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Sammanfattning 
 
Uppsatsens titel: Tilläggsköpeskilling - i samband med företagsförvärv 
 
 
Seminariedatum: 20040115 
 
 
Ämne/kurs : FEK 581 Kandidatseminarium, 10 poäng 
 
 
Författare: Christopher Blidberg, Mathias Göransson 
 
 
Handledare: Hossein Asgharian, Tore Eriksson 
 
 
Nyckelord: Tilläggsköpeskilling, utfallsförbehåll, företagsförvärv, köpeavtal, 

finansieringsform. 
 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen har varit att beskriva förfarandet med tilläggs-

köpeskilling i samband med företagsförvärv. Dessutom har vi studerat 
vilka eventuella möjligheter och begränsningar förfarandet innebär för 
inblandade parter. 

 
 
Metod: Problemet är angripet utifrån den kvalitativa metoden. För att studera för-

farandet genomförde vi intervjuer med personer som hade insikt i ämnet. 
En företagsledare, en riskkapitalist, en revisor och en advokat. Metoden 
gav oss möjlighet att korrigera och omvärdera vårt arbete allteftersom det 
fortskred. Genom det valda arbetssättet fick vi god kontakt med de 
involverade parterna och därigenom mer ingående och detaljerad 
information. För att tillgodogöra oss intervjuerna och på ett informativt 
sätt beskriva förfarandet genomfördes först en litteraturstudie. 

 
 
Slutsatser: Resultatet från vår undersökning visar att det inte finns ett entydigt svar på 

varför tilläggsköpeskilling används vid företagsförvärv. Fördelarna för den 
köpande parten kan vara riskreducering eller möjlighet att få kredit på 
köpeskillingen. För både köpare och säljare kan användandet förenkla 
förhandlingsprocessen. En viktig orsak till hur man uppfattar tilläggsköpe-
skilling beror på vilken roll och vilket perspektiv man har i förvärvs-
processen.  
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Summary 
 
Title: Additional purchase-price 
 
 
Date: 20040115 
 
 
Course: Bachelor thesis in business administration, 10 Swedish Credits  
 (15 ETCTS)  
 
 
Authors: Christopher Blidberg, Mathias Göransson 
 
 
Advisors: Associate professor Hossein Asgharian, Tore Eriksson (Department 

of Business administration) 
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Purpose: The purpose of this thesis is to describe the procedure with 

additional purchase-pricing. Furthermore we have studied the 
possible opportunities and limitations of the procedure. 

 
 
Methodology: To solve the problem we have used the qualitative procedure. 

Interviews have been carried out with people involved in mergers 
and acquisitions, such as a managing director, venture capitalist, 
chartered accountant and a business attorney.  

 
 
Theoretical perspectives: The Agency theory and theories regarding acquisition arrange-

ments constitute the theoretical framework from which we have 
analysed our empirical data. 

 
 
Empirical foundations: Our empirical work is solely based on our interviews with the 

people involved.  
 
 
Conclusions: The results from our study show that there are no unambiguous 

answers to why earn-out deals are carried out. From a buyers 
perspective the positive aspects of the arrangement are risk 
reduction and financing the purchase. For the seller the earn-out 
might be an opportunity to get a deal done. Depending on if you are 
a seller or a buyer, the perception of the arrangement changes. 
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Ordlista 
 
Apportemission:  Köparen betalar med sina egna aktier och tar målföretagets aktier i utbyte. 
 
Closing:  Tillträdesdagen. Möte för att utbyta prestationerna på det sätt som 

överenskommit i köpeavtalet. 
 
Due diligence:   Noggrann genomgång av ställning, avtal, åtaganden, riskexponering m.m. 

hos uppköpskandidat eller investeringsobjekt. 
 
Earn-out:   Tilläggsköpeskilling som baseras på målföretagets framtida resultat. 
 
Exit vinst:    Vinst vid planerad avyttring av portföljföretag från uppköpsföretag. 
 
Signing:    Avtalsdagen. Möte för undertecknande av avtalet.  
 
Status quo:   Oförändrat tillstånd. 
 
Utfallsförbehåll:  Köpeskillingen görs beroende på det köpta företagets resultat och förutsatt 

att resultatet uppnås betalas en tilläggsköpeskilling. 
 
Working capital: Omsättningstillgångar. Likvida tillgångar minus kortfristiga skulder.  
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1 Inledning  
 
1.1 Företagsförvärv 
 
I Sverige sker årligen hundratals förvärv och fusioner. 

Förvärv med svenska intressenter
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Figur 1: Förvärv och fusioner i Sverige1 

Företagsförvärv är både en nationell och internationell företeelse som kommit att spela en allt 
centralare roll inom företagsekonomin. I många större bolag är företagsförvärv en del av den 
ordinarie verksamheten och i vissa är det t.o.m. en del av affärsidén2. En möjlig orsak till 
detta kan vara svårigheten för befintliga aktörer att bibehålla en god lönsamhetsnivå i takt 
med att marknadens effektivitet blir bättre. 
I de stora svenska medierna ges generellt endast grundläggande information när företag ska gå 
samman. Detaljerad information om finansieringen och betalningens utformande är i regel 
knapp.  
 
Det finns en rad olika varianter på hur det går att genomföra förvärv. Litteraturen3 tar upp ett 
antal olika sätt av vilka vi nedan valt att beskriva de mest övergripande. 
 
Vid ett finansiellt uppköp är köparen inte verksam i målföretagets bransch och förvärvarens 
syfte är att rationalisera för att eventuellt avyttra företaget med en exit vinst. Uppköpsmetoden 
är ekvivalent med ett konglomeratköp. Ett industriellt uppköp är ett förvärv av ett företag i 
samma bransch. Syftet efter att företagen har fusionerats är att uppnå synergieffekter. 
Att förvärva ett företags samtliga aktier innebär att man övertar företagets juridiska för-
pliktelser. Alternativet är att endast köpa målföretagets rörelse (tillgångar och skulder), det så 
kallade inkråmet. 

                                                 
1 Förvärv och fusioner www.forvarv-fusioner.nu 20031126 
2 Sevenius, Robert, Företagsförvärv -en introduktion (2003), s. 16.  
3 Sevenius, Robert, Företagsförvärv -en introduktion (2003), s. 19.  
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1.2 Problemdiskussion 
 
De vanliga sätten att finansiera ett förvärv är, oavsett vad man köper eller vilket syfte man 
har, att använda sig av kontanta medel eller aktier. Med kontanta medel menar vi att säljaren 
får en bestämd summa kontanter för sitt företag. Köparen kan finansiera betalningen genom 
banklån, kassa eller nyemission. Betalning med aktier sker i regel i samband med en apport-
emission. Kombinationer av aktier och kontanter är även det vanligt förekommande.4 Är detta 
verkligen de enda alternativen? Det måste finnas fler möjligheter att i samband med förvärv 
konstruera betalning och köpeavtal.  
 
I ett praktikfall under vår kandidatkurs ingick en företagspresentation som hölls av företagets 
VD. Vid denna presentation kom vi i kontakt med begreppet tilläggsköpeskilling som en 
alternativ betalningsform.  
 
Förfarandet med tilläggsköpeskilling uppfattade vi som relativt dunkelt, vilket bekräftades vid 
en djupare litteratur och artikelstudie. När vi sökte litteratur och artiklar kom vi i kontakt med 
en forskare på Handelshögskolan i Umeå, Anders Isaksson. På frågan om han kunde hjälpa 
oss med artiklar angående tilläggsköpeskilling i samband med företagsförvärv fick vi svaret 
som ytterligare bekräftade områdets bristfälliga genomlysing. Han hade aldrig hört talas om 
företagsförvärv med utfallsförbehåll!  
Trots detta visade en enkel sökning5 bland företag på börsen att det regelbundet förekommer 
företagsköp där det totala priset är beroende på hur det köpta företaget presterar i framtiden. 
 
Tilläggsköpeskilling i samband med företagsförvärv visade sig alltså vara vanligt före-
kommande i parktiken men sparsamt behandlat i teorin. Vi såg här en möjlighet att trots vår 
ringa erfarenhet av vetenskapligt arbete kunna tillföra något till den samlade kunskapen 
angående tilläggsköpeskillingsförfarandet. 
  
Vår initiala uppfattning när vi i ett första skede diskuterade företagsförvärv med tilläggs-
köpeskilling var att det användes för att reducera risk.  
  
Wallsten och Gillette beskriver fyra olika sätt, för en köpare att gardera sig mot risker vid 
företagsköp.6  
 
• Endast köpa inkråmet på företaget och inte ta över företagets juridiska förpliktelser. 
• Att kräva skriftliga garantier av säljaren för vissa poster i balansräkningen. 
• En tredje part förvaltar en del av köpeskillingen tills dess att köparen anser sig ha fått det 

som säljaren lovat. 
• Köpeskillingen bestäms utifrån framtida resultat i det uppköpta företaget. Köpet sker med 

ett utfallsförbehåll. Om ett överenskommet mål uppnås betalas ytterligare en summa ut till 
säljaren. 

 
Den sista av dessa fyra punkter bekräftade vår uppfattning angående tilläggsköpeskilling som 
ett riskreducerande verktyg.  

                                                 
4 Hansson, Sigurd, Finansiering (1998), s. 18 f. 
5 Dagens Industri www.di.se 031104 
6 Wallsten, Lennart, Företagsköp med utfallsförbehåll (1985), s. 3. Gillette, CG, How buyer  
and seller look at a merger (1968). 
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1.3 Problemformulering 
 
I en förvärvssituation exponeras parterna för uppenbara risker. Hur kan t.ex. en köpare av en 
begagnad bil vara säker på att fordonet han köper är i utlovat skick? Behöver man inte äga en 
bil ett tag för att upptäcka dess fel och brister? Utgör en varudeklaration från säljaren 
tillräckliga garantier för att köparen inte ska bli ägare till en bil med dolda fel?  
 
På samma sätt finns det många risker i samband med företagsförvärv. Kan köparen vara säker 
på att säljarens uppgifter är riktiga, undanhåller säljaren avsiktligen information eller är han 
själv omedveten om eventuella brister?  
 
Är det dessa risker som gör att företagsköpare vill äga målföretaget en tid innan hela 
köpeskillingen betalas ut? Finns det ytterligare motiv till att avtala om tilläggsköpeskilling? 
 
Vår problemformulering blir således: Vilka är motiven framförallt för köparen, men även för 
säljaren, till att avtala om tilläggsköpeskilling i samband med företagsförvärv? 
 
1.4 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen har varit att beskriva förfarandet med tilläggsköpeskilling i samband 
med företagsförvärv. Dessutom har vi studerat vilka eventuella möjligheter och begränsningar 
förfarandet innebär för inblandade parter. 
 
1.5 Avgränsningar 
 
Genom vår kontakt med auktoriserad revisor Göran Magnusson insåg vi att den juridiska 
delen av avtalsutformningen var ett område för jurister. Vi valde därför att inte ingående 
studera detta område. För att kunna dra nytta av den, om än så knapphändiga, offentliga 
informationen har det varit vår målsättning att undersöka förfaranden där det uppköpande 
företaget har varit publikt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2: Förvärvsprocessen enligt Olve 

Förvärvsstrategi 

Förutsättningar Manual 

Initiativet 

Genomförandet 

Avtalet 

Inlemmandet 

Fortlöpande omprövning 
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Ovanstående figur7 är hämtad ur Olves bok, Företag köper företag. Figuren visar förvärvs-
processens komplexitet och omfattning. I det här arbetet har vi valt att begränsa oss till de 
skuggade områdena. Initiativ, genomförande, avtalet och till viss del inlemmandet.  
 
1.6 Målgrupp 
 
Målgruppen för detta arbete är framförallt studenter som läst företagsekonomi på Ekonomi-
högskolan vid Lunds Universitet samt berörda lärare. Utöver denna grupp av teoretiker kan 
uppsatsen vara intressant för personer involverade i företagsförvärv. För personer som inte 
läst företagsekonomi kan vissa begrepp förefalla sakna närmare förklaring. 
 
1.7 Källhänvisningar 
 
Vi har valt att använda oss av Oxfordsystemet gällande noter till texten. Vi anser att man med 
detta system har bäst möjlighet att få flyt i sitt läsande. När noten står utanför punkten gäller 
den hela stycket, innanför punkten hela meningen, vid en rubrik efterföljande stycke och om 
den står vid ett specifikt ord inne i meningen syftar noten endast på ordet. Om en hänvisning 
upprepas används ibid.8 
 
1.8 Författarnas tack 
 
Vi vill rikta ett tack till de som tagit sig tid till att ställa upp på intervjuer. Tack till 
auktoriserad revisor Göran Magnusson, VD för Malmöhus invest AB Håkan Nelson och de 
personer vilka vi inte kan namnge men som varit till stor hjälp vid uppsatsskrivandet.  
 
1.9 Disposition 
 
Kap 2: Här beskrivs vilken metod vi har använt oss av i vår undersökningsprocess. Urvalet av 
intervjupersoner beskrivs och informationen värderas. Även den litteratur vi använt oss av 
granskas. 
 
Kap 3: Kapitlet ger en beskrivning av teorin kring tilläggsköpeskilling. Vilka risker som för-
knippas med företagsförvärv samt hur ett användande av tilläggsköpeskilling kan minska de-
samma.  
 
Kap 4: Här redovisas resultatet från våra intervjuer. Varje intervju redovisas separat.  
 
Kap 5: Utifrån vårt teoretiska ramverk analyseras och här de svar vi fått ifrån intervjuerna.  
 
Kap 6: I detta kapitel redovisar vi våra slutsatser och ger förslag på fortsatta studier. 
 
