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Sammanfattning 

Syftet med examensarbetet är att ur en köpares perspektiv förklara varför problem avseende prisförhandling, 

informationsasymmetri och kunskapsöverföring mellan köpare och säljare, kan uppstå under transaktionsfasen vid förvärv 

av ägarledda småföretag genom management buyin. Management buyin innebär att en extern ledning ofta i 

samarbete med investerare köper ett företag. Det ger möjlighet att tillföra värden till företag med dålig 

lönsamhet, men där det finns en tillväxtpotential. Tidigare forskning visar att investerare många gånger 

underskattar risken i den här typen av transaktion. 

Studiens datainsamling består av två delar. Den baseras på en multipel fallstudie och expertintervjuer. Den 

fallstudiebaserade delen omfattar tre fallstudier, där varje fall representerar förvärv av ett ägarlett 

småföretag. Expertintervjuerna omfattar intervjuade personer med erfarenhet inom företagsöverlåtelser. 

Slutsatserna om varför problem uppstår avseende prisförhandling, informationsasymmetri och 

kunskapsöverföring är följande:  

 Problemet med att parterna inte kan enas om en affärsuppgörelse uppstår därför att den 

känslomässiga kopplingen mellan säljare och företag är stark, och att säljaren inte har föreberett 

sig själv och företaget inför en försäljning. 

 

 Problemet med att parterna enas, men köparen i efterhand blir missnöjd uppstår därför att den 

känslomässiga kopplingen mellan säljare och företag är svag, informationen är fördelad till 

säljarens fördel, förtroendet mellan parterna är lågt, parternas förhandlingsbeteende är kortsiktigt 

och inga kontrakterade överenskommelser finns i affärsuppgörelsen beträffande säljarens framtida 

involvering. 

 

 Fördelning av information till säljarens fördel uppstår därför att ägarens känslomässiga koppling 

till företaget är svag, förtroendet mellan parterna är lågt och de använder sig av ett kortsiktigt 

förhandlingsbeteende.  

 

 Otillräcklig kunskapsöverföring uppstår därför att köpare och säljare är missnöjda med 

affärsuppgörelsen, och det saknas kontrakterade överenskommelser avseende säljarens framtida 

involvering i affärsuppgörelsen. 

Avslutningsvis diskuteras en förändring av det ramverk som ligger till grund för studiens analysmodell. 

Förändringen syftar till att utöka ramverket för att illustrera resultaten från denna studie som inte kan 

förklaras i ramverkets nuvarande form. 
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Abstract 

The aim of this master’s thesis is, from a purchaser perspective, to explain why problems arise with regard to price 

negotiation, information asymmetry and knowledge transfer between purchaser and vendor, during the transaction phase of 

acquisition of owner led small company through a management buyin. A management buyin is the purchase of a firm 

by external management often in cooperation with an investor. It gives the possibility to add value to a 

company with poor profitability, in which growth potential exists. Previous research shows that investors 

can underestimate the risk in this type of transaction. 

The data gathering of this thesis consists of two parts. The first part is based on a multiple case study and 

covers three cases. Each case is represented by the acquisition of an owner led small company. The 

second part consists of interviews with experts on the subject and experience of acquisitions. 

Conclusions to why problems arise with regard to price negotiation, information asymmetry and 

knowledge transfer are the following: 

 The problem that parties cannot reach an agreement arises because the emotional attachment 

between vendor and company is strong and the vendor has not him/herself itself and the 

company for the selling process. 

   

 The problem that parties reach a deal but the purchaser is later dissatisfied arises because the 

emotional attachment between vendor and company is weak, balance of information is to the 

vendors advantage, trust between parties is low, parties negotiating behavior is short term focused 

and no contracted agreements exists with the regard to continued involvement of vendor.  

 

 Balance of information to the vendors advantage arise because the owners emotional attachment 

with the company is weak, trust between parties is low and a negotiating behavior with short term 

focus is adopted by the parties. 

 

 Lack of knowledge transfer arises because purchaser and vendor are dissatisfied with the deal and 

there are no contracted agreements with regard to vendors continued involvement. 

A change of the conceptual framework that is the basis for the model of analysis used in this study is also 

proposed. The change aims to illustrate results from this study that the existing framework does not 

explain 

 

.  
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1 Inledning 

I detta kapitel beskriver vi bakgrunden och varför vi valt att genomföra studien. Tidigare forskning på 

området diskuteras och kopplas till den aktuella situationen i svenska ägarledda småföretag. Även 

begränsningar i tidigare forskning behandlas. Till sist presenteras studiens syfte och rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 

Hösten 2008 påbörjade vi tillsammans med en investerare arbetet att förvärva ett företag. 

Företagets ägare och tillika VD var 65 år gammal och önskade gå i pension. Affären 

fullbordades aldrig och förhandlingarna avslutades under våren 2009. Orsaken var att vi som 

köpare inte kunde enas med säljaren om ett pris på företaget som båda parter kunde 

acceptera. Dessa erfarenheter väckte ett intresse hos oss för frågan om ägarskiften i 

småföretag1. Hur skulle en lösning för dessa kunna utformas och hur kan en köpare bemöta 

de problem som uppstår i denna typ av affär? 

Vår historia är inte unik och antalet ägarskiften förutspås öka. Sex av tio företagare i Sverige 

kommer av åldersskäl att behöva lämna över ägandet av sitt företag under de närmaste tio 

åren (Melin et al., 2004). Det innebär att 180 000 företag är i behov av att byta ägare (Linder, 

2005). Om inte dessa företag kan hitta nya ägare riskerar de att läggas ned och många 

arbetstillfällen kan gå förlorade (Melin et al., 2004; Lövgren, 2009).  

Svårigheter och misslyckanden inom förvärv har studerats under en lång tid (Kitching, 1967; 

Porter, 1987; Selden & Colvin, 2003; Chatterjee, 2009). Majoriteten av forskning inom 

området har utförts på stora amerikanska företag (Haleblian et al., 2009). Trots det stora 

intresset saknas kunskap om utfall hos fusioner och förvärv (Meglio & Risberg, 2010). Efter 

mer än 30 år av forskning visar empiriska data endast en liten förbättring av antalet lyckade 

affärer (Cartwright & Schoenberg, 2006). Flera tidigare studier har även fokuserat på 

ägarskiften i familjeföretag där ägandet skiftas inom familjen från en generation till en annan 

(cf. Handler, 1990; Morris et al., 1997; Birley et al., 1999; Bjuggren & Sund, 2001; Dyck et al., 

2002). Endast en liten del av forskningen har fokuserat på möjligheten för andra typer av 

alternativ till ägarskiften (Wasserman, 2003; Scholes et al., 2007, 2008).  

Det finns olika typer av förvärv (Kristensen, 1999). En variant av förvärv är ledningsinköp (eng. 

management buyin, MBI) vilket innebär att en extern ledning, ofta i samarbete med 

investerare, köper företaget (Scholes et al., 2007). En MBI ger möjlighet att tillföra värden till 

företag med dålig lönsamhet, men där det finns en tillväxtpotential. Tidigare forskning visar 

att investerare många gånger underskattar risken i den här typen av transaktion. Graden av 

misslyckande är högre för en MBI än för förvärv där anställda köper företaget2. (Wright & 

Robbie, 1996) Orsakerna till detta bör studeras ytterligare menar Scholes et al., (2008). 

Svårigheterna i att matcha entreprenören med målföretaget och identifiera problemråden har 

även gjort investerare mer försiktiga till MBI. (Wright & Robbie, 1996) Ett annat skäl till 

misslyckande är att den nya ledningen saknar kunskap om företaget (Meuleman et al., 2009). 

Skillnader i information mellan köpare och säljare kan beskrivas som informationsasymmetri 

mellan parterna (Waterman & Meier, 1998).  

                                                      
1  I denna rapport definieras gruppen småföretag som företag med 0-49 anställda. Detta är en 

sammanslagning av gruppen mikroföretag (mindre än 9 anställda) och småföretag (mindre än 49 

anställda) (The Commission of the European Communities, 2003). 

2 Denna typ av transaktion benämns Managment buyout (MBO) (Wright & Robbie, 1996). 
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Enligt uppgifter från Statistiska Centralbyrån (SCB) arbetar 30 procent av antalet anställda i 

Sverige i småföretag3 . Nio av tio företagsledare i småföretag i Sverige äger sina företag 

ensamma eller tillsammans med familjemedlemmar eller affärskompanjoner. Småföretag är 

alltså till mycket stor del ägarledda. (Melin et al., 2004) Trots att familjeföretag är en ofta 

förekommande term som används i forskningen om småföretag saknas fortfarande en 

enhetlig definition av vad ett familjeföretag är (Vought et al., 2008). En definition som 

används av Scholes et al. (2008) och som vi fortsättningsvis kommer att använda i denna 

studie definierar ett företag som ett familjeföretag då något av dessa kriterier är uppfyllt:  

 mer än 50 procent av aktier med rösträtt innehas av en familj 

 ett företag upplevs som ett familjeföretag  

I denna rapport studeras ägarledda småföretag som uppfyller definitionen av ett 

familjeföretag. Attitydskillnader hos ägarna i familjeföretag påverkar, enligt Birley et al. 

(1999), vem som företaget i framtiden kommer att skiftas till. De skiljer mellan tre grupper; 

skifte inom familjen, skifte till en extern aktör och en grupp som anser att båda alternativen 

är möjliga. En rapport från NUTEK 4  (2004) undersökte vilket framtida alternativ till 

ägarskifte som var mest sannolikt hos svenska småföretag. Att ett investmentbolag, annan 

privatperson eller nuvarande anställda skulle ta över ägandet bedömdes av 16-17 procent 

vara mest sannolikt. Elva procent av företagen i studien ansåg att det var mycket troligt att 

det inte skulle bli något ägarskifte, utan att företaget skulle komma att läggas ned. Rapporten 

ansåg att mer utrymme bör ges för utbildning i företagsförvärv (NUTEK, 2004).  

Företagsförvärv kan beskrivas som en process (Sudarsanam, 1995; Sevenius, 2003; Meckl, 

2004). Meckl (2004) presenterar en modell som består av tre faser, se Figur 1. Faserna är 

förberedelse-, transaktions- och integrationsfasen. Han menar att det är möjligt att förenkla 

modellen för att användas vid små förvärv. Även praktisk erfarenhet från stora förvärv anser 

vi kan vara användbart vid mindre förvärv. Därför är det intressant att fånga upp den 

kunskap som finns hos köpare, säljare och rådgivare vid större förvärv för att öka kunskapen 

om MBI.  

Figur 1 Förvärvsprocessen (Översatt och modifierad från Meckl (2004, s. 457)) 

I denna studie kommer vi enbart att studera transaktionsfasen. I transaktionsfasen träffas 

köpare och säljare för första gången, vilket vi tycker gör denna del mest intressant att studera. 

Där sker arbetet med prisförhandling, värdering, due diligence5, integrationsplanering och 

avslut. Förberedelsefasen undersöks inte då den inte är aktuell i alla företagsförvärv. Ett 

exempel är en köpare som direkt erbjuds att köpa ett specifikt objekt. Utfallet av arbetet i 

transaktionsfasen avgör om den tredje fasen blir aktuell. Kan köpare och säljare inte enas om 

                                                      
3 För en tydligare redogörelse för dessa siffror, se Bilaga 1.  
4 Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) skulle stärka näringslivet i hela Sverige genom att bidra 
till fler nya företag, fler växande företag och fler starka regioner. Idag har Tillväxtverket övertagit 
NUTEK:s verksamhet. 
5 Företagsbesiktning, en noggrann granskning av bl.a. ett företags finansiella och marknadsmässiga 

aspekter inför t.ex. ett beslut om företagsförvärv (Nationalencyklopedin, www.ne.se). 

Förberedelse Transaktion Integration
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ett pris blir det ingen affär. För att begränsa studiens omfattning väljer vi att inte studera 

integrationsfasen. 

Enligt Vought et al., (2008) behövs fler studier som behandlar försäljning av ägarledda 

småföretag, Goossens et al. (2008) efterlyser fler studier som behandlar MBI. Tidigare 

studier (Scholes et al., 2007, 2008) har baserat sin forskning på data inhämtade från den nya 

ledningen i företaget efter genomförd MBI. Vi anser att information från andra aktörer som 

medverkat vid förvärvet även bör analyseras för att kunna dra ytterligare slutsatser. Vidare 

krävs fler kvalitativa studier som djupare analyserar frågor om hur och varför de ovan 

presenterade delarna påverkar utfallet av en MBI (Scholes et al., 2008).  

Majoriteten av tidigare studier har fokuserat sin analys på information från genomförda MBI, 

exempelvis utifrån databasen hos Center for Management Buyout Research (CMBOR)6 . 

Information från avbrutna förvärv kan ytterligare öka kunskapen om hur olika moment 

påverkar förloppet i transaktionsfasen. Vi anser att genomförandet av en MBI i ägarledda 

småföretag behöver studeras utifrån ett köparperspektiv som ett komplement till de studier 

som fokuserat på generationsskifte inom familjen.   

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att ur en köpares perspektiv förklara varför problem avseende 

prisförhandling, informationsasymmetri och kunskapsöverföring mellan köpare och säljare, 

kan uppstå under transaktionsfasen vid förvärv av ägarledda småföretag genom MBI 

(management buyin).  

1.3 Disposition 

Denna rapport är uppdelad i åtta kapitel. I kapitel 1 beskrivs bakgrunden och varför studien 

genomförs. Tidigare forskning på området diskuteras och kopplas till den aktuella situationen 

i svenska ägarledda småföretag. Begränsningar i tidigare forskning behandlas. Studiens syfte 

presenteras slutligen. 

I kapitel 2 introduceras läsaren för viktiga teoretiska utgångspunkter. Kapitlet inleds med en 

genomgång av olika forskningsinriktningar inom förvärvslitteraturen. Därefter beskrivs 

förvärvsprocessen och dess olika faser. Efterföljande delar utgår ifrån ett ramverk som 

beskriver transaktionsfasen vid MBI av ägarledda småföretag. Slutligen syntetiseras teorin. 

Kapitel 3 presenterar studiens analysmodell och forskningsfrågor som bygger på de 

teoretiska utgångspunkterna i föregående kapitel. Här kopplas studiens forskningsfrågor ihop 

med analysmodellen.  

Kapitel 4 är rapportens metodkapitel. Detta kapitel inleds med ett resonemang om vår 

förförståelse. Därefter beskrivs metod för datainsamling. Nästa del är motivering av metod 

som efterföljs av hur vi har valt fall och experter. Därefter beskrivs metod för analys. 

Konsekvenser av de val som vi gjort beträffande metod, datainsamling och analys diskuteras 

under respektive avsnitt. 

                                                      

6  The Center for Management Buy-out and Private Equity Research (1986) har inriktat sig på 

forskning om buyouts och riskkapital. Forskningscentret finns hos Nottingham University Business 

School och har utvecklat en databas som innehåller över 30 000 företag som har genomfört buyouts 

och buyins i Storbritannien och Europa ( www.nottingham.ac.uk/business/cmbor/). 
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Kapitel 5 och kapitel 6 är rapportens två empirikapitel. I det första empirikapitlet beskrivs 

expertintervjuerna. Intervjuer har skett med grundaren i Investeringsbolaget AB, grundare 

och partner i Riskkapital AB, grundare och partner i Rådgivning Stora Företag AB och 

grundare Företagsförmedling AB. I nästa kapitel beskrivs de tre fallstudierna Klädbutiken, 

Maskinuthyrning och Grossisten. Varje avsnitt är uppbyggt med en bakgrund som beskriver 

de involverade personerna. Därefter följer förvärvsprocessen, informationsbalans, 

prisförhandling, förtroende och relationer, tillfredsställelse med affären och 

kunskapsöverföring. 

I Kapitel 7 analyseras insamlade data. Först sker en analys av expertintervjuerna och sedan 

en analys av fallstudier. Därefter följer en jämförande analys av fallstudier och experter. 

Studiens slutsatser presenteras i kapitel 8. Här besvaras studiens syfte och forskningsfrågor. 

Slutligen diskuteras en förändring av ramverk och framtida forskning.  
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2 Teoretisk referensram 

I detta kapitel introduceras läsaren för viktiga teoretiska utgångspunkter. Kapitlet inleds med en genomgång 

av olika forskningsinriktningar inom förvärvslitteraturen. Därefter beskrivs förvärvsprocessen och dess olika 

faser. Efterföljande delar utgår ifrån ett ramverk som beskriver transaktionsfasen vid MBI av ägarledda 

småföretag. Slutligen syntetiseras teorin. 

2.1 Forskningsinriktningar inom förvärv 

Forskning om fusioner och förvärv har bedrivits i fyra olika inriktningar; finans-, strategi-, 

organisations- och processinriktningen (Kristensen, 1999; Cartwright & Schoenberg, 2006). 

Varje del har ett eget teoretiskt ursprung, sina egna mål och centrala hypoteser (Birkinshaw 

et al., 2000).   

I finansinriktningen är den fundamentala frågeställningen om fusioner och förvärv är 

värdeskapande, och i så fall för vem (Kristensen, 1999). Inriktningen hanterar företaget som 

en samling resurser och värde skapas när ett förvärv antingen ökar inkomsterna ifrån dessa 

resurser eller minskar variansen i inkomstströmmarna. Inriktningen beskriver däremot inte 

hur dessa inkomstkällor skall skapas. (Haspeslagh & Jemison, 1991) 

Inom den strategiska inriktningen är huvudtemat att identifiera strategiska och processuella 

faktorer som förklarar skillnader i prestationsförmåga mellan olika förvärv (Birkinshaw et al., 

2000). Ett centralt begrepp är strategic fit, det vill säga relationen mellan verksamheterna i det 

förvärvade företaget och köparföretaget (Nilsson, 2002; Cartwright & Schoenberg, 2006). 

Flera faktorer påverkar graden av strategic fit, bland annat företagens relativa storlek, 

marknadsandel, lönsamhet och köparens unika egenskaper och resurser (Kristensen, 1999). 

Organisationsinriktningen har fokuserat på förvärvens påverkan på individen och 

organisationen (Kristensen, 1999; Cartwright & Schoenberg, 2006). Det handlar ofta om den 

kulturella dynamiken, och reaktionen hos anställda. Litteraturen har ett skiftande ursprung 

ifrån psykologi, organisationsbeteende och human resource management. (Cartwright & 

Schoenberg, 2006) 

I processinriktningen är det centrala temat hur själva förvärvsprocessen, och valet av 

integrationsstrategi påverkar resultatet av företagsförvärvet (Jemison & Sitkin, 1986; 

Haspeslagh & Jemison, 1991). Utfallet av företagsförvärvet måste sättas i relation till hur 

mycket en köpare har betalat för företaget för att kunna bedöma om företagsförvärvet var 

värt att genomföras (Kristensen, 1999). Forskare poängterar att felaktigheter i beslutsfattande, 

förhandling och integration kan leda till att förvärvet får ett sämre utfall (Cartwright & 

Schoenberg, 2006).  

Detta är en kortfattad beskrivning av de fyra forskningsinriktningar som finns inom 

förvärvslitteraturen. Den här rapporten har sin utgångspunkt i processinriktningen I 

föregående kapitel presenterades förvärvsprocessen och här följer en mer ingående 

beskrivning av denna.  

2.2 Förvärvsprocessen 

Förvärvsprocessen beskrivs ofta som ett flödesschema med olika faser och moment i 

kronologisk ordning. I praktiken ser det ofta ut på andra sätt med moment som utförs 
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parallellt, upprepas eller saknas. (Sevenius, 2003) Meckl (2004) delar upp processen för 

företagsförvärv i tre delar; förberedelse-, transaktions- och integreringsfas, se Figur 2. Flera 

författare delar upp processen för företagsförvärv på ett liknande sätt, exempelvis 

Sudarsanam (1995) eller Sevenius (2003).  

I förberedelsefasen ingår att bestämma sin förvärvsstrategi, undersöka möjliga kandidater, 

skapa en ledarskapsstruktur och genomföra en grov utvärdering (Meckl, 2004). Enligt både 

Sevenius (2003) och Sudarsanam (1995) är den förberedelsefasen ägnad åt motiven till ett 

företagsköp. Efter att analyserat de möjliga konsekvenserna med ett förvärv av ett specifikt 

objekt och tagit ställning till om förvärvet är i linje med företagets strategiska mål, tas beslut 

om att gå vidare till transaktionsfasen (Meckl, 2004).  

