfattande och detaljerad kontrollklausul, 

vilket ovan redogörs för i standardklausulen i avsnitt 4.2.2 som alternativ ett, The Buyer’s 

basic version. Säljaren har motsatsvis ett intresse av att kontrollklausulen utformas mer 

generellt och odetaljerat vilket redogörs för i standardklausulen i avsnitt 4.2.2 som alternativ 

två, The Seller’s counter-proposal. Intressekonflikten utgör grunden till kontrollmekanismens 

omfattning och således dess påverkan på integrationsprocessen. Med integrationsprocessen 

som utgångspunkt är det viktigt att se till att köparen och säljaren balanserar respektive parts 

intressen eftersom omfattningen av kontrollen således kan minskas. Standardklausulen 

påvisar att parternas respektive förhandlingsstyrka har betydelse för omfattningen av 

kontrollmekanismen och således påverkan på integrationen vilket redogjorts för ovan i kapitel 

3, avsnitt 3.9. 

 

Kontrollklausulens omfattning varierar beroende på mängden egenskaper i målföretaget och 

antalet faktorer i köpavtalet som utgör osäkerheter. Ett minskat antal osäkra aspekter 

föranleder ett sänkt behov av en kontrollmekanism vilket medför en mindre påverkan på 
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integrationsprocessen. I den ovan redogjorda avtalssituationen i avsnitt 4.2.1 utformas 

kontrollklausulen mer omfattande eftersom fallet omfattar en kombinerad köp- och säljoption. 

Köparen besitter en köpoption som medför en rätt till förvärv av aktier medan säljaren innehar 

en säljoption vilken tillgodoser en skyldighet att avyttra andelar. Båda parterna har ett behov 

av kontroll i avtalssituationen. Köparen vill kontrollera vissa av säljarens åtgärder under den 

period som säljaren har den bestämmande kontrollen. Säljaren kan kräva kontroll över 

köparens åtgärder dels i målföretaget, dels i köparföretaget eftersom ett minskat företagsvärde 

medför ett minskat optionsvärde och således en värdeförlust för säljaren när aktierna löses in.  

 

Utgångspunkten för utformningen av skyddet för köparen är att säljaren under optionens 

löptid inte får vidta värdenedsättande åtgärder i målföretaget utan köparens samtycke. Likt 

exemplet i avsnitt 4.1.1. bör parterna innan utformningen av avtalet identifiera vilka åtgärder 

som bör kontrolleras för att förvärvet ska uppfylla köparens grundläggande syften. 

Avslutningsvis är skyddet som stadgas i kontrollklausulen och dess struktur i stor utsträckning 

detsamma oberoende av vilken form av prismekanism som tillämpas.  Likheten påvisar att det 

inte är kontrollklausulen som är den främsta orsaken till påverkan på integrationen, det är 

istället valet och förekomsten av prismekanismer som medför den största påverkan. 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har det i kapitlet redogjorts för och analyserats hur skyddet som 

kontrollmekanismen tillför är uppbyggt och utformat. Tre exempel på kontrollmekanismer har 

behandlats dels i samband med ett prestationspris, dels i kombination med en köpoption och i 

samband med en avtalssituation. Syftet med exemplen var att påvisa hur kontrollklausulen 

utformats i avtalet och ifall det föreligger någon skillnad i utformningen beroende på vilken 

prismekanism den är kombinerad med. I kapitlet redogörs för vilken inverkan valet av 

prismekanism har avseende formuleringen. I analysen visas att en kort löptid avseende 

prismekanismen är lämpligt och att en tydlig utformning av villkoret är önskvärt för att 

minska påverkan på integrationsprocessen. Parterna kan behöva komma överens genom en 

kompromiss angående en större handlingsfrihet för köparen respektive en ökning av 

köpeskillingen för säljaren. En kompromiss kan minska risken för tvist och motverka en 

fördröjd integrationsprocess.  
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Kapitel 5 Jämförelse mellan den svenska och amerikanska 

marknaden 

I kapitlet kommer vi att redogöra för hur den amerikanska marknaden för företagsförvärv 

påverkar och influerar den svenska samt hur dessa marknader skiljer sig från varandra vid 

utformning av avtal och tillämpning av prismekanismer. Redogörelsen utgör en väsentlig del 

av den komparativa studien. Syftet med kapitlet är att förse läsaren med en förståelse för hur 

de olika marknaderna förhåller sig till varandra och om det finns anledning att granska den 

amerikanska marknaden efter lösningar. 

 

5.1 Jämförelse mellan svenska och amerikanska marknaden för företagsförvärv 

Transaktionsprocessen vid företagsförvärv är den densamma vid amerikanska förvärv som vid 

svenska.115 Utformningen av förvärvsavtal är likartade vid en jämförelse mellan Sverige och 

USA, grunden för avtalet är densamma dock utvecklar man dem i större utsträckning i USA 

och gör dem mer utförliga. De amerikanska avtalen är mer sofistikerade än de svenska. 

Marknaden för företagsförvärv är globaliserad vilket har medfört att den svenska marknaden 

påverkats av de olika internationella tillvägagångsätten för utformning av avtal. USA har 

influerat de svenska företagsförvärven till viss del. I Sverige anpassas utformningen av 

avtalen efter den ökade internationaliseringen, i princip samma utformning tillämpas i olika 

delar av världen. 116  

 

Skillnaden avseende hur avtalen utformas mellan Sverige och USA beror på ett flertal 

faktorer. Rättsreglerna i köplagen är dispositiva vid upprättande av avtal. Lagen fyller dock ut 

oklarheter i parternas överenskommelser i de fall parterna i avtalet inte avtalat bort köplagen. 