 

                                                 
7 Olve, Nils-Göran, FÖRETAG KÖPER FÖRETAG –En handbok i företagsförvärv (1988), s. 18.  
8 Pettersson, Gertrud, Att skriva rapporter –Om formen och dess betydelse för innehållet.  
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2 Metod  
 
2.1 Val av angreppssätt 
 
Metodläran tar upp två huvudsakliga angreppssätt; det deduktiva och det induktiva. Kortfattad 
kan man säga att man i det deduktiva tillvägagångssättet tar sin utgångspunkt i generella 
principer för att kunna dra slutsatser om enskilda händelser9. När man arbetar utifrån det 
induktiva tillvägagångssättet utgår man från en enskild händelse och sluter sig till en princip 
eller generell lagbundenhet10. Mellan dessa två metoder finns även en blandmetod som kallas 
abduktion. I detta fall utgår man, precis som vid induktion, från en händelse eller empiri som 
analyseras. Genom befintlig relevant teori vill vi försöka hitta angreppsvinklar utifrån vilka vi 
kan analysera våra uppställda frågeställningar, detta talar för ett deduktivt tillvägagångssätt. 
Då befintlig teori inom området är relativt knapp kommer det emellertid även vara 
nödvändligt att arbeta med det induktiva tillvägagångssättet. Det abduktiva tillvägagångssättet 
är därför det angreppssätt vi anser passa bäst in på vårt problemområde och syfte. Vi har inte 
för avsikt att grunda en ny teorilära och ej heller för avsikt att strikt analysera en process 
utifrån redan befintliga teorier. 
 
2.2 Val av metod 
 
Det finns två vedertagna undersökningsmetoder; kvalitativ och kvantitativ metod. Den 
kvalitativa metoden fokuserar på att skapa en djupare förståelse för den undersökta problema-
tiken och det sammanhang som denna ryms i. Frekvent förekommande studieobjekt är förlopp 
och processer som undersöks genom fallstudier. Generellt för metoden är även att man vill ha 
nära kontakt med den källa man hämtar information från.11 Det kvantitativa tillvägagångs-
sättet går i grunden ut på att mäta ett fenomen och har en generell dragning åt naturvetenskap-
en (matematik och statistik). Med metoden vill man kunna dra mer generella slutsatser 
angående t.ex. en större population individer. För att detta ska vara möjligt krävs ett mer 
formaliserat och distanserat förhållande till sin informationskälla samt att man har någorlunda 
enhetliga svar12.  
 
Vi enades om att angripa problemet utifrån den kvalitativa metoden. För att studera 
förfarandet genomförde vi intervjuer med personer som hade insikt i ämnet. En företags-
ledare, en riskkapitalist, en auktoriserad revisor och en advokat. Metoden gav oss möjlighet 
att korrigera och omvärdera vårt arbete allteftersom det fortskred. Genom det valda 
arbetssättet fick vi god kontakt med de involverade parterna och därigenom mer ingående och 
detaljerad information. För att kunna tillgodogöra oss intervjuerna och på ett informativt sätt 
beskriva förfarandet genomförde vi först en litteraturstudie. 

                                                 
9  Andersen, Ib, Den uppenbara verkligheten (1998), s. 29 f. 
10 Andersen, Ib, Den uppenbara verkligheten (1998), s. 30. 
11 Holme, Solvang, Forskningsmetodik (1997), s. 93. 
12 Holme, Solvang, Forskningsmetodik (1997), s. 81. 
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2.3 Datainsamling 

2.3.1 Urval till intervjuer  

 
Den information vi behövt för att behandla vårt problemområde kan anses vara känslig för 
företagare att lämna ut. Detta förenklade inte möjligheterna att hitta organisationer och 
personer som var villiga att ställa upp på intervjuer. Sett ur ett vetenskapligt perspektiv skulle 
det varit önskvärt att ha gjort ett större urval av intervjupersoner. På grund av ämnets 
känslighet har detta inte varit möjligt. Nedan redogörs för hur vi kommit i kontakt med de 
personer vi intervjuat. 
  
Vi har tidigare i våra studier kommit i kontakt med en börs VD som har använt sig av tilläggs-
köpeskilling vid förvärv av dotterbolag. Detta gjorde det naturligt att upprätta en kontakt med 
honom. Under förutsättning att han och hans företag helt anonymiserades var han villig att 
ställa upp på en intervju. 
 
Tack vare Hans Landström, på företagsekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan i 
Lund, har vi kommit i kontakt med Malmöhus Invest AB (MIAB) och dess VD Håkan 
Nelson. Landström framhöll att Nelson var verksam inom Venture Capital branschen. Vi tog 
trots detta kontakt och fick möjlighet till en intervju. Vi var medvetna om Nelson inte köper 
och säljer hela företag utan endast handlar med minoritetsandelar. Trots detta var vi 
intresserade av att intervjua Nelson för hans allmänna kunskaper om företagsförvärv och före-
tagande. Framförallt var vi intresserade av Nelsons erfarenhet av att stå som säljande part. 
MIAB har under Nelsons tid varit inblandat i 90 företag och gjort exit i mer än 70. Därigenom 
besitter han en lång erfarenhet av att både stå som köpande och säljande part. 
 
Genom personliga kontakter gavs vi möjlighet att rådfråga auktoriserad revisor Göran 
Magnusson på Revisab i Stockholm angående möjligheterna att författa en uppsats inom 
området. Vi visste att Revisabs kundgrupp huvudsakligen bestod av ägarledda företag. Med 
detta i åtanke antog vi att Magnusson skulle ha erfarenhet av att hjälpa ägare vid 
företagsavyttring. Att han hade kunskap i ämnet bekräftades vid en telefonintervju. Detta 
samtal ägde rum i ett inledande skede av uppsatsarbetet och syftade primärt till att finna olika 
angreppsmöjligheter för vår fortsatta undersökning. 
  
Även intervjun med advokaten möjliggjordes genom personliga kontakter. Advokaten gav oss 
en fjärde inblandad parts syn, på förfarandet. Advokaten föredrog att medverka i intervjun 
anonymt och kommer, i redovisningen, därför att namnges som advokaten. 
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Tillsammans representerar dessa personer de aktörer som är nödvändliga i en förvärvsprocess. 
VD:n representerar köparsidan medan Nelson p.g.a. sin erfarenhet representerar den säljande 
parten. Revisorn och advokaten är trots sin partiskhet, garanter för att processen sker inom 
lagens ramar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Förvärvsprocessens aktörer 

2.3.2 Genomförande av intervjuer  

 
Vi har genomfört intervjuerna på det delvis strukturerade sättet13. Vid intervjun med VD:n 
skickade vi de frågor som intervjun skulle komma att behandla14. Dessa frågor utgjorde 
grunden till intervjun som ägde rum på VD:ns kontor. Under samtalets gång lät vi emellertid 
respondentens svar även gå in på områden som vi inte specifikt hade tagit upp i frågorna. 
Detta kan uppfattas som något ostrukturerat men vår förhoppning var att vi på detta vis skulle 
täcka in områden vi eventuellt själva missat samt att försöka hålla intervjun mer på 
diskussionsnivå. Vi har som strukturell utgångspunkt för intervjufrågorna haft Nilssons 
modell15 över förvärvsprocessen. Modellen och dess olika steg kommer behandlas utförligt i 
kommande avsnitt. 
 
Intervjun med Nelson genomfördes på ett liknande sätt. Den var något mer strukturerad då vi 
initialt var tvungna att få klarhet i hans bakgrund och erfarenheter inom området. Nelson 
tyckte inte det var någon ide att få frågorna i förväg eller att anonymisera hans svar. 
 
Intervjun med Advokaten hölls sist och utgjorde dels en viktig källa till nya uppgifter men 
även en möjlighet för oss att testa de idéer och funderingar som har dykt upp under arbetets 
gång. 

                                                 
13 Andersen, Ib, Den uppenbara verkligheten (1998), s. 162. 
14 Se bilaga 1 
15 Se figur 4, Nilsson, Henrik, Företagsvärdering (2003), s. 361. 
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2.3.3 Insamling av sekundärdata 

 
De sekundärdata vi har använt oss av är litteratur och artiklar, i huvudsak rörande företags-
värdering och företagsförvärv. Böckerna och artiklarna hittade vi genom Lunds Universitets 
bibliotek.  
 
2.4 Validitet & reliabilitet 
 
Om källan mäter det den utger sig för att mäta är den valid. Med reliabilitet avses huruvida 
källan är fri från systematiska felvariationer.16 Bedömningen av kriterierna sker utifrån vår 
subjektiva bedömning, då det inte finns någon exakt mätvariabel för ändamålet. Vi har 
genomfört en kvalitativ studie med en p.g.a. ämnets känslighet liten urvalsgrupp. Validiteten 
hos våra intervjupersoner anser vi vara hög då de måste bedömas ha god insikt inom sina 
respektive verksamhetsområden. ”Ingen affär är den andra lik”17 tycker vi på ett bra sätt av-
seglar komplexiteten i förvärvsprocessen. Vi är medvetna om att urvalspersonernas erfaren-
heter har påverkat våra resultat och slutsatser. Reliabiliteten kan därför ifrågasättas då resultat 
och slutsats med viss sannolikhet skulle kunna ha påverkats om vi valt andra intervjupersoner. 
De personer vi valt att intervjua representerar alla olika parter i förvärvsprocessen. Därigenom 
har vi fått möjlighet att kontrollera källornas påståenden mot varandra. 

2.4.1 Källkritik 

 
För att bedöma källor presenterar metodboken “Att utreda, forska och rapportera”  
fyra kriterier som kan användas för att bedöma källor:18 
 
• Samtidskriteriet 
• Tendenskriteriet 
• Beroendekriteriet 
• Äkthetskriteriet 
 
Samtidskriteriet tar upp vikten av att samla in information från en muntlig källa så nära inpå 
den faktiska händelsen som möjligt. Detta för att intervjupersonen inte ska ha någon möjlighet 
att förvränga eller glömma förloppet av en händelse. Via tendenskriteriet gör man en 
bedömning huruvida en person som fäller ett uttalande har egna intressen i det denne säger 
eller skriver. Författarnas förslag på lösning till detta problem är att man hittar två källor som 
kan fungera som motvikter till varandra. Beroendekriteriet handlar om att kontrollera om t.ex. 
två källor är baserade på samma ursprungskälla. Ett exempel skulle kunna vara två artiklar 
som har samma eller snarlika referenser. Äkthetskriteriet handlar om att avgöra till vilken 
grad informationen i de källor man använder i sin undersökning är riktiga eller ej. På grund av 
ämnets knappa behandling inom befintlig litteratur och forskning har vi främst intervjuat 
sakkunniga för att få del av aktuell kunskap.  
 

                                                 
16 Eriksson, Wiedersheim-Paul, Att utreda, forska och rapportera (2001), s. 153. 
17 Intervju med företagsledaren, VD vid börsbolag. 20031120.  
18 Eriksson, Wiedersheim-Paul, Att utreda, forska och rapportera (2001), s. 151.  
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2.4.1.1 Litteraturen 
 
Den källa som närmast tangerar vårt ämnesområde är en doktorsavhandling från 198519. Trots 
avhandlingens ålder är innehållet fortfarande relevant, då den problematik som undersöktes i 
mångt och mycket kvarstår. Modern litteratur i ämnet refererar fortfarande till denna avhand-
ling, vilket styrker att den fortfarande är aktuell. Via Lunds Universitets databas sökte vi och 
fann artiklar som behandlade vårt ämnesområde. Artiklarna var i några fall tidsmässigt 
aktuellare än doktorsavhandlingen. Innehållsmässigt behandlade de i hög grad samma 
vinklingar på problematiken som vi fått genom litteraturen och våra intervjuer. En viss 
svårighet har funnits i att söka artiklar då det finns flera engelska begrepp för utfallsförbehåll. 
Vi har använt oss av orden contingent-pricing, additional purchase-price och earn-out. De 
artiklar som stämt bäst överens med vårt ämnesområde, tilläggsköpeskilling, har vi funnit när 
vi sökt på earn-out. Vi ställer oss i viss mån kritiska till artiklarnas vetenskapliga värde, då vi 
vet ytterst lite om dess historia.  
 
Den övriga litteraturen vi använt är kurslitteratur vid ekonomihögskolan eller finns vid 
universitetets bibliotek. Vi anser att detta, med viss reservation, utgör en kvalitetsstämpel. 
Boken ”Företagsförvärv –en introduktion” författad av Robert Sevenius (verksam vid 
Stockholms Universitet) är så pass ny att den ännu inte är tillgänglig på biblioteket. 
Författarna till den övriga litteraturen har även de en bakgrund som forskare vid svenska 
universitet och högskolor. 
 
2.4.1.2 Företagsledaren 
 
Den företagsledare vi intervjuat har förvärvat två företag med hjälp av tilläggsköpeskilling. I 
skrivande stund är det fortfarande oklart om full tilläggsköpeskilling kommer att utbetalas. 
Vår bedömning är att VD:ns uppgifter är relativt samtida. Han har själv spelat en avgörande 
roll i förfarandets samtliga faser och följer kontinuerligt upp avtalen då de fortlöpande är av 
betydande vikt för företagets framtid.  
 
Det går naturligtvis inte, trots att vi i intervjun garanterade anonymitet, att helt bortse från det 
faktum att VD:n har motiv att undanhålla viss information. VD:n är den högst ansvariga på 
köparsidan och bör således se förfarandet ur ett köparperspektiv. Detta innebär att vi måste ha 
en kritisk hållning till de uppgifter han lämnat oss, i synnerhet vad beträffar säljarens 
perspektiv på förfarandet. Vår initiala uppfattning bekräftades i vår intervju med Nelson. 
Beträffande beroendekriteriet anser vi inte att personerna i fråga har någon kännedom om 
varandra och således måste ha svarat utifrån sin personliga erfarenhet. 
Vi anser inte att VD:n i sak har någon anledning att ljuga för oss. Emellertid föreligger 
möjligheten att han kan ha undanhållit känslig information för att bevaka företagets intressen.  
 
2.4.1.3 Riskkapitalisten 
 
Vi intervjuade Håkan Nelson i första hand för att för att vi ansåg honom som allmänt kunnig 
angående företagsförvärv och investeringsförfaranden. De aspekter vi behandlade rörde 
främst hans erfarenheter av att utifrån en riskkapitalists perspektiv, stå som investerare och 
säljare. I egenskap av VD på MIAB har Nelson varit inblandad i 90 företag och gjort exit i 76 
sedan 1979. Då han har en så pass lång erfarenhet och dagligen kommer i kontakt med ämnet 
anser vi att hans kunskap uppfyller samtidskriteriet. 