Transaktionsfasen omfattar det formella köpet av företaget och har till stor del att göra med 

informationsöverföring från säljaren till köparen (Sevenius, 2003). Här ingår due diligence, 

inledande integrationsplanering, detaljerad utvärdering, interna beslut, samt förhandling och 

avslut. Vid komplexa due diligence måste även olika externa experter på specifika områden 

involveras. (Meckl, 2004)    

I den avslutande delen, integrationsfasen, samordnas köparföretagets och målföretagets 

organisationer (Sevenius, 2003). Momenten består av att skapa en avslutande 

integrationsplan, integrera organisationerna, förändring av företagskultur och uppföljning 

(Meckl, 2004). Eftersom denna studie fokuserar på transaktionsfasen följer nu en närmare 

redogörelse om den delen.  

2.3 Transaktionsfasen vid MBI 

Howorth et al. (2004) presenterar ett ramverk för vad som påverkar transaktionsfasen under 

ett ägarskifte, se Figur 3. Vilket förhållande som finns mellan de olika beståndsdelarna i 

ramverket och vilka delar som påverkar andra delar illustreras i figuren av enkelriktade eller 

dubbelriktade pilar. En del som påverkar en annan del illustreras av en enkelpil. Två delar 

som båda påverkar varandra illustreras av en dubbelpil. 

Ägarförhållandet, ledningens sammansättning och det sätt som verksamheten styrs före 

transaktionsfasen påverkar hur köpare och säljare agerar. Detta inverkar på hur information 

fördelas mellan parterna, och hur förtroende och relationer skapas mellan köpare och säljare. 

Informationsbalansen påverkas även av relationen som finns mellan parterna och deras 

förtroende för varandra. På samma sätt beror förtroende och relationer av 

informationsbalans. (Howorth et al., 2004) 

Figur 2 Förvärvsprocessen (Modifierad från Meckl, 2004, s. 457) 

• Basic Strategy

• Screening of 
candidates

• Leadership 
structure

• Rough Evaluation
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• Due diligence

• Pre-closing-
integration-plan
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• Internal decisions

• Negotiations, 
closing

Transaction

• Post-closing-
integration-plan

• Organizational/leg
al integration

• Human resource 
integration

• Cultural change

• Controlling

Integration
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Figur 3 Ramverk för transaktionsfasen (Howorth et al., 2004, s. 530) 

Både informationsbalans och förtroende och relationer påverkar vilket förhandlingsbeteende 

som parterna använder sig av under transaktionsfasen. Denna påverkan är ömsesidig, och 

därmed påverkar parternas förhandlingsbeteende både informationsbalans och förtroende 

och relationer. Förhandlingsbeteendet påverkar även affärsuppgörelsen som i sin tur 

påverkar både parternas tillfredsställelse med affären, samt säljarens kontinuerliga involvering 

i företaget och kunskapsöverföring. Om säljaren fortsätter att vara involverad i företaget 

efter förvärvet beror på parternas tillfredställelse med affären, bland annat beroende på om 

säljaren och köparen upplevde affären som rättvis. Säljarens möjlighet till fortsatt involvering 

och kunskapsöverföringen påverkas i sin tur av parternas tillfredställelse med affären, här 

finns alltså en ömsesidig påverkan.  

Det ramverk som Howorth et al. (2004) presenterar ligger till grund för och anger hur 

referensramen är uppbyggd. För att ge en mer detaljerad bild av transaktionsfasen vid MBI 

av ägarledda småföretag kommer de sju ovan presenterade delarna härefter att beskrivas.  

2.4 Ägande, ledning och verksamhetens styrning 

Det finns flera utmärkande drag för ägarledda småföretag. Hofer et al. (1984) och Rubenson 

och Gupta (1992) beskriver fyra karakteristiska drag för entreprenörielt styrda företag; en 

hög grad av centraliserat beslutsfattande (Morris et al., 1997; DeTienne, 2010), en alltför hög 

grad av beroende av en eller två nyckelindivider för överlevnad och tillväxt, otillräckliga 

ledaregenskaper och träning (Boeker & Karichalil, 2002), och en faderskapsliknande 

atmosfär. Dessa kännetecken kan utvecklas till barriärer för entreprenören och vara ett 

hinder för den fysiska och mentala förmågan hos denne (Hofer & Charan, 1984), men även 

utgöra ett hinder för organisationen (Rubenson & Gupta, 1992). Ett annat utmärkande drag 

för mindre företag är att systemen för styrning av företagets verksamhet ofta är mindre 

formaliserade (Morris et al., 1997; Uhlaner et al., 2007).  

Centraliseringen innebär att de flesta besluten tas av en eller två individer i företaget där 

entreprenören är en av dessa. Dessutom är entreprenören ofta mycket involverad i det 

dagliga arbetet i företaget. Även om detta leder till att företaget kan agera snabbt då 

förändringar sker i företagets omgivning, så begränsar det utvecklingen av verksamheten på 

två sätt. Dels minskar det möjligheten för andra anställda att ta egna beslut, vilket ofta leder 

till att företaget blir för beroende av några få individer. Dels minskar det tiden som de 

ledande individerna i företaget kan lägga på företagets strategiska beslutsfattande. (Hofer & 

Charan, 1984) 

Misslyckandet med att utveckla de anställda tillsammans med entreprenörens personliga 

begränsningar kan bli hämmande för organisationen. Entreprenören anser ofta att han eller 

hon inte har råd att anställa högavlönad personal, vilket kan skapa ett kunskapsgap, som på 
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sikt påverkar företagets prestationer. Den faderskapsliknande atmosfären uppstår på grund 

av att företagen är små och ofta har personal som varit anställda under en lång tid. 

Entreprenören uppmanar de anställda att fråga om råd i privata angelägenheter, vilket leder 

till en ökad sammanhållning, men det kan även ge kontraproduktiva effekter för företaget. 

(Hofer & Charan, 1984) 

Ett ägarskifte är betydelsefullt för företagets grundare. Det är inte bara en ekonomisk 

transaktion, utan har även djupgående psykologiska innebörder. Grundaren har identifierat 

en möjlighet, offrat sin egen tid, pengar, och energi samt gjort åtaganden för att kunna starta 

företaget. (DeTienne, 2010) Även Cardon et al. (2005) anknyter till den faderskapsliknande 

atmosfären då grundaren ofta ser företaget som sitt eget barn, vilket gör ägarskiftet till något 

mycket mer än bara ett överlåtande av tillgångar.  

Därmed är det möjligt att se ägandet, inte bara som ett innehav av andelar i företaget, utan 

även som en form av psykologiskt ägande (Pierce et al., 2001). Psykologiskt ägande innebär att 

individen upplever sitt ägande av ett objekt som en förlängning av sig själv eller sin identitet 

(Pierce et al., 2001). Det leder till att det blir mycket svårare att släppa greppet om företaget. 

Grundarens psykologiska tillhörighet till företaget ökar i och med att företaget växer. 

(DeTienne, 2010)  

Pierce et al. (2001) identifierar tre faktorer som påverkar graden av psykologiskt ägande: 

1. Kontroll över organisationen 

2. Djup kunskap om organisationen  

3. Egen investering i form av energi, tid, kraft och uppmärksamhet 

Ökad kontroll över ett objekt leder till känslor av ägande för objektet. I de flesta företag där 

grundaren fortfarande är kvar i en ledande roll är det svårt att hitta en person som har mer 

kunskap om företaget (Wasserman, 2003). Om säljaren har mer information om företaget än 

köparen, kan dennes minskade involvering efter förvärvet påverka företagets 

prestationsförmåga negativt, exempelvis när det gäller att behålla kunder och personal 

(Howorh et al., 2004). 

Ju mer information en individ har om ett objekt och ju högre kvalitet på den informationen, 

desto större kommer känslan av ägande att vara (Pierce et al., 2001). En individ som har 

investerat en stor del av sig själv i en organisation kommer även att känna en högre grad av 

ägande mot den organisationen (DeTienne, 2010). Att säljaren är företagets grundare 

behöver inte nödvändigtvis betyda att ägarskiftet är svårare, eftersom sannolikheten är större 

för att informationen blir rättvist fördelad (Scholes et al., 2007). 

2.5 Informationsbalans 

Vid MBI är informationsasymmetri avseende företagets situation ofta ett problem för 

köparen (Robbie & Wright, 1995). Köparen saknar detaljerad kunskap och kan vara 

ovetande om allvarliga problem inom företaget (Robbie et al., 1992). Säljaren ställs ofta inför 

ett moraliskt dilemma, då han eller hon kan erhålla en betydande belöning genom att 

överdriva positiva egenskaper. Detta speciellt i de fall då en verifiering av informationen är 

kostsam eller omöjlig att genomföra för köparen. (Leland & Pyle, 1977) Detta tvingar ofta 

köparen att basera sitt beslut på ofullständig information (Robbie & Wright, 1995).  
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Trots ofullständig information kan säljarens handlingar tillkännage riktigheten i den 

information som ändå delas, exempelvis genom att han i framtiden investerar i företaget. 

Denna handling fungerar som en signal vilken kan vara av stort värde för köparen. (Leland & 

Pyle, 1977) Även Scholes et al. (2008) anser att informationsasymmetri kan mildras om 

säljaren har kvar en ägandeandel efter affären. En säljare kan vara motvillig till att dela med 

sig av information om han eller hon i framtiden inte blir tilldelad en fortsatt involvering i 

företaget efter affären. Större informationsdelning kan däremot äga rum om ägaren räknar 

med ett långsiktigt samarbete i företaget efter genomförd MBI. (Scholes et al., 2008). 

Informationsasymmetri kan leda till svårigheter i förhandlingen, speciellt med avseende på 

värderingen av företaget (Scholes et al., 2008). Howorth et al. (2004) anger med 

utgångspunkt i informationsbalansen tre möjliga utfall; säljaren och köparen har samma 

information, säljaren har mer information än köparen, eller köparen har mer information än 

säljaren. Waterman och Meier (1998) betonar att situationer då köpare och säljare har samma 

information kan delas upp i två fall, ett då båda parterna har mycket information och ett då 

båda saknar information. De två fallen skiljer sig eftersom informationen värderas som 

värdefull i det fall då båda besitter den. 

I en ideal situation är all information om företaget tillgänglig för båda parter (Scholes et al., 

2007), vilket båda parter gynnas av (Rothschild & Stiglitz, 1976). Ett informationsövertag hos 

ägaren kan innebära ett högre pris på företaget (Howorth et al., 2004) och en ägare som 

försöker maximera priset kan då medvetet hålla inne på relevant information. Båda parter 

kräver utförlig och korrekt information om företagets tillgångar och skulder för att kunna 

enas om ett gemensamt pris. (Scholes et al., 2007) Då parterna har likvärdig tillgång till 

information är det större sannolikhet att det slutliga priset uppfattas som rättvist av både 

köpare och säljare. Om ett pris är rättvist eller inte framgår bara efter att affären är avslutad. 

(Howorth et al., 2004) 

Parternas vilja att dela med sig av information beror på deras relation och vilket förtroende 

de har för varandra. En köpare och en säljare med en god relation och ett stort förtroende 

mellan varandra leder ofta till en låg informationsasymmetri. (Howorth et al., 2004) Nedan 

beskrivs olika varianter av förtroende och dess inverkan på en relation. 

2.6 Förtroende och relationer 

Förtroende är en viktig del i relationen mellan köpare och säljare (Ganesan, 1994). I 

konceptualisering och analys av förtroende är det vanligaste antagandet att förtroende är 

någonting som utvecklas under en lång tid (Harrison et al., 1997). Powers och Reagan (2007) 

menar att förtroendet är som störst i den sista delen av relationsutvecklingen. Den definition 

av förtroende som denna rapport använder sig av är föreslagen av Lewicki och Bunker (1996) 

som säger att förtroende är: 

”ett tillstånd av övertygande positiva förväntningar om en annan persons motiv med 

hänsyn till en själv i en situation som medför ett risktagande”  (Lewicki & Bunker, 

1996, s. 117) 

Lewicki och Bunker (1996) föreslår en trestegsmodell för parter som inleder en ny relation; 

beräknande förtroende, kunskapsbaserat förtroende och identifikationsbaserat förtroende. Det beräknande 

förtroendet existerar mellan individer i början av relationen och är baserat på en jämförelse 

mellan värdet av att skapa och underhålla relationen i motsats till kostnaderna för det samma 

eller kostnaderna för att avsluta relationen. Det kunskapsbaserade förtroendet existerar 
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mellan parter som har haft en relation under en så pass lång tid att de känner varandra bra 

och därigenom kan förutse hur de andra kommer att agera. Identifikationsbaserat förtroende 

existerar mellan parterna när de förstår och uppskattar varandra i så hög grad att de kan 

representera varandra. (Lewicki & Bunker, 1996) En förändring i relationen sker ofta genom 

en specifik händelse, exempelvis överföring av ägandet eller en organisationsförändring, 

vilket signalerar att relationen har förändrats (Sheppard & Sherman, 1998). 

Ytterligare en variant av förtroende har utvecklats av Meyerson et al. (1996), hastigt förtroende 

(eng. swift trust). Det beskriver förtroendet som uppstår i temporära system7 vilka kännetecknas 

av att det har en begränsad livslängd, organiseras runt ett gemensamt och relativt klart mål 

eller syfte, samt att framgången bygger på en nära och sammankopplad aktivitet. 

Medlemmarna i det temporära systemet saknar eller har en begränsad tidigare relation. Ofta 

finns det därmed inte tid för förtroendebyggande aktiviteter som utvecklas och bevaras i mer 

traditionella och varaktiga organisationer. Förtroendet i temporära system relaterar till en 

människas sårbarhet, osäkerhet, risk och förväntningar. (Meyerson et al., 1996) Harrison et al. 

(1997) anser att en grupp av personer som är involverade i ett investeringsbeslut ofta lyder 

under det temporära systemets förutsättningar.  

Om medlemskapet i ett temporärt system är en engångsföreteelse med små utsikter till 

framtida interaktion, och om det finns en begränsad möjlighet att information om projektets 

resultat förs vidare ut ur systemet, står endast en liten del av ryktet på spel. Sårbarheten är låg 

vilket leder till ett litet behov av förtroende. När medlemmar i systemet väljs utifrån en 

mindre grupp och information inifrån systemet lättare tar sig ut, ökar risken för att 

medlemmarnas rykte står på spel (Meyerson et al., 1996). 

En annan aspekt av hastigt förtroende är klara roller. Om människor i systemet agerar med 

varandra mer utifrån sina roller än som individer så kommer förväntningarna att bli mer 

stabila, mindre godtyckliga, mer standardiserade och definierade i termer av uppgifter och 

specialiteter. Det temporära systemets kontext definierar medlemmarnas sårbarhet och 

förväntningar om motpartens illvilja, vilket sedan bestämmer förtroendet. Personer i ett 

temporärt system som ställs inför en hög osäkerhet om motpartens trovärdighet kommer att 

luta åt antingen fullt förtroende eller inget förtroende alls. Det beror på att övervakningen av 

trovärdigheten kräver värdefull kapacitet till informationsbearbetning. (Meyerson et al., 1996) 

Även Olekalns och Smith (2007) resonerar utifrån osäkerheten om motpartens trovärdighet. 

Deras fair trade modell innebär att om motparten upplever att risken för att bli utnyttjad är 

liten så minskar deras behov av att skydda sig själv genom att hålla inne eller förvanska 

information. Det omvända sambandet innebär att en person som upplever att risken för att 

bli utnyttjad är stor så ökar deras behov att skydda sig själv genom att hålla inne eller 

förvanska information. En person som anses som trovärdig minskar sin egen risk att bli 

bedragen av andra (Olekalns & Smith, 2009).  

Köpare och säljares trovärdighet för varandra avgör alltså vilket förhandlingsbeteende de 

uppvisar. Hur de olika förhandlingsbeteenden kan delas upp och vad som skiljer dem åt 

beskrivs mer ingående härefter.  

                                                      
7 En grupp personer med olika typer och nivåer av kompetens som arbetar tillsammans med en 

komplex uppgift under en begränsad tid. (Goodman & Goodman, 1976, s.494 genom Meyerson et al., 

1996)    
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2.7 Förhandlingsbeteende 

Köpare och säljare ställs ofta inför en osäkerhet om motpartens mål och intentioner 

(Olekalns & Smith, 2007). Utbyte av information är hörnstenen i effektiv förhandling, en 

förhandlare som öppet visar sina preferenser kan förbättra sina förhandlingsresultat men 

öppnar samtidigt upp sig mot den andra parten (Olekalns & Smith, 2009).  

Ett konceptuellt ramverk för olika förhandlingsbeteenden presenteras av Dabholkar et al. 

(1994). I detta ramverket delas förhandlingsbeteenden upp i fyra typer; tävlingsinriktat beteende 

(eng. competitive behavior), befallande beteende (eng. command behavior), samverkande beteende 

(eng. coordinative behavior) och samarbetande beteende (eng. cooperative behavior). Dessa fyra 

typer klassificeras utifrån två dimensioner, tid och strategi för nyttomaximering. 

Tidsperspektivet anger om parterna ämnar ha en relation som är kortsiktig eller långsiktig. 

Strategi för nyttomaximering anger om parterna fokuserar på att maximera sin egen nytta 

eller om de väljer att maximera parternas gemensamma nytta. (Dabholkar et al., 1994) Enligt 

Kristensen (1999) så kan båda parterna antas vara nyttomaximerare det vill säga att båda 

parterna strävar efter att erhålla hela förhandlingsöverskottet.  

Det tävlingsinriktade beteendet blir ett resultat av fokus på individuell nytta kombinerat med 

ett kortsiktigt tidsperspektiv. En part som använder sig av denna typ av beteende försöker 

maximera sin nytta vid transaktionen och är inte intresserade av att bygga långsiktiga 

relationer med motparten. (Dabholkar et al, 1994) Om förtroendet mellan parterna är lågt, 

eller om parterna tappar förtroendet för varandra under förhandlingen blir beteendet 

tävlingsinriktat (Howorth et al., 2004).  

Ett befallande förhandlingsbeteende har också fokus på individuell vinning men skillnaden är 

att beteendet inte begränsas till det kortsiktiga perspektivet utan att samma strategi används 

tills parternas förhandlingsstyrka förändrats. (Dabholkar et al, 1994) 

Den tredje typen, det samarbetande förhandlingsbeteendet kännetecknas av att 

förhandlingsstrategin för stunden fokuserar på den gemensamma vinningen men att detta 

kan komma att ändras i framtiden om förutsättningarna förändras. (Dabholkar et al, 1994) 

Den fjärde typen, det samverkande förhandlingsbeteendet tar hänsyn till motparten genom 

användandet av tvåvägskommunikation. Parten visar förståelse för kulturella skillnader och 

en vilja till att söka alternativa lösningar. Fokus ligger här på att skapa en långsiktig relation. 

(Dabholkar et al, 1994)  

Enligt Howorth et al. (2004) så leder ett samverkande förhandlingsbeteende hos båda parter 

till en långsiktig relation mellan parterna. Detta underlättar kunskapsöverföringen och 

företagets framtida prestationsförmåga. Förtroende mellan parterna är nödvändigt för att 

skapa en långsiktig relation (Ganesan, 1994). Relationen mellan de parter som utför 

förhandlingen har inverkan på förhandlingsprocessen. Parterna som sedan tidigare inte 

känner varandra, bör därför initialt i förhandlingsprocessen, inrikta sina ansträngningar på att 

etablera ett ömsesidigt förtroende (Kristensen, 1999).  

Enligt Dabholkar et al. (1994) beror en parts valda förhandlingsbeteende på flera faktorer 

som till exempel influenser från den egna gruppen, individens egna preferenser, motpartens 

agerande samt styrkeförhållandet mellan förhandlingsparterna vilket i sig kan påverka alla de 

tre tidigare nämnda faktorerna.  
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Kristensen (1999) menar även att förhandlingsparternas motivation kan skifta från att enbart 

se till sina egna intressen till att även väga in och bedöma motpartens situation. Halevy (2008) 

betonar att förhandlingar där parterna utgörs av grupper istället för en person, kan drabbas 

av interna konflikter som leder till sämre prestation under pågående förhandling. Det är 

därför viktigt att det finns ett internt konsensus om vad förhandlingen skall utmynna i innan 

parterna inleder förhandlingen (Halevy, 2008). Köpare och säljare måste simultant utvärdera 

två riskaspekter; sannolikheten att själv bli utnyttjad av motparten och sannolikheten för att 

motparten upptäcker det egna bedrägeriet. Rädslan för att bli utnyttjad av sin motpart leder 

sannolikt till ett mer svekfullt beteende. En rädsla för vedergällning leder sannolikt till ett 

mindre svekfullt beteende. (Olekalns & Smith, 2007) 

Det förhandlingsbeteende som köpare och säljare uppvisar resulterar slutligen i en 

affärsuppgörelse med ett pris tillsammans med kontrakterade eller icke-kontrakterade 

relationer. Vad som ligger till grund för en lyckad affärsuppgörelse beskrivs nedan. 