Liknande lagregler existerar inte vid amerikanska förvärv, de regleras istället av praxis, vilket 

förutsätter att parterna i detalj stadgar vad som ska gälla. Inom den svenska rätten gäller 

gentlemen’s agreement, parterna löser konflikter och oenigheter genom samförstånd. I USA 

är affärsklimatet hårdare och parterna tvekar inte att ta konflikter till domstol vilket medför att 

tvister är mer vanligt förekommande på den amerikanska marknaden i jämförelse med den 

svenska.117  

 

                                                        
115 Informant 2: Advokatbyrå Lindahl KB, Stockholm, telefonintervju, 2013-04-19 
116 Informant 1: Hamilton Advokatbyrå KB, Stockholm, 2013-04-18 
117 Informant 2: Advokatbyrå Lindahl KB, Stockholm, telefonintervju, 2013-04-19 



 
 

 61 

Svenska förvärvsavtal är till övervägande del utformade på engelska. De amerikanska och 

brittiska språken omfattar egna vokabulärer som tillämpas vid upprättande av avtal. 

Vokabulären har särskild betydelse i dessa länder och är svåra att direkt inkorporera i andra 

rättssystem utan modifiering. Orden har följaktligen inte samma betydelse i de olika 

systemen, vilket kan leda till att de inte uppfyller sitt syfte. Det är viktigt att kontrollera att 

parternas syften med de termer vilka tillämpas i avtalen, överensstämmer i de fall 

företagsförvärv vidtas mellan USA och Sverige. I Sverige lägger inte parterna ned samma 

mängd tid vid utformningen av avtalen i jämförelse med USA, mycket regleras muntligt 

eftersom risken för tvist är mindre.118 

 

Överenskommelser avseende köpeskillingens erläggande i form av prestationspriser, är 

troligtvis mer vanligt förekommande i svenska förvärvsavtal i jämförelse med amerikanska 

avtal. Vid svenska företagsförvärv är parterna mer angelägna om att vara överens för att 

resultatet ska bli lyckat, vilket ökar förutsättningarna för att prestationspriset ska kunna 

erläggas. På den svenska marknaden är relationen till motparten viktig, ingen ska styra 

transaktionen i högre grad än den andra och dålig stämning motverkas. Vid amerikanska 

företagsförvärv fokuserar inte parterna på den inbördes relationen eller stämningen dem 

emellan, parterna behöver inte vara överens efter transaktionen.119  

 

5.2 Analys av skillnader mellan svenska och amerikanska marknaden för 

företagsförvärv 

Det har framgått av de kvalitativa studierna att skillnader i affärskulturer är det som främst 

skiljer marknaderna åt vid företagsförvärv. Den amerikanska affärskulturen är hårdare i 

jämförelse med den svenska vilket framgår vid utformningen av förvärvsavtalen. 

Amerikanska avtal är inte lika fokuserade på samarbete mellan parterna. På den svenska 

marknaden är utgångspunkten att parterna löser konflikter i samförstånd vilket medför att 

konflikter inte, i samma utsträckning som vid amerikanska förvärv, avgörs genom 

domstolsförfaranden. Amerikanska avtal är mer omfattande i jämförelse med svenska 

eftersom de regleras mer utförligt. Utgångspunkten i den amerikanska affärskulturen är att 

parterna ska lösa meningsskiljaktigheter genom domstolsförfaranden som medför att mer tid 

och resurser läggs på avtalen för att skapa bättre möjligheter för framgång vid eventuell tvist. 

Den amerikanska metoden för utformning av avtal kan vara fördelaktig vid stora, 
                                                        
118 Informant 2: Advokatbyrå Lindahl KB, Stockholm, telefonintervju, 2013-04-19 
119 Ibid 
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komplicerade förvärv eftersom det då finns många faktorer att beakta. Vid förvärv mellan två 

stora företag är parterna normalt vana vid att hantera mer sofistikerade avtal eftersom dessa är 

vanligt förekommande i verksamheterna. Företagen kan mer effektivt anamma den 

amerikanska metoden för utformning av avtal i jämförelse med vad som gäller vid förvärv 

mellan mindre företag. Det skulle komplicera transaktionen mer än nödvändigt vid mindre 

transaktioner. Vid förvärv mellan mindre företag är det dock mer fördelaktigt att tillämpa 

mindre omfattande avtal vilka är lättare att förstå, även för en utomstående part. Den svenska 

metoden för utformning av avtal kan således vara fördelaktig vid små förvärv. Hänsyn måste 

tas till vilka parterna är vid transaktionen och att deras tidigare erfarenheter, kunskaper samt 

förmåga att förstå avtalets innebörd varierar. Det är viktigt att anpassa avtalen efter respektive 

försäljningssituation, dels för att inte komplicera avtalen och således investera mer kapital 

samt tid än som behövs, dels för att inte riskera att utforma för odetaljerade avtal vilket kan 

orsaka tvist i framtiden. Metoden för utformningen av avtalen är således beroende av 

parternas respektive företagsstorlek och vana för företagsförvärv.  