                                                 
19 Wallsten, Lennart, Företagsköp med utfallsförbehåll (1985). 
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Intervjun tog i stor utsträckning formen av en diskussion angående förfarandet. Vi berörde 
inte något område som eventuellt skulle kunna vara känsligt för företaget. Utifrån detta anser 
vi inte att Håkan Nelson har något egenintresse i de uppgifter han lämnat till oss. 
Tendenskriteriet och äkthetskriteriet anser vi därmed vara uppfyllda. Som vi tidigare nämnt 
finner vi inget samband mellan våra olika intervjupersoner. 
 
2.4.1.4 Advokaten  
 
Advokaten poängterade vid telefonkontakt, innan intervjun, att hans arbete primärt rörde för-
värv på aktiemarknaden där tilläggsköpeskillingsförfarandet är sällsynt förekommande. Han 
menade att det skulle kunna finnas jurister med mer detaljkunskap om förfarandet men att han 
dock hade viss erfarenhet. Samtidskriteriet skulle här, i viss mån, kunna ifrågasättas. 
Beträffande tendenskriteriet är ett rimligt antagande att advokaten med hänsyn till den 
integritet som yrket kräver undvikit vissa känsliga detaljer. De uppgifter vi fick av advokaten 
rörde sig inte i något fall om företagsspecifik information och vi antar därigenom att han inte 
har haft anledning att förvränga några uppgifter. Då advokaten inte har någon koppling till de 
övriga intervjupersonerna anser vi att det inte finns någon anledning att ifrågasätta beroende-
kriteriet.  
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3 Teori 
 
3.1 Modell över förvärvsprocessen  
 
För att kunna förstå de beslut som leder fram till att man avtalar om tilläggsköpeskilling vill 
vi översiktligt beskriva hur förvärvsprocessen framställs i teorin. Vi har studerat tre olika 
modeller över förvärvsprocessen. 
  
• Olves modell20, figur 2  
• Wallstens modell21, figur 6 
• Nilssons modell22 som visas nedan. 
 
 
 
 

Figur 4: Förvärvsprocessen enligt Nilsson  

 
Dessa modeller ser vid en första anblick relativt olika ut. De beskriver i grunden samma 
process och skiljer sig endast åt genom att lägga olika vikt vid olika moment. Wallsten menar 
att överlappning kan ske i form av feed-back mellan de olika faserna. Exempelvis kan 
erfarenheter från förvärvsfasen göra att nya strategiska beslut måste fattas. För att samman-
fatta dessa modeller har vi valt att utgå från Nilssons modell och komplettera denna med fakta 
från de övriga författarna. 
 
Nilsson menar att förvärvsprocessen kan initieras av både köparen och säljaren. Köparen kan 
drivas av strategiska beslut som ”tvingar” företaget vidare. Anledningarna kan vara många till 
varför förvärv av företag kan vara på sin plats. Nya produkter, marknader eller kunder kan 
vara viktiga anledningar till varför sökande efter uppköpsföretag är aktuellt. På samma sätt 
kan anledningarna för säljaren vara många. Är det ett mindre företag som ska säljas är det 
troligt att säljaren vill göra något annat. Säljaren kan vara grundare av företaget och därför 
vara intresserad av skörda frukten av sitt arbete. Generationsskifte och skattemässiga problem 
kan även det vara orsaker. Är det en större koncern som bjuder ut företag till försäljning kan 
en orsak vara renodling av verksamheten. Vilken part det är som tar initiativet är av betydelse 
för hur smidigt processen ska fortlöpa. Tar säljaren initiativet får köparen lättare tillgång till 
väsentlig information. Är det däremot ett fientligt uppköp, kommer säljaren motarbeta alla 
typer av informationsflöden.23 Redan i detta tidiga skede är det, beroende på målföretagets 
ägare och deras finansiella ställning, viktigt att köparen beaktar vilken typ av finansierings-
form som kan tänkas bli aktuell, då finansieringsformen påverkar de tidigare ägarnas 
inflytande i den nya organisationen.24  
Kontakten med säljande part bör tas av högsta ansvarig på det köpande företaget. Graden av 
formalitet vid första kontakten styrs av parternas relation. För första gången i processen har 
inte köparen full kontroll över situationen. Vid en värderingsprocess kan köparen ha agerat 
helt utan säljarens vetskap. Information om målföretaget kan ha erhållits exempelvis genom 
PRV, Affärsdata och tidningsartiklar. Om köparen har tagit initiativ till en värdering av mål-

                                                 
20 Olve, Nils-Göran, FÖRETAG KÖPER FÖRETAG –En handbok i företagsförvärv (1988), s. 18.  
21 Wallsten, Lennart, Företagsköp med utfallsförbehåll (1985), s. 52.  
22 Nilsson, Henrik, Företagsvärdering (2003), s. 361.  
23 Nilsson, Henrik, Företagsvärdering (2003), s. 361 ff.  
24 Wallsten, Lennart, Företagsköp med utfallsförbehåll (1985), s. 56.  
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företaget utan säljarens vetskap har han kommit längre i förvärvsprocessen. Han bör därför 
vid första kontakten ge säljaren tid att sätta sig in i situationen. Om de första kontakterna 
faller väl ut kan köparen och säljaren redan i ett tidigt stadium minimera de negativa effekter 
som kan uppstå om säljaren känner sig pressad och underlägsen. Att relationen mellan köpare 
och säljare redan från början är bra, är viktigt då företagen i större eller mindre omfattning ska 
fortsätta sida vid sida.25 Syfet med de första kontakterna är att kontrollera läget. Det är 
självklart viktigt att tidigt i processen testa om säljaren är genuint intresserad av att sälja till 
den köpande parten. Det är även viktigt att arbeta för att minska det informationsgap som 
existerar p.g.a. köparens bristande insyn. Ett viktigt instrument för att minska detta 
informationsgap är att genomföra en ”total revision” eller en så kallad due diligence (DD).26 
Nilsson skriver att denna generellt genomförs efter att en preliminär överenskommelse om 
förvärv träffats. Målföretaget delar då normalt med sig av den information den köpande 
parten kräver. DD är en omfattande kontroll av legala, finansiella och kommersiella frågor27. 
Den kan i mångt och mycket liknas vid den undersökningsplikt av gods som en köpare har 
enligt den svenska köplagen. Ofta involveras experter såsom jurister, revisorer och 
organisationskonsulter. Vissa av dessa experter är med i hela förvärvsprocessen, från sökandet 
till avtal. Utfallet av denna grundliga kontroll ska sedan utgöra informationsbasen, på vilken 
befattningsinnehavarna grundar sitt beslut om värde och avtal.28 I en förhandlingssituation är 
det självklart att båda parter är intresserade av att få till stånd ett avtal som är så fördelaktigt 
som möjligt. Wallsten visualiserar förhandlingen genom en modell29, vilken vi modifierat och 
redovisar nedan: 
 

 
Figur 5: Område för förhandling 

Skillnaden mellan de två parternas bud utgör förhandlingsutrymmet. Som framgår i figuren 
strävar köparen att få tillstånd ett avtal med ett pris som ligger så lågt som möjligt i 
förhållande till vad företaget är värt. Det motsatta gäller för säljaren som vill ha ett så högt 
pris som möjligt. 
 
I överlåtelseprocessens sista fas ska även integrationen av företagen påbörjas. I ena änden på 
skalan över integration finns det konglomerata köpet, då förblir det uppköpta företaget mer 
eller mindre som det är och ingår som ett dotterföretag i en koncern. I den andra änden finns 
det industriella företagsförvärvet där företagen i princip smälter samman till ett. Med tanke på 

                                                 
25 Wallsten, Lennart, Företagsköp med utfallsförbehåll (1985), s. 74.  
26 Wallsten, Lennart, Företagsköp med utfallsförbehåll (1985), s. 76 f.  
27 Sevenius, Robert, Företagsförvärv -en introduktion (2003), s. 99.  
28 Nilsson, Henrik, Företagsvärdering (2003), s. 364 f.  
29 Wallsten, Lennart, Företagsköp med utfallsförbehåll (1985), s. 78. 

Pris 

Säljarens bud 

Köparens bud 

Förhandlingsområde 



 19

att vi i uppsatsen vill behandla företagsköp med tilläggsköpeskilling är det företagsköp av 
typen konglomerat som är intressant. I integrationsprocessen är det enligt Wallsten viktigast 
att snabbt få kontroll över eventuella brister i styrning och redovisningssystem, detta för att 
om möjligt få kontroll över de mått som ska styra eventuell tilläggsköpeskilling.30  

3.1.1 Finansieringsformer 

 
Det finns flera vanliga finansieringskällor för ett företagsförvärv.  
Bl.a. kan nämnas:31 
 
• Nyemission av värdepapper 
• Utbyte av aktier 
• Internt genererade vinstmedel 
• Försäljning av egendom 
• Extern lånefinansiering 
• Revers till säljaren 
 
Är företaget börsnoterat ges många möjligheter till att betala förvärvet med hjälp av den egna 
aktien. Finns det ett starkt positivt kassaflöde kan detta återinvesteras, finansiering kan även 
ske externt genom att olika typer av lån upptas. De sex ovanstående finansieringssätten kan 
delas in i tre huvudgrupper. 
 
3.1.1.1 Aktier 
 
Ett vanligt sätt att finansiera ett företagsförvärv är att göra en så kallad apportemission. 
Genom att utnyttja den rätt, att ge ut nya aktier, ett publikt företag har belastas inte 
kassaflödet på kort sikt. Ägaren till målbolaget blir ägare till aktier i det köpande företaget. 
Säljaren får därigenom bära en viss risk då hans tidigare företag kommer påverka aktiens 
utveckling. Nackdelen med att ge ut nya aktier är främst att en tidigare storägare kan förlora 
kontrollen över företaget. Maktspridning kan förhindra snabbt och rationellt beslutsfattande. 
En ny storägare kommer att kräva stort inflytande vilket kan komma att påverka affärside och 
framtida vision. Det finns fler typer av aktieemissioner. Nyemission behöver inte riktas till en 
säljare utan kan istället riktas till en tredje part. Kapitalförvaltare av olika slag kan vara 
intresserade av en större aktiepost. När en tredje part är inblandad innebär det att säljaren får 
sin betalning kontant. Därigenom kan målföretagets säljare få en kontant och bestämd summa, 
vilken är svårare att bestämma när likviden utgörs av aktier som värderas av marknaden. En 
annan typ av aktieemission är när utbyte av aktier sker. Vid utbyte av aktier kan aktieägare i 
målföretaget exempelvis erhålla två aktier i det köpande företaget mot tre i det uppköpta. När 
alla aktier införskaffats kan målföretaget avnoteras från börsen.32 

                                                 
30 Wallsten, Lennart, Företagsköp med utfallsförbehåll (1985), s. 81 ff.  
31 Sevenius, Robert, Företagsförvärv - en introduktion (2003), s. 133.  
32 Olsson, Jan, Företagsekonomi 99 (2000), s. 295. 
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3.1.1.2 Internt genererade medel 
 
Ett positivt kassaflöde kan på sikt skapa så stora likvida tillgångar att ett företagsförvärv kan 
finansieras. God likviditet ger stora utrymmen för snabba och fientliga uppköp. Även en stor 
avyttring kan möjliggöra uppköp. Volvos försäljning av Volvo Personvagnar till Ford gav 
exempelvis möjligheten att förvärva aktier i Scania AB. Avsikten var att förvärva hela Scania 
AB, något som dock misslyckades. 
 
3.1.1.3 Lån 
 
Det finns flera typer av lån. Långfristiga finansieringskällor såsom obligationslån emitteras av 
storföretag. Löptiden varierar men är oftast längre än fem år. Riksbankens tillstånd krävs för 
att ge ut obligationer. Storföretag, stat och kommun är de enda aktörer som kan använda 
denna finansieringsform då de kan garantera den stora säkerhet som krävs. Säkerheten ställs i 
form av inteckning i fast och lös egendom. Inteckningslån är ytterligare en extern 
finansieringsform och tas generellt i bank mot ställda pantbrev. Pantbrevet ger förtursrätt till 
betalning med medel ur den pantsatta egendomen. Löptiden kan variera utan begränsning. 
Reverslån eller revers till säljaren är en liknande finansieringsform. Reversinnehavaren har 
säkerhet i form av ett pantbrev eller en namnsäkerhet (borgen).33 
 
3.2 Tilläggsköpeskilling 
 
Tilläggsköpeskilling är ett relativt okänt begrepp. Med tilläggsköpeskilling menas att den 
totala köpeskillingen görs beroende av ett framtida resultatmått som exempelvis det köpta 
företagets vinst. Säljaren får en del av betalningen vid avtalets undertecknande och möjlighet 
till ytterligare delbetalningar beroende på utfallet under avtalsperioden.  
 
Företag som ämnar att förvärva har med tiden fått ökade möjligheter att nås av och söka 
information. Problemet ligger i att ur all tillgänglig information, finna den mest relevanta och 
trovärdiga. Detta gäller i synnerhet ekonomisk information som 24 timmar om dygnet finns 
tillgänglig genom allehanda medium. Här följer ett exempel för att visa hur ett företagsförvärv 
med utfallsförbehåll kan vara konstruerat när en av parterna lider brist på information. 
 
• Vid ett företagsförvärv hävdar den säljande parten att orderingången för verksamheten 

kommer öka markant inom de närmast två åren. Köparen är kritisk till informationen men 
är fortfarande intresserad av att köpa företaget. Säljaren hävdar att ett högre pris än vad 
köparen är beredd att ge är motiverat. För att nå ett avslut enas parterna om att köparen 
betalar 1.000.000 kr idag och förbinder sig att betala ytterligare 500.000 kr om ett år, 
förutsatt att orderingången ökat så mycket som säljaren uppgivit.  

 
I det ovanstående exemplet är den rörliga delen av priset, tilläggsköpeskillingen, kopplad till 
orderingången i det köpta företaget.  
 