2.8 Affärsuppgörelse, pris, kontrakterade och icke-
kontrakterade relationer 

En affärsuppgörelse är mer än bara pengar. Framgångrika köpare tar hänsyn till vad säljare 

verkligen är intresserade av (Graebner & Eisenhardt, 2004). För att nå framgång måste 

förhandlaren inse att det underskrivna kontraktet bara är början på processen för 

värdeskapande. Den verkliga utmaningen ligger inte i små vinster under vägen till ett 

underskrivet kontrakt, utan att utforma en uppgörelse som fungerar i praktiken. (Ertel, 2004) 

I förhandlingens slutfas beslutas om uppgörelsens juridiska konstruering, exempelvis om 

betalningen skall vara uppdelad i kontanter och aktier (Lovallo et al., 2007).  

Kristensen (1999) beskriver ett fenomen som kallas förankringseffekten. Det innebär att 

motbudet förankras i det initiala budet, och sedan justeras för att generera ett nytt bud. 

Dessa justeringar är ofta otillräckliga vilket medför att det initiala budet ger en riktlinje för 

den fortsatta förhandlingen, trots att nivån kan vara felaktig. Förankringseffekten kan även 

appliceras på en situation då ett pris inte justeras vid uppdagandet av ny och oväntad 

information (Lovallo et al., 2007).   

Ett rättvist pris definieras som ett pris vid vilket ett mervärde delas lika mellan köpare och 

säljare (Kristensen, 1999). Scholes et al. (2008) uppger att ett rättvist pris är mer sannolikt om 

båda parterna är engagerade i företagets framtid och mindre sannolikt om information om 

företaget inte är rättvist fördelad. Det gäller alltså för de potentiella köparna att komma 

underfund med om säljaren söker en framtida involvering i verksamheten eller en 

maximering av försäljningspriset (Scholes et al., 2007). Vidare anser Scholes et al. (2008) att 

en mer rättvis uppgörelse är möjlig om köparen kan använda kompetens från ett 

riskkapitalbolag under förhandlingen. 

Om det finns möjlighet bör en köpare ha flera alternativ som en del i en bredare reservplan. 

En köpare som kan välja mellan flera olika objekt undviker att bli känslomässigt engagerad i 

en specifik affär (Lovallo et al., 2007). Chua och Luk (2005) tar upp ett psykologiskt 

fenomen, vinnarens förbannelse (eng. winner’s curse). Det innebär att köparen driven av sin vilja 

att vinna, vinner affären, men får betala mer än vad den är värd. För att motverka den 

psykologiska effekten anser Chua och Luk (2005) att flera personer bör vara involverade vid 

budgivningen. Graebner och Eisenhardt (2004) instämmer i att detta fenomen existerar, men 
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deras forskning visar också att säljaren själv ibland mildrar effekten genom att sänka priset 

för att erhålla en, i hans eller hennes ögon, långsiktigt lämplig kandidat. 

En viktig del i förhandlingen är att bestämma ett högsta bud (Lovallo et al., 2007). För att 

detta ska vara meningsfullt måste köparen vara villig att lämna förhandlingsbordet om det 

högsta priset inte accepteras. Det är riskabelt att tro att ett problem kan lösas i efterhand. 

Många gånger är misslyckade förvärv orsakade av en otillräcklig due diligence som resulterar 

i ett för högt pris (Cullinan et al., 2004). Malhotra och Bazerman (2007) poängterar dock att 

även om köparen inser att en uppgörelse inte kan nås, kan värdefull information inhämtas 

som kan underlätta framtida förhandlingar. Förutsatt att det blir en affär påverkar parternas 

tillfredställelse det fortsatta arbetet. Nedan presenteras hur en lyckad affär kan gynna ett 

fortsatt samarbete mellan köpare och säljare. 

2.9 Tillfredsställelse med affären 

Köparens och säljarens tillfredställelse vid en MBI har enligt Howorth el al. (2004) ett 

positivt samband med låg informationsasymmetri, stort förtroende mellan parterna och goda 

relationer under transaktionsfasen. Tillfredsställelse med resultatet hos båda parter är störst 

när samverkande förhandlingsbeteende använts eller när en part använder ett befallande 

beteende och den andra parten samarbetar. Otillfredsställda parter är mest sannolikt när 

förhandlingsbeteendet under transaktionsfasen är tävlingsinriktat och förtroendet är lågt. 

(Howorth et al., 2004)  

Framgångsrika köpare förstår att flera faktorer förutom priset är viktiga för säljaren i 

affärsuppgörelsen (Graebner & Eisenhardt, 2004). Framgång i många förvärv beror på hur 

det förvärvade företagets anställda upplever affären. Deras attityd till affären kommer att 

avgöra om köparen kan behålla nyckelpersoner och hur svårt eller lätt det blir att 

implementera nya strukturer och processer. (Harding & Rouse, 2007) 

Säljarens tillfredsställelse med affären kommer att påverka om eller hur säljaren medverkar 

efter köpet, beträffande fortsatt involvering och kunskapsöverföring. En fortsatt involvering 

från säljarens sida är kopplat till om affären upplevdes som rättvis. I de bästa fallen kan ett 

nära förhållande mellan köparen och säljaren fortsätta efter avslutad affär. Säljaren kan då 

uppträda som en ambassadör och företaget kan ha kvar sin kultur och identitet. (Howorth et 

al., 2004) Varför en fortsatt involvering från säljarens sida är positivt för 

kunskapsöverföringen beskrivs nedan. 

2.10 Fortsatt involvering och kunskapsöverföring 

Köparen vid en MBI bör vara medveten om hur viktig kunskapsöverföringen från säljaren är. 

Utgången av förhandlingsprocessen och relationen med säljaren under transaktionsfasen 

påverkar kunskapsöverföringen (Howorth et al., 2004). 

Kunskap kan delas in i två olika typer av kunskap, explicit kunskap och tyst kunskap. Explicit 

kunskap är formell och systematisk, och kan därför enkelt kommuniceras. Tyst kunskap är 

däremot mycket individuell, den är svår att formalisera, och blir därför svår att kommunicera. 

Vi vet helt enkelt mer än vi kan berätta. (Nonaka, 1991, 1994) Hamel (1991) uttrycker att tyst 

kunskap är svår att erhålla och svår att överföra. Tyst kunskap har sin grund i handlingar och 

består delvis av teknisk kompetens som ofta benämns ”know-how”. Flera år av erfarenhet 

ger en fingertoppskänsla som är svår att förklara och sätta ord på. (Nonaka, 1991, 1994)  
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Ägare som arbetar operativt i företaget kan vara motvilliga till att dela med sig av sin tysta 

kunskap till utomstående. Det händer framförallt om det från början var tänkt att företaget 

skulle generationsväxlas inom familjen (Scholes et al., 2008). Tyst kunskap uppkommer i 

sociala relationer och är starkt beroende av både sammanhang och erfarenhet. Trots 

svårigheten kring att överföra tyst kunskap är det ingen omöjlighet (Hamel, 1991).  

Nonaka (1994) delar upp kunskapsöverföring i fyra delar; från tyst kunskap till tyst kunskap, 

från explicit kunskap till explicit kunskap, från tyst kunskap till explicit kunskap, och från 

explicit kunskap till tyst kunskap. Tyst kunskap kan erhållas utan språklig konversation.  

Utbytet av tyst kunskap till tyst kunskap sker genom observationer, imitationer och övning. 

För att lyckas erhålla tyst kunskap krävs därför erfarenhet. Nonaka (1994) poängterar att utan 

gemensam erfarenhet är det svårt för människor att förstå varandras tankeprocesser. 

Wasserman (2003) beskriver att efter ett ägarskifte väljer många investerare att låta grundaren 

i någon form stanna kvar i företaget:  

”Du kan ersätta en chef, men du kan inte ersätta en grundare.” (Wasserman, 2003, 

s. 168) 

Dyck et al. (2002) använder i sin modell för ledningsskifte en analogi med ett stafettlopp. De 

identifierar fyra viktiga faktorer vid ledningsskifte: sekvens (att försäkra sig om att 

efterträdaren har tillräcklig kompetens och erfarenhet för att leda organisationen till nästa 

fas), timing (att försäkra sig om att ledarskapspinnen är effektivt överlämnad från den 

befintliga ledaren till tillträdande), överlämningsteknik (att bestämma detaljerna för hur 

skiftet ska gå till) och kommunikation (att tillse en respektfull och klar kommunikation 

mellan den befintliga ledaren och den tillträdande). De påstår att i organisationer, precis som 

i ett stafettlopp, finns det en positivt samband mellan att framgångsrikt skifta ledarskapet och 

organisationens prestationer. 

2.11 Syntes av teori 

I detta kapitel har rapportens teoretiska utgångspunkter presenterats. Förvärvsprocessens tre 

olika faser har illustrerats och med den som utgångspunkt har läsaren fått en närmare 

redogörelse av transaktionsfasen utifrån det ramverk som Howorth et al. (2004) skapat. Det 

visar vilka delar som påverkar transaktionsfasen under ett ägarskifte. De sju delar som 

innefattas i ramverket är; ägarförhållande, informationsbalans, förtroende och relationer, 

förhandlingsbeteende, affärsuppgörelse, tillfredställelse med affären samt avslutningsvis 

fortsatt involvering och kunskapsöverföring. Hur en köpare och säljare agerar beror på hur 

dessa delar påverkar varandra. Ramverket ligger till grund för den analysmodell som 

utformas i nästa kapitel och vilka forskningsfrågor som denna studie behandlar. 
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3 Analysmodell 

I det här kapitlet presenteras studiens analysmodell och forskningsfrågor samt hur forskningsfrågorna är 

kopplad till analysmodellen.  

3.1 Problemanalys 

Analysmodellen bygger på det ramverk som Howorth et al. (2004) har presenterat. Det 

beskriver vad som påverkar förloppet under transaktionsfasen vid företagsförvärv genom 

MBI. Studiens forskningsfrågor och hur de relateras till modellen visas i Figur 4. 

Figur 4 Analysmodell 

Studiens syfte fokuserar således på de tre problemområdena prisförhandling, 

informationsasymmetri och kunskapsöverföring. Varje område har formulerats i en 

forskningsfråga. I nedanstående avsnitt beskrivs bakgrunden till varje fråga. 

Prisförhandlingen och den slutgiltiga överenskommelsen är som tidigare nämnts en kritisk 

del av arbetet i transaktionsfasen. Om inte köpare och säljare enas om en prisnivå fullföljs 

inte affären. Det överenskomna priset och andra avtalade eller icke-avtalade relationer 

påverkar det fortsatta arbetet i förvärvsprocessen. Parternas tillfredsställelse med affären är 

en viktig del i utfallet av ett MBI (Howorth et al., 2004). Det går trots det inte att säga varför 

det i olika enskilda fall inte går att säga varför parterna har svårt att komma överens om ett 

pris. Studiens första forskningsfråga blir därför följande:   

FF1. Varför uppstår problem avseende pris under transaktionsfasen vid förvärv av ägarledda 

småföretag genom MBI? 

Den som säljer företaget har mer information än den utomstående vilket enligt Robbie och 

Wright (1995) är det ett av de största problemområdena vid en MBI. Trots en grundligt 

genomförd due diligence kan fortfarande information medvetet eller omedvetet hållas dold 

för köparen. Dold information kan minska förtroendet mellan parterna och äventyra hela 

affären. Studiens andra forskningsfråga är: 

FF2. Varför uppstår problem avseende informationsasymmetri mellan köpare och säljare under 

transaktionsfasen vid förvärv av ägarledda småföretag genom MBI? 

Kunskapsöverföring från säljare till köpare är betydelsefullt för företagets framtid efter 

avslutad affär (Howorth et al., 2004). Behovet av kunskapsöverföring kan variera beroende 

på verksamhetens art och företagets organisation samt köparens tidigare erfarenheter och 

kompetens. Vilken kunskap som ska överföras är inte självklart, då den speciellt i ägarledda 
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småföretag inte är formellt dokumenterad. Den finns till stor del i huvudet hos den 

frånträdande parten. Säljarens motivation till att medverka i kunskapsöverföringen behöver 

därför säkerställas. Studiens tredje forskningsfråga är därför: 

FF3. Varför uppstår problem avseende kunskapsöverföring och framtida involvering vid förvärv av 

ägarledda småföretag genom MBI? 

Forskningsfråga 1 behandlar hur köpare och säljare kommer överens om ett pris och är 

kopplad till alla delarna i modellen. Forskningsfråga 2 behandlar informationsasymmetri 

mellan köpare och säljare och är kopplad till informationsbalans, förtroende och relationer, 

förhandlingsbeteende och affärsuppgörelse (pris, kontrakterade och icke-kontrakterade 

relationer). Forskningsfråga 3 behandlar kunskapsöverföringen och är kopplad till 

affärsuppgörelse (pris, kontrakterade och icke-kontrakterade relationer), tillfredsställelse med 

affären och fortsatt involvering och kunskapsöverföring. 
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4 Metod och datainsamling 

I detta kapitel beskrivs studiens metod. Kapitlet inleds med ett resonemang om vår förförståelse. Därefter 

beskrivs metod för datainsamling. Nästa del är motivering av metod som efterföljs av hur vi har valt fall och 

experter. Därefter beskrivs metod för analys. Konsekvenser av de val som vi gjort beträffande metod, 

datainsamling och analys diskuteras under respektive avsnitt.  

4.1 Vår förförståelse och relation till ämnet 

Forskarens förförståelse och paradigm, det vill säga grundläggande erfarenheter, kunskaper, 

värderingar styr forskningen (Gustavsson (red.), 2003). Det är viktigt att vara medveten om 

att detta kan påverka studier och dess resultat. Oavsett om det rör sig om statistik, intervjuer, 

texter eller bilder är allt ett resultat av medvetna eller omedvetna avsikter (Myrdal, 2009). 

Vår tidigare erfarenhet kan inverka på hur vi närmar oss ämnet. Vårt intresse för ämnet är ett 

resultat av att vi som köpare inte lyckades förvärva ett ägarlett småföretag. Eftersom vi agerat 

i rollen som köpare kan det innebära att vi omedvetet tar köparens parti.  

Vår medvetenhet om vår förförståelse gör det möjligt att ta hänsyn till detta under studiens 

genomförande och därmed öka objektiviteten till det studerade fenomenet. En helt 

akademisk utgångspunkt utan praktisk förförståelse kan leda till ett omedvetet 

ställningstagande hos forskaren. Vi anser att vår medvetenhet om den egna förförståelsen är 

en styrka, då den är känd för oss och vi därför kan förhålla oss till den. Läsaren bör vara 

medveten om vår förförståelse. 

4.2 Metod för datainsamling 

Studiens datainsamling består av två delar. Den baserar sig dels på en multipel fallstudie (eng. 

multiple case study), dels på expertintervjuer. För att öka trovärdigheten och ärligheten i 

respondenternas svar informerade vi i början av varje intervju att personerna skulle vara 

avidentifierade. För att bevara sekretessen har namn och företagsnamn ändrats. Intervjuerna 

var av halvstrukturerad karaktär, där den intervjuade personen fick berätta om 

företagsförvärvets olika delar. Sedan ställdes ytterligare frågor om något som inte tagits upp 

eller utsagor som behövde förtydligas ytterligare. Intervjufrågorna återfinns i Bilaga 2 

Intervjufrågor. Samma frågor användes till samtliga intervjupersoner.  

Expertintervjuerna omfattar intervjuade personer med erfarenhet inom företagsöverlåtelser. 

Fyra stycken expertintervjuer genomfördes. Vid två av dessa fyra tillfällen intervjuades två 

personer samtidigt, sex personer har svarat på frågorna. I Tabell 1 återfinns de intervjuade 

experterna och vilken roll de har vid företagsöverlåtelser. 
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Tabell 1 Intervjuade experter 

Aktör Roll vid 

företagsöverlåtelser  

Intervjupersoner  

Investeringsbolaget AB Köpare Sven Eriksson  

Riskkapital AB Köpare Anders Eskilsson  

Bertil Einarsson 

Rådgivning Stora Företag 

AB 

Rådgivare Tore Ragnarsson 

Klas Rasmusson   

Företagsförmedling AB Förmedlare Jörgen Fredriksson 

 

Den fallstudiebaserade delen omfattar tre fallstudier, där varje fall representerar förvärv av 

ett ägarlett småföretag. Vid varje förvärv har två personer intervjuats om förvärvsprocessen 

med fokus på transaktionsfasen. De personer som intervjuades har haft någon av följande 

roller i förvärvet: köpare, säljare, investerare eller rådgivare. Intervjuerna kompletterades med 

sekundär dokumentation i form av årsredovisningar för att ytterligare kunna beskriva varje 

fall. Totalt intervjuade vi sex personer under datainsamlingen runt fallstudierna. I Tabell 2 

återfinns de intervjuade personerna, deras roll i förvärvsprocessen och vilket förvärv de varit 

involverade i. Intervjupersonerna i fallbeskrivningarna har fått namn som är kopplat till deras 

roll, K för köpare, S för säljare, I för investerare och R för rådgivare. 

Tabell 2 Intervjuade personer under fallstudierna 

Fallstudie Klädbutiken AB Maskinuthyrning AB Grossisten AB 

Intervjupersoner Köparen Katarina 

Rådgivaren Rolf 

Köparen Kenneth 

Investeraren Ingvar 

Säljaren Simon 

Rådgivaren Robert 

 

Båda författarna medverkande vid alla intervjuer. Intervjuerna spelades in. Efter intervjuerna 

transkriberades alla intervjuer ordagrant. Vi har endast haft möjlighet att intervjua antingen 

köparen eller säljaren i varje fallstudie och det är viktigt att vara medveten om det under 

analys av insamlad data. Bias kan uppstå då bara ena parten i processen får komma till tals. 

Rådgivaren har en mer neutral roll i processen och därför har vi valt att lägga mer vikt vid 

rådgivarens utsaga då dessa skiljer sig från köparens eller säljarens. Det är emellertid viktigt 

att komma ihåg att rådgivaren har ett uppdrag från köpare eller säljare och därför inte heller 

kan ses som helt neutral. 

4.3 Metodval 

Innan metoden för datainsamlingen valdes genomfördes en litteraturstudie av tidigare 

forskning för att generera en lämplig analysmodell. Analysmodellen som används baseras på 

ett ramverk från Howorth et al. (2004) som illustrerar de komponenter som påverkar 

transaktionsprocessen vid en MBI. Artikeln där ramverket presenterats är citerad 19 gånger 

(Elsevier ScienceDirect, 2010) i annan forskning om ägarledda företag, där senaste 

referensen är från 2010. Det är oss veterligen den enda modell som sammanfattar alla de 

komponenter som påverkar transaktionsprocessen vid MBI för ägarledda företag.  

Analysmodellen användes tillsammans med syftet för att formulera forskningsfrågor. 

Forskningsfrågorna är varför-frågor som syftar till att förklara. Då tidigare studier av MBI i 

småföretag har varit kvantitativa (cf. Scholes et al., 2007, 2008) ansåg vi att en kvalitativ 
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datainsamling skulle vara ett bra komplement. Vi anser även att det är svårt att förklara ett 

komplext fenomen som företagsförvärv med enbart kvantitativa data.  

Enligt Yin (2003) bör metodvalet väljas beroende på; a) typen av forskningsfrågor, b) 

möjligheten för forskaren att påverka händelserna och c) om studiens fokus ligger på nutida 

eller historiska händelser. En metod baserad på fallstudier kan användas om 

forskningsfrågorna är av typen hur och varför (Yin, 2003). Eftersom studien ämnade 

undersöka redan genomförda företagsförvärv hade vi ingen möjlighet att påverka vad som 

skedde under förvärven. Eftersom händelsen är aktuell i tiden var intervjuer med involverade 

parter ett möjligt alternativ.  

Då vi ansåg att studien uppfyllde de förutsättningar som Yin (2003) anser vara gynnsamma 

för en fallstudie valde vi denna metod för arbetet. Ett annat argument för valet av den 

fallstudiebaserade forskningen är att ämnet företagsförvärv har en hög komplexitet. 

Fallstudiebaserad forskning kan vara både kvantitativ och kvalitativ. Den är oftast 

övervägande kvalitativ för att den komplexitet som studeras inte kan utryckas i precisa 

ekvationer (Gustavsson (red.), 2003).  

Resultatet av studien bygger inte på kvantitativ data och därför går det inte att göra statistiska 

mätningar. En möjlighet hade varit att komplettera fallstudierna med en kvantitativ 

enkätundersökning för att kunna göra sådana mätningar. Det gavs inte möjlighet att göra det 

inom ramen för examensarbetet. Syftet med fallstudier är inte heller att resultatet 

generaliseras statistiskt utan att det ska generaliseras analytiskt (Yin, 2003).  