 

Syftet med kontrollklausuler och prestationspris är desamma på den svenska samt den 

amerikanska marknaden. De utformas på liknande sätt, dock är de amerikanska klausulerna 

mer omfattande och parterna stadgar vanligtvis en konkret lista med åtgärder vilka köparen 

får respektive inte får vidta under prismekanismens löptid. Vid utformning av svenska avtal 

stadgas vanligtvis i kontrollklausulen att köparen ska bedriva verksamheten i enlighet med 

tidigare tillämpade affärsprinciper och inte tillföra målföretaget ytterligare kostnader som inte 

är nödvändiga för driften av målföretaget.  

 

De likheter vilka förekommer avseende utformningen av avtal, beror i stor utsträckning på att 

marknaden för företagsförvärv är globaliserad och att parterna i större utsträckning 

inkorporerar internationella avtalsstrukturer. Trender förekommer avseende avtalens 

uppbyggnad och valet av prismekanismer vilket påverkar avtalens innehåll och valet av metod 

för riskfördelning. Prestationspriser tillämpas inte i lika stor utsträckning på den amerikanska 

marknaden som på den svenska, dock minskar tillämpningen av mekanismen även vid 

svenska förvärv. Prestationspriser används troligtvis mer i Sverige eftersom affärskulturen 

präglas av samförstånd och samarbete mellan parterna, vilket medför att mekanismen är mer 

hanterbar. De begränsningar parterna ställer upp för köparen avseende dennes integration och 

förändring av verksamheten ökar risken för konflikt eftersom köparen erlagt kapital i syfte att 

förvärva företaget och skapa synergier. En lång löptid för prestationspriset medför att säljaren 
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under en längre tidsperiod är tvingad att vänta på utbetalningen av köpeskillingen, vilket 

förutsätter att denne i högre grad kan kräva en kontroll över målföretaget i syfte att säkerställa 

utbetalningen.  Aspekterna vilka redogjorts för ovan, utgör anledningar till att 

prestationspriser tillämpas i allt mindre utsträckning, de är svåra att hantera. 

 

Sammanfattning 

Utredningen vilken framställts i kapitlet har påvisat att skillnaderna mellan den svenska och 

den amerikanska marknaden är marginella. Motiven till företagsförvärv är desamma på de 

båda marknaderna. Konsekvensen är att det finns få nya aspekter att anamma för de svenska 

företagen vid företagsförvärv eftersom tillämpningen vid processen är likartade. På den 

amerikanska marknaden finns inte många alternativa sätt att utforma en kontrollmekanism på 

i samband med ett prestationspris. Analysen har påvisat att de alternativa metoder vilka finns 

att tillämpa, för en minimal påverkan på integrationen är att avtala om andra 

prismekanismer. I kapitel 6 analyserar vi mer djupgående de generella alternativ som finns 

att tillämpa, vilka används på de flesta marknader. 
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Kapitel 6 Analys av alternativa lösningar  

I kapitlet kommer vi att analysera de alternativ till prestationspris som vi redogjort för ovan i 

avsnitt 3.7 och 4.2. Alternativen påverkar i mindre utsträckning integrationsprocessen. De 

prismekanismer vilka behandlas är, locked box, köpeskillingsavräkningar och köpoptioner. 

Kapitlet är utformat i syfte att förmedla en förståelse för att prismekanismer i vissa fall kan 

tillämpas parallellt med att integrationen kan påbörjas i ett tidigt skede, dock med beaktande 

av vissa aspekter. I kapitlet kommer inte depositioner analyseras eftersom vi, som ovan 

nämnts i avsnitt 3.7, anser att de inte utgör prismekanismer.  
 

6.1 Locked Box 

En locked box innebär som redogjorts för i avsnitt 3.7, att parterna per ett avtalat datum innan 

tillträdet bestämt värdet på målföretaget. All avkastning och alla mervärden som genereras 

efter datumet, dock innan tillträdet, tillfaller köparen vilket innebär att säljaren inte tillåts göra 

utdelningar eller på annat sätt föra ut värden ur målföretaget. Prismekanismen medför ett 

behov för köparen att stadga en kontrollklausul eftersom denne vill kontrollera att säljaren 

inte minskar företagets värden. Prismekanismen innebär en omvänd situation i jämförelse 

med prestationspriser, eftersom det vid en locked box är köparen som kan behöva begränsa 

säljaren.  En locked box omfattar vanligtvis en löptid fram till och med tillträdet, medan 

prestationspriset normalt löper från och med tillträdet till ett avtalat datum. Det finns ett 

behov av en kontrollmekanism vid de tillfällen värdet på målföretaget är osäkert, som ovan 

redogjorts för i kapitel 3.9. Prismekanismen utgör ofta en kompromiss mellan parterna i syfte 

att förhindra långdragna förhandlingar. Vid tillämpning av en locked box är värdet avseende 

målföretaget bestämt, således krävs ingen kontrollklausul som löper efter tillträdet. 