Tilläggsköpeskillingen ger som visats möjlighet att minska risken. Detta kan ge både säljaren 
och köparen incitament att använda sig av tillvägagångssättet. Om köparen har en given 
risknivå för tänkbara objekt kan flera objekt komma att bli aktuella om risken kan sänkas. 
Detta kan även utifrån säljarens perspektiv vara intressant. I och med förfarandet kan han 

                                                 
33 Olsson, Jan, Företagsekonomi 99 (2000), s. 293. 
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sänka risken för någon som visat intresse för att köpa verksamheten. Sannolikheten för avslut 
kan alltså påverkas i positiv riktning genom att förvärv genomförs som förbehållsköp.34 35 

3.2.1 Tilläggsköpeskilling i förvärvsprocessen 

 
Av den befintliga forskning vi har funnit är det främst en doktorsavhandling36 av Lennart 
Wallsten som har varit intressant. Vi har här valt att redovisa de för vårt problemområde 
relevanta delarna i sammandrag. 
 
Att genomföra ett företagsköp är en komplex process där många faser ska gås igenom och 
många svåra frågeställningar behandlas.  
 
Processen kan enligt Wallsten beskrivs i följande tre faser. 37 
 
 

Figur 6: Överlåtelseprocessens tre faser enligt Wallsten 

Köpeskillingens utformning är en liten men betydelsefull del av denna process. Wallsten tar 
upp två sätt att betala vid ett företagsförvärv. Antingen betalar man ett fast pris vid 
köpetillfället eller så betalar man med vad som enligt befintlig litteratur kallas köp med 
utfallsförbehåll eller köp med tilläggsköpeskilling. 
  
3.2.1.1 Risker i samband med företagsförvärv 
 
Ett företagsköp kan betraktas som en investering. Denna sker under osäkerhet, vilken köparen 
försöker reducera. Osäkerhet som köparen upplever är i hög grad beroende på värderingen 
som gjorts av köpeobjektet. Värderingen sker generellt med utgångspunkt i en prognos av 
framtida vinst. Det är denna som är grunden till köparens upplevda osäkerhet. Osäkerheten 
kan delas upp i två delar, dels osäkerhet rörande företagets framtid och dess föränderliga 
kontext, dels osäkerhet beroende på att köparen inte har lika ingående kunskap om säljarens 
företag som säljaren. Vid en förhandlingssituation reduceras detta informationsgap men 
försvinner sällan helt. Förklaringarna till detta kan vara många. Bl.a. kan de hänföras till den 
målkonflikt som föreligger mellan köpare och säljare. Det kan vara i säljarens intresse att inte 
delge köparen prispåverkande information, han kan även ha för lite tid att överföra all 
kunskap om sitt företag till köparen. Köparen befinner sig oavsett anledning i ett informa-
tionsunderläge gentemot säljaren. Kan denna risk reduceras med hjälp av användandet av en 
tilläggsköpeskilling?38 
 
3.2.1.2 Tilläggsköpeskilling för riskreduktion 
 
Köpeskillingen delas in i en fast del, som kan ses som en handpenning, och en rörlig del, 
vilken kan ses som slutbetalning. Slutbetalningen kan i praktiken både vara positiv och 
negativ. Den negativa kan innebära att säljaren får betala tillbaka en del av sin handpenning 
om inte uppställda målsättningar nås.39 Den sista möjligheten är inget vi har stött på i 

                                                 
34 Wallsten, Lennart, Företagsköp med utfallsförbehåll (1985), s. 127. 
35 Sherman, SJ, ”Engineering earn-outs to get deals done and prevent discord” (1992)  
36 Wallsten, Lennart, Företagsköp med utfallsförbehåll (1985) 
37 Wallsten, Lennart, Företagsköp med utfallsförbehåll (1985), s. 52.  
38 Wallsten, Lennart, Företagsköp med utfallsförbehåll (1985), s. 100.  
39 Wallsten, Lennart, Företagsköp med utfallsförbehåll (1985), s. 101.  
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praktiken. Köparen, generellt den starkaste parten, vill kontrollera sina medel så långt som 
möjligt. Det är därför inaktuellt att betala ut en köpeskilling som man i ett framtida skede 
eventuellt kan ta tillbaka. Detta framgick vid vår intervju med företagsledaren då han ansåg 
att förfarandet ska användas till att reducera finansiell risk och inte försätta sig i ytterligare 
en40. 
 
Osäkerheten i målföretagets värde ligger i bedömningen av de framtida inbetalningar köparen 
förväntar sig från sitt förvärv. Spridningen runt dessa betalningars medelvärde uttrycks i 
standardavvikelse eller varians. I köparens sannolikhetsfördelning för framtida utfall av-
speglas såväl osäkerhet om framtiden och kontexten som osäkerheten hänförlig till informa-
tionsgapet mellan köpare och säljare.41 
I Wallstens doktorsavhandling finns en utförlig teoretisk analys av vilka möjligheter avseende 
riskreducering som möjliggörs med hjälp av tilläggsköpeskilling. På grund av analysens 
komplexitet och mängden antaganden väljer vi att endast hänvisa till analysen för att 
tydliggöra de möjligheter som är förknippade med förfarandet. En intressant aspekt är hur 
standardavvikelsen (risken), beroende på köpeskillingens konstruktion, kan förändras för 
köparen. Beroende på om köpeskillingen är fast, helt rörlig eller delvis fast med en rörlig del 
kan standardavvikelsens utfall variera kraftigt.42 
 
Generellt kan sägas att om köparen ska uppnå en total osäkerhetsreduktion måste han utforma 
ett förbehållsavtal, där nuvärdet av den totala köpeskillingen till säljaren är lika med nuvärdet 
av de förväntade intäkterna under avtalsperioden, plus företagsvärdet vid periodens slut. 
Avtalsperioden är den tid som löper mellan att kontrakt om överlåtelse tecknas tills den dag 
då avstämning mot resultatvariabeln sker. En totala osäkerhetsreduktionen uppnås endast 
under förutsättning att köparen i avtalet kan gardera sig mot alla tänkbara variationer i 
köpeobjektets resultatutfall. I praktiken innebär detta att köpeskillingen måste vara helt rörlig 
om köparen inte ska riskera att betala för mycket. Om detta lyckas övertar säljaren hela den 
subjektiva osäkerheten utan att det förväntade värdet av betalningskonsekvenserna för 
köparen i affären förändras.43 
 
3.3 Agentteorin 
  
Agentteorin bygger på relationen mellan två parter, en principal och en agent, vilken kan 
liknas med den som uppstår mellan parterna i en överlåtelseprocess. Principalen (köparen) 
beskrivs bäst som en uppdragsgivare åt agenten (säljaren). Det är mellan dessa parter den 
centrala problemställningen inom agentteorin uppstår. Hur ska principalen kunna lita på att 
agenten fullt ut handlar i hans intressen och hur ska han avgöra om agenten gör skäl för den 
ersättning han får för utfört arbete. Lösningen är enligt agentteorin att kontrakt som reglerar 
respektive parts rättigheter och skyldigheter upprättas. Upprättandet av kontrakt skapar 
emellertid en rad följdproblem och oberoende av hur kontrakten utformas finns det alltid 
områden som inte har täckts in eller är rent av omöjliga att reglera.44  
 

                                                 
40 Intervju med företagsledaren, VD vid börsbolag. 20031120. 
41 Wallsten, Lennart, Företagsköp med utfallsförbehåll (1985), s. 103.  
42 Wallsten, Lennart, Företagsköp med utfallsförbehåll (1985), s. 100-127.  
43 Wallsten, Lennart, Företagsköp med utfallsförbehåll (1985), s. 112.  
44 Nygard, Bengtsson, Strategizing (2002), s. 81 f. 
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Agentteorins förutsättningar bygger på följande antaganden45 
 

• Det första antagandet säger att såväl agenten som principalen är nyttomaximerare. 
Med detta avses att båda parterna vill få ut största möjliga nytta av relationen. Bidrag 
och belöning blir här centrala begrepp. Agenten vill ha belöning från principalen för 
sitt bidrag till denne och principalen vill ha ett bidrag från agenten för den belöning 
denne erhåller.  

 
• Det andra antagandet behandlar den målkonflikt, vilken blir resultatet av det pareto-

optimala samband som finns mellan principalen och agenten. De inblandade parterna 
ställer upp olika mål för sitt handlande. Dessa kan uttryckas genom deras 
nyttofunktioner, vilka alltså enligt teorin inte är identiska. Principalen vill ha ett stort 
bidrag för en så liten belöning som möjligt medan agenten strävar efter raka 
motsatsen. 

 
• Agenten antas i teorin fatta sina beslut med tillgång till all relevant information, vilket 

inte är fallet för principalen. Denna situation, då agenten har tillgång till bättre 
information, leder till en informationsasymmetri. Informationsgapet leder till att 
principalen inte kan kontrollera agenten fullt ut.  

 
• I det fjärde antagandet antas att agenten handlar opportunistiskt. Agenten kan t.ex. 

ljuga, stjäla eller hålla inne med information för att skaffa sig fördelar. Principalens 
vetskap om att agenten har möjlighet och incitament att handla opportunistiskt är 
tillräckligt för att denna ska försöka gardera sig mot risken. Det är denna vetskap som 
resulterar i upprättanden av kontrakt.  

 
• Det sista antagandet är enligt teorin att agenten är ovillig att ta risker. Detta är ofta 

kopplat till att deras eget bidrag är beroende på om t.ex. företaget de leder presterar 
bra ekonomiska siffror. Principalen är mer benägen att ta risker. T.ex. brukar ägare ha 
aktier i flera olika bolag, denna större diversifiering gör att de i utbyte mot större vinst 
kan tänka sig att ta större risker än vad de enskilda företagens styrelser vill som i detta 
fall agerar agent åt aktieägarna.  

 
Relationen mellan köpare (principal) och säljare (agent) i en företagsöverlåtelse är likt agent - 
principal relationen pareto-optimal, det köparen förlorar i en förhandling vinner säljaren. 
Även om köparen är medveten om att han köpt ett bra företag är han, p.g.a. sin strävan efter 
maximal nytta ovillig att betala ut en eventuell tilläggsköpeskilling. Säljaren har fram till att 
kontrakt skrivs ett informationsövertag vilket säljaren, p.g.a. sin bristande insynsmöjlighet 
inte kan kontrollera. Säljaren strävar likt köparen efter att maximera sin nytta, detta ger 
honom incitament att agera opportunistiskt och därför undanhålla prispåverkande information. 
Om säljaren görs ansvarig för den information som antingen lämnas eller utelämnas kan det 
antas att informationen håller högre sanningshalt.  

                                                 
45 Nygard, Bengtsson, Strategizing (2002), s. 81 f. 
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3.3.1 Agent och riskproblem 46 

 
Baserat på dessa antaganden uppstår två typer av problem i agent och principal relationer: 
agentproblem och riskproblem. 
Agentproblemet uppstår eftersom det finns en målkonflikt mellan principalen och agenten. 
Det är svårt för principalen att i alla lägen kunna övervaka vad agenten företar sig och i de fall 
det är möjligt är det i regel förknippat med betydande kostnader.  
 
Riskproblematiken uppstår i situationer där agenten och principalen har olika benägenhet att 
vilja utsätta sig för risk. Problematiken avspeglas tydligt i teorins beskrivning av agentens 
förhållande till risk, där han beskrivs som betydligt mer riskovillig i frågor angående hans 
egna ekonomi än de som gäller principalens.  
 
Den ovanstående problematiken leder till en situation där agenten försöker dölja information 
för principalen. Agenten vill att det ska framstå som om han handlar i dennes intresse mer än 
vad som är fallet. Att principalen inte får de bidrag som önskas behöver inte uteslutande bero 
på agentens incitament att handla opportunistiskt. Det kan även bero på ren okunskap, vilket 
har sitt ursprung i att principalen har gjort ett olämpligt val av agent.  
För att agenten ska handla i principalens intresse, istället för sitt eget upprättas kontrakt. 
Teorin fokuserar på två typer, produktions- och beteendekontrakt. 

3.3.2 Produktionskontrakt47 
 
Vid ett produktionskontrakt mellan principal och agent är agentens belöning baserad på 
dennes bidrag till principalen. Ett exempel på detta är s.k. tvångskontrakt. Med detta vill 
principalen styra agentens opportunistiska beteende genom att dennes belöning endast betalas 
ut om en viss produktionsnivå uppnås. Vid den här typen av kontrakt läggs hela risken på 
agenten. Om denne hamnar under gränsen för vad som avtalats kommer han inte få någon 
belöning och således ha jobbat i onödan. 

3.3.3 Beteendekontrakt48 
 
Med beteendekontrakt är agentens belöning kopplad till nedlagd tid på arbetsplatsen och inte 
till dennes bidrag i produktionen. Kontraktstypen bidrar inte till att agenten jobbar efter 
samma mål som principalen, snarare ger den agenten relativt stora möjligheter att arbeta 
under sin kapacitet. Hur realistiskt detta är i verkligheten kan ifrågasättas då det sannolikt 
skulle finnas andra personer i företaget som skulle reagera om någon inte sköter sitt jobb på 
ett tillfredställande sätt.  
Att ge agenten en grundlön och sedan öka denna för varje såld enhet är en möjlig lösning på 
några av de problem som beskrivits ovan. Detta gör att agenten inte slutar jobba när en viss 
nivå har uppnåtts samtidigt som agenten inte riskerar hela sitt bidrag om denne inte når upp 
till sin uppsatta gräns. Givetvis finns det även med denna kombination av kontrakt utrymme 
för agenten att kringgå reglerna, precis som vid alla andra kontraktsformer. 