Ett intressant studiealternativ är aktionsforskning, om vi hade haft möjligheten att medverka 

under en pågående transaktionsprocess och observerat händelser när de inträffat. Tyvärr 

fanns inte möjlighet till att genomföra detta inom ramen för examensarbetet. Istället valde vi 

att komplettera fallstudierna med expertintervjuer. Experterna kan med sina erfarenheter ge 

ökad förståelse för det som studeras. De har med sin erfarenhet i ämnet kunna ge ytterligare 

synpunkter på intressanta frågeställningar. Intervjuerna med experterna kompletterar teorin 

vid analys av fallstudier. 

För att öka trovärdigheten i resultaten valde vi att inkludera flera fall, vilket alltid ökar en 

fallstudies trovärdighet (Yin, 2003). Det ger en möjlighet att analysera ur flera perspektiv. 

Fallen kan analyseras var för sig och de kan jämföras med varandra. I nästa avsnitt beskrivs 

hur fallstudier och experter valdes ut. 

4.4 Val av fallstudier och experter 

Företagen som valdes till fallstudierna skulle vara ägarledda småföretag och uppfylla 

definitionen av ett familjeföretag (se Kapitel 1 för definition). Ett annat krav var att minst två 

personer skulle kunna intervjuas angående transaktionsprocessen. Det var viktigt att 

förvärvet inte nyligen genomförts, men också att affären inte låg för långt tillbaka i tiden så 

att intervjupersonerna kunde återge vad som skett på ett korrekt sätt. Företagen valdes också 

på grund av att de uppvisade skillnader med avseende på bransch, geografisk placering, 

storlek, involverade parter, säljarens inställning och typ av köpare. Fallen skulle även skilja sig 

med avseende på utfallet av förvärvet. Ett fall behandlar därför en oavslutad affär, ett fall en 

genomförd affär där båda parter var otillfredsställda med affären, och ett fall en genomförd 

affär där båda parter var tillfredsställda med affären. 
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Som tidigare nämnts baseras tidigare forskning på MBI i Europa från CMBOR, en databas 

som innehåller data om genomförda MBI i Europa. Vi anser att oavslutade förvärv och 

rådgivarens roll kan ge ett nytt tillskott som inte tidigare studier berört. 

Expertintervjuerna valdes för att personerna har olika roller i förvärvsprocessen. De arbetar 

med företag av olika storlek och på olika platser i Sverige. Experterna valdes också eftersom 

de har en lång erfarenhet av denna typ av affärer, antingen som köpare eller på uppdrag av 

köpare, eller på uppdrag av säljare.  

4.5 Metod för analys 

Analys av data gjordes efter textbearbetning. Först kategoriserades intervjupersonernas svar 

till vissa grupper och texten komprimerades. Därefter gjordes en beskrivning av fallstudier 

och expertintervjuer. För att säkerställa att inte viktig information tagits bort under 

komprimeringen jämfördes de färdiga beskrivningarna mot de ursprungliga 

transkriberingarna. Analys utfördes genom mönstermatchning (eng. pattern matching) (Yin, 

2003). Det är en lämplig teknik för en fallstudiebaserad metod. Vi kunde jämföra teori och 

insamlad data i form av fallstudier och expertintervjuer.  

Först analyserades expertintervjuer och fallstudier var för sig. Därefter genomfördes en 

jämförande analys av olika fallstudier (eng. cross-case analysis). För att kategorisera 

information ifrån intervjuerna har vi använt oss av en metod för intervjuanalys som bestod 

av en kombination av meningskoncentrering och meningstolkning. Meningskoncentrering innebär 

att de meningar som intervjupersonerna utryckt formuleras mer koncist, där den väsentliga 

innebörden av det som sagts omformuleras i några få ord. I meningstolkning tolkas texten 

utöver det direkt sagda för att utveckla strukturer och relationer som inte omedelbart 

framkommer i en text. (Kvale, 1997) 
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5 Expertintervjuer 

Detta kapitel beskriver expertintervjuerna. Intervjuer har skett med grundare av Investeringsbolaget AB, 

grundare och partner i Riskkapital AB, grundare och partner i Rådgivning Stora Företag AB och grundare 

av Företagsförmedling AB.   

5.1 Expertintervju 1: Grundare, Investeringsbolaget AB  

5.1.1 Bakgrund 

Sven Eriksson är 75 år och har tidigare varit involverad i ett antal företagsförvärv som 

delägare, styrelseordförande, styrelseledamot och rådgivare. Han driver idag tillsammans med 

ett par affärspartners Investeringsbolaget AB som ägnar sig åt investeringar i företag som 

omsätter mindre än 100 miljoner kronor. Enligt Eriksson finns det en begränsad vilja för att 

finansiera förvärv av mindre företag. 

”Det finns ett vakuum under den gränsen. Om ingen vill hjälpa de små företagen får 

man göra det själv!” (Sven Eriksson) 

Hans egna erfarenheter från början av 90-talet var att många ägarskiften ledde till att 

lönsamheten i företag sjönk. Han gav då ett konsultföretag i uppdrag att undersöka om det 

var ett generellt fenomen att företagen förlorade tillväxt i samband med ägarskiften. 

Konsultföretaget bekräftade att så var fallet. 

5.1.2 Resonemang om företagsförvärv 

Eriksson anser att många riskkapitalbolag har ett felaktigt förhållningssätt till mindre företag. 

De betalar ofta överpriser och behandlar företag som ett i mängden. Dessa överpriser leder 

ofta till att vinsten måste pressas fram och att lösningarna blir kortsiktiga för att snabbt få 

tillbaka investerade pengar. Fokus ligger på försäljningen av företaget redan innan köpet är 

genomfört. Eriksson anser att en långsiktig investering är bättre för företaget.  

Eriksson berättar att många ägare saknar akademisk utbildning och att det därför finns en 

negativ hållning till högutbildade akademiker som till exempel civilingenjörer. Ägaren oroas 

många gånger över kostnaderna med en ny VD före försäljning. Han anser att ägare är 

främmande för att låta en akademiskt utbildad person komma in och ta över. Samtidigt 

tycker många att det är svårt att hitta en person inom företaget som är lämpad att ta över 

verksamheten. 

Enligt Eriksson förbiser många aktörer inom företagsförvärv vad som långsiktigt är bra för 

företagen. Den som säljer har primärt målsättningen att få ut så mycket pengar som möjligt. 

Köparen har det motsatta, det vill säga han eller hon vill ha ett så lågt pris som möjligt. 

Rådgivaren i sin tur vill tjäna så mycket pengar som möjligt. Därför anser Eriksson att 

mindre pengar i en initial betalning är en bra lösning, eftersom ingen då tjänar pengar på att 

företaget går dåligt. 

”För att bli förmögen måste företagen gå bra långsiktigt.” (Sven Eriksson)  

Eriksson anser att mäklarvärderingen alltid är en maxvärdering eftersom de antar att allt 

utvecklas positivt. Säljaren tror däremot ofta att det är marknadspriset.  

”Frågan är vem som trollar fram de stora möjligheterna som det ofta snackas om, 

säljaren eller köparen? Det är ju köparen.” (Sven Eriksson)  
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Eriksson anser att det ofta finns en övertro hos säljaren på vilket pris som är rimligt. Han 

tror att många äldre företagare bestämmer sig för att driva företaget vidare och få ersättning 

från utdelning av vinstmedel istället för att förbereda företaget för en försäljning. Det leder 

till att de kanske får lägga ner företaget.  

5.2 Expertintervju 2: Grundare och partner, Riskkapital AB  

5.2.1 Bakgrund 

Anders Eskilsson och Bertil Einarsson, båda i 60 års åldern, driver Riskkapital AB. Företaget 

investerar i företag med en omsättning på över 200 miljoner kronor. Båda två har en lång 

erfarenhet i riskkapitalbranschen, och har genomfört fler än 50 företagstransaktioner. 

Riskkapital AB investerar i olika branscher. Företagets tanke är att branschkunskap ska 

finnas hos företagsledningen.  

”Det vi ska göra är att bidra med kunskaper om hur man värdeförädlar, lite 

kunskaper ifrån andra branscher men inte vara experter i just den där branschen.” 

(Anders Eskilsson) 

5.2.2 Resonemang om företagsförvärv 

Eskilsson beskriver att för att åstadkomma affärer så är det viktigt att bygga upp ett 

kontaktnät och att vårda sina kontakter.  

”En viktig parameter som vi har haft i alla tider, är att alla som går härifrån ska 

tycka att det var trevligt. Att killarna från Riskkapital AB de var inte så dumma. 

Så att det blir en god spiral, även om det inte blir någon affär.” (Anders Eskilsson) 

När Riskkapital AB träffar säljaren till ett företag för första gången handlar diskussionerna 

om att lära känna varandra och vilka transaktionsalternativ som finns.  

”Då sitter vi ner tillsammans och diskuterar. Anders berättar vad vi har gjort: Fråga 

killarna som vi har gjort affärer med, och fråga hur de tyckte att vi var att göra med. 

Sedan säger vi ofta att istället för att du säljer hela firman nu, så var med en stund. 

Säg att du säljer en majoritet. Dels blir det inte så dramatiskt att genomföra, dels 

kan man som säljare se det som att man tar in en delägare istället för att sälja. Det 

blir väldigt abrupt för många som bor på mindre orter. Sedan ska du se till att 

återstående del är lika mycket värd som det som såldes först. Det där vill ju vi också, 

för ofta är det bra att ha kontinuitet i firman. Ofta är det starka, oerhört dynamiska 

entreprenörer och om de bara försvinner från firman så kan det rasa samman. Därför 

är det i allas intressen att de är kvar en stund. Det är väl det att försöka få de att tro 

att vi är minst lika bra som några andra på att driva det här företaget vidare.” 

(Bertil Einarsson)  

Eskilsson poängterar att deras uppträdande är avgörande i mötet med säljaren. 

”Det är vid första mötet viktigt att de [säljaren] känner att de där [Riskkapital AB] 

verkar vara några jäkla hävertar och dom ska kunna tillföra en del. Inga 

uppnosigheter eller vet bäst, utan lite ödmjukt och lite försiktigt visa vad vi har gjort, 

genom referenser och försöka övertyga om att det här kan blir bra. Inte minst med 

entreprenörer som är väldigt noggranna med att inte bara välja högsta pris, utan även 

att det ska funka bra framåt.” (Anders Eskilsson)  



 

33 

 

För att möjliggöra ett samarbete med säljaren är det viktigt att uppskatta säljarens bedrifter 

säger Eskilsson.   

”Man ska ha en väldig respekt för de här entreprenörerna, trots att de inte är särskilt 

välutbildade så har de ju ändå gjort någonting. Kommer man då och tycker att man 

är jätteduktig och säger att så här och så här ska det gå till då åker man ut. /… 

/Det här är ju deras liv, det gäller ju att vara jätteintresserad.” (Anders Eskilsson) 

Innan Riskkapital AB gör en due diligence och involverar jurister, konsulter och revisorer i 

processen använder de sitt personliga nätverk för att undersöka vilken sorts person säljaren 

är. 

”Alltid vet vi någon som känner till en viss bransch. Det är väl så där ”Jag kan inte 

så mycket om det där men ring den där” och så får vi lite snabbt input från sidan om 

så att man åtminstone får veta vad den här personen som vi ska göra affärer med är 

för person. Det är oerhört viktigt.” (Anders Eskilsson) 

Den undersökningen kan resultera i att de avbryter processen. 

”Vi vill inte gå vidare i den här affären om vi får starka signaler som vi litar på 

sedan en lång tid tillbaka att ”nä, den där snubben ska du inte ha att göra med”, det 

är en väldigt viktig del av informationen.” (Anders Eskilsson) 

För att enas med säljaren om ett rättvist pris utgår Riskkapital AB från vilken avkastning de 

vill ha på sin investering.  

”… i princip utgår vi från vad vi vill ha för avkastning, vi börjar egentligen där kan 

man säga. Hur mycket vill vi ha? Kanske en 2,5-3 gånger pengarna. Så tittar man 

på vad det kan bli och gör olika scenarion. Först börjar man med management case, 

det finns i försäljningsmaterialet från säljarna. Det är ofta en så kallad ”hockey 

stick”, det har gått så här hittills men nu ska det gå så där. Då börjar man med att 

försöka förstå varför det ska gå så där bra imorgon när det inte har gått så hittills. 

Vad händer om vi räknar med hur det har gått de tre senaste åren, hur mycket 

avkastning blir det då? Ja, då blir det inte så mycket avkastning. Det gäller att förstå 

den dynamiken.” (Bertil Einarsson) 

Ofta skiljer sig köparens och säljarens åsikter om hur värdet av företagets framtida 

möjligheter, speciellt synergier, skall fördelas. 

”Man sitter där runt bordet och försöker förhandla. Han berättar om hur det kan gå, 

du försöker prata om lite risker. Han kan prata om synergier, men då säger du 

att ”det vet man inte så mycket om, och dessutom är det vi som fixar de så varför ska 

du ha så mycket?” Det kanske inte är rimligt.” (Anders Eskilsson) 

Oftast är det enligt Einarsson lättare att hitta en rimlig prisnivå om säljaren finns kvar som 

delägare efter affären.  

”Ett sätt att få ner den här första prisförhandlingen det är att få de att vara med på 

resan framåt så att säga. Du behöver inte maxa priset på den första delen av 

aktierna du säljer utan vi ska tillsammans se till att nästa gång du säljer, då jävlar!” 

(Bertil Einarsson) 

Ett fortsatt engagemang är ofta ett krav för att affären skall genomföras. 
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"Jag tror inte att vi skulle köpa, det skulle vara någonting alldeles speciellt, köpa 

100 procent, och lämnas i sticket utan den här killen som har gjort det.” (Bertil 

Einarsson) 

Om flera kandiderar till köpet har säljaren ett övertag i förhandlingen enligt Eskilsson. 

Rollerna blir ombytta när säljaren till slut väljer en köpare för att fortsätta processen. 

”Så länge säljaren har flera [spekulanter] med så är det han som spelar med stark 

hand, då måste du komma med. När han har valt då går serven över och då får du 

serva, och då gäller det att man sparat lite krut. Då har man lite chans att försöka 

trycka han lite, för honom då, att gå tillbaka är ganska svårt. Se till att motparten 

får lite hjul under fötterna för då kan man bara skjuta.” (Anders Eskilsson) 

Att säljaren har en rådgivare vid sin sida i prisförhandlingen tycker Eskilsson är positivt. 

”Jag skulle säga att det är en fördel. Den stora risken man har, det är att säljaren 

anser att det är värt så här mycket, utan att kunna motivera. Då kan det vara bra 

med en rådgivare. Jag har ingen känsla av att det höjer priset.” (Anders Eskilsson) 

Eftersom det ofta handlar om relativt stora summor för den enskilde ägaren brukar en 

prissänkning kunna accepteras anser Einarsson. 

”Får han 30 eller 35 miljoner, det är ju inte så viktigt.” (Bertil Einarsson) 

5.3 Expertintervju 3: Grundare och partner, Rådgivning Stora 
Företag AB 

5.3.1 Bakgrund 

Tore Ragnarsson 60 år och Klas Rasmusson 35 år, arbetar på Rådgivning Stora Företag AB. 

Rådgivning Stora Företag AB arbetar med medelstora företagstransaktioner på uppdrag av 

säljare och köpare. Företagen är mogna företag med bra historik. Många av dessa uppdrag är 

generationsskiften där det handlar om att positionera företaget inför en försäljning. 

Positionering kan göras genom att renodla verksamheten, sälja av eller köpa till verksamhet. 

5.3.2 Resonemang om företagsförvärv 

Ragnarsson säger att det knepiga vid generationsskiften är att få ägaren att ta steget till att 

förebereda en försäljning.  

”En farbror som vi har pratat med i 2 år nu, han är över 70 år och fortfarande VD 

i bolaget. Jättefint bolag med bra lönsamhet. Men, bolaget och verksamheten är hans 

liv. Han har inte orkat, och det är väldigt vanligt, att ta steget att verkligen konkret 

börja förbereda en försäljning av bolaget. Han har inga barn som tar över, han har en 

ordförande som trycker på hela tiden därför att det finns ju ett ansvar mot bolaget och 

de anställda också.” (Tore Ragnarsson)  

Enligt Ragnarsson handlar det om att skapa en relation och ett förtroende för att kunna 

hjälpa en person som har byggt upp sitt livsverk att sälja det. Det vanliga förloppet är att 

säljaren blir kontaktad av någon, och sen säljer med hjälp av sin revisor. Det blir emellertid 

mer och mer vanligt att anlita företagsförmedlare. Säljaren får då ett bättre pris för företaget 
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säger Ragnarsson. För att skapa en relation och ett förtroende träffar Rådgivning Stora 

Företag AB säljaren fortlöpande och presenterar idéer och förslag.  

”När det gäller fysiker, alltså ägarledda bolag så handlar processen om att lära 

känna varandra och skapa en relation” (Tore Ragnarsson) 

Tiden för säljprocessen beror på hur långt säljaren har kommit i sin beslutsprocess. Om han 

har bestämt sig för att sälja går det snabbt, om han är ambivalent till att sälja företaget tar det 

längre tid. Ragnarsson berättar att det ofta finns en ovilja att planera inför ägarskifte. 

”Först måste man göra klart för dem att de faktiskt inte är odödliga, de tror ju det. 

Det är en dialog, alltså något som växer fram i en diskussion. Det är klart att alla 

som närmar sig pensionsåldern eller passerat den inser att något måste göras. Har 

man inte barn som tar över så finns ju frågan där hela tiden, men det finns någon 

psykologisk spärr hos många om att ta tag i frågan och driva den strukturerat.” 

(Tore Ragnarsson). 

Enligt Ragnarsson är det en fördel att sälja till erfarna köpare, eftersom det blir en 

strukturerad, rak och enkel process. Nackdelen med vissa erfarna köpare, finansiella köpare 

såsom riskkapitalbolag, är att de oftast kräver att företagsledning, säljaren i ägarledda 

småföretag, behåller en del av ägandet, och stannar kvar en tid efter köpet.  

En industriell köpare har inte det som krav då den egna ledningen kan användas för att driva 

det nya företag som köpts. Många säljare ser positivt på att stanna kvar med en ägarandel i 

företaget efter köpet. För lite yngre ägare som inte nått pensionsåldern är det en intressant 

avslutning. En professionell ägare som är beredd att ta risker, har finansiella resurser och 

kompetens, kan göra det möjligt att gå ut internationellt samtidigt som säljaren har tagit hem 

en stor del av det uppbyggda värdet i bolaget. Prestige och personkemi kan emellertid stjälpa 

en affär anser Rasmusson och Ragnarsson.  

”Det kan ju vara så att man trots att vi tycker att vi står rätt nära en affär. Det är 

inte så många kronor emellan, men säljaren har bestämt för att jag ska ha x kronor, 

och köparen har bestämt sig för att jag inte betalar mer än y kronor och så kommer 

man inte vidare. Det kan vara avtalsvillkor där man inte kommer överrens, där man 

ibland kan tycka att det är lite larvigt, men där man liksom inte viker sig, en 

dealbreaker helt enkelt.” (Tore Ragnarsson) 

Det är viktigt att göra klart för säljaren att processen är tidskrävande och det krävs ett 

engagemang från säljaren.  

”Vi kan göra mycket av det grundläggande jobbet att ta fram köpare, beskriva 

bolaget, men i slutändan är det inte vi som säljer bolaget, utan det är den befintliga 

ägaren.” (Tore Ragnarsson) 

Ragnarssons rekommendation är att informera anställda, kunder och leverantörer först när 

affären är avslutad för att undvika oro och osäkerhet.  

Ragnarsson anser att det ibland är svårt att få information, speciellt då ekonomin sköts av en 

extern redovisningsbyrå. Det är inte alla gånger helt professionellt skött. Även om 

information finns är den inte alltid dokumenterad berättar Rasmusson.  

”Den sitter i huvudet ofta. Men det är ingen regel, men ibland är det så. Sen är det 

jättemånga bolag, fina bolag, som har suveräna ekonomisystem som verkligen har koll 
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på grejorna. Men ibland får vi lägga ner oerhört mycket jobb på att just förstå, att 

analysera ekonomin. Det är för dåliga rapporter helt enkelt, och framförallt så är de 

för sena. Under säljprocessen så är det väldigt viktigt, eftersom det tar så lång tid, att 

du har snabb uppföljning. Har du kommit ganska långt i en process och får en 

resultatrapport som visar att den prognos som man har lämnat till köparen inte alls 

håller, då har du ett jätteproblem i säljprocessen.” (Tore Ragnarsson) 

Om resultatet inte stämmer med prognoserna i informationsmaterialet går affären ofta i 

stöpet säger Ragnarsson. 