Integrationen påverkas inte i samma utsträckning av en locked box eftersom köparen har det 

fullständiga ägandet över målföretaget efter tillträdet. Prismekanismen motverkar en 

beroendeställning mellan parterna efter transaktionens genomförande och har således ingen 

inverkan på integrationen. Situationen att integrationsprocessen inte påverkas vid tillämpning 

av en locked box, innebär att prismekanismen är att föredra i jämförelse med tillämpningen av 

ett prestationspris. Metoden används i allt större utsträckning. Orsaker till den ökade 

tillämpningen kan vara att mekanismen är säkrare än ett prestationspris eftersom den varken 

påverkar integrationen eller kräver ett samarbete mellan parterna efter tillträdet. Tvister 

avseende köpeskillingen minskar avsevärt eftersom ingen osäkerhet avseende målföretagets 

värde föreligger.  
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Tvister som kan uppstå mellan parterna kan mestadels härledas till perioden under vilken den 

avtalade locked boxen löper och till säljarens drift av målföretaget under tidsperioden. 

Ytterligare en nackdel avseende tillämpningen av en locked box kan vara i det fall marknaden 

efter avtalsslutet träder in i en lågkonjunktur vilket kan påverka målföretagets värde negativt. 

Köpeskillingen är sedan tidigare bestämd och köparen tvingas således erlägga en betalning 

som inte motsvarar målföretagets reella värde, dock kan även den motsatta situationen uppstå 

till köparen fördel.  

 

Parternas respektive risker avseende erläggandet av köpeskillingen, vid företagsförvärvet 

minskar vid tillämpning av en locked box. Köpeskillingen är fastställd och ingen 

senareläggning av utbetalningen krävs. Köparen erhåller en möjlighet att till viss del 

senarelägga betalningen och behöver således inte erlägga köpeskillingen kontant vid 

avtalsslutet, integrationen kan även påbörjas i ett tidigt skede efter tillträdet.  
 

6.2 Köpeskillingsavräkning 

En köpeskillingsavräkning, vilken redogjorts för ovan i avsnitt 3.7, innebär att parterna vid 

avtalsslutet avtalar om en preliminär köpeskilling. Vid tillträdet sker en avstämning vilken 

innebär att parterna kontrollerar företagsvärdet och förändringar i nivån avseende kostnader, 

tillgångar och andra värden inom målföretaget. Köpeskillingen justeras i förhållande till 

eventuella förändringar i värdet. Avstämningen kan bestämmas till en dag efter tillträdet i de 

fall parterna anser det vara nödvändigt för att säkerställa värdet. En lång löptid innebär dock 

en högre sannolikhet för tvist eftersom en högre grad av samarbete förutsätts mellan parterna.  

 

Beroende på vilken dag avstämningen ska ske påverkas integrationsprocessen i olika grad. I 

de fall avstämningsdagen infaller i samband med tillträdet är påverkan på integrationen 

mindre i jämförelse med det fall avstämningsdagen infaller efter tillträdet. Genomförs 

avstämningen i samband med tillträdet erläggs köpeskillingen vid samma tillfälle och 

transaktionen slutförs. Slutförandet innebär att parternas relation upplöses och köparen 

erhåller det fulla ägandet samt kontrollen över målföretaget. I likhet med en locked box kan 

köparen efter tillträdet i samband med avstämningsdagen, påbörja integrationsprocessen utan 

inblandning av säljaren. I de fall avstämningen infaller per ett avtalat datum efter tillträdet 

uppstår en beroendeställning och ett samarbetsförhållande mellan parterna i likhet med ett 

prestationspris. Tillämpningen av köpeskillingsavräkningar innebär risker för båda parter, 
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säljarens risk utgörs av osäkerheter avseende prisjusteringen eftersom denne kan komma att 

behöva betala tillbaka en del av köpeskillingen eller erhålla ytterligare betalning.  Säljaren 

kan kräva en kontrollmekanism för att säkerställa att köparen bedriver målföretaget efter bästa 

förmåga och således inte orsakar verksamheten en värdeförlust. En värdeminskning kan 

resultera i att säljaren blir tvingad till en återbetalning av en del av köpeskillingen. Köparen 

riskerar vid tillämpning av en köpeskillingsavräkning, att krävas på ytterligare betalning eller 

motsatsvis att återfå en del av den erlagda köpeskillingen. Osäkerheten och säljarens behov av 

en kontrollmekanism påverkar köparens möjlighet att påbörja integrationen, eftersom denne 

inte har vetskap om eventuell framtida betalningsskyldighet respektive begränsas i sin 

handlingsfrihet avseende målföretagets verksamhet. 

 

Vid tillämpning av en köpeskillingsavräkning bör tidpunkten för avstämningen bestämmas att 

sammanfalla med tillträdet, eller i ett så tidigt skede som möjligt efter tillträdet i syfte att 

minska påverkan på integrationen. Vid en lång löptid blir konsekvenserna desamma som vid 

tillämpning av ett prestationspris.  
 

6.3 Köpoption 

En köpoption innebär, som ovan beskrivits i avsnitt 4.2, en betalning av aktier istället för 

kontanter vilket medför att parterna kan bli gemensamma ägare till målföretaget. Ett 

gemensamt ägande är inte alltid ett resultat vid tillämpningen av köpoptioner, andra 

ägarkonstellationer kan uppstå. Genom att göra förvärvet beroende av köpoptioner i köparens 

verksamhet kommer säljaren att, genom inlösen till aktier få ta del av de synergier vilka 

fusionen kan föranleda eftersom denne blir ägare av köparens företag och såldes får ta del av 

de eventuella vinster som genereras i verksamheten. Beroende på hur stor andel köparen till 

en början förvärvar kan säljaren begära olika grad av kontroll över köparens drift av 

målföretagets verksamhet. Värdet på målföretaget är beroende av verksamhetens framgångar, 

säljaren eftersträvar ett positivt resultat för verksamheten i de fall denne förblir delägare. 