                                                 
46 Nygard, Bengtsson, Strategizing (2002), s. 84 ff. 
47 Nygard, Bengtsson, Strategizing (2002), s. 88. 
48 Nygard, Bengtsson, Strategizing (2002), s. 89 ff. 
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3.3.4 Agentproblematiken och tilläggsköpeskilling  

 
Tilläggsköpeskillingen är i hög grad lik denna kombination av kontrakt. I en överlåtelse-
process, där det avtalas om tilläggsköpeskilling, föreligger i olika faser av processen ett behov 
hos både köparen och säljaren att övervaka den andra parten. Fram till att kontrakt skrivs har 
säljaren haft incitament att undanhålla prispåverkande information. Efter att kontrakt skrivits 
är säljaren ekonomiskt ansvarig för de uppgifter han lämnat. Denna vetskap gör honom 
mindre benägen att inledande skönmåla målföretagets förehavanden samt att han under 
avtalsperioden kommer verka för att de resultat han utlovat också uppfylls.  
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4 Empiri 
 
4.1 Intervju med Företagsledaren 
 
I denna sammanställning har vi integrerat svaren och frågorna till en löpande text. Vårt syfte 
med denna uppställning är att underlätta läsningen. Frågorna och svaren följer samma steg 
som i Nilssons modell över förvärvsprocessen. Se figur 3. 

4.1.1 Söka och välja objekt 

 
Företaget har högt uppsatta mål vad gäller förvärvande av dotterbolag. I dagsläget har tre 
förvärv skett. Två av dessa har skett genom förbehållsköp och långt gångna planer finns för 
att fortsätta förvärva i snabb takt med hjälp av denna metod. Den ideala uppköpskandidaten är 
ett mindre entreprenörföretag där ett generationsskifte är nära förestående. Kommande 
generation kanske inte vill eller kan ta över verksamheten. I detta läge vill företaget framstå 
som den naturliga uppköparen. Utöver strävan om att hitta små välskötta entreprenörföretag 
finns ett antal uppsatta kriterier. Kriterierna är både av ekonomisk och strategisk karaktär då 
man vill bibehålla vinsten per aktie samt tillföra nya produkter till sortimentet. 
 
Företaget har ingen manual för hur ett företagsförvärv ska gå till. VD:n såg i detta en risk att 
byråkratisera processen. Han hävdade att det i princip är omöjligt att sätta upp en detaljerad 
handlingsplan då ingen affär är den andra lik. I dagsläget är VD:n delaktig i hela 
förvärvsprocessen. På sikt är detta en ohållbar situation att endast en i företaget besitter all 
den nödvändliga kunskapen. VD:n har dock som målsättning att sätta upp ett antal hållpunkter 
vilka kommer att användas som utgångspunkt vid företagsförvärv i framtiden. Företag som 
vill bli uppköpta går av flera anledningar inte ut med detta offentligt. De vill t.ex. inte oroa 
leverantörer, anställda eller andra intressenter som man har förbindelser med. Företaget, som 
vill förvärva, visar tydligt sina intentioner genom både sin årsredovisning och sitt agerande. 
VD:n får både genom upparbetade kontakter med företagsförmedlare och företagare med 
intention att sälja, regelbundet signaler om att företag är till salu. VD:n är, för att visa sig 
seriös, tvungen att via omvägar såsom målföretagets ombud eller rådgivare få information om 
att säljintresse föreligger. För att överhuvudtaget få ett erkännande om att företaget är till salu 
måste man kunna hänvisa till en källa som är känd för säljaren. Efter denna initiala kontakt 
skickas sekretessförbindelse och först efter detta kan köparen ta del av prospekt eller liknande 
information.  
 
Flera av de företag man förvärvat har grundats och drivits av personer med fackkunskap inom 
sitt område, det som möjligtvis har fattats är den affärsmässiga kunskapen. Vid förhandlingar 
med denna typ av entreprenörer framhöll VD:n vikten av att möta säljaren på rätt nivå och 
inte framstå som överlägsen. 

4.1.2 Fundamental analys och värdering 

 
För att värdera olika uppköpskandidater använder sig VD:n uteslutande av vinsthistorik. 
Trots hans kännedom om sofistikerade värderingsmodeller används ej dessa då han tycker de 
innehåller för många antaganden om framtiden. Däremot tycker han att vinsthistoriken på ett 
bra sätt avspeglar helhetsläget för företaget. Detta uttryckte VD:n på följande vis ”Företag 
som ser bra ut är oftast bättre än vad de ser ut att vara, medan dåliga företag ofta är ännu 
sämre än vad de ger sken av”. Taket för vad man är villig att betala i samband med ett förvärv 
är fem gånger årsvinsten. Att titta på vad man kan få ut i slaktvärde ansåg han inte vara av 
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intresse. Tanken med förvärven är att ta över välskötta företag och driva dem vidare utan 
några allt för omfattande förändringar.  
 
Grundläggande information till värdering fås genom Patent och registreringsverket (PRV). 
Vidare används informationen som man, genom prospekt, får tillgång till efter det att 
sekretessförbindelse har undertecknats. 

4.1.3 Due diligence 

 
Till att genomföra en DD används olika experter då arbetet är mycket omfattande och kräver 
specialistkunskap. Ett speciellt rum det s.k. datarummet ställs i ordning på företaget som är till 
försäljning. Där får köparen tillgång till väsentliga avtal såsom anställdas lönevillkor och 
leverantörsförbindelser. 
DD används främst, som VD:n uttryckte det, för att ”hitta lik i garderoben”. Med detta 
menade han eventuella oegentligheter som företaget ägnat sig åt. Exempelvis beskrev han att 
svarta utbetalningar förekommit, i ett av de nu förvärvade dotterföretagen. Resultatet av DD 
blev slutet för dessa gråzonsaffärer. När en DD genomförs är beslutet att köpa företaget, 
enligt VD:n, i det närmaste fattat. Han avfärdade kopplingen mellan de brister som kan 
uppkomma i en DD och att inkludera en eventuell tilläggsköpeskilling i köpeavtalet. Han 
menade att företagsbesiktningen var ett sätt att försäkra sig om att företagets juridiska 
förehavanden var ok, inte ett sätt att se värdet på företaget.  
Företagsledaren betonade även vikten av att snabbt agera efter det att man genomfört en DD. 
Företaget har varit inblandat i en affär där en konkurrent genomfört en DD men sedan inte 
fullföljt affären, inte främst p.g.a. vad man hittat, utan p.g.a. ren obeslutsamhet. Detta 
agerande menade VD:n borgade för att den säljande parten blev än mer intresserad av att 
avsluta affären. VD:ns företag fick i detta läge en gynnsam förhandlingsposition och kunde 
snabbt genomföra förvärvet. 

4.1.4 Bud och förhandling 

 
Företaget ser många fördelar med att använda sig av tilläggsköpeskilling i samband med 
företagsförvärv. Enligt företagsledaren använder företaget tilläggsköpeskillingen primärt för 
att binda upp säljaren och göra denne angelägen om ett fortsatt bra resultat. I realiteten läggs 
en del av prestationsbördan på säljaren då denne behöver bevisa att företaget kan nå de mål 
man angivit för köparen. Ur köparens perspektiv är det viktigt att kunna dra nytta av den 
kunskap grundaren och/eller den tidigare ägaren besitter. Exempelvis menade VD:n att det är 
viktigt att spontant kunna ringa och ställa frågor gällande den praktiska verksamheten. 
Ytterligare positiva aspekter kan vara att man genom att behandla säljaren på ett korrekt sätt 
vinner dennes förtroende. I och med detta kan även nyckelpersoner, i den förvärvade 
organisationen, få lojalitet till den nya ledningen. Tilläggsköpeskillingen användes alltså inte 
för att gardera sig mot risken att betala för mycket. VD:n hävdade bestämt att han aldrig 
skulle avsluta ett företagsförvärv om han inte trodde 100%-igt på det underlag han baserat sin 
värdering. Däremot finns det möjlighet att minska den egna finansiella risken. Köparen kan 
betala ut tilläggsköpeskilling, efter avtalsperiodens utgång, genom att använda sig av de 
medel det förvärvade företaget genererat under perioden. 
VD:n tror att företaget i samtliga förvärv kommer att få betala ut avtalad tilläggsköpeskilling. 
Detta såg VD:n som något positivt då det sände signaler om att de företag som förvärvats gick 
bättre än förväntat. Han menade också att det sände signaler till framtida företagssäljare, säljer 
man till företaget och avtalar om tilläggsköpeskilling är det ett föredelaktigt avtal. För att 
denna typ av avtal ska kunna användas och en avstämning kunna ske på ett korrekt sätt krävs 
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att endast mindre ingrepp görs på verksamheten. Med andra ord behöver företaget lämnas i 
status quo under avtalstiden vilket i VD:ns företag är 2-3 år. VD:n gav oss ett exempel på hur 
man löst frågan om status quo i samband med ett företagsförvärv. För att försäkra sig om att 
detta tillstånd bibehölls under avtalsperioden, enades man om en delad styrelse där 
ordföranden var oberoende. Styrelseordförandens integritet garanterades genom hans många 
uppdrag i börsföretag.  

4.1.5 Avtalets utformning 

 
Ett förbehållsavtal kan innehålla allt från reglering av den gamla ägarens utfasning, till att 
övervaka onormala rörelser i orderingången i samband med avtalets slutfas. VD:n beskrev hur 
avtal skrivits för att under en halvårsperiod låta den gamla ägaren successivt trappa ner sin 
arbetsinsats. De tre första månaderna arbetade han 20 timmar i veckan och de nästföljande tre 
10 timmar i veckan. Detta motsvarade enligt VD:n tiden det tog för honom att komma dit på 
morgonen och läsa tidningen. VD:n menar att mängden begränsande avtalspunkter är relativt 
få. Parterna har så mycket att förlora att det inte finns behov av att reglera allt till punkt och 
pricka i ett avtal. VD:ns företag har som strategi att fortsätta förvärva, detta gör dem extremt 
måna om sitt rykte om att vara en bra uppköpare. Den säljande parten å sin sidan är mån om 
att få sin tilläggsköpeskilling.  
 
Alla förbehållsavtal är olika. VD:n beskrev ett avtal där köparen fick en fast köpeskilling 
motsvarande 2/3, av den totala, i form av nyemitterade aktier, som han under en begränsad tid 
inte fick sälja49. Resten fick han som en tilläggsköpeskilling kopplad till resultatet. Avtals-
perioden var 2 år och tilläggsköpeskillingen skulle betalas ut i två omgångar. Bibehölls inte 
resultatet från det första året skedde en nedsättning av den andra utbetalningen med 30%. För 
att kunna betala ut tilläggsköpeskillingen har företaget upptagit lån.   
 
4.2 Intervju med Riskkapitalisten 

4.2.1 Bakgrund till Malmöhus Invest AB 

 
Malmöhus Invest AB (MIAB) är enligt VD:n Håkan Nelson Sveriges äldsta venture capital 
företag och startades 1979. Affärsidén är en konsekvens av företagsledningens erfarenheter 
och övertygelser50. Nelson sammanfattade affärsidén på följande vis. ”MIAB ska vara en 
långsiktig och aktiv minoritetsägare i teknikföretag med intressant utveckling. Med 
minoritetsägande menas att man ska ha 15-49% ägarandel. Majoritets ägande kan förekomma 
under speciella omständigheter t.ex. under en rekonstruktion. Sen 1979 har MIAB varit 
involverad i 90 företag. I dagsläget är man delägare i 14 och har såldes gjort exit i 76. Nelson 
har därigenom skaffat sig en gedigen erfarenhet som avyttrare. Verksamheten finansieras 
genom utdelning och eventuell vinst vid exit. Generellt menar Nelson att det tekniska 
kunnandet, inom de företag man investerar i, ofta är mycket högt. MIAB vill tillföra 
konservativt, klassiskt företagande såsom ledarskap, finansiellt kunnande och andra styr-
funktioner.  

                                                 
49 Detta hinder kallas även för Lock-up klausul 
50 Prospekt Malmöhus Invest AB 
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4.2.2 Investeringsstrategi 

 
MIAB marknadsför sig bl.a. genom att vara ute och hålla föredrag på banker, universitet och 
för jurister. På detta sätt sprids information vilket leder till att MIAB får kontakt med 
entreprenörer. MIAB ägnar sig inte åt några fientliga investeringar, detta gör att det i regel 
finns en vilja hos motparten att vara så öppen som möjligt. Den informationsproblematik som 
kan uppstå har sin grund i att de aktuella företagen är relativt omogna och saknar historik. 
Bristen på information kan få konsekvenser för MIAB:s värdering. Användandet av komplexa 
värderingsmodeller är ytterst sparsamt då det ofta saknas material att basera dem på. 
Intressantare är därför att se på den framtida potential som finns i företagets produkter eller 
idéer. Referenser är i detta skede mycket viktigt, genom bl.a. LTH, aktuell forskning och 
marknadsstudier försöker man göra en bedömning av marknadsutsikterna.  

4.2.3 MIAB:s investeringsförfarande  

 
En vanligt förekommande investeringskonstruktion från MIAB:s sida är att investeringen 
delas upp i flera steg. T.ex. kan tre miljoner investeras idag, tre om 1 år och fyra om 2 år 
under förutsättning att uppsatta delmål nås. Uppdelningen orsakas av en osäkerhet om 
entreprenörens framtida potential. MIAB minskar sin risk genom att betala ut mindre kapital 
samtidigt som entreprenören får incitament att prestera. 

4.2.4 Generella åsikter och synpunkter angående tilläggsköpeskilling 

 
Nelson såg stora föredelar med att som köpare använda sig av tilläggsköpeskilling. Risken 
vältras över på säljaren samtidigt som köparen kan skjuta utbetalningen på framtiden och 
eventuellt slippa den helt. Att binda upp den tidigare ägaren såg inte Nelson som något att 
eftersträva. Han menade att denne skulle vara mer i vägen än att göra nytta, då hans roll och 
inflytande förändras efter att en ny ägare tillträder. Enligt Nelson är det generellt köparen som 
tar initiativet att avtala om en tilläggsköpeskilling och det står i regel långt ner på säljarens 
önskelista. Av Magnusson fick vi höra uttrycket ”säljaren är alltid torsk”. Detta något 
tillspetsade uttryck bekräftades av Nelson som menade att avtalet oavsett konstruktion satte 
säljaren i en ofördelaktig position. Det är bättre för säljaren att få pengar på bordet. Risken 
finns att köparen bollar runt kostnader mellan olika enheter och på så vis minskar möjligheten 
att behöva betala ut en tilläggsköpeskilling. Eventuella motiv för säljaren såg Nelson i de 
skatteregler som påverkar beskattningen av köpeskillingen.  