”Många gånger skulle man vilja ha mer information än vad man får, men då får 

man göra det bästa av situationen.” (Klas Rasmusson) 

Enligt Rasmusson och Ragnarsson blir säljare ofta positivt överraskade över det höga värdet 

som värderingen från Rådgivning Stora Företag AB visar. Det motsatta inträffar också 

undantagsvis. Enligt Ragnarsson är det ofta en pedagogisk övning att beskriva hur 

företagsvärdering genomförs eftersom säljaren inte har den kunskapen.   

Ragnarsson och Rasmusson avråder säljare från att acceptera ersättning baserat på företagets 

framtida resultat, då säljaren förlorar kontrollen över företaget efter försäljning. Ragnarsson 

betonar att det inte alltid är köparen som lägger det högsta budet som går vinnande ur 

förhandlingen. 

”Det inte är den sista kronan som bestämmer utan det är ofta andra faktorer.” (Tore 

Ragnarsson) 

Ragnarsson och Rasmusson anser att säljarna tycker att priset är mindre viktigt i början av 

processen, men att det blir viktigare mot slutet. 

”Ju närmare mål man kommer, och ju närmare pengarna man kommer, desto mer 

konkret blir det och många blir väldigt sugna på de där pengarna så att säga.” (Klas 

Rasmusson) 

Förvärvsprocesserna har under åren blivit mer långdragna, tidigare pågick processen 3 till 6 

månader, men i dagsläget är det snarare 6 till 12 månader. Beslutsprocesserna tar längre tid då 

det dels råder en osäkerhet om hur marknaden ska utveckla sig, dels är fler rådgivare 

involverade på ömse sidor.  

”Graden av professionalism har nog ökat, och alla ska motivera sitt arvode.” (Klas 

Rasmusson) 

Rådgivaren ska enligt Ragnarsson vara en drivande kraft i processen och fokusera på 

affärsmässigheten i uppgörelsen. 

5.4 Expertintervju 4: Grundare, Företagsförmedling AB 

5.4.1 Bakgrund 

Jörgen Fredriksson är drygt 50 år och har en bakgrund inom bankvärlden där han tidigare 

arbetat som aktiemäklare. Han har också arbetat som kapitalförvaltare åt företagare, både i 

Sverige och internationellt. Han arbetar sedan fem år tillbaka med företagsförmedling av 

företag med ett par miljoner och mer i omsättning.  
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5.4.2 Resonemang om företagsförvärv 

Fredriksson arbetar mycket med ägarplaneringsmöten. Tillsammans med ägaren diskuterar 

han skatteeffekter och säljprocessen. Det är stora skillnader på hur långt ägarna har kommit i 

beslutsprocesserna inför en försäljning enligt Fredriksson. Han framhåller att det rör sig om 

långa processer, och att tiden beror på hur väl företaget är förberett. Fredriksson anser att 

beslutet kan ta två eller tre år för vissa ägare. När ägaren väl har kontaktat Fredriksson tar 

försäljningen vanligtvis mellan 8-12 månader beroende på förberedelser och säljarens 

förväntningar om priset.  

Fredrikssons uppfattning om vad som är viktigt vid en företagsförsäljning har förändrats 

under åren. Han anser idag att de mjuka värdena har betydligt större betydelse än de hårda 

och att försäljning av ägarledda bolag influeras mycket av känslor. 

”När jag började med det här då trodde jag att 90 % handlade om teknik och hårda 

värden, och 10 % var mjuka värden. Nu vet jag att 90 % är mjuka värden helt 

enkelt, och 10 % är teknik.” (Jörgen Fredriksson) 

Det är viktigt att säljare och köpare får en bra relation vilket kan underlätta 

kunskapsöverföringen. Han understryker vikten av att köpare och säljare fattar tycke för 

varandra. 

”Vi har ju varit med i processer där vi har sett jätteduktiga köpare rent socialt, som 

får säljaren att faktiskt vilja att det här ska gå bra. I ett fall så har vi en köpare som 

tog in den gamle ägaren i styrelsen och såg honom som en resurs, och den här gamle 

ägaren blev glad att den här köparen ville ha med honom på ett hörn.” (Jörgen 

Fredriksson) 

Fredriksson anser att köparen i köpeavtalet ska kontraktera säljarens fortsatta engagemang i 

företaget. Han tycker att det är viktigt att köparen får träffa företagets mest betydelsefulla 

kunder i tillsammans med säljaren eftersom företagets relation med kunden beror på 

säljarens relation med kunden.  

”Om jag vore köpare och vi säger att det här företaget kanske har två kunder som 

står för 80 % av företaget då skulle jag försäkra mig om innan vi skriver avtal att 

jag har fått träffa de här kunderna tillsammans med den gamla ägaren.” (Jörgen 

Fredriksson) 

För att hantera att säljaren har mer insikt och större information om företaget är det vikigt 

att köparen gör en ordentlig due diligence enligt Fredriksson. Köparna är många gånger 

ganska okunniga om företagsförvärv, och det är vanligt att de använder en rådgivare, 

exempelvis en revisor. Det är även viktigt att det finns avtal med ordentliga garantier från 

säljarens sida ifall det dyker upp något oförutsätt. På så sätt kan köparen till viss del vara 

skyddad. 

Revisorernas problem vid företagsförsäljningar är att de inte har nätverket för att hitta 

köpare säger Fredriksson. Prisförhandlingen blir ofta inte en affär där flera aktörer 

medverkar i en budgivning så att säljaren kan få ett marknadspris på företaget, utan 

revisorerna håller sig till en köpare. 

”De försöker naturligtvis hitta [köpare] bland sina egna kunder för att inte riskera 

att tappa en kund. Många revisorer har nog kompetensen att när det väl har dykt 

upp en köpare att sy ihop en affär.” (Jörgen Fredriksson) 
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Fredriksson tycker att det svårt för säljare och köpare att enas om ett rättvist pris. En 

svårighet ligger i att köparen inte vet hur viktig säljaren är för företaget. 

”Det kan vara totalt värdelöst om du har betalt ett par miljoner för det här företaget 

och sen visar det sig att säljaren skiter fullständigt i hur övertagandet går. Han har 

fått sina pengar och är nöjd och så visar det sig att säljaren har haft en väldigt stor 

betydelse mot kunderna till exempel” (Jörgen Fredriksson) 

För att lösa det problemet anser Fredriksson att en relativt stor del av köpeskillingen ska vara 

kopplad till en tilläggsköpeskilling. Den bygger på företagets framtida utveckling och att 

säljaren har en fortsatt involvering i företaget efter försäljningen. På så sätt har säljaren ett 

stort intresse av att överlåtelsen går bra. 

”Kanske inte på heltid men att han har ett stort intresse att det här lyckas bra, och 

kan överlåta det hela på ett bra sätt. Samtidigt har du ett problem med att en köpare 

vill driva ett företag på sitt sätt och vill inte ha den gamla ägaren för nära och blanda 

sig i det hela. Det är en liten konfliktsituation det där.” (Jörgen Fredriksson)  

Om säljaren har en säljrevers som en del av finansieringen känner både banken och köparen 

att säljaren faktiskt tror på verksamhetens framtid. Säljaren har kvar en del av risken vilket 

ökar möjligheten för parterna att enas om ett rättvist pris. 

Fredriksson upplever att säljaren ofta har en övertro på värdet av sin egen verksamhet. En 

budgivningsprocess med flera aktörer kan därför vara nyttig då säljaren har lättare att förstå 

vilket marknadspriset är, om än efter en viss tid. 

”Det enklaste det är ju om man har haft en budgivningsprocess med flera budgivare, 

det är likadant med värdet på börsen på aktierna, det styrs ju av marknadspriset, 

vad köparna är beredda att betala just nu.” (Jörgen Fredriksson) 

Fredriksson tycker att en säljare som har bestämt sig att sälja har en tendens till prissänkning 

för att få igenom en affär. Ofta vill säljaren framhäva sina bedrifter och sin kompetens. Det 

kan enligt Fredriksson få motsatt effekt eftersom köparen blir osäker på företagets värde när 

säljaren inte är verksam i företaget. 

Fredriksson anser att en viss övertro beror på att säljaren utfört en värdering av företaget 

som bara grundar sig på siffror från bokslutet. En värdering som inte använder mjuka värden 

i sin analys tar inte hänsyn till företagets beroende av säljaren. Ett högt beroende minskar 

värdet på företaget. En annan anledning, är att säljare oftare lägger en känslomässig premie 

på de företag de skapat, och att säljare därtill gör en alltför optimistisk prognos angående 

företagets framtid.  

”Då glömmer man också bort att en köpare köper det här företaget för att man tror 

att man kan göra det ännu bättre. Men man är ju inte beredd att betala för det 

[potentialen] till den gamla ägaren.” (Jörgen Fredriksson) 

Trots denna övertro anser han att om rätt köpare kan identifieras brukar en lösning kunna 

förhandlas fram. 
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6 Fallstudiebeskrivning 

Detta kapitel beskriver de tre fallstudierna Klädbutiken, Maskinuthyrning och Grossisten. Varje avsnitt är 

uppbyggt med en bakgrund som beskriver de involverade personerna. Därefter följer avsnitten 

förvärvsprocessen, informationsbalans, prisförhandling, förtroende och relationer, tillfredsställelse med affären 

och kunskapsöverföring.   

6.1 Fallstudie 1: Klädbutiken AB 

6.1.1 Bakgrund 

Klädbutiken AB bedrev butiksförsäljning av dam- och herrkläder i ett mindre samhälle i 

Mellansverige. Företaget ägdes av säljaren Sune, som också var grundaren. Klädbutiken drevs 

som en enskild firma, och hade funnits i tio år. Enligt rådgivaren Rolf uppgav säljaren att 

butiken omsatte drygt 3 miljoner kronor under 2007. I klädbutiken arbetade förutom Sune, 

en heltidsanställd och två deltidsanställda. Enligt Rolf gav verksamheten ett överskott. 

Säljaren var 62 år och ville gå i pension. Sune hade 5 år tidigare funderat på att sälja, men då 

hans fru plötsligt blev sjuk och gick bort ändrades planerna. Han fortsatte istället att driva 

verksamheten vidare. Förutom Klädbutiken AB drev Sune en annan klädbutik i en 

närliggande stad, där han även bor. 

Köparen Katarina var 44 år. Hon hade alltid varit intresserad av att jobba med människor 

och ville driva eget nu när hennes barn blivit vuxna. Katarina hade tidigare erfarenhet av 

försäljning i olika butiker. Med i processen fanns även Katarinas make Kalle. 

Rolf var 50 år och arbetade på Nyföretagarcentrum som affärsrådgivare. Hans roll i förvärvet 

var att hjälpa köparen med att skriva en affärsplan, vara ett bollplank, och söka finansiering. 

6.1.2 Förvärvsprocessen 

Katarina och Sune kände inte varandra före förvärvsprocessen. Hon fick genom en personlig 

kontakt reda på att butiken var till salu, och bestämde sig då att tillsammans med sin man 

försöka köpa butiken. Säljaren kontaktade köparen i slutet av 2007, eftersom hon visat 

intresse för att ta över företaget. Katarina tog kontakt med Nyföretagarcentrum, ALMI och 

banken. 

Rolf involverades i processen under februari 2008. Köparen hade som krav att övertagandet 

av butiken skulle ske så att julhandeln skulle tillfalla köparen. Om överenskommelsen inte 

blev klar i tid skulle överlåtelsen istället ske en bra bit in på 2009. Överenskommelsen blev 

klar tidigt under hösten och butiken överläts i god tid för julhandeln. Ett förskott på 50 000 

kronor betalades under sommaren, den resterande betalningen erlades på överlåtelsedagen i 

oktober. 

Katarina och Kalle hade under förvärvsprocessen kontakt med banken för att ansöka om lån 

och en revisor för hjälp med bolagsbildning. Sune hade kontakt med sin revisor och sin bank. 

Katarina skötte kontakten med Sune och Kalle var med ett par gånger. Rolf träffade aldrig 

Sune. I början skedde kontakterna veckovis men ju längre processen fortgick desto mer 

sällan ville säljaren träffas. Katarina drev processen framåt, medan Kalle var mer avvaktande 

och osäkert inställd till affären. 
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Enligt rådgivaren var detta ett ganska typiskt företagsförvärv, där den tidigare ägaren har 

drivit företaget under en lång tid innan företaget såldes. 

6.1.3 Informationsbalans 

Rolf påpekade att det på grund av bolagsformen var svårt att värdera företaget. Enligt 

honom är resultatet svårt att utläsa då verksamhetens överskott blir ägarens lön. 

Enligt rådgivaren fick köparen ekonomiska underlag, såsom bokföring, från säljaren under 

hela processen. Rådgivaren ansåg att det inte var någon information som var svår att få tag 

på utan säljaren lämnade ifrån sig den information som efterfrågades. Rolf tyckte däremot att 

informationen från säljaren var bristfällig. Det saknades bland annat uppgifter om inkuransen 

i lagret. Köparen fick själv göra en egen inventering av lagret, för att bedöma om det var 

säljbart eller inte före övertagandet. Säljaren hade en uppfattning om att allt i lagret var 

säljbart medan köparen ansåg att så inte var fallet. I slutändan enades köparen och säljaren 

om att köparen skulle ta över en del av lagret, resten fick säljaren ha utförsäljning på.  

I och med att säljaren ägde flera butiker var det en del oklarheter kring hur 

inköpskostnaderna skulle fördelas då inköpen skedde gemensamt för flera butiker. Dessutom 

lämnade säljaren inledningsvis felaktiga omsättningssiffror. Den omsättning som säljaren 

först presenterat var en sammanslagning av flera butikers. Enligt rådgivaren hade säljaren 

inget ont uppsåt utan det var ett misstag från säljarens sida då han inte var säker på vilken 

försäljning som hörde till vilken butik. Med hjälp av kassaredovisningen från butiken kunde 

säljarens revisor klargöra siffrorna 

De anställda i butiken hade berättat för Katarina att Sune alltid varit noga med att varje dag 

visa försäljningssiffror för de anställda. Under förvärvsprocessen slutade säljaren plötsligt 

redovisa dessa siffror.  

”Det var då allt fiffel började.” (Katarina) 

De anställda blev mycket förvånade när detta hände. Katarina berättar att hon fortfarande är 

skeptisk till försäljningssiffrorna som säljaren uppgav, men eftersom företaget inte var ett 

aktiebolag gick det inte att kontrollera om de var korrekta. Köparen tror att säljaren flyttat 

försäljning från sin andra butik och därmed lyckats blåsa upp försäljningssiffrorna. Säljarens 

revisor bekräftade dock försäljningssiffrorna och personalen i butiken berättade att de haft 

många kunder, säger Katarina. 

Köparens lärdom är att inte ha för bråttom när ett företag undersöks. Hon anser att är viktigt 

att det ekonomiska underlaget stämmer. Köparen måste lita på sin magkänsla. För att hantera 

att säljaren har mer information om företaget menar Katarina att det är viktigt att anlita så 

mycket extern hjälp som möjligt, och att vara noggrann i arbetet.  

”Men gör man det alla gånger, då blir det inget heller, ibland måste man våga 

någonting för att vinna någon gång emellanåt” (Katarina) 

Rådgivaren upplever inte att det brukar vara svårt att få information från säljaren. Han anser 

att köparen bör ha en rådgivare med i processen för att underlätta så att köparen får del av 

rätt information från säljaren, särskilt om köparen inte vet vad han eller hon ska fråga efter. 

Årsredovisningar räcker inte. 
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6.1.4 Förtroende och relationer 

Köparen medger att det även under förhandlingsprocessen fanns blandade känslor för 

säljaren och att hon borde ha lyssnat på sina egna signaler.  

”När man är mitt uppe i en sådan process är det så mycket andra känslor som tar 

över.” (Katarina)  

I slutet av uppgörelsen kände både Katarina och Kalle att de aldrig ville ha en affärsrelation 

med säljaren i framtiden.  

”Han [säljaren] var en liten ful fisk som skulle kunna sälja sin egen morsa.” 

(Katarina) 

Köparen kände under processen att affären ändå till övervägande del kändes bra och därför 

genomförde hon förvärvet. Köparen saknar idag helt förtroende för säljaren. 

”Det har jag inget alls [förtroende] för honom [säljaren], inte ett dugg rent ut sagt!” 

(Katarina) 

6.1.5 Prisförhandling 

Då Rolf blev involverad hade säljaren accepterat Katarina som spekulant på företaget. Om 

hon kunde finansiera köpet skulle det bli affär. Rolf och Katarina gick igenom underlaget 

från Sune för att värdera butiken. Köparen och rådgivaren hade egna interna diskussioner 

innan de påbörjade förhandlingen med säljaren. De diskuterade vad som var ett rimligt pris, 

värderingen av lagret, och eventuell goodwill för en butik i en svensk småstad, med en lokal 

marknad och begränsad kundkrets. Köpet innefattade lager, inventarier och goodwill. 

Köparen tog reda på vad inventarierna skulle kosta att nyanskaffa för att kunna göra en 

värdering. Enligt Rolf är det enkelt att värdera en existerande butik, genom att räkna på vad 

det kostar att starta upp en ny butik. 

Säljaren lämnade det första budet på 1 miljon kronor. Detta inkluderade lager, som skulle 

säljas för verkligt värde, inventarier och goodwill. Där ingick butikens namn, ett existerande 

kundunderlag och butikens plats som varit densamma i 10 år. Eftersom köparen skulle byta 

namn på butiken fästes inte alltför stor vikt vid den delen. 

Köparen accepterade inte budet och diskussionen fortsatte fram och tillbaka innan köparens 

bank var klar med sin analys av affärsplanen, och meddelade hur mycket de avsåg att låna ut 

till köparen. I det här fallet tyckte köparens bank att det var relativt enkelt att värdera 

företaget. Utifrån affärsplanen ansåg banken det svårt att se hur verksamheten skulle kunna 

avkasta tillräckligt mycket för att köpet skulle kunna lånefinansieras utifrån säljarens första 

bud. Även ALMI tyckte att budet var för högt. Banken klargjorde också att något 

goodwillvärde inte existerade. Under processen minskades goodwillvärdet med 300 000 - 

400 000 kronor. Köparen erbjöd en halv miljon kronor plus lagervärdet som säljaren efter 

övervägande accepterade. Enligt rådgivaren så skulle nog köparen kunnat få ihop mer pengar 

då de hade vissa tillgångar, men Katarina tillsammans med Rolf beslutade att inte höja budet. 

Hon tror i efterhand att priset kunde ha blivit ännu lägre.  

”Hade vi varit lite mer coola, eller jag då, och forskat lite mer i saker och ting så 

hade vi säkert kunnat få ner priset ännu mer.” (Katarina) 
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Enligt Rolf blev köparens sista bud ett ultimatum till säljaren då det inte fanns några andra 

potentiella köpare. Katarina uppger att säljaren sa att förhandling pågick med en annan 

spekulant, men att han valde att avsluta förhandlingen med denna. Hon är inte säker på om 

det verkligen fanns en annan köpare eller om säljaren sa så för att höja priset.  

Rådgivaren upplever att det generellt är svårt för parterna som är involverade i ett 

företagsförvärv att enas om ett rättvist pris.  

”Säljaren har en känslomässig uppfattning om värdet på sitt livsverk som inte alls 

stämmer med siffrorna, alltså vad det har avkastat. Mycket vanligt problem.” (Rolf) 

Det kan även vara så att personkemin mellan köpare och säljare inte fungerar vilket kan göra 

det svårt att föra en dialog och komma överrens i affären berättar Rolf. Det främsta 

problemet vid företagsförvärv är säljarens alltför höga uppskattning av värdet. För att 

underlätta för köparen anser Rolf att större ansvar borde ligga hos revisorn, banken eller 

mäklaren för att förklara och få säljaren att förstå företagets marknadsvärde. 

”Det finnas alltså säljare som känner sig förolämpade när man börjar diskutera 

prisnivån. Här har jag stått i 25-30 år och driver det här, jobbar 7 dagar i veckan, 

har aldrig haft semester, och sen kommer ni och ska pruta.” (Rolf) 

Rådgivaren påpekar att i vissa fall då köpare och säljare inte kommer överrens om priset 

fortsätter säljaren att driva företaget vidare i flera år framöver. 

”… det finns till och med de [ägare] som lägger ner hellre än att de säljer för billigt.” 

(Rolf) 

Katarina anser inte att det är svårt att enas om ett rättvist pris eftersom långivarna inte ställer 

upp med hur mycket pengar som helst. 