Integrationen kan påverkas i mindre grad vid tillämpning av köpoptioner. Säljaren kan anse 

en fusion vara nödvändig för att erhålla ett positivt resultat i verksamheten och för att erhålla 

optionens fulla värde genom genererade synergier och andra mervärden vilka motiveras av 

sammanslagningen.   

 

Värdet av köpoptionen är beroende av ägarstrukturens utformning i köparens verksamhet och 

hur stort ägande säljaren erhåller efter inlösen. I det fall ägarspridningen är stor krävs ett 
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mindre innehav för att säljaren ska erhålla ett ökat inflytande i verksamheten, förutsatt ett 

likvärdigt ägande av övriga aktieägare. I de fall parterna avtalar om en köpoption kan det 

innebära att parterna accepterar ett framtida samarbete eftersom de avser att bli gemensamma 

ägare av köparföretaget. Samarbetets omfattning och värdet av köpoptionen är beroende av 

hur ägarkretsen är utformad i köparföretaget samt hur stort ägande säljaren kommer att erhålla 

efter transaktionen. Säljarens intresse av kontroll avseende att köparen bedriver målföretaget 

framgångsrikt varierar, beroende på hur stor andel denne kommer att inneha av 

köparföretagets verksamhet efter inlösen av köpoptionen. Beroende på kontrollklausulens 

omfattning påverkas integrationen i olika grad. 

 

Köpoptionen utgör ett bättre alternativ i jämförelse med prestationspris eftersom mekanismen 

är lättare att hantera. Samarbetet mellan parterna minskar till viss del säljarens behov av 

kontroll. Båda parter strävar efter en god utveckling och ett gott resultat för målföretagets 

verksamhet i det fall de avser bli gemensamma ägare till köparens verksamhet.  

 

Löptiden för köpoptionen påverkar omfattningen av kontrollmekanismen, eftersom en längre 

löptid förutsätter att köparen under en längre period driver verksamheten självständigt. 

Köparens självständiga drift av målföretaget påverkar aktievärdet, vilket påverkar 

köpoptionens värde eftersom aktievärdet som ovan nämnts, kan minska efter avtalsslutet. 
 

Sammanfattning 

Vid beaktande av den påverkan på integrationen som kontrollklausuler orsakar i samband 

med prestationspriser kan en lösning vara en tillämpning av alternativa prismekanismer. 

Överenskommelse avseende alternativa prismekanismer kan innebära en minskad påverkan 

på integrationsprocessen och möjliggöra för köparen att påbörja integrationen i ett tidigare 

skede. En locked box är ett bra alternativ till prestationspris eftersom mekanismen inte 

innebär någon påverkan på integrationen efter tillträdet. Köparen har då full äganderätt till 

målföretaget utan inverkan av säljaren. En tillämpning av köpeskillingsavräkning är ett bra 

alternativ förutsatt att avstämningsdagen bestäms till samma dag som tillträdet. Det innebär 

att, likt en locked box, har köparen full äganderätt till målföretaget efter tillträdet. En 

köpoption kan utgöra ett bättre alternativ än prestationspris, dock är det inte optimalt 

eftersom säljaren kan kräva en omfattande kontroll över köparens drift av målföretaget under 

löptiden.  
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Kapitel 7 Slutsatser och avslutning 

Avslutningsvis kommer vi i kapitlet att besvara vår problemformulering och sammanställa de 

slutsatser vilka undersökningen har resulterat i.  

 

Vår problemformulering lyder: 

Hur påverkar kontrollklausuler integrationsprocessen vid företagsförvärv och hur kan 

säljaren kontrollera sin rätt till tilläggsköpeskillingen utan att påverka integrationen? 

 

7.1 Sammanfattande slutsatser 

Den komparativa studien har till syfte att påvisa skillnader mellan den amerikanska och 

svenska marknaden avseende metoder att utforma avtal på. Undersökningen har resulterat i att 

det inte föreligger några väsentliga skillnader mellan länderna avseende metoder för att 

formulera och tillämpa prismekanismer samt kontrollklausuler. De skillnader vilka kan 

urskiljas är främst att de amerikanska avtalen är mer omfattande och regleras mer utförligt i 

jämförelse med de svenska samt skillnader i affärskulturer vilket kan leda till kulturkrockar. 

Den komparativa studien påvisar således att problematiken avseende den påverkan 

prestationspris och kontrollmekanismer har på integrationen förekommer både på den 

amerikanska marknaden som på den svenska. Resultatet av undersökningen innebär att det 

inte finns några lärdomar att tillgodogöra sig från den amerikanska marknaden avseende 

kontrollklausulernas påverkan på integrationen. Marknaden för företagsförvärv är som 

tidigare nämnts, global vilket innebär att metoderna för att formulera avtal är, i stor 

utsträckning densamma på respektive förvärvsmarknad. Den efterföljande undersökningen 

fokuserades således på att granska kontrollklausulen och eventuella alternativ på den svenska 

marknaden.  

 

Undersökningen har påvisat att integrationsprocessen är betydelsefull vid företagsförvärv och 

att den således bör tas hänsyn till samt planeras i ett tidigt skede av transaktionen. 