4.2.5 Avtalets utformning 

 
Det finns enligt Nelson lika många sätt att konstruera ett tilläggsköpeskillingsavtal som det 
finns företagsköp med tilläggsköpeskilling. Gemensamt för avtalen är de begränsande 
klausulerna. Alla avtal kan tolkas subjektivt och kan därmed bli en källa till konflikt. Det som 
kan hindra parterna från att råka i konflikt är det ömsesidiga intresset av att företaget ska gå 
bra. Köparen vill bli ägare till ett lönsamt företag och säljaren vill få sin tilläggsköpeskilling. 
Nelson betonade vikten av tydliga avtal. Som säljare ska man avtala om ett avhängighetsmått 
så långt upp i resultaträkningen som möjligt, detta försvårar manipulationsmöjligheterna från 
köparens sida. Han exemplifierade detta med ett avtal där MIAB stod som säljare. Den rörliga 
delen av köpeskillingen hade i det aktuella fallet gjorts avhängig på ett mått relaterat till 
antalet sålda enheter.  
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4.3 Intervju med Advokaten 

4.3.1 Bakgrund Advokaten  

 
Advokaten är verksam inom området kapitalmarknadsjuridik vid en av de större advokat-
byråerna i Sverige. Avseende företagsförvärv arbetar han primärt med förvärv av börsbolag. 
Han kommer trots detta indirekt i kontakt med tilläggsköpeskillingsförfarandet. Vissa av 
byråns klienter genomför inte bara förvärv av börsbolag utan även av mindre onoterade 
företag, där tilläggsköpeskilling är vanligare förekommande. Utöver dessa fall kommer han i 
kontakt med förfarandet i arbetet med att sätta företag på börsen. Det kan där förekomma 
konstruktioner med utbetalning av tilläggsköpeskilling i samband med noteringen. Den 
mekanik som finns för förvärv av börsbolag skulle enligt advokaten även teoretiskt möjligöra 
användandet av tilläggsköpeskilling vid publika bud. Enligt advokaten skulle marknaden ha 
svårt att värdera ett tilläggsköpeskillingsbud och han såg det därför som ytterst osannolikt att 
det skulle användas vid bud på den öppna marknaden. 

4.3.2 Motiv 

 
En företagsförsäljning sker enligt advokaten ofta genom ett budgivningsliknande förfarande. 
Intresserade aktörer bjuds in att titta närmare på verksamheten och de som efter en första 
kontakt och presentation fortfarande är intresserade, kan gå vidare med en mer genom-
gripande DD. Då tillgångsmassan generellt är väldefinierad har säljaren i regel en relativt klar 
bild av vilket pris han förväntar sig. Säljarens prisintervall fungerar som en första sållning av 
vilka potentiella köpare som verkligen är intresserade. Om säljaren fortfarande ser priset som 
intressant går affären in i ett förhandlingsskede mellan den eller de potentiell köpare som 
återstår. Förfarandet är, enligt advokaten, vid kontantförvärv primärt ett av flera sätt att 
komma över de naturliga meningsskiljaktigheter som råder mellan en köpare och säljare 
ifråga om priset. Den riskreduceringseffekt vi, ur ett köparperspektiv, tycker oss kunna ha sett 
i och med användandet av en tilläggsköpeskilling menade advokaten huvudsakligen 
reglerades i en så kallad garantikatalog. Säljaren får garantera att han t.ex. inte har några 
miljö- eller skatteproblem. Köparen får naturligtvis inte alltid garantier i önskad omfattning. 
Men genom upprättandet och förhandlandet av garantikatalogen får denne en bättre 
uppfattning om förvärvsobjektet i olika avseenden och därigenom dess värde. Garantitiderna 
kan variera kraftigt beroende på garantiföremålet, från att sträcka sig några månader framåt 
till att, t.ex. vad gäller säljarens äganderätt till den sålda egendomen, gälla i evighet.  
De motiv som enligt advokaten kunde göra förfarandet attraktivt för säljaren var att han i och 
med avtalet om en tilläggsköpeskilling kunde möjliggöra en försäljning, som annars inte 
skulle bli av, utan en för säljaren kännbar prisreduktion. Vid ett tilläggsköpeskillings-
förfarande har köparen möjlighet att köpa bolaget och ta över styrningen utan att ha erlagt full 
betalning. Situationen visade sig i princip vara den motsatta vid ett köp utan någon 
tilläggsköpeskilling. Mellan signing och closing, dvs. mellan den tidpunkt där man skriver på 
ett avtal tills dess att den verkliga verksamhetsrisken går över finns en tidsperiod för att reda 
ut t.ex. eventuella konkurrensrättsliga hinder. Då det slutgiltiga priset justeras vid closing 
finns här möjlighet för säljaren att påverka storleken av de likvida tillgångarna så att köparen 
tvingas betala pristillägg. Situationen är i praktiken raka motsatsen, när det avtalas om 
tilläggsköpeskilling, då är det istället köparen som har intresse av att justera ner avhängighets-
variabeln. Exempelvis kan säljaren delvis sluta betala t.ex. löner och leverantörsskulder för att 
därigenom öka kassan. Ett vanligt sätt för köparen att skydda sig mot detta beteende är att 
kräva garantier vad gäller bolagets skuldsättning. Ett annat sätt, eller en kompletterande 
åtgärd, kan vara att före signing träffa överenskommelse med säljaren om för rörelsen normal 



 31

storlek av working capital baserat på ett ”förbokslut”, och att sedan jämföra working capital 
enligt kontrollbokslut vid closing mot överenskommen nivå, varefter prisjustering sker på 
basis av jämförelsen.  
Om tilläggsköpeskilling skall utgå aktualiseras ofta frågan om vilka redovisningsprinciper 
som förvärvsobjektet skall tillämpa under avtalsperioden, samt även hur dessa principer skall 
tillämpas. Detta kan ofta regleras i avtal. En annan sak är att i efterhand försöka fastställa 
huruvida avtalet har efterlevts. 

4.3.3 Avtalsutformning 

 
Utöver ovan beskrivna teknik som bygger på en överenskommelse ifråga om för rörelsen 
normal storlek av working capital, tog advokaten som exempel även upp internränta (IRR) 
som en för tilläggsköpeskilling relevant avhängighetsvariabel. Om målföretaget lyckas höja 
sin IRR under avtalsperioden betalas tilläggsköpeskilling ut, med belopp relaterat till 
storleksökningen. Det är enligt advokaten möjligt att detta är en teknik som primärt lämpar sig 
för situationer där IRR kan beräknas med något mått av objektivitet, som t.ex. när aktierna i 
målbolaget åsätts ett pris av marknaden i samband med en börsintroduktion. Att knyta en 
tilläggsköpeskilling till en variabel såsom resultatet tyckte han verkade högst osannolikt då 
resultatet är en högst manipulerbar variabel. Problematiken med att upprätthålla status quo 
under avtalsperioden menade advokaten var en ytterst svår fråga att lösa. Genom att välja en 
svårpåverkad avhängighetsvariabel fanns möjlighet att i viss mån upprätthålla status quo. Att 
helt få köparen att inte lägga sig i det han köpt menade advokaten var svårt då ingen köpare 
vill bakbinda sig. För att säkerställa en riktig behandling av målföretaget under avtalsperioden 
kunde företagen komma överens om att tillämpa samma redovisningsprinciper som tidigare 
och på oförändrat sätt, samt att avtala om målföretagets skuldsättningsgrad. Advokaten hade 
sett åtaganden från köparen att driva verksamheten vidare på liknande sätt och han 
poängterade att i en förhandlingssituation är det mesta möjligt. Ett åtagande från köparen att 
inte genomföra några förändringar under avtalsperioden menade advokaten skulle ge 
möjlighet till en rabatt på den totala köpeskillingen.  
Enligt advokaten förekom det att avtalsöverträdelser reglerades genom vitesförelägganden. 
Han menade emellertid att det var vanligare att garantier lämnades då en eventuell garantibrist 
gör den som lämnat den ersättningsskyldig, oavsett vem som är vållande. 

4.3.4 Tilläggsköpeskilling och Aktiebolagslagen 

 
Aktiebolagslagen reglerar, genom straffsanktionering, möjligheten för köparen att använda 
det förvärvande bolagets medel till att betala köpeskillingen. Advokaten hade svårt att se 
tilläggsköpeskilling som en särskilt ”slipad” metod att komma runt dessa regler, men 
poängterade att detta låg en bit utanför hans kompetensområde. Att avgöra vad som är det 
köpta företagets kassa och vad som är en under avtalsperioden intjänad vinst borde rimligen 
gå att kontrollera genom upprättande av kontrollbokslut. Här kan även olika redovisnings-
mässiga problem uppkomma, vars syfte kan vara att fördunkla analysen. Var pengarna i själva 
verket kommer ifrån blir svårare att avgöra i takt med att ägarkonstellationernas komplexitet 
ökar. Advokaten betonade att inte alla köpare, och inte heller alla finansiella rådgivare, är 
medvetna om vilka regler som gäller. 
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5 Analys 
 
5.1 Inledning 
 
För att med hjälp av agentteorin kunna analysera befintlig litteratur samt köpares och säljares 
motiv har vi vinklat denna för att bättre passa in på relationen mellan köpare och säljare i en 
förvärvsprocess. Agentteorins grundläggande antaganden, vilka presenterades i avsnitt 3.3, 
har stått som utgångspunkt. Nilssons51 modell fungerar som överordnat strukturellt ramverk i 
analysen. I varje steg analyseras och diskuteras empirin med hjälp av den utvecklade agent-
teorin.  
 
 
 
 
 
5.2 Agentproblematiken i förvärvsprocessen 
 
Risker i samband med företagsförvärv delas enligt litteraturen52 in i kontextuell osäkerhet och 
företagsspecifik osäkerhet. Med kontextuell osäkerhet menas händelser som varken köpare 
eller säljare kan styra över. Exempelvis kan detta syfta på en lågkonjunktur eller en terror-
attack. Tilläggsköpeskillingen kan här fungera som en gardering för köparen mot den 
kontextuella osäkerheten. Går konjunkturen in i en recession kommer köparen sannolikt inte 
att behöva betala ut någon framtida tilläggsköpeskilling.  
 
Den företagsspecifika osäkerheten grundar sig som nämnts i köparens informationsunderläge 
i relation till säljaren. Problemet kan liknas vid det som i agentteorin föreligger mellan 
agenten (säljaren) och principalen (förvärvaren). Det finns enligt agentteorin potential för en 
rad olika konflikter att uppstå mellan köpare och säljare.  

5.2.1 Söka och välja objekt 

 
 
 
 
 
När ett företag som ämnar förvärva söker efter lämpliga objekt sker detta utan att någon 
egentlig kontakt tas med motparten. Det är därför omöjligt, i detta skede, att utifrån 
agentteorins perspektiv se en agent och principal relation. Förvärvaren måste förlita sig på 
information från andra källor än målföretaget, t.ex. PRV eller affärsdata. Vad teoretikerna 
inom förvärvsområdet betonar är vikten av att ha en utarbetad och tydlig strategi för hur och 
varför ett förvärv ska genomföras. Finansieringsformen bör även i detta tidiga skede beaktas 
då den kan får stora konsekvenser för ägarbilden efter förvärvet.  
Företagsledaren hade ingen utarbetat strategi för hur dotterbolagsförvärv skulle gå till, 
däremot fanns uppsatta ekonomiska och strategiska kriterier för vilken typ av företag man var 
intresserad av. Genom kontrakt reducerar agentteorin den risk som upplevs mellan agent och 
principal. Tilläggsköpeskillingsavtal skulle kunna vara en typ av ett sådant kontrakt. Något 

                                                 
51 Nilsson, Henrik, Företagsvärdering (2003), s. 361.  
52 Wallsten, Lennart, Företagsköp med utfallsförbehåll (1985), s. 100. 
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som förvånade oss mycket var att tilläggsköpeskillingen i företagsledarens fall var en del i 
förvärvsstrategin och inte användes primärt för riskreducering.  
MIAB hade inte heller de någon utarbetad manual för hur man genomför en investering. 
Tydliga mål fanns däremot för vilken bransch och vilken mognadsgrad företagen, för att vara 
intressanta, skulle befinna sig i.  

5.2.2 Fundamental analys & värdering 

 
 
 
 
 
I teorin förutsätts agenten handla opportunistiskt, vilket innebär att det säljande företaget 
avsiktligen skulle undanhålla information för att förbättra sin förhandlingsposition. Blotta 
risken att så är fallet är skäl nog för gardering från köparens sida. Det föreligger en 
informationsasymmetri mellan säljaren och förvärvaren. Säljaren, i synnerhet om det rör sig 
om ett mindre icke publikt företag, kan välja vilken information man vill delge den köpande 
parten. Incitamenten till att handla opportunistiskt påverkas beroende på om det är köparen 
eller säljaren som tar initiativet. Vid ett säljarinitiativ bjuds företaget ut med intentionen att 
det ska säljas och säljaren har större benägenhet att lämna riktig information. Strävan att få 
maximalt betalt kvarstår fortfarande. Rent praktiskt visade det sig var annorlunda. 
Företagsledaren såg inget problem i att utföra en grundläggande värdering utifrån PRV:s 
information. Även informationen från målföretaget i form av prospekt ansåg VD:n vara 
tillförlitlig. I Nelsons fall handlar det ofta om att någon kommer till honom med en förfrågan 
om att MIAB ska investera. Företagen det rör sig om är i regel av entreprenörskaraktär och 
saknar ofta en längre dokumenterad historik. Nelson menade att entreprenörerna hade små 
incitament att avsiktligen ljuga. Problemet låg istället i att kunna göra en rimlig värdering 
utifrån det tunna underlag som finns.  
Synen på informationsinhämtandet var olika mellan VD:n och Nelson. VD:n värderade och 
analyserade målföretag utan dess vetskap. Nelson däremot ansåg att det kunde uppfattas som 
ofint att beställa underlag från PRV. Han liknande det vid att gå bakom ryggen på mål-
företaget. Tilltron till informationen avspeglades framförallt i VD:ns val av värderings-
modeller, han byggde hela sin värdering på historisk data. Nelson ansåg inte, då företagen i 
hans fall i regel har en kort historia, att det var någon mening att värdera utifrån denna. Istället 
studerades marknadsunderlaget och aktuell forskning för att utvärdera produktens potential.  