6.1.6 Tillfredställelse med affären 

Enligt rådgivaren så var köparen nöjd efter genomförd affär. Rådgivaren förmodar även att 

säljaren uppfattade det som en bra affär. 

 ”Annars så borde han ju rimligtvis ha försökt hittat någon annan köpare.  Sen tror 

jag nog att de pratade sig fram till en nivå där ingen var alltför missnöjd.” (Rolf) 

Rolf säger att det var olyckligt att övertagandet skedde precis innan finanskrisen uppkom 

vilket innebar att det blev mindre julhandel det året. Enligt rådgivaren har köparen arbetat 

upp verksamheten igen, och idag går verksamheten bra. Han tror att köparna tycker att de 

valde rätt. 

Katarina anser att processen gick för fort. Hon säger att det var ett misstag att ta över det 

befintliga lagret, som de sedan var tvungna att rea ut. Det hade varit bättre att köpa in ett 

eget lager. Hon uppmanades däremot av flera rådgivare att ta över lagret för att ha någonting 

att sälja inledningsvis. Katarina berättar att företaget idag har en omsättning på under 3 

miljoner. Det har gått sämre under senaste halvåret, och medger att allt inte beror på 

säljarens uppträdande. Hon berättar att de blev förskräckta när finanskrisen bröt ut. 

”Men vi tänkte att nu får vi rida ut det här också, och det gjorde vi men det värsta 

har kommit nu.” (Katarina) 
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Köparen anser att kontakten med Nyföretagarcentrum, ALMI och banken har fungerat 

tillfredsställande och hon har fått mycket stöd och hjälp från dessa parter. Banken har sagt 

att de kan låna ut mera pengar vid behov. 

6.1.7 Kunskapsöverföring 

Katarina berättar att det varit knapphändig kunskapsöverföring från Sune. Hon tycker att det 

är märkligt att han inte har haft något intresse av att hjälpa till.  

”Om jag själv skulle sålt en verksamhet skulle jag ha varit mycket mer involverad 

efter köpet för att hjälpa köparen att få en så pass bra start som möjligt. När det 

gäller kläder så är det mycket inköp som måste göras, detta görs ett halvår i förväg. 

Jag hade till exempel varit med på lite inköp och sagt att nu gör vi så här och tänk 

på det där. Det gäller ju att köparen måste kunna känna sig nöjd med det företag 

som de köpt, eller i alla fall så att man själv kan känna sig nöjd.” (Katarina) 

Katarina berättar att Sune introducerat henne till ett par leverantörer genom att ringa och 

berätta att nu var en säljare på besök i butiken och att hon kunde komma och hälsa. Hon 

följde även med på en inköpsresa under sommaren 2008. Katarina berättade också att 

säljaren uppmuntrade henne att göra större inköp än vad som tidigare gjorts. Personalen i 

butiken bekräftade för henne att inköpen var större än de Sune någonsin tidigare gjort. Efter 

förvärvet har säljaren besökt butiken en gång. 

Den fast anställda personalen fortsatte att arbeta kvar efter förvärvet. Katarina tog själv 

kontakt med henne och de hade en tät kontakt under processen. Köparen ansåg att personen 

ifråga var mycket kompetent och en stor tillgång. 

Köparen anser att det är viktigt att vara involverad i företaget ett par månader för att lära sig 

hur allt fungerar, som en lärling. Rådgivaren anser att det är en bra lösning att säljaren är med 

ett tag i företag efter köpet eller att köparen ”pryar” under en period innan köpet.  

6.2 Fallstudie 2: Maskinuthyrning AB 

6.2.1 Bakgrund 

Företaget Maskinuthyrning AB grundades under 80-talet i en mindre stad i Mellansverige, av 

säljaren Sören. Det ägdes vid skiftessituationen av Sören och hans fru Sigrid. Företaget hade 

under 2008 en omsättning på 3,7 miljoner kronor med en vinst på 0,1 miljoner kronor. Fem 

anställda arbetade i företaget; Sören, Sigrid, två heltidsanställda och en deltidsanställd. Sören 

tog inte ut någon lön. Företagets historia hade präglats av motgångar med kunder som gjort 

tunga förluster, och konkurser som gått hårt åt företaget.  

Köparen Kenneth var 42 år, och hade arbetat i maskinuthyrningsbranschen i över 20 år i 

olika positioner, både i Sverige och utomlands. Det hade alltid varit en dröm för honom att 

driva eget. Vid tiden för förvärvet arbetade han på ett konkurrerande företag. Kenneth visste 

att Sören var intresserad av att sälja och erbjöd sig att köpa företaget. 

Säljaren Sören var 66 år när han började föra seriösa diskussioner om att sälja företaget. Han 

och Kenneth hade haft en affärsmässig relation under en lång tid och kände varandra väl. 

Kenneth ansåg att de kom bra överens och att de tänkte ganska lika. Sören hade tidigare vid 

ett tillfälle med hjälp av Kenneth försökt sälja företaget för 1,5 miljoner kronor till en större 

konkurrent, utan framgång. Han hade även uttryckt att han ville sälja till Kenneths 
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arbetsgivare, så att Kenneth kunde arbeta i Sörens företag efter försäljningen. Sören hade 

tidigare fått en förfrågan om att sälja från ett företag där Sören tidigare varit anställd. Det 

ledde inte heller till någon affär på grund av att Sörens dåvarande chef utryckt sig mycket 

kritiskt om Sörens förmåga att starta och driva sitt företag. Kenneth trodde att Sören skulle 

ha fått bra betalt om Sören sålt till sin tidigare arbetsgivare.  

Investeraren Ingvar arbetade som VD för ett mindre investmentbolag. Ingvar beskriver sin 

roll i företagsköpet som sakkunnig, mäklare och värderingsman. Utöver det så skulle 

investeraren eventuellt gå in som delägare. Investeraren hade ingen tidigare relation med 

köparen eller säljaren. 

6.2.2 Förvärvsprocessen 

Förvärvsprocessen pågick från april 2008 till april 2009. I augusti 2008 upprättade Kenneth 

en affärsplan för hur verksamheten skulle utvecklas. Kenneth tyckte att Sören var alldeles för 

dålig på att ta betalt för sina tjänster och hade för många bidragsanställda. Målet var att efter 

förvärvet, minska personalstyrkan och anställa personal med större kompetens. Kenneth 

avsåg även att göra investeringar i nya maskiner så att företaget inte behövde hyra in från 

andra konkurrenter. Enligt Kenneth fanns det potential att inom några år öka omsättningen 

till 10 miljoner kronor. 

Förutom Ingvar arbetade Kenneth tillsammans med två andra investerare, ALMI och 

banken. Kenneth hade även hjälp av sin privata rådgivare Rune. De träffades ofta och 

diskuterade affären.  

”Utan Rune hade jag inte klarat mig lika långt, eller det hade i alla fall tagit 

betydligt längre tid.” (Kenneth) 

Sören fick juridisk hjälp från en brottmålsadvokat som enligt Kenneth inte hade ”rätt” 

kompetens. 

”Han [brottmålsadvokaten] försökte ju hjälpa till, men nej, det var helt värdelöst, 

eftersom han inte visste någonting om affärer.” (Kenneth) 

Enligt Kenneth var Sörens fru Sigrid inte involverad i processen. Kenneth skötte kontakten 

med Sören och de träffades tre gånger och diskuterade affären. Dessutom hördes de på 

telefon. Ett problem var att de var svårt att få tid till att diskutera affären eftersom det alltid 

fanns kunder och anställda som störde under mötestillfällena. 

”Man skulle kanske kommit undan flera gånger och träffats på något café eller 

hemma hos någon och diskuterat lite mer, men det känns ändå som om Sören inte 

riktigt ville släppa det hela.” (Kenneth)  

Kenneth och Sören hade diskuterat affären under 2008 men Ingvar blev involverad först i 

oktober. Ingvar kontaktades av Sören som berättade att han satt i förhandling, men att han 

och köparen var oense om prisbilden. Under 2008 drabbades Sören av cancer. I januari 2009 

gav Kenneth ett ultimatum till Sören och krävde besked inom tre månader. Han skulle 

annars avbryta processen.  

”Men det tog liksom ingen skruv utan, han hade ju sin sjukdom att jobba med också, 

men hade han velat sälja företaget så hade han tagit in någon som hjälpt till att sälja 

företaget så han hade kunnat fokusera på företaget [den dagliga driften]. Men det 
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hjälpte inte att jag pressade honom med tidsplan så där utan det gick månad för 

månad och till slut så ger man ju upp.” (Kenneth)  

Tidsfristen gick ut och Kenneth gav upp, processen avbröts. En tid därefter försökte Sören 

att kontakta Konkurrent A och Konkurrent B för att erbjuda dessa att förvärva företaget, 

men utan resultat. Sören avled under slutet av 2009 på grund av sin sjukdom vid 69 års ålder. 

Idag driver Sörens fru Sigrid verksamheten. Efter att Sören avlidit har det blivit mer ordning 

och reda i företaget säger Kenneth. Kenneth arbetar nu hos Konkurrent B. Han var under 

våren 2010 i kontakt med Sigrid.  

”Jag frågade, hur går det för er? Sedan sa jag, hör av dig sen om ett halvår, ett år när 

du har landat i din process, när du är mogen. Antingen kanske det är jag som köper 

företaget eller så är det jag som anställd på Konkurrent B som kan jobba för att 

Konkurrent B köper företaget. Det lät på henne som att det skulle hon göra.” 

(Kenneth) 

6.2.3 Informationsbalans 

Enligt Kenneth var det lätt att få information om företaget utifrån årsredovisningar, bokslut 

och via säljarens bank. Ingen av finansiärerna hade några anmärkningar på det underlag som 

de hade tillgång till. Ingvar fick information dels från köparen som satt samman en affärsplan 

och dels genom årsredovisningar och bokslut från säljaren. Investeraren ansåg att han inte 

behövde ytterligare information eftersom köparen var så pass väl insatt i den här typen av 

verksamhet. Kenneth upplevde inte att det var någon information som saknades, framförallt 

efter hjälp från hans privata rådgivare Rune. Kenneth uppger att han saknade 

företagsekonomiska kunskaper men att han under processen lärde sig att förstå det underlag 

han fått. 

Ingvar påpekar att det i den här branschen förekommer svarta pengar. Enligt Ingvar är det 

något som måste undersökas inför en företagsöverlåtelse. Om det blivit en försäljning så 

hade den frågan reglerats i ett aktieägaravtal. Investeraren anser att det generellt inte är ett 

problem att få information om företag som ska köpas.  

”Min generella uppfattning är att om man ska sälja företaget och har smält det, då är 

man helt öppen. Man är stolt över sin rörelse.” (Ingvar) 

6.2.4 Förtroende och relationer 

Kenneth anser att Sören hade förtroende för honom eftersom han fortsatte att hyra av 

Kenneth även sedan Kenneth bytt arbetsgivare. Att Kenneth fått förtroende av Sören att 

hjälpa honom sälja sitt företag till ett annat företag visar också att Sören hade förtroende för 

honom. Däremot spekulerar Kenneth i att Sören kan ha blivit tveksam när Kenneth visade 

intresse för att köpa företaget. 

”… kanske trodde han inte att jag skulle få fram pengarna, men jag hade ju 

pengarna så jag vet inte riktigt.” (Kenneth) 

6.2.5 Prisförhandling 

Säljaren lämnade det första budet på 1,2 miljoner kronor. Då genomförde Runes far en, 

enligt Kenneth, opartisk värdering av företaget. Därefter kontaktade Kenneth sina finansiärer, 

Ingvar, banken och ALMI. Baserat på Runes fars värderingen och Ingvars värdering fick 
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Kenneth en finansiering på 900 000 kronor. Alla finansiärer och Kenneth tyckte att säljarens 

första bud var för högt. De ansåg att 800 000 kronor var en rimlig summa.  

Sören var orolig för att Sigrid, som beräknades få en liten pension, skulle få svårt att klara sin 

försörjning. 

”Då erbjöd jag att hon kan få jobba hos mig i 2 år och kan få full lön men hon får 

jobba halvtid. Så har jag lite hjälp av henne om jag har några frågor om den 

ekonomiska biten, för hon skötte all fakturering. Det tyckte jag var ett jädra bra 

erbjudande, jag menar att jobba halvtid och få heltidslön i två år.” (Kenneth) 

Kenneth lämnade ett bud till Sören men fick sedan aldrig något svar på budet. 

”Då blev det helt tyst, det var då jag klämde ur mig till slut att jag behövde besked 

innan april månad. Om det var hans sätt att tiga ihjäl affären, det vet jag inte men 

800 000 och frun 2 årslöner det är ju 1,2 miljoner ungefär, men nej han ville inte 

sälja riktigt. Det är så jag känner, eller så trodde han att han skulle bli frisk från 

cancern och börja jobba igen, det kan ju varit så också.” (Kenneth) 

Kenneth visste att han hade möjlighet att betala ytterligare 100 000 kronor, men eftersom 

förhandlingen aldrig gick vidare gavs inte tillfälle att använda denna möjlighet. Investeraren 

och köparen diskuterade om de skulle höja budet men kom fram till att de inte ville göra det. 

Enligt investeraren var det inte aktuellt att dela upp budet på något vis eftersom säljaren var 

svårt sjuk. Därför beslutades att upplägget skulle vara att allt skulle överlåtas med en gång.  

Enligt Kenneth fanns goodwill som Sören byggt upp genom sitt namn och rykte i staden. 

Problemet vara att ju sjukare Sören blev desto lägre blev goodwillvärdet eftersom 

kundrelationerna inte kunde upprätthållas. 

”Det är så det är i den här branschen, här är kontaktnätet så viktigt. Det är inte 

som att stå och stansa plåtbitar på en verkstad, för de står kvar när man kommer 

tillbaka.” (Kenneth) 

Enligt Kenneth hade den opartiska värderingsmannen, Runes far, ingen tidigare relation med 

Kenneth. Värderingsmannen kände till företaget, eftersom han kom från staden där företaget 

låg.  

”Det kändes seriöst, och banken var nöjd med värderingsmannen och även Ingvar och 

ALMI så alla var nöjda med den biten.” (Kenneth) 

Kenneth tror att även Sören upplevde det som en opartisk värdering. Han tror inte att 

värderingen gagnade Sören.  

”Jag tror ju inte att han [värderingsmannen], även fast han kände Sören, tror jag inte 

att han värderade så att Sören tjänade pengar.” (Kenneth) 

Ingvar värderade företaget enligt en modell han brukar använda sig av. Han beskriver 

processen som att räkna efter baklänges för att se vad företaget egentligen tjänar. Värdet på 

företaget beror på om det finns en hög teknikhöjd, och om det finns en risk att säljaren tar 

tekniken och kunderna med sig när han slutar. Han betonar att det inte fanns någon 

teknikhöjd i den här verksamheten. Risken för att säljaren startar en konkurrerande 

verksamhet vägs in i budet. Enligt investeraren hade företaget ingen speciell 

konkurrensfördel. Investeraren menade därför att om företaget försvann skulle ingen märka 
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något. Enligt både köparen och investeraren hade säljaren inte kontakt med andra 

spekulanter under förhandlingen.  

”Däremot ville han [säljaren] naturligtvis att Konkurrent A skulle lägga ett bud på 

1,5 miljoner, men vilja och verklighet är två olika saker.” (Kenneth) 

Enligt Ingvar var anledningen till att förhandlingen inte slutfördes att säljare och köpare låg 

för långt ifrån varandra i pris. Ett problem var säljarens sjukdomstillstånd, eftersom de inte 

kunde förhandla lika tufft och hårt mot en cancersjuk person som mot en frisk människa. 

Enligt investeraren var det ett skäl till att diskussionerna avbröts. De hamnade i ett 

emotionellt underläge, eftersom alternativet till att förhandla tufft var att ge med sig, vilket 

skulle leda till en dålig affär. Kenneth funderar över om han skulle ha gjort på något annat 

sätt för att lösa ”dödläget” efter att han lämnat sitt bud. 

”Man kanske gjorde fel, man kanske skulle ringt till advokaten själv då och stött på 

honom, men jag kände det var inte rätt person, han kan inte affärer. Det blev inte 

rätt. Hade det varit en säljare som tagit hjälp av ett ombud som sålde företag så hade 

den här affären gått mycket fortare. Det tror jag var till Sörens nackdel, att han inte 

tog hjälp av rätt person.” (Kenneth) 

Enligt Ingvar är det viktigt att beräkna företagets kostnader för att kunna göra en värdering i 

ägarledda småföretag. Han anser att det finns en problematik då de ekonomiska 

förutsättningarna mellan, den ofta äldre, säljaren skiljer sig markant till, den ofta yngre, 

köparen. Det är därför viktigt att spegla både den nuvarande företagaren och den tillträdande 

för att uppskatta lönsamheten hos företaget efter skiftet. 

”Om vi har ett bolag som har tjänat 300 000 kronor. Så är det så att den 

frånträdande parten han klarar sig med låg lön, han kanske klarar sig med 14 000 

kronor i månaden. Han har bilen betald, han har huset betalt, frun jobbar inte, 

behöver inte, utflugna barn. Sen kommer då tillträdande part, en rimlig lön, kanske 

25 000 kronor i månaden så halva vinsten ryker redan där. Han måste ha två bilar, 

frugan ska ha en bil också, lån på huset, frun är inte ledig och går hemma och bakar 

utan det är dubbelarbete, ökade levnadskostnader med hänsyn till det. De har två 

barn, dagis och sådant. Situationen för den tillträdande yngre parten är mycket 

besvärligare än för han som lullar runt och har det bra med mycket pengar på banken. 

Ofta så ser man att plus 300 000 kronor kanske är minus 300 000 kronor.” 

(Ingvar) 

För att hantera detta anser investeraren att säljarna borde kompetensutvecklas, eller ta hjälp 

av rådgivare för att göra det möjligt för säljarna att lämna ifrån sig företagen. Han är 

dessutom fundersam över hur många företag som verkligen är lönsamma för ägarskifte enligt 

ovanstående analys. Ingvar berättar om ”timglasformen” bland svenska företag, vilket 

innebär att det finns ett stort antal små och stora företag men att det saknas medelstora 

företag. Enligt honom beror det på att en lågutbildad entreprenör ofta saknar de 

kompetenser som gör att de kan leda företag med flera anställda. 

”Ska man växa så krävs det att man har en ledare, det finns ett antal entreprenörer 

som klarar av att forma om sig och gå över i ledarskap men det är långt ifrån alla. 

Gör man inte det då kommer den här verksamheten att plana ut och man blir aldrig 

mera än 10-20 anställda för man klarar inte av att hålla direktkontakt. Här skulle 

man identifiera ett antal företag där entreprenören mycket väl kan vara kvar som 
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produktutvecklare och marknadsutvecklare eller vad det nu är för någonting. Själva 

ledningen i företaget ska växlas över, men det är ju inte generationsskiften utan det är 

ledarskiften.” (Ingvar) 

Investeraren anser att om säljaren väl har bestämt sig för att sälja bolaget så är det pengarna 

som gäller. Säljaren lägger mindre vikt på vem det är som köper företaget. Förutom säljaren 

som har en övertro på företagets värde, finns ofta en köpare som har en övertro på sin egen 

förmåga. Det kan leda till att både säljarens och köparens prisnivå är högre än värdet på 

företaget. 

”Det är en vanlig anledning till att det spricker, att det inte gick som man hade tänkt, 

och då innebär det att det är inte lönsamt. När man har satt en nivå som man tror, 

så hoppas man ju att den verkligen är rimlig så att man verkligen får ihop det. Då är 

det ju farligt om man börjar vandra uppåt och börjar på att köpa säljarens argument.” 

(Ingvar) 

Kenneth anser att banken var alltför försiktig vilket i sin tur styrde hur mycket övriga 

finansiärer kunde investera. Det är möjligt att affären hade gått igenom om banken varit 

djärvare. 

”Ja det är ju för fasiken bara att läsa siffror, det här företaget går ju med vinst, gör så 

här. Men så var det inte, jag fick vackert vara nöjd med de 800 000 - 900 000 som 

jag fick av banken. Den förhandlingen, det kände jag, där med facit i hand, där var 

man för blyg, för rädd. Där hade man kunnat vara lite kaxigare, och grejen är att 

om jag jobbat i 22 år med det här, eller varit utomlands och jobbat med samma 

bransch, och ändå inte får förtroende hos banken, hur ska det då fungera?!” (Kenneth) 

Investeraren anser att köparen oftare flyttar sig uppåt mot säljaren bud än att säljaren flyttar 

sig nedåt mot köparen bud. Är företaget så lönsamt som säljaren hävdar kan säljaren gärna 

vara med och dela risken genom en tilläggsköpeskilling anser Ingvar. Däremot tror han att 

många säljare är skeptiska mot dessa upplägg på grund av bristande kompetens och kunskap. 