Integrationens betydelse för utfallet av företagsförvärvet innebär att kontrollklausulernas 

påverkan på denna bör undvikas i största möjliga mån.  Integrationsprocessens betydelse är 

beroende av i vilken utsträckning köparen planerar att integrera målföretaget med dennes 

befintliga verksamhet och vilka synergier köparen har som målsättning att realisera. En fusion 

innebär att två företag bildar en gemensam verksamhet vilket således föranleder en hög grad 

av integration.   
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I uppsatsen har det framkommit att kontrollklausuler påverkar integrationen negativt. 

Processen kan kompliceras och fördröjas i samband med att säljaren begränsar köparen från 

att vidta nödvändiga åtgärder i målföretaget, vilka förutsätts för en integration av 

verksamheterna. Kontrollklausuler kan stadgas i syfte att tillgodose säljaren med en säkerhet 

avseende erläggandet av dennes prestationspris. Sambandet mellan kontrollmekanismens och 

prismekanismens syften påvisar att kontrollklausulerna inte är nödvändiga, i de fall 

prismekanismer inte förekommer. Kontrollklausuler påverkar oundvikligen 

integrationsprocessen, vilket innebär att en utformning av klausulen som inte påverkar 

processen är omöjlig.  Kontrollklausulens samband med prismekanismen medför att vissa 

aspekter måste beaktas vid utformningen av mekanismen, vilka medför en minskad påverkan 

på integrationen. En aspekt är att prismekanismens och således kontrollklausulens löptider 

stadgas korta.  Korta löptider medför att parterna under en kortare period är beroende av 

varandra och behovet för säljaren att erhålla kontroll är lägre. Ytterligare en aspekt att beakta 

kan vara att göra prestationspriset beroende av målsättningar, vilket underlättar för parterna 

att urskilja målens realisering och således huruvida prestationspriset ska erläggas.  

 

Undersökningen har påvisat att det är ytterst svårt att utforma ett prestationspris som inte 

medför en förskjuten och försvårad integrationsprocess för köparen. Prestationspriser bör inte 

tillämpas i de fall integrationen är av stor betydelse vid förvärvet. För minsta möjliga 

påverkan på integrationen bör parterna avtala om en alternativ prismekanism, i de fall en 

osäkerhet avseende målföretagets värde föreligger. Ett kontant erläggande av köpeskillingen 

vid tillträdet utgör dock det mest optimala alternativet. Undersökningen i uppsatsen har 

resulterat i att de mest optimala alternativen till prestationspris utgörs av en locked box eller 

en köpeskillingsavräkning, med löptid fram till tillträdet. Alternativen innebär en minskad 

påverkan på integrationsprocessen eftersom köparen erhåller fullt ägande av målföretaget 

efter tillträdet, således finns inget behov av en kontrollklausul.  

 

Prestationspriser används i allt mindre utsträckning vid företagsförvärv eftersom de, som 

undersökningen påvisat, är svåra att hantera och innebär en komplikation av integrationen. 

Tillämpningen av prestationspriser resulterar i att en kontrollmekanism måste införas i 

köpavtalet, vilka är svåra att praktiskt begagna. Tillämpningen av klausulerna fungerar bra i 

teorin, dock innebär den praktiska tillämpningen svårigheter. Efter att säljaren sålt 

målföretaget och köparen tillträtt är det svårt att kontrollera köparens åtgärder trots 
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tillämpning av en kontrollklausul. Köparen har en möjlighet att utan säljarens vetskap 

undanhålla information avseende vidtagna åtgärder. Säljarens säkerhet är således svår att 

tillgodose eftersom den fullständiga kontrollen överlåts till köparen vid tillträdet. Det går 

trender i hur parterna utformar avtal. Tidigare tillämpades prestationspriser i större 

utsträckning än för närvarande, som ersatts av tillämpningen av locked box, 

köpeskillingsavräkningar och liknande former av prismekanismer som är mer hanterbara.  

 

Den negativa inverkan som kontrollklausuler har på integrationen kan härledas till fyra olika 

faktorer. En osäkerhet mellan parterna avseende målföretagets värde förutsätter förekomsten 

av ett eventuellt prestationspris, vilket underlättar för parterna att fastställa värdet. 

Tillämpningen av prestationspriset förutsätter att säljaren erhåller en kontroll avseende 

köparens åtgärder i form av en kontrollklausul, som säkerställer erläggandet av 

köpeskillingen. Kontrollmekanismen kan innebära en negativ inverkan på 

integrationsprocessen eftersom köparen begränsas i de åtgärder, som kan vara nödvändiga för 

en fusion av verksamheterna. I de fall parterna fastställer värdet på målföretaget redan vid 

avtalsslutet föreligger inget behov av en prismekanism eller kontrollklausul vilket således 

resulterar i att köparen kan påbörja integrationsprocessen utan inblandning av säljaren. 

 

7.2 Besvarande av problemformulering 

Kontrollklausuler har en negativ inverkan på integrationsprocessen eftersom köparen blir 

begränsad i vissa åtgärder och processen fördröjs. I teorin innebär tillämpningen av ett 

prestationspris en effektiv lösning för eliminera osäkerheter avseende målföretagets värde. 

Köparen erhåller en säkerhet för eventuella brister i målföretagets verksamhet och att 

verksamheten har de egenskaper samt uppnår de mål vilka säljaren utlovat. Säljaren kräver 

vid tillämpningen av ett prestationspris en kontroll över de åtgärder köparen vidtar i 

målföretagets verksamhet, vilket utgör en säkerhet för utbetalningen av köpeskillingen. I 

teorin tillgodoses respektive parts intresse och prismekanismen fungerar som ett effektivt 

medel för att överbrygga osäkerheter. I verkligheten innebär tillämpningen dock en mycket 

mer komplicerad process och parterna blir vanligtvis inte helt tillfredsställda.  