5.2.3 Due diligence 

 
 
 
 
 
Vid en DD går granskningen in i ett intensivare skede. Här ska köparen få tillgång till all 
tänkbar information för att kunna göra en slutgiltig värdering, vilken ska stå till grund för det 
avgörande beslutet. I teorin ska det informationsgap som råder mellan köpare och säljare i 
princip slutas. Agenten vill att hans prestation alltid ska framställas på bästa sätt för att 
därigenom få maximal belöning. Principalen är å sin sida ej intresserad av att belöna agenten 
utan att kontrollera dennes bidrag. Syftet med en DD är att kontrollera de uppgifter säljaren 
lämnat. Det vore naivt att i detta skede tro att säljaren lämnat all prispåverkande information. 

Söka och välja 
objekt 

Fundamental 
analys & värdering 

Due diligence Bud & 
förhandling 

Söka och välja 
objekt 

Fundamental 
analys & värdering 

Due diligence Bud & 
förhandling 



 34

Så länge inte prisfrågan är löst finns det fortfarande incitament för säljaren att handla 
opportunistiskt. 
 
VD:n hade jämfört med teorin en avvikande syn. Vid en DD var beslutet för honom och hans 
företag utifrån den fundamentala värderingen i praktiken redan fattat. För honom var DD en 
kontroll för att se att det han stod i begrepp att köpa inte innehöll några överraskningar. Med 
överraskningar syftade han på eventuella oegentligheter, vilka exempelvis kunde bestå i 
travhästar, svarta utbetalningar och sommarstugerenoveringar. VD:n såg inte detta som något 
märkvärdigt men ville inte stå juridiskt ansvarig i en eventuell framtida process. Enligt VD:n 
kan denna företeelse vara vanligt förekommande i mindre företag som en typ av tjänst53 för att 
hålla sig väl med de anställda. Att det efter en DD finns kvar informationsluckor mellan 
köpare och säljare blev tydligt genom intervjun med advokaten. Han menade att det är 
omöjligt för en köpare att hitta all information. Vår tidiga uppfattning om att tilläggsköpe-
skilling skulle vara ett sätt att täcka detta informationsgap motsades av advokaten. Enligt 
honom var tilläggsköpeskilling främst ett sätt för köpare och säljare att i en prisförhandling 
komma till avslut.  

5.2.4 Bud & förhandling  

 
 
 
 
 
Enligt agentteorin är båda parter i en förhandlingssituation nyttomaximerare. Säljaren vill få 
ut ett så högt pris som möjligt, medan köparen vill betala minimalt54. Relationen mellan 
köpare och säljare antas vara pareto-optimal, det den ena parten vinner i en förhandlings-
situation förlorar den andre. Köparen har nu granskat målföretagets uppgifter och funnit dem 
vara så pass intressanta att förhandlingar har inletts. Trots ett omfattande arbete, att utifrån 
tillgänglig information, värdera osäkerheten och bestämma risken, finns forfarande osäkerhet 
angående säljarens uppgifter och företagets framtid. Detta motiverar teoretiskt sett använd-
andet av en tilläggsköpeskilling.  
 
Agentteorin har hela tiden utgångspunkten att det är principalen som har problem med att 
styra och kontrollera agenten. I förvärvsprocessen innebär detta att köparen har anledning att 
misstro säljarens uppgifter. Principalen har ett behov av att försäkra sig om att de uppgifter 
och påståenden som agenten kommer med är riktiga. Idealt för principalen är att agenten får 
stå till svars om så icke är fallet. Agentteorins lösning på problemet är upprättandet av 
kontrakt, två typer behandlas. Den första typen, produktionskontraktet, ger agenten belöning 
för prestation, vilket även är fallet vid förvärv med helt rörlig köpeskilling. Går säljarens 
företag bra belönas han och får ersättning för sitt företag. Är utfallet sämre än förväntat står 
säljaren (agenten) för risken att stå helt utan belöning. Beteendekontrakt, den andra typen, ger 
agenten en belöning oavsett prestation. Situationen kan liknas vid ett företagsköp där köpe-
skillingen är fast och inte ändras efter att utfall konstaterats.  
  
Vid ett köpeavtal med helt rörlig köpeskilling riskerar säljaren att bli helt utan ersättning. 
Sannolikt vill ingen säljare ta denna risk. Lösningen kan vara en kombination av kontrakts-

                                                 
53 Författarna uppfattar detta som en form av sofistikerat incitamentsprogram. 
54 Se figur 5 angående område för förhandling  
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typerna. Säljaren får en del fast och möjlighet att få ytterligare en del beroende på det sålda 
objektets prestation. 
 
Om den totala belöningen görs avhängigt på ett framtida resultat, blir agenten mindre benägen 
att i en förhandlingssituation blåsa upp de framtida förväntningarna. Han görs då själv 
ansvarig för den ekonomiska risken om utlovade resultat uteblir. I och med detta kan 
sanningshalten i hans uppgifter styras och riskproblematiken elimineras.  
 
Den dag då tilläggsköpeskillingsavtalet undertecknas går relationen mellan köpare och säljare 
in i en ny fas. Säljaren har fram till avtalstidpunkten haft ett informationsövertag. När 
företaget byter ägare är det köparen som får kontrollen. I och med detta är det säljaren som 
måste övervaka att köpare inte medvetet manipulerar resultatvariabeln som tilläggsköpe-
skillingen gjorts avhängig på. För att kunna kontrollera detta krävs tydliga restriktioner för 
vad den nye ägaren tillåts göra med det nyinköpta företaget. Restriktioner kan även vara 
nödvändliga för att begränsa den gamla ägarens inflytande under den period han är kvar i 
företaget.  
 
När vi analyserade förvärvssituationen utifrån agentteorin såg vi tilläggsköpeskillingen främst 
som ett riskreducerande instrument för köparen. Säljarens opportunistiska beteende är det 
köparen behöver gardering mot. VD:n gav oss en annan bild på förfarandets användande. I 
princip hade han en avvikande åsikt till varje motiv55 av de vi initialt byggde vår intervju på. 
Vi såg tilläggsköpeskillingen som ett sätt att sluta den sista delen av informationsgapet mellan 
köpare och säljare. För VD:n var tilläggsköpeskillingen i första hand ett sätt att upprätthålla 
en god relation till den gamla ägaren. Vi uppfattade det emellertid mer som ett sätt att genom 
avtal försäkra sig om hans lojalitet. Relationen till den gamla ägaren påverkar i hög grad även 
hur nyckelpersoner i verksamheten kommer ställa sig till en ny ledning. Utöver dessa 
lojalitetsaspekter såg VD:n stora fördelar i att på ett naturligt sätt kunna kontakta den gamla 
ägaren vid frågor rörande verksamheten. Den problematik som existerar i agentteorin och har 
sin lösning genom användandet av en tilläggsköpeskilling måste i VD:ns fall ifrågasättas. Han 
hävdade bestämt att han aldrig skulle slutföra ett förvärv om han inte hade 100%-igt 
förtroende för de uppgifter han grundade sin värdering på. Den riskreducering som VD:n såg 
var främst finansiell. Försämring av soliditeten och ytterligare utspädning av aktien kan 
undvikas när tilläggsköpeskillingen finansieras genom det köpta företagets internt genererade 
medel. Värt att notera är att VD:ns företag utöver denna finansieringsform, för att säkra sitt 
kapitalbehov, använt sig av finansieringsalternativ från alla de tre grupper vi beskrivit i 3.1.1. 
I agentteorin knyts tilläggsköpeskillingskontrakt för att agenten ska prestera. Om utbetalning 
sker torde parterna ömsesidigt vara nöjda. I samtliga fall har företaget som VD:n representerar 
fått betala ut avtalade tilläggsköpeskillingar. VD:n såg inte detta som ett problem då han 
tyckte det sände positiva signaler till marknaden och att man trots de extra utbetalningarna 
inte behövt betala mer än vad en initial värdering visat.  
 
Enligt advokaten är inte tilläggsköpeskilling ett sätt att kringgå de förbud som finns i ABL 
angående finansiering av förvärv genom lån eller användande av målföretagets tillgångar. Att 
skilja på vad som är internt genererade medel och kassa som medföljde vid transaktionen var 
enligt advokaten problematiskt men möjligt genom upprättande av kontrollbokslut.  
 
I MIAB:s fall där investeringen delades upp i flera delbetalningar tvingas entreprenören att 
prestera precis likt en säljare, som vill få ut sin tilläggsköpeskilling. MIAB:s motiv till att dela 

                                                 
55 Se bilaga 5.  
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upp betalningarna i flera steg var mer i linje med den riskreduceringsteknik Wallsten 
introducerat. Den osäkerhet MIAB genom uppdelning av investeringen vill gardera sig mot är 
både kontextuell och företagsspecifik. Den kontextuella beror på att företagen man investerar 
i har oprövade produkter, i vissa fall på helt nya marknader. Företagsspecifik osäkerhet 
grundar sig på företagens korta historia. Varken Nelson eller VD:n såg någon risk i att 
säljaren likt agenten skulle handla opportunistiskt. VD:n syn på situationen var att båda hade 
för mycket att förlora och således incitament att följa avtalet. Trots den övergripande positiva 
inställningen till sina motparter övergick det inte till naivitet då noggranna kontroller 
genomfördes för att exempelvis upptäcka onormala rörelser i orderingången. VD:n har i detta 
exempel till skillnad från Nelson möjlighet att utifrån den historiska försäljningen bedöma 
rimliga nivåer. MIAB är i huvudsak minoritetsägare och avsikten är att motparten ska bli en 
kollega som man ska samarbeta med. Beroendet mellan parterna blir på så vis naturligare då 
de ska fungera sida vid sida i samma organisation. Motparten har då MIAB endast är 
minoritetsägare ett betydande eget intresse i att företaget går bra, vilket är helt i enlighet med 
vad riskproblematiken säger i agentteorin. 
 
5.2.4.1 Avtalets utformning 
 
I våra intervjuer samt i litteraturen56 framgick det att tilläggsköpeskillingsavtalet är specifikt 
för situationen. Orsaken till Nelsons och VD:ns skilda åsikter i frågan om avhängighetsmått 
beror enligt vår uppfattning främst på vilken roll de spelar i en förvärvsprocess. Säljaren, som 
har släppt en stor del av kontrollen över sitt tidigare företag, är i behov av ett lättkontrollerat 
avhängighetsmått. En hög placering i resultaträkningen gör det svårare för köparen att 
manipulera måttet som avgör om tilläggsköpeskillingen ska betalas ut. Advokaten menade att 
status quo var i det närmaste omöjligt att upprätthålla. Hans uppfattning var den att det är få 
köpare som skulle vara villiga att avstå inflytande och möjlighet att förändra. VD:ns agerande 
föreföll för advokaten som något märkligt. När han fick vetskap om VD:s långsiktiga 
förvärvsstrategi i sin helhet, hade han emellertid större förståelse för dennes agerandet. De 
begränsningar som advokaten kunde erinra sig om gällde redovisningsprinciper och skuld-
sättningsgrad. Att använda sig av IRR, i den definition som litteraturen57 ger, som avhängig-
hetsmått tycker vi verkar komplicerat. Det förefaller som om problematiken med att få fram 
rättvisande siffror kvarstår. Att däremot använda sig av working capital i syfte att se på 
förändringar i verksamheten förfaller, att under avtalsperioden, kunna ge en rättvisande bild 
av hur företaget har skötts.  
Vi fick genom Magnusson tillgång till ett tilläggsköpeskillingsavtal58 där den totala köpe-
skillingen gjorts avhängig på att den gamla ägaren skulle stanna i verksamheten. Intressant är 
hur få punkter det finns för vad parterna får och inte får göra. En annan aspekt är att 
tilläggsköpeskillingen är bestämd i förväg. Vi ställer oss frågande till den nya ägarens 
intentioner. Skaffar han sig på detta sätt en kredit på 500000 kr, vill han ha kvar den gamla 
ägaren för hans kompetens eller vill han ha ytterligare en försäkring, utöver konkurrens-
klausulen, mot att han inte går över till en konkurrent eller startar en ny verksamhet?  
  

                                                 
56 Sevenius, Robert, Företagsförvärv -en introduktion (2003), s. 166.  
57 Arnold, Glen, Corporate Financial Managemnet (2002), s. 66-76. 
58 Se bilaga 6. 
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6 Slutsats 
  
Efter att ha studerat tilläggsköpeskilling ur ett antal olika perspektiv har vår ursprungliga syn 
på förfarandet både bekräftats och utvidgats. Slutsatsavsnittet är uppdelat under ett antal 
områden där vi tycker oss kunna dra väsentliga slutsatser. 
 