De vill ha pengarna på bordet istället. 

”Det är nog också ett hinder att man från köparens sida är mer kompetent när det 

gäller att hitta lösningar. Det skrämmer istället säljaren.” 

Investeraren tycker definitivt att det är svårt att enas om ett rättvist pris i dessa processer. 

Han tror att det har att göra med att köpare och säljare har olika bild av verkligheten. Ett 

motiv som säljare brukar använda sig av är att det finns en enorm tillväxtpotential i företaget.  

”Det som köparen då måste fråga sig är varför har inte säljaren då redan gjort detta, 

det ska alltid vara någon annan som ska göra det.” (Ingvar) 

Enligt Kenneth är en viktig lärdom att driva på processen, annars händer inget. Han anser att 

köparen inte behöver vara nervös vid bankbesök. Han menar att det är viktigt att det inte blir 

för mycket kompisaffärer, och att köparen ska se till att säljaren har rätt hjälp av en 

kompetent advokat, konsult- eller revisionsfirma. Att detta inte sker oftare beror enligt 

honom på, att dessa typer av tjänster är för dyra att anlita för mindre företag. Enligt Ingvar är 

lärdomen att många förvärvsprocesser inte lyckas passera prisförhandlingen.  

”Samma lärdom som alltid, priset. Frånträdande part har en annan syn på företagets 

lönsamhet än vad tillträdande part har. Det är det överskuggande.” (Ingvar) 
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6.2.6 Tillfredsställelse med affären 

Kenneth tycker att samarbetet mellan honom och investerarna fungerade utmärkt. Han 

poängterar att processen hade tagit betydligt längre tid utan rådgivaren Rune. Det berodde 

enligt honom på att övriga personerna som var involverade under processen förhöll sig 

passiva.  

”Den enda som ringde några gånger var Ingvar och frågade hur processen gick.” 

(Kenneth)  

Kenneth ansåg att det var Sören som omöjliggjorde affären genom att inte vilja släppa 

företaget ifrån sig. 

”Rune sa så här, du ska komma ihåg en sak, de här gamla stötarna som ska sälja 

sina bolag, de är så kära i sina bolag så de säljer det inte. Det kändes som att Sören 

inte ville sälja för han var kär i sitt eget bolag.” (Kenneth) 

Kenneth tror att de grundare som till slut säljer sitt företag ofta startar något nytt i samma 

bransch, eller på något annat sätt är involverade i nya företag.  

”Det blir en trygghet. Det gäller nog väldigt många.” (Kenneth) 

6.2.7 Kunskapsöverföring 

Enligt Ingvar skulle det inte behövas någon direkt kunskapsöverföring om förvärvet hade 

genomförts. 

”Här är det ju två stycken likvärdiga aktörer, affärspartner eller affärsbekanta som 

har en affärsrelation med samma saker och samma teknik. Kompetensen fanns ju där 

så det är ju inte frågan om någon kunskapsöverföring egentligen.” (Ingvar) 

6.3 Fallstudie 3: Grossisten AB 

6.3.1 Bakgrund 

Säljaren Simon är idag 53 år och utbildad ekonom. Han har tidigare arbetat på flera stora 

industriföretag. Både han och hans fru Sandra hade länge velat starta något eget. Företaget 

Grossisten AB grundades 1990 av Simon och Sandra och drevs i början från parets källare. 

Grossisten AB importerade produkter som de sedan sålde vidare till butiker. Företaget 

omsatte 35 miljoner kronor och hade 8 anställda.  

”Det var en ganska liten verksamhet. Men det som var väldigt bra var att det var 

lönsamt. Vi hade en snittvinst på 4-5 miljoner och när vi sålde så låg vi uppåt 6 

miljoner. Och det gör det väldigt mycket lättare att sälja tror jag.” (Simon) 

Köparen var Kalle och hans föräldrar. Kalle var 35 år och utbildad ekonom. Finansiering 

ordnades av Kalles föräldrar som ägde ett antal andra småbolag. De hade stor erfarenhet och 

hjälpte Kalle i en rad frågor. Kalle och hans föräldrar hade hjälp av en jurist. Kalle arbetade 

som VD i företaget efter köpet.  

Robert är Simons rådgivare och har utbildning i företagsekonomi och beteendevetenskap. 

Han har i över sex år arbetat i ett företag vars verksamhet är företagsöverlåtelser av företag 

med en omsättning på över 40 miljoner.  
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6.3.2 Förvärvsprocessen 

Efter att ha drivit företaget i 20 år började Simon och Sandra fundera på framtiden. De 

kände att det var dags för en förändring och eftersom det var högkonjunktur och bolaget 

hade en positiv utveckling bestämde de sig för att utnyttja den gynnsamma tidpunkten och 

sälja Grossisten AB. Simon betonar att det var en lång process. 

”Då tog jag kontakt med en 4-5 rådgivare, det svåra är att bestämma sig att sälja, 

rent känslomässigt, vad man ska göra annars, och alla de här bitarna. Första steget 

som jag gjorde var att gå på seminarier, ta kontakt med rådgivare, snacka med några 

stycken. Det gjorde jag kanske 2-3 år innan vi sålde. Det började så.” (Simon) 

Simon berättar att de inte hade någon definitiv plan för vad han och Sandra skulle göra efter 

försäljningen. 

”Vi var nog inne tror jag på att gå in i någonting i en annan bransch, från början. 

Sen nu när vi har sålt så ser man ganska många fördelar med att jobba i den bransch 

som man hållit på med. Det har blivit lite annorlunda än vad vi tänkte. Vi hade nog 

tänkt köra igång något helt nytt i en annan bransch, men nu har vi kört igång 

någonting i samma bransch. Vi hade ingen definitiv plan att starta upp något nytt, 

utan vi ville i första hand sälja.” (Simon) 

Tre år efter att paret börjat prata om att sälja företaget skrev de avtal med rådgivaren Robert 

i mars. Simon är nöjd med den långa processen och betonar att det är viktigt att förbereda 

affären i god tid. Han berättar att det som småföretagare är vanligt att försöka minska 

resultatet för att behöva betala mindre skatt. Små eller inga vinster kan ställa till problem vid 

en försäljning eftersom banken inte tillåter någon belåning av företaget. Det är därför viktigt 

att förändra företaget så att resultatet ökar säger Simon. När de i mars skrev på avtalet med 

Robert var företaget förberett för försäljning. 

Säljarna träffade den slutliga köparen i augusti och köpavtal skrevs i december samma år, 

men säljarna hade i princip bestämt sig vem de skulle sälja till sedan mitten av hösten. Simon 

berättar att anledningen till att processen genomfördes så snabbt var att förberedelserna var 

väl genomförda.  

”Bestämmer man sig att nu ska jag sälja då kan det ta två år innan du kan sälja.” 

(Simon) 

Robert anser att processen gick snabbt och smidigt på grund av att det var ett attraktivt bolag 

och att säljaren var väl förberedd, normalt är att processen tar 8 månader 

6.3.3 Informationsbalans 

Robert tyckte inte det var några större problem att få tag på information i Grossisten AB 

eftersom det var ett välskött bolag. Han anser att det är viktigt att kunna få uppdaterade 

månadsbokslut och ackumulerade bokslut under processen eftersom den publika 

årsredovisningen är från 3 till 12 månader gammal. Han anser att det ofta är lite 

problematiskt att få fram prognoser och budgetar för verksamheter som de undersöker. I det 

här fallet lyckades han tillsammans med säljaren ta fram bra material som kunde presenteras 

för potentiella köpare. Efter att säljarna skrivit avtal med rådgivaren fortsatte arbetet med att 

sammanställa materialet inför försäljningen. 
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”Jag blev ju förvånad, jag tyckte vårt lilla bolag som var otroligt lätt att förstå. Vi 

köpte in grejer, lagerhöll och sålde. Men likväl så producerade vi 10 pärmar, fulla 

med dokument med vartenda avtal så det är en omfattande process.” (Simon) 

En stor del av arbetet var att kontakta leverantörer och kunder för att se till att avtalen var 

korrekta och uppdaterade. 

”Vi fick formalisera de avtalen vi hade. Vi hade kanske avtal som var 5-10 år 

gamla, som skrivits och bara hade rullat på. Man får gå tillbaka och säga att nu vill 

vi få ner det här på papper.” (Simon) 

Enligt Simon är det viktigt att påvisa för köparen att du som säljare inte försöker dölja 

någonting om verksamheten. 

”Fast det är en liten verksamhet, så är ju en köpare med all rätt misstänksam. Det 

gäller att visa att bolaget är schysst, ta bort alla konstigheter, se till att det inte finns 

en massa tvister. Om det finns tvister se till att man tar fram dessa på ett bra sätt, 

och dokumentera. Man kan ju säga att man har en stor kund som man har jobbat 

med i 20 år, men har du ett papper på det så behöver du inte snacka, det är så 

mycket enklare då.” (Simon) 

Köparna genomförde en noggrann due diligence enligt Simon. De ställde många frågor och 

säljarna fick förtydliga hur de gått tillväga för att ta fram underlaget till undersökningen. Han 

understryker att det är viktigt att behandla svagheter eller brister tidigt i processen, och att ha 

ett ömsesidigt förtroende. 

”Det går inte att dölja fel. Har man en bra köpare, så går det inte att dölja fel. Om 

man ändå gör det och det uppdagas senare blir skadar det. Har man problem i 

bolaget så ska man plocka fram dem. Vi hade ingen export exempelvis, 95 procent 

av omsättningen var i Sverige, det tog vi upp, och det såg köparna positivt på för där 

fanns det en möjlighet att göra någonting. Samma sak om du har en konflikt eller 

sådär, så kan du dag ett presentera detta för köparen. Vi var ju väldigt 

dollarberoende och det tog vi ju upp i början och då funderade inte folk så mycket på 

det. Sedan just vikten av förtroendet, man kan ha hur mycket papper och siffror som 

helst, men till sist så är det ju ändå att man litar på personen som säljer.” (Simon)  

I due diligence undersökningen var det enligt Robert viktigt att i detta fall att kontrollera 

lagervärdet, vilken inkurans som fanns, till vilket värde det var bokfört, och 

bokföringsprincip.  

”Vad säger de egentligen, vad finns det för risker eller möjligheter i de här avtalen, är 

det okej att byta ägare, måste den andra avtalsparten godkänna att det kommer in en 

ny ägare?” (Robert) 

En annan viktig faktor är företagets beroende av personalen. I detta fall var det dock inte så 

utan de flesta var utbytbara. Kunderna gavs inte så stort utrymme i undersökningen eftersom 

de var relativt många och relativt små, vilket enligt Robert var en fördel. Som köpare anser 

Robert att det är otroligt viktigt att genomföra en grundlig due diligence. I början är det en 

fördel att informera säljaren om behovet av informationen. Det skapar förtroende hos 

säljaren för köparen samtidigt som mer information minskar risken. Detta gör i sin tur att 

köparen kan erbjuda ett bättre upplägg mot säljaren anser Robert. 
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”Få honom [säljaren] att förstå att den här informationen kommer han [köparen] 

inte att använda för att sno affärsidé eller något sådant där, det är inte så man jobbar. 

Det är framför allt för att man ska kunna riskminimera.” (Robert) 

6.3.4 Förtroende och relationer 

Säljaren anser att de fick köparens förtroende mycket beroende på att företagets verksamhet 

var överskådlig och lättbegriplig.  

”Det var lätt att följa historiken, vi hade inte gjort en massa förvärv.”(Simon)  

Köparen kände Robert från tidigare gemensamma affärer vilket Simon tror ökade 

förtroendet. Robert beskriver att rådgivare genom sin erfarenhet kan förbereda säljaren för 

vad som kommer att ske under processen, bland annat vid en due diligence, som många 

säljare kan uppleva som besvärande. Han påpekar att det inte är överraskande med tanke på 

att många säljare endast genomgår en företagsförsäljning under sin livstid. Förberedelsen gör 

att säljaren förstår varför köparen ställer sina frågor vilket underlättar samspelet mellan 

säljare och köpare. 

”Vi ställer egentligen köparens frågor innan köparen ställer dem. Vi ser till att 

säljaren är förberedd på vad som komma skall, vad en due diligence undersökning är.” 

(Robert)  

Säljaren känner sig då tryggare med situationen och kan börja bygga ett förtroende för 

köparen. För köparen är det lättare att få ett förtroende för säljaren då de får direkta svar på 

sina frågor. Det finns en förståelse från säljarens sida. Robert tror att rådgivaren kan ta hand 

om de delar som kan kännas olustiga för säljaren. 

”Det finns en misstänksamhet mellan varandra. Då kan vi avdramatisera det lite 

grann, plus att om det är obekväma frågor så kan vi gå in och ta fighten om det 

behövs. Det är bättre att vi får vara det svarta fåret än motparten för de ska ju 

samarbeta framöver.” (Robert)  

Robert uppger att parterna fick förtroende för varandra relativt snabbt i processen. Han 

menar att det berodde på bra personkemi och att både säljarna och köparna var ärliga och 

seriösa. Köparnas stora erfarenhet från liknande branscher bidrog också. 

6.3.5 Prisförhandling 

I juni kontaktades större konkurrenter för att se om det fanns intresse att förvärva 

Grossisten AB. Därefter kontaktades ett 50-tal andra potentiella kunder. Säljarna ville gå ut 

relativt selektivt, Simon kontaktade kunder och konkurrenter som de kände sedan tidigare. 

Robert kontaktade även andra finansiella köpare. 

”Han [rådgivaren] hade ganska mycket privatister, alltså privata tidigare VD:ar 

som letar efter små företag att köpa upp.” (Simon) 

Rådgivaren skötte kontakten med alla potentiella köpare. I den första kontakten fick de 

enbart officiell information. Ungefär 30 potentiella köpare skrev på ett sekretessavtal och fick 

då tillgång till anonymiserad information om Grossisten AB. Robert berättade för de 

potentiella köparna var den tänkta prisnivån låg och därefter följde en öppen budgivning. 

Denna utfördes i två steg och efter det första steget sållades ett antal kandidater bort. Utifrån 
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detta gick säljarna vidare med 10 stycken för närmare diskussioner. Slutligen träffade säljarna 

5 potentiella köpare för en ordentlig presentation. 

”Några var konkurrenter, det var lite större företag i branschen som var intresserade 

av att köpa, det var konkurrenter och mindre riskkapitalbolag eller privatister.” 

(Simon) 

Simon berättar att relationen med konkurrenterna var mer familjär eftersom de kände 

varandra sedan tidigare. Diskussionerna handlade om säljarnas planer framöver eftersom de 

kunde marknaden sedan tidigare. I diskussionen med de andra köparna fick Robert och 

Simon börja med att beskriva företaget från grunden. 

”Det är ju jobbigare att sälja till en riskkapitalist, samtidigt så är de mycket mer 

professionella.” (Simon) 

Konkurrenterna var framför allt oroliga för att säljarna skulle starta en liknande verksamhet 

efter försäljningen enligt Simon. Säljarna erbjöd sig därför att skriva på en ordentlig 

konkurrensklausul och att vara aktiva i företaget under en relativt lång period efter att 

försäljningen genomförts. Innan säljarna definitivt beslutade sig fick köparna en möjlighet till 

att förändra och förtydliga sina bud, bland annat om konkurrensklausulen. Simon berättar att 

det alltid är lite problematiskt med omfattningen på konkurrensklausuler.  

”Det går inte att skriva för långa konkurrensklausuler, alltså rent legalt. Juridiskt 

så håller det inte att skriva 5 år för då blir det någon form av näringsförbud.” 

(Simon) 

Simon berättar att de valde bort en potentiell kund som de inte trodde skulle vara lämplig för 

att fortsätta att driva verksamheten. 

”Det blir en väldigt jobbig situation om det inte går bra, eller om vi känner att de 

[köparna] inte klarar av det då får vi gå in och ta jobbet. Det var lite så vi kände, de 

var lite naiva. De strök vi fast de var väldigt intresserade av att gå vidare.” (Simon) 

Vid val av köpare är det viktigt att personkemin stämmer, men Simon tror ändå att priset har 

en stor betydelse. Säljarna var även tydliga med hur de ville att budet skulle vara strukturerat. 

Framför allt ville de ha en stor initial betalning och mindre del i tilläggsköpeskilling. Simon 

anser nämligen att det är en väldigt stor risk med tilläggsbetalningar efter köpet.  

”Vi sa i princip att vi vill sälja bolaget och få betalt, sen kan vi ha en 

tilläggsköpeskilling, men den ska vara så liten att den är en bonus, det ska inte vara 

en del i affären egentligen.” (Simon) 

Tilläggsköpeskillingen var resultatbaserad och skulle tillämpas i tre år. Det förekom en hel del 

diskussioner om hur den skulle vara uppbyggd. Simon anser att betalningsvarianter skall 

göras enkla utan för många parametrar. 

”Vi hade en bruttovinst på en viss nivå och sen sa vi att allt som går över den 

bruttovinsten ska vi ha 50 procent av.” (Simon) 

Simon anser att denna lösning motiverar säljaren till en bra insats i företaget efter förvärvet 

utan att tvinga köparen att ge upp en stor del av vinsten. Vissa parametrar infördes, köparen 

fick till exempel inte skjuta på försäljningen. Simon anser att deras upplägg fungerade mycket 

bra.  
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”Det gäller att få säljaren att hänga kvar i bolaget och vilja jobba, och då tror jag det 

är ett ganska bra sätt.” (Simon) 

Utöver tilläggsköpeskillingen så hade säljarna även en lön för deras fortsatta arbete i företaget 

efter försäljningen. Säljaren bestämde att denna ersättning skulle vara liten så att köparen inte 

skulle tveka att ta in säljaren för att jobba. 

”Vi hade en ganska låg ersättningen, men jobbade rätt mycket då, och ville ju liksom 

gå in och föra över det här på ett bra sätt.” (Simon) 

Köparna anlitade inte någon extern företagsvärderare. Istället använde sig köparna helt av 

det material som säljarna förberett och den prisnivå som rådgivaren föreslagit. 

”Den [prisnivån] var baserad på resultatet, vi ansåg med den här vinstnivån, och de 

framtidsutsikterna som vi såg, att bolaget bör vara värt så här mycket.” (Simon) 

Det slutliga priset för företaget blev högre än vad säljarna förväntat sig. Flera potentiella 

köpare var involverade i processen. Enligt Simon finns det få bolag som Grossisten AB, med 

en annorlunda affärsidé, som dessutom är lönsamt. Han tror att företaget därför var relativt 

lätt att sälja. Föreberedelserna inför försäljningen med att öka lönsamheten tror han gjorde 

företaget än mer attraktivt för potentiella köpare och möjliggjorde ett högre försäljningspris. 

Det ekonomiska klimatet vid tiden för försäljning tror Simon också har bidragit. Det var lätt 

att få låna pengar från banken. 

”Jag tror svårigheten för många företagare är om du i grunden har en bra verksamhet 

men du tjänar inga pengar. Då tycker man som företagare att det är värt en massa 

pengar enligt historiken, men som köpare så är det inte värt någonting, eller man får 

inte ut det man vill.” (Simon) 

Prisnivån som kommunicerades till intresserade köpare baserades på en multipelvärdering 

och en kassaflödesvärdering. En kassaflödesvärdering är enligt Robert betydelsefull då den 

visar varför företaget är värt ett visst pris. Eftersom Grossisten var ett attraktivt bolag så 

fanns det 7 aktörer som lämnade bud runt den nivån som rådgivarens värdering hade 

indikerat och som de delvis hade fått ta del av. 

”I attraktiva bolag så behöver du inte gå in och prisförhandla så pass, att du sitter 

vid ett bord mitt emot varandra där den ena säger 20 miljoner och den andra säger 

25 miljoner och sen så ska man försöka hitta en lösning. Utan det där kan man ha 

löst på ett betydligt mer attraktivt sätt, genom att man framförallt har en väldigt 

tydlig process när man säljer bolaget.” (Robert)  

Efter att dessa bud inkommit valde säljaren och rådgivaren tillsammans ut de bud som hade 

det attraktivaste upplägget och som de ansåg skulle passa som köpare beroende på 

personkemin. Robert påpekar att personkemin framför allt fäller utslag då buden ligger på 

samma nivå. Pengarna är ändå den viktigaste parametern oavsett vad säljaren initialt säger. 

När en aktör hade valts ut genomfördes en due diligence och avtalsarbete parallellt. Då 

diskuterades även säljarens roll i företaget efter försäljningen. Under den tiden tecknade 

köpare och säljare ett ”letter of intent” som gav köparen exklusivitet i förhandlingarna 

tillsammans med köparen. 