 

Kontrollklausulen är svår att förändra på så sätt att tillämpningen tillåter köparen att fullt ut 

påbörja integrationen under klausulens löptid. Prestationspriset måste således bytas ut mot en 

annan prismekanism. För att resultatet av integrationen ska bli så lyckat som möjligt bör 
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köpeskillingen erläggas kontant vid tillträdet. I de fall det råder osäkerheter avseende 

målföretagets värde eller köpeskillingens storlek är tillämpningen av en locked box, alternativt 

en köpeskillingsavräkning med kort löptid, de mest optimala alternativen till ett 

prestationspris.  

 

Avslutande ord 

Under arbetets gång har det framkommit att processen vid företagsförvärv varierar från fall 

till fall. Utformningen av avtal och genomförandet av företagsförvärv skiljer sig åt beroende 

på förutsättningarna för respektive transaktion och de inblandade företagens 

verksamhetsinriktning. Det är utmanande att generellt söka behandla prismekanismer och 

kontrollklausuler. Uppsatsen har påvisat problematiken avseende stadgandet av 

kontrollklausuler och prismekanismer samt integrationsprocessens betydelse för ett lyckat 

förvärv. Det är idag ovanligt att prestationspriser tillämpas för utbetalning av köpeskillingen, 

vilket belyser den problematik och komplexitet prismekanismer kan innebära. Avslutningsvis 

skiljer sig tillämpningen av prismekanismer och kontrollklausuler avsevärt åt i teorin och 

verkligheten. Det är många externa faktorer och känslor vilka inverkar vid processen i 

praktiken vilket komplicerar tillämpningen.  

 

  



 
 

 72 

Källförteckning 

Litteratur 

Bogdan, Michael, Komparativ rättskunskap, upplaga 1:2, Falköping: Norstedts juridik, 1996 

 

Bruner, Robert E, Applied Mergers and acquisitions, New Jersey: Wiley Finance, 2004 

 

Emerson, W Robert, Business Law, upplaga 5, USA: Barron’s, 2009 

 

Forslund Magnus, Organisering och ledning, upplaga 2, Nordstedts förlag, Sverige, 2011 

 

Gertsen Cardel Martine, Søderberg Anne-Marie, Torp Jens Erik, Cultural Dimensions of 

International Mergers and Acquisitions, Berlin: Walter de Gruyter, 1998 

 

 Hallgren Örjan, Finansiell strategi och styrning, upplaga 8, Malmö: Ekonomi bokförlag AB, 

2002 

 

Hansson, Sigurd, Arvidson, Per, Lindqvist Hans, Företags- och räkenskapsanalys, upplaga 

10:6, Indien: Studentlitteratur, 2009 

 

Hedwall, Mattias, Tolkning av kommersiella avtal, Stockholm: Juristförlaget, 1994 

 

Herndon Mark Galpin Timothy J, The complite guide to mergers and acquistions, upplaga 1 

San Fransisco: Jossey-Bass Publicers, 2000 

 

Olsson, Tobias, Medievardagen: en introduktion till kvalitativa studier Gleerups Utbildning, 

2008 

 

Orrbeck, Martin, Företagsförvärv i praktiken, upplaga 1:1, Danmark: Studentlitteratur, 2006 

 

Samuelsson, Joel, Tolkningslärans gåta; en studie i avtalsrätt, Västerås: Iustus förlag AB, 

2011 

 



 
 

 73 

Schriber Svante, Att realisera synergier: Ledning av värdeskapande vid företagsköp, 

Stockholm: Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, 2009 

 

Sevenius, Robert, Företagsförvärv, upplaga 2:2, Lund: Studentlitteratur, 2011 

 

Svernlöv, Carl mfl, Internationella avtal: i teori och praktik, upplaga 2:1, Vanda: Nordstedts 

juridik, 2013 

Artiklar 

Berg, Johan, Tydlighet lönar sig vid utformningen av earn-outs, Mitt i juridiken, Infotorg, 

2012-06-13 

 

Elektroniska källor 

Baxter, G Lawrence, Betting big: Value, Caution and accountability in an era of large banks 

and complex finance, Boston University, 2011 

 

Calissendorff, Axel, Westin, Göran, Call option agreement, PACTA, 2013-02-04, 

http://juridik.karnovgroup.se.lt.ltag.bibl.liu.se/document/819742/1?versid=265-1-2006 

 

Kracht, M, Torsten, Beketow, O, Oleh, Recognition of Foreign Money Judgments in the 

United States with a Special Emphasis on the Recognition og Ukrainian Judgments, New 

York, the New York State Bar Association, 2008 

 

Sherman, Andrew J. Hart, Milledge A, Mergers and Acquisitions from A to Z, upplaga 2, 

Saranac Lake, NY, USA: AMACOM Books, 2005 

 

Walton Leigh, Kreb D Kevin, Purchase Price Adjustments, Earnout and Other Purchase, 

Price Provisions, USA, American Law Institute, 2005 

 

Intervjuobjekt 

Informant 1: Hamilton Advokatbyrå KB, Stockholm, 2013-04-18 

 