6.1 Säljaren – Risktagaren!  
 
När vi diskuterade tilläggsköpeskilling med Magnuson fick vi uppfattningen att det är säljaren 
som i regel är förlorare i en överlåtelseprocess med tilläggsköpeskilling. VD:n gav oss en 
annorlunda bild då vi av honom fick intrycket att det skulle vara ett överlåtelsealternativ som 
båda parter borde eftersträva. Nelson bekräftade revisorns syn på förfarandet då han gärna 
genomförde investeringar med utfallsförbehåll men när han sålde fördrog pengarna på bordet. 
Advokaten betonade att synen på förfarandet skiftar beroende på om intresset är finansiellt 
eller industriellt. Nelson agerar utifrån ett finansiellt perspektiv och har således ett stort 
intresse i att direkt kunna visa resultat. VD:n däremot är inte intresserad av så kallade exit 
vinster utan har ett långsiktigt industriellt ägarperspektiv. Köparen förfaller hamna i en stark 
ställning. Han äger företaget samtidigt som han får en kredit på köpeskillingen. Säljaren får 
bära risken att företaget inte presterar enligt uppsatta förväntningar, samtidigt som hans 
möjlighet att styra verksamheten minskar. Om säljaren kan förhandla till sig en fast del, som 
motsvarar hela det belopp han från början hade tänkt sig, för att sedan få ytterligare en del 
som en form av bonus, kan vi tydligare se incitamenten att ta risken att bli utan denna bonus. 
Nelson tog ett exempel där MIAB sålt ett företag och genom att minska den fasta delen av 
köpeskillingen kunde få en väl tilltagen royalty. I den specifika situationen hade Nelson 
emellertid kontroll över en kritisk komponent vilken var avgörande för det köpta företagets 
fortsatta produktion. När det handlar om att den rörliga delen plus hela den fasta delen precis 
tangerar säljarens smärtgräns avseende priset, har vi svårt att förstå hur säljaren kan sätta sig i 
denna riskfyllda situation. Vi har genom Magnusson och Nelson fått vetskap om skatteregler 
som kan motivera användandet av tilläggsköpeskilling. Reglerna behandlar när säljaren ska ta 
upp tilläggsköpeskillingen till beskattning, samt hur stor del som ska tas upp som inkomst av 
tjänst respektive inkomst av kapital. Utöver dessa skatteregler, vilka vi i detalj ej studerat, kan 
vi inte se något annat motiv för säljaren än att han har svårt att få sitt företag sålt. Den här 
slutsatsen bekräftades av advokaten som menade att motivet för säljaren kunde vara att dela 
verksamhetsrisken med köparen och därigenom få verksamheten avyttrad.  
 
6.2 Köparen – Vinnaren! 
 
VD:n har visat prov på god förhandlingsförmåga. Han erbjöd ett företag två tredjedelar av vad 
säljaren begärt i fast del och sista tredjedelen som en tilläggsköpeskilling. Även om tilläggs-
köpeskillingen betalades ut skulle den totala köpeskillingen inte överstiga vad han initialt 
värderat företaget till. VD:n gav även exempel på hur han förhandlat med en företagare med 
erfarenhet av att avyttra företag. I detta exempel hade säljaren hittat VD:ns tak och kunde på 
så vis förhandla till sig en större summa fast köpeskilling. De risker säljaren får bära ger 
köparen stora möjligheter. Köparen har bl.a. kontrollen över de resultatmått tilläggsköpe-
skillingen har gjorts avhängig på. Därigenom kan han kontrollera om en tilläggsköpeskilling 
ska betalas ut. Att som köpare manipulera det köpta företagets resultat är riskfyllt om man 
som i VD:ns fall har intentionen att fortsätta förvärva företag med hjälp av tekniken. Kan man 
avsiktligen manipulera en resultatvariabel mer än en gång? Sannolikt har man förbrukat sitt 
förtroende för en lång tid framöver. Riskreduktion trodde vi initialt och genom teorin var de 
huvudsakliga motiven för köparen. I våra fall har andra motiv varit dominerande. 
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Möjligheten att köpa ett företag delvis med dess, under avtalsperioden, internt genererade 
medel tycker vi är ett ytterst intressant finansieringsalternativ. Inte minst då en försämrad 
soliditet och utspädningseffekt kan undvikas. En i vår mening absolut grundläggande förut-
sättning för att tilläggsköpeskilling ska vara ett finansieringsalternativ är att målföretaget är 
välmående och uppvisar god lönsamhet.  
Det vore intressant att kunna ställa upp en modell för hur ett tilläggsköpeskillingsavtal 
generellt ser ut. Wallstens modell förfaller vara mer komplex än vad som är fallet i 
verkligheten. De avtal vi hört talas om och sett har inte byggt på någon matematisk modell. 
Det förefaller snarare som om tilläggsköpeskillingens storlek har varit en förhandlingsfråga. 
Med förfarandets många möjligheter tycker vi oss kunna se ett antal begränsande sidor. Förut-
sättningen är att köparen har en långsiktig förvärvsstrategi där snabba rationaliseringar och 
synergier inte prioriteras. Köparen måste acceptera avtalets förutsättning om att det köpta 
företaget ska lämnas i status quo.  
 
6.3 Ingen affär är den andra lik 
  
Efter att ha genomfört våra intervjuer har vi fått uppfattningen att användandet av tilläggs-
köpeskilling i samband med företagsförvärv är relativt vanligt förekommande. Förfarandets 
sparsamma behandling inom litteraturen är därmed inget bra mått på hur frekvent dess 
användande är i praktiken. 
  
VD:ns konstaterade att ingen affär är den andra lik, avspeglar sig i användandet av tilläggs-
köpeskilling vid företagsförvärv. Beroende på parternas perspektiv skiftar motiven. Vi har 
tydligast kunnat se tre användningsområden: 
 
• Delfinansiering av köpeskillingen 
• Risk och osäkerhetsfördelning 
• Ett sätt att i en förhandlingssituation nå avslut 
  
6.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
Vi kom under arbetets slutskede i kontakt med de Aktiebolagsrättsliga regler som finns 
angående finansiering av förvärv med lån från målföretaget. VD:n var väldigt tydligt med att 
han hade för avsikt att betala ut tilläggsköpeskillingen genom det köpta företagets vinst. Att 
detta är ett för honom är fördelaktigt alternativ är ställt utom allt tvivel, men var går gränsen 
för vad lagen säger? Kan tilläggsköpeskillingen vara ett sätt att komma runt de rådande 
reglerna och fortfarande vara så frekvent förekommande?  
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Bilagor 
 
Följande bilagor innehåller frågorna vi grundat vårt empiriska material på. 
 
Bilaga 1 
 
1. Frågor till företagsledaren 
 
Söka och välja objekt 
 
1. När ni söker objekt att förvärva, tittar ni efter företag som skulle kunna betecknas som 

kassakor eller är ni mer intresserade av framtida potential, är det av stor vikt att företaget 
är ”välskött”? 

2. Hur jobbar ni för att bygga upp den första kontakten med era förvärvskandidater, har ni en 
utarbetad strategi? 

 
Fundamental analys och värdering 
 
3. Vilken / vilka modell / -er använder ni er av vid en första värdering? 
4. Hur pass god insyn i företaget har ni när en första värdering genomförs? 
5. Använder ni er uteslutande av det säljande företagets uppgifter? 
 
Due diligence 
 
6. När tilläggsköpeskillingen kom på tal, hur pass god insyn i företaget hade ni, var en 

finansiell DD genomförd, var det den mer ingående kontrollen av företaget som 
motiverade en tilläggsköpeskilling? 

 
Bud och förhandling 
 
7. I er mening, vad var det som talade för respektive emot denna avtalsform? 
8. Har avtalets utformande begränsat ert handlingsutrymme i det förvärvade företaget, har ni 

känt er ”bakbundna” av avtalet? 
9. Var budet till ert senaste förvärv medvetet ”lågt”, hur pass säkra var ni på att få betala ut 

tilläggsköpeskillingen?  
10. Vem tog initiativet till att avtala om tilläggsköpeskilling, var det ni, säljaren eller någon 

tredje part? 
 
Trots att vi kommer anonymisera hela intervjun är vi medvetna om att vissa frågor kan vara 
känsliga så vi har full förståelse för om du inte vill besvara alla frågor. 
 
Tack för att du tar dig tid att ta emot oss. 
 
Mvh 
 
Christopher och Mathias  
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Bilaga 2 
 
2. Frågor till Håkan Nelson 
 
Bakgrund MHI 
 
1. Vad är Malmöhus Invests affärsidé? 
2. Hur är Malmöhus Invest ägarstruktur? 
3. Hur många objekt är ni involverade i för tillfället? 
4. Vad vill ni tillföra de objekt ni köper, vår uppfattning Ven Cap = snabba pengar? 
 
Bakgrund Håkan Nelson 
 
5. Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
6. Hur många företag är du engagerad i, styrelseplatser, andra poster? 
 
MHI investeringsstrategi 
 
7. Hur hittar ni objekt, kommer företagare till er eller söker ni aktivt? 
8. Hur påverkas informationstillgängligheten om ni respektive säljaren tar initiativet. 
9. Vid värdering av objekt, vilken information går ni på? 
10. Vilka värderingsmodeller, hur viktiga är cashflow och p/e-tal? 
11. Letar ni huvudsakligen efter framtida potential eller ett stabilt förflutet? 
12. Är man del / majoritet / eller ensam ägare? 
 
Tilläggsköpeskilling  
 
13. Vad är din personliga erfarenhet av förfarandet, som köpare eller säljare? 
14. Om, ja köpte ni hela företaget eller blev ni delägare av någon slag? 
15. Om delägare, hur konstruerades avtalet, vi har svårt att se hur man kan köpa en delpost 

med ett tks? 
16. Vad är MHI motiv till att använda ett eventuellt tilläggsköpeskillingsförfarande, samband 

med finansieringen, minska den direkta utbetalningen, vid negativa resultat, vad görs tks 
avhängig på? 

17. Om, nej testa motiv i allmänhet, ex. bibehålla kontakt med nyckelpersoner? Se vidare! 
18. Vi har hört uttrycket ”säljaren är alltid torsk”, finns det någon sanning i detta, upplevs tks. 

som en win win situation. 
19. Hur pass vanligt förekommande är det? 
20. Är det generellt köparen eller säljaren som tar initiativet? 
21. Finns det olika konstruktioner på avtalen, finns det många begränsande klausuler, varför? 
22. Har den mer restriktiva bedömningen av företag i.o.m. nedgången ökat användandet av tks 

köp, både Vencap och vanliga ftg. köp. 
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Bilaga 3 
 
3. Följebrev till Advokaten 
 
Hej Clas Borgström      2003-12-11  
 
Vi skriver en kandidatuppsats på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Vårt syfte med 
uppsatsen är att beskriva användandet av tilläggsköpeskilling i samband med företagsförvärv. 
För att genomföra detta har vi tittat på vad befintlig litteratur säger i ämnet samt genomfört 
intervjuer med en företagsledare (på ett O-listat företag) och en riskkapitalist. Flera av svaren 
vi fått i dessa intervjuer har motsagt dels varandra och även den befintliga teorin inom ämnet. 
Nu när vi genomfört dessa intervjuer tycker vi det vore intressant att få ytterligare en aktörs 
åsikt i ämnet. 
 
Vi hoppas att du hinner besvara våra frågor. 
 
Hälsningar 
  
Christopher Blidberg  046-132249  070-4395570  christopher.blidberg.834@student.lu.se  
Mathias Göransson  
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Frågor till Advokaten angående tilläggsköpeskilling  

 
Bakgrund 
 
• Hur ofta är du inblandad i förvärvsprocesser där tilläggsköpeskilling förekommer? Är det 

ett vanligt förekommande fenomen? 
 
• Vilken roll har du då ett företag förvärvar ett annat? Är du konsulterad i hela processen 

eller t.ex. endast då ett avtal om överlåtelse tecknas?  
 
Motiv 
 
• Vilka generella risker försöker köparen gardera sig mot i och med att han ingår ett 

köpeavtal med tilläggsköpeskilling, finns det andra motiv än riskreducering? 
 
• I vilket skede i förvärvsprocessen kommer tilläggsköpeskilling på tal? Är det t.ex. efter en 

DD eller kommer det upp tidigare i processen? 
 
• Vi har fått uppfattningen att det är säljaren som är förlorare vid denna typ av avtal. Är 

detta i din mening riktigt? Kan du ge oss några motiv till varför säljaren ska avyttra sitt 
företag med hjälp av denna teknik? 

 
 Avtalsutformning 
 
• Vilken resultatvariabel görs tilläggsköpeskilling avhängig på, finns det olika modeller, är 

det vanligast att knyta det t.ex. till resultatet efter skatt? 
 
• För att kunna göra en rättvis bedömning av tilläggsköpeskillingens storlek vid avtals-

periodens slut krävs att man upprätthåller status quo i företaget. Hur begränsas den nya 
ägarens möjlighet att påverka den uppsatta resultatvariabeln? Vi syftar här t.ex. på att det 
köpta företaget får bära ”andras” kostnader.  

 
• Avtalas det om vitesföreläggande vid avtalsöverträdelser? Är en ej utbetalad 

tilläggsköpeskilling straff nog? Kan köparen under några omständigheter häva köpet? 
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Bilaga 4  
 
4. Minnesanteckningar från samtal med Göran Magnusson 
 
Torsdag 6/11 2003 
 
• Säljaren är i regel torsk., när köparen tar kommandot över det uppköpta företaget kan 

resultatet manipuleras så att en eventuell framtida utbetalning inte behöver ske. 
• Juridiska konsekvenser, gamla ägaren kvar i 2 år. Långtidssjukskriven efter 1, ingen 

tilläggsköpeskilling utbetaldes. 
• Ovanliga beslut, gamla VD:n gav alla 25%:igt lönelyft samt förmånsbil. Klassades inte 

som ett ovanligt beslut i rätten.  
• Uppdelad betalning, pension/lön/arvode  
• Skatteregler, avdragsrättigheter, bara köpa inkråmet i en verksamhet, flytta skatt. 

Avtalsdagen är grund för när inkomsten är skattepliktig.  
• Värdering: det köpta företaget ska kunna betala sig själv. Synergier, man kan köpa för att 

komma åt ett företagsprodukter och sedan sparka säljkåren.  
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Bilaga 5 
 
5. Eventuella motiv för köpare och säljare 
 
Köparens motiv 
• Minska risken att betala för mycket. 
• Minska sitt egen risk / låta säljaren i större utsträckning bära risken. 
• Brist på / trovärdighet på informationen från säljaren. 
• Ha kvar nyckelresurser / personer under en övergångsperiod. 
• Säljaren har incitament att prestera ett bra resultat, vilket kan komma köparen till gagn i 

form av ett högre marknadsvärde vid avtalsperiodens slut. 
• Att krydda budet. 
 
Säljarens motiv 
• Möjlighet att visa köparen företagets rätta värde 
• Eventuella skatteeffekter, när ska man ta upp inkomst, ersättningar, pensioner. 
• Ett sätt att komma vidare ur en låst förhandlingssituation. 
• Bevisa sin tilltro till sin egen verksamhet. 
 
Bilaga 6 
 
6. Anonymiserat köpeavtal 
 
Se följande sida 
 
 
 