Robert menar att två problem kan uppstå under processen. Det ena är att säljaren kan ha för 

högt ställda förväntningar om bolagets värde eftersom de inte vet vad som påverkar värdet 
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på ett bolag. Det andra är att ägarledda företag är för beroende av ägaren. Ägaren är den 

viktigaste nyckelpersonen och det är svårt att ersätta honom eller henne. 

Värderingsproblematiken har ofta sitt ursprung i att företaget värderats efter någon generell 

värderingsmetod, kanske tillsammans med en revisor. Utan grundlig värdering är värdet 

snarare en indikation tror Robert. Övervärdering av varumärket är en anledning till ett för 

högt värde. Det beror på att säljaren har känslomässiga band till sitt bolag som han eller hon 

kanske drivit under en lång tid. Det senare problemet kräver förberedelser, att ägaren tar 

steget att anställa en ny VD eller delegerar mer arbete till andra anställda. Ett annat misstag 

som säljaren gör är att inte tänka sig in i köparens situation tror Robert. En köpare förvärvar 

ett företag som en investering som skall betala sig i framtiden. Inte för att det verkar kul och 

intressant och att köparen har pengar att spendera.  

Om företaget har förutsättningar för att ha en extrem tillväxt i framtiden så anser Robert att 

en tilläggsköpeskilling baserad på framtida prestation kan vara ett alternativ. Han betonar att 

den bör utformas så enkelt som möjligt och mätas högt upp i resultaträkningen beräknat på 

omsättningen eller bruttomarginalen. Det motverkar att köparen ökar kostnaderna för att 

minimera köpeskillingen.  

6.3.6 Tillfredställelse med affären 

Simon var mycket nöjd efter genomförd affär, och tror att köparen kände likadant. Efter 

försäljningen har företagets utveckling varit i linje med säljarens prognoser för framtiden.  

”Det är väldigt jobbigt om företaget helt plötsligt dippar eller om det inte går bra. Då 

blir det problem. Det är heller inte så kul om någon hoppar in och dubblar 

omsättningen på tre år. Det kan också kännas lite jobbigt som säljare. Det rullade 

på ungefär som det skulle göra och det tror jag är bra för båda parter.” (Simon) 

Simon tycker att samarbetet med rådgivaren har fungerat mycket bra. Före processen blev 

han informerad av rådgivaren hur det skulle fungera. Simon poängterar vikten av att 

samarbetet med rådgivaren fungerar under en affär som många gånger är den största affär 

säljaren gör under sin livstid. Hans råd är att träffa flera olika rådgivare tills säljaren hittar den 

som han eller hon har förtroende för. 

”Inte bara någon som är väldigt duktig och har en massa meriter, utan någon som 

kan lägga ned tid på ditt bolag, det är det allra viktigaste för en säljare.” (Simon)  

Trots att processen har gått mycket smidigt, är Simon samtidigt förvånad över hur mycket 

arbete som krävdes. Han betonar att det var värt att lägga ner den tiden när han i efterhand 

inser hur svårt det är för en köpare att förstå verksamheten. Han anser också att arbetet är 

viktigt eftersom det i slutändan påverkar företagets pris. 

”Jag hade en bild innan om att det bara var att snacka med folk, som man gör när 

man säljer i en vanlig affär, så är det ju inte utan allt ska ju ner på papper.” (Simon)   

Robert anser att köparen gjorde en bra affär då det var ett välskött och lönsamt företag. 

Även att säljaren gjorde en bra affär eftersom det blev ett så pass högt försäljningspris. Att 

köparen kan känna sig nöjd med affären tror Robert beror på att det fanns en mycket låg risk 

med företaget, samt att säljaren visade stort engagemang efter försäljningen. 
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6.3.7 Kunskapsöverföring 

Säljarna tyckte det var viktigt att introducera den nya ägaren för kunder och leverantörer, och 

visa att de själva skulle vara kvar i bolaget. Köpare och säljare besökte tillsammans kunder 

och leverantörer efter att köpet var genomfört. Simon och Sandra medverkade också 

tillsammans med köparen Kalle på ett antal branschmässor. 

”Vi presenterade oss tillsammans och visade att vi [Simon och Sandra] stöttade det 

här och att vi skulle vara kvar i bolaget.” (Simon) 

Reaktionerna hos kunder och leverantörer var positiva eftersom köparen skulle fortsätta att 

driva verksamheten på samma sätt som tidigare. Simon tror att kunder och leverantörer varit 

mer negativa om bolaget flyttats eller inkorporerats i en annan verksamhet.  

Säljarna hade en medveten strategi att inte överdriva betydelsen av ägarskiftet. Det 

kommunicerades snarare som ett ledarskifte än ett ägarskifte för att inte göra kunder och 

leverantörer osäkra på företagets framtid. Simon tror att det var ett bra beslut av köparna att 

fortsätta driva verksamheten på samma sätt som tidigare. Köparens plan var att driva bolaget 

på samma sätt i ytterligare två år för att lära sig företaget och dess verksamhet. Ett vanligt 

problem enligt Simon är att köpare ofta vill göra stora ändringar snabbt. 

”De [köparna] hade inställningen att det här bolaget har funkat och tjänat pengar så 

vi ska inte göra ett något på ett par år innan vi vet hur det här fungerar. (Simon) 

Säljarnas framtida involvering i företaget reglerades i ett detaljerat konsultavtal. Det var 

viktigt för köparna eftersom företaget var starkt beroende av säljarna i det dagliga arbetet. I 

avtalet reglerades hur länge säljarna skulle fortsatta vara involverade och i vilken omfattning. 

Totalt var Simon aktiv i företaget i ett och ett halvt år efter försäljningen. 

”Det var ju vi och så lager och säljarna. All produktutveckling och hela den biten 

gjorde vi ju själva. Det var ju väldigt viktigt för dem [köparna] att få styr på den 

biten, så att vi bara inte skulle sticka utan fortsätta jobba.” (Simon) 

Simon tycker det var ett bra upplägg även om han medger att det är roligare att själv driva 

företaget.  

”Det gick förhållandevis bra, det tror jag berodde på att han var väldigt lyhörd. Han 

ville lära sig företaget innan han tog över. Det tror jag var rätt klokt. Det verkar rätt 

smart, när man tar över ett bolag som fungerar, det är en annan sak om man tar över 

ett förlustbolag.” (Simon) 

Överlag tror säljaren att det är viktigt att en köpare behandlar en säljare på ett bra sätt för att 

affären ska fungera. Säljaren har många gånger stor branscherfarenhet vilket kan vara en 

tillgång för köparen. Simon anser också att om köpare och säljare hamnar i en konflikt efter 

försäljningen förlorar köparen mer än säljarna.  
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7 Analys 

I detta kapitel analyseras insamlad data. Först sker analys av expertintervjuerna och därefter analys av 

fallstudier. Efter analys av fallstudierna följer en jämförande analys av fallstudier och experter.  

7.1 Analys av expertintervjuer 

7.1.1 Sammanställning av expertintervjuer 

I Tabell 3 finns en sammanställning över deskriptiva data från expertintervjuerna. 

Tabell 3 Sammanställning av expertintervjuer 

Expert Grundare, 

Investeringsbolaget 

AB 

Grundare och 

partner, 

Riskkapital AB 

Grundare och 

partner, Rådgivning 

Stora Företag AB 

Grundare, 

Företagsförmedling 

AB 

Ålder 75 60 och 60 60 och 35 50 

Företagets 

verksamhet 

Företagsförvärv Företagsförvärv Rådgivning Företagsförmedling 

Synvinkel Köpare Köpare Säljare och köpare Säljare och köpare 

Storlek på 

företag 

(Omsättning) 

Mindre 100 MSEK 200-600 MSEK  80-750 MSEK 2 MSEK och uppåt 

 

7.1.2 Expertintervju 1: Grundare, Investeringsbolaget AB  

Minskad lönsamhet i företag efter ett ägarskifte kan bero på flera orsaker, antingen 

förvärvsspecifika eller övriga. Felaktigheter i transaktionsfasen på grund av en otillräcklig due 

diligence resulterar i ett för högt pris och problem som är svåra att lösa i efterhand (Cullinan 

et al., 2004). Detta kan leda till misslyckade förvärv, med minskad lönsamhet i det förvärvade 

företaget. Ett för högt pris som leder till minskad lönsamhet kan bero på andra faktorer 

under transaktionsfasen som till exempel vinnarens förbannelse (Lovallo et al., 2007) och 

förankringseffekten (Kristensen, 1999). Enligt Eriksson betalar ofta riskkapitalbolag ett för 

högt pris, vilket beror på deras korta investeringsperspektiv. Det motsäger Scholes et al. 

(2008) som anser att en mer rättvis uppgörelse är möjlig om ett riskkapitalbolag är involverat 

i förhandlingen på köparsidan.  

Att ägare är skeptiska till akademiskt utbildade personer, som anställda eller nya ägare, har 

likheter med vad Hofer och Charan (1984) skriver. De anser att utan högavlönad personal 

kan ett kunskapsgap skapas som på sikt påverkar företagets processer. Enligt Cardon et al. 

(2005) ser ägaren ser ofta företaget som sitt eget barn. Det innebär att överlämnandet till en 

okänd person blir svårt. 

Baserat på att parterna visar brist på långsiktighet, och att olika parter har skilda mål under 

förhandlingen, beskriver Eriksson att aktörer under företagsförvärv använder sig av ett 

tävlingsinriktat förhandlingsbeteende. En parts förhandlingsbeteende beror bland annat på 

individens egna preferenser, och influenser från den egna gruppen (Dabholkar et al., 1994). 

Personerna i ett temporärt system väljer antingen fullt eller inget förtroende (Meyerson et al., 

1996). Därmed riskerar en pessimistisk inställning om motparten att automastiskt leda till 

användandet av ett tävlingsinriktat förhandlingsbeteende. Detta bekräftar det ömsesidiga 

samspelet mellan förtroende och relationer och förhandlingsbeteende under transaktionsfasen som 

analysmodellen visar. Experten Eriksson föreslår att en köpare ska skapa incitament för 

säljaren att se till att företaget förblir lönsamt efter förvärvet. Enligt Leland och Pyle (1997) 
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kan säljarens handlingar signalera riktigheten i den information som säljaren delar med sig av. 

Det innebär att om säljaren accepterar en framtida involvering signalerar det att den 

information säljaren delat med sig av är trovärdig. 

Förankringseffekten innebär att ett motbud förankras i det initiala budet (Kristensen, 1999). 

Därmed ligger det i säljarens intresse att lämna ett högt första bud. Det överensstämmer med 

Erikssons åsikt om att värderingen som säljaren baserar sitt första bud på är en maxvärdering. 

Säljaren ser företaget som en del av sig själv (Pierce et al., 2001). En prissänkning på 

företaget kan därför vara svår för vissa ägare att acceptera. Det betyder att det finns ett 

samband mellan delen ägande, ledning och verksamhetens styrning och förhandlingsbeteende som inte 

återfinns i analysmodellen. 

7.1.3 Expertintervju 2: Grundare och partner, Riskkapital AB  

Parter som tidigare inte känner varandra bör inrikta sina ansträngningar på att etablera ett 

ömsesidigt förtroende i början av processen (Kristensen, 1999). När Eskilsson och Einarsson 

i början av transaktionsprocessen öppet visar sina preferenser och berättar om tidigare 

erfarenheter är det ett tecken på att de försöker etablera ett ömsesidigt förtroende.  

Eskilsson och Einarsson bekräftar de karaktäristiska drag för ägarledda företag som Boeker 

och Karrichalil (2002) tar upp, såsom ett beroende av ett fåtal nyckelindivider för överlevnad, 

otillräckliga ledaregenskaper och träning. De bekräftar ägarens ofta starka, psykologiska 

ägande som Pierce et al. (2001) beskriver och att företagets grundare är den person som har 

störst kunskap om företaget som Wasserman (2003) tar upp.  

En köpare saknar ofta detaljerad kunskap om företaget (Robbie et al., 1992). Att dela upp 

försäljningen mildrar den effekten då en köpare har möjlighet att ta del av en säljares 

kunskap. Om säljaren stannar kvar som delägare efter förvärvet minskar säljarens intresse av 

att överdriva positiva egenskaper. Anledningen till detta är enligt Leland och Pyle (1977) att 

säljarens handlingar signalerar riktigheten i den information som delas. Ökad 

informationsdelning sker om säljaren räknar med ett långsiktigt samarbete i företaget efter 

genomförd MBI (Scholes et al., 2008). Då parterna har samma tillgång till information är det 

större sannolikhet att priset uppfattas som rättvist av båda parter (Howorth et al., 2004), 

vilket Einarsson bekräftar. Han upplever att det är lättare att hitta en rimlig prisnivå då 

säljaren finns kvar som delägare efter affären. Ett förhandlingsbeteende som är inriktat på en 

långsiktig relation leder till större informationsdelning och bekräftar sambandet mellan 

förhandlingsbeteende och informationsbalans.  

Experten Einarsson delar Erikssons (Expertintervju 1) åsikt att säljarens värdering är en 

maxvärdering. Enligt Scholes et al. (2008) är informationsasymmetri en anledning till 

svårigheter vid förhandling, speciellt avseende värdering. Informationsasymmetri blir en 

anledning till att köpare och säljare har svårt att komma överens om ett pris då deras 

respektive värderingar inte överrensstämmer.  

Einarssons krav på delaktighet från säljaren efter avslutad affär bekräftar Wassermans (2003) 

beskrivning om att många investerare låter grundaren stanna kvar i företaget efter förvärvet. 

Delaktighet från säljaren ger gemensamma erfarenheter som enligt Nonaka (1994) är viktigt 

för överföring av tyst kunskap. 

Enligt Eskilssons beskrivning har säljaren inledningsvis en stor förhandlingsstyrka så länge 

flera köpare är intresserade. Ju färre köpare som finns med i processen desto svagare blir 

säljarens förhandlingsstyrka, vilket påverkar köparens agerande. Styrkeförhållandet mellan 
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förhandlingsparterna påverkar en parts valda förhandlingsbeteende (Dabholkar et al., 1994). 

Det betyder att parternas förhandlingsbeteende kan skifta om styrkeförhållandet väger över 

till köparens fördel.  

Från säljarens sida finns därför intresse att så länge som möjligt diskutera med flera 

spekulanter. Köparen vill å sin sida så snabbt som möjligt bli den ensamma köparen som 

säljaren förhandlar med. Säljaren kan inledningsvis i större utsträckning diktera villkoren, och 

använda sig av ett befallande eller tävlingsinriktat förhandlingsbeteende. Säljarens valda 

förhandlingsbeteende beror på säljarens inställning till en långsiktig relation med köparen 

(Dabholkar et al., 1994). 

Fram till att en köpare är ensam kvar är dennes målsättning att inte bli bortvald till fördel för 

andra kandidater. Köparna har under tiden två val, att använda ett samarbetande 

förhandlingsbeteende, om de inte är intresserade av säljarens involvering efter köpet, eller att 

använda sig av ett samverkande förhandlingsbeteende. Köparens valda förhandlingsbeteende 

beror på köparens inställning till en långsiktig relation med säljaren (Dabholkar et al., 1994). 

I slutskedet är säljarens benägenhet att avbryta processen mindre eftersom säljaren redan har 

investerat tid och energi enligt Eskilsson. Beroende på utvecklingen och hur parterna 

planerar säljarens involvering efter förvärvet kan parterna nu välja en lösning som maximerar 

deras gemensamma nytta eller deras enskilda nytta (Dabholkar et al., 1994; Kristensen, 1999). 

Eskilsson anser att säljarens rådgivare har en tolkande funktion mellan köparen och säljaren. 

Rådgivaren kan i egenskap av sin tydliga och förtroendeingivande roll (Meyerson et al., 1996) 

hjälpa säljaren i sina beslut.  

Graebner och Eisenhardt (2004) anser att en säljare kan gå med på en prissänkning om 

säljaren anser sig ha hittat en långsiktigt lämplig kandidat. Den inställning till prissänkning 

som Einarsson anser att många säljare har betyder att säljarna anser att Riskkapital ses som 

en långsiktigt lämplig köpare. Det står i kontrast till experten Erikssons (Expertintervju 1) 

åsikt om att riskkapitalbolag betalar ett överpris och är kortsiktiga i sin investeringshorisont. 

7.1.4 Expertintervju 3: Grundare och partner, Rådgivning Stora Företag 

AB 

Experten Ragnarssons beskrivning bekräftar både DeTienne (2010), som anser att ett 

ägarskifte är betydelsefullt för säljaren, och Cardon et al. (2005) som anser att en 

företagsöverlåtelse handlar om mer än bara en överlåtelse av tillgångar. Säljaren får ett bättre 

pris med hjälp av en rådgivare vilket motsäger Eskilssons (Expertintervju 2) åsikt i frågan. 

Eftersom Rådgivning Stora Företag agerar som rådgivare till säljare och Riskkapital agerar 

som köpare är denna åsiktsskillnad väntad. 

Ragnarssons resonemang om att finansiella köpare ofta kräver säljarens involvering efter 

avslutad affär överensstämmer med det som Einarsson (Expertintervju 2) framfört. 

Sannolikheten för ett mer rättvist pris ökar om både säljare och köpare är involverade i 

företagets framtid (Scholes et al., 2008). Finansiella köpares krav på involvering från säljaren 

ökar därmed sannolikheten för köpare och säljare att enas om priset.  

Transaktionsprocessen är enligt Ragnarsson tidskrävande. I ägarledda företag är ofta 

beslutsfattandet centraliserat, vilket minskar tiden som ägaren kan lägga på företagets 

strategiska beslutsfattande (Hofer & Charan, 1984), som till exempel en försäljning av 
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företaget. Ofta uppkommer förseningar i försäljningsarbetet om ägaren inte är förberedd 

inför transaktionsprocessen. 

Mindre företag ofta har mindre formaliserade system för styrning av verksamheten (Uhlaner 

et al., 2007). Det är en anledning till svårigheten att förstå det ekonomiska underlaget som 

lämnats av säljaren. Säljaren kan utnyttja detta genom att överdriva positiva egenskaper, 

speciellt då en verifiering är omöjlig att genomföra för köparen (Leland & Pyle, 1977).  

Köpare kräver korrekt information om företaget (Scholes et al., 2007), och parterna i ett 

temporärt system väljer mellan fullt eller inget förtroende (Meyerson et al., 1996). Följden av 

detta blir därför att processen ofta avbryts om prognoserna inte stämmer då köparen förlorar 

förtroendet för säljaren. Det dubbelriktade sambandet mellan förtroende och relationer och 

informationsbalans bekräftas. Det bekräftar också förhållandet mellan ägande, ledning och 

verksamhetens styrning och informationsbalans respektive förtroende och relationer.  

Ragnarsson anser att det högsta budet inte alltid är det som vinner förhandlingen, och 

bekräftar därmed Graebner och Eishardt (2004). De anser att en säljare kan välja en annan 

kandidat som anses mer lämplig trots ett lägre bud. Sambandet mellan förtroende och relationer 

och förhandlingsbeteende påvisas. 

7.1.5 Expertintervju 4: Grundare, Företagsförmedling AB 

Experten Fredrikssons resonemang om ägarnas långa beslutsprocesser inför försäljning har 

likheter med DeTienne (2010) som anser att svårigheten för ägare är att släppa greppet om 

företaget. Fredriksson poängterar även i liket med Pierce et al. (2001) att ägare känner ett 

känslomässigt ägande gentemot sina företag.  

Fredriksson anser att det finns ett samband i relationen mellan köpare och säljare och 

kunskapsöverföring. I analysmodellen förekommer inte något sådant direkt samband. Ett 

högt förtroende är däremot en förutsättning för en långsiktig relation (Ganesan, 1994). En 

långsiktig relation i sin tur underlättar kunskapsöverföringen (Howorth et al., 2004). För att 

säkerställa kunskapsöverföringen förespråkar Fredriksson kontraktering av säljarens framtida 

involvering vilket går i linje med Eskilssons (Expertintervju 2) krav på involvering hos 

säljaren efter affären. 

Svårigheten att enas om ett rättvist pris orsakas, enligt Fredriksson, av att företaget är 

beroende av säljaren, och att säljaren inte är engagerad i företaget efter affären. Det bekräftar 

Scholes et al. (2008) som uppger att sannolikheten för ett rättvist pris ökar om båda parterna 

är engagerade i företagets framtid.  

Rörlig tilläggsköpeskilling tillsammans med säljarens fortsatta delaktighet minskar osäkerhet 

om korrektheten i lämnad information och genomförandet av kunskapsöverföring. Det 

överensstämmer med