Informant 2: Advokatbyrå Lindahl KB, Stockholm, telefonintervju, 2013-04-19 



 
 

 74 

 

Informant 3: Advokatbyrå Lindahl KB, Uppsala, 2013-04-18 

 

Informant 4: Universitetslektor, Linköpings universitet, Linköping, 2013-04-26 

 

Informant 5: Pir in Sweden AB, Linköping, 2013-05-08 

 

Informant 6: Entreprenör/säljare & köpare, Östergötland, 2013-05-10 

 

Informant 7: Advokatbyrå Lindahl KB, Uppsala, 2013-04-16 – 2013-04-18 

  



 
 

 75 

Bilaga 1 Intervjufrågor 

 

Intervju med jurister 

 

Allmänna frågor 

1. Vilket universitet gick du på och när tog du examen? 

2. Vad arbetar du med och vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

Hur länge har du arbetat med uppgifterna? 

3. Hur kommer det sig att du har intresserat dig för företagsförvärv?  

4. Kommer du i kontakt med den amerikanska rätten i ditt arbete, om ja på vilket sätt? 

5. Vilka är parternas främsta intressen vid förvärvet, enligt dina erfarenheter? 

6. Under vilka delar av förvärvsprocessen är du delaktig?  

 

Företagsförvärv 

1. Vilka är enligt din erfarenhet motiven till företagsförvärv? 

2. Hur ofta erhåller parterna det dem vill uppnå med förvärvet, vad beror det på? 

3. Vad kan orsaka att ett förvärv ger ett dåligt resultat, enligt dig? 

4. Upplever du några skillnader i transaktionsprocesserna mellan svenska och 

amerikanska förvärv? 

5. Vad måste beaktas vid utformningen av förvärvsavtalet? 

6. Hur förhåller sig det svenska sättet att utforma avtal till det amerikanska? 

7. Hur ser man till båda parternas intressen på bästa sätt i avtalet? 

 

Kontrollklausuler 

1. När används kontrollklausuler? 

2. Hur viktiga är kontrollklausuler vid en fusion, vad har klausulerna för roll?  

3. Upplever du att kontrollklausulerna kan medföra problem, i så fall vilka? 

4. Skiljer det sig i sättet att utforma kontrollklausuler mellan den amerikanska och den 

svenska rätten? Hur skriver man kontrollklausuler i USA? 

5. Vilka delar är mest väsentliga att beakta vid utformningen av en kontrollklausul? 

6. Hur lång brukar löptiden vara avseende kontrollklausulen? 

7. Skiljer sig sättet att formulera kontrollklausuler mellan olika byråer?  
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8. Finns det alternativ till kontrollklausuler? 

9. Hur vanligt är det att man använder sig av kontrollklausuler, vid en earn out? 

10. Har det skett några förändringar i sättet att skriva kontrollklausulerna på, under den 

senaste tiden? 

11. Har det tidigare funnits några alternativ till kontrollklausuler?  

12. Hur brukar ni reglera konflikten i förvärvsavtalet avseende säljarens behov av kontroll 

och köparens vilja att integrera och förändra verksamheten?  

13. Finns det en metod som tillåter köparen att påbörja integrationen av verksamheterna 

parallellt med att säljaren erhåller säkerhet för en framtida utbetalning av 

prestationspriset? 

 

Intervju med ekonomer 

 

Synergier 

1. Hur realiseras synergier på bästa sätt enligt dig? 

2. Vad är problemet med att realisera synergier? 

3. Vad är viktigt att beakta vid värderingen av synergier? 

4. Vad har synergierna för påverkan på företagsförvärvet? 

5. Vad kan man göra för att underlätta realiseringen?  

6. Hur påverkar kontrollklausulerna köparens möjlighet att realisera förväntade 

synergieffekter? 

 

Integrationsprocessen  

1. Hur involverad är du i integrationsprocessen, är du i kontakt med den och tar du 

hänsyn till den i ditt arbete? 

2. Hur viktig är integrationsprocessen och vilken roll spelar den i ett förvärv? 

3. Kan man reglera förvärvsavtalet på ett sätt så att det inte påverkar integrationen? 

4. Vad är den viktigaste aspekten att beakta vid integration?  

5. Finns det en metod som tillåter köparen att påbörja integrationen av verksamheterna 

parallellt med att säljaren erhåller säkerhet för en framtida utbetalning av 

prestationspriset? 
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Intervju med entreprenör och tidigare köpare/säljare 

1. Vilken typ av förvärv har du erfarenhet av? Vilket blev resultatet av 

sammanslagningen? Utgjorde verksamheterna fortfarande två självständiga enheter 

eller fusionerades de till en enhet? 

2. Hur gick förvärvet till? 

3. Stannade du kvar i verksamheten efter förvärvet? Om ja, tyckte du att det var positivt 

för företaget att du stannade kvar? 

4. Tillämpades någon prismekanism vid förvärvet? 

5. Hur tycker du att prismekanismen fungerat? 

6. Påverkade prismekanismen integrationen på ett märkbart sätt? 

7. Blev förvärvet lyckat? 

8. Vad var orsaken till resultatet tror du? 

9. Hur fungerade integrationen? 

10. Var det några speciella faktorer du tänkte på vid integrationen? 

11. Har du märkt av några mervärden/synergier efter förvärvet? 

12. Vad har varit positivt respektive negativt vid och efter förvärvet? 


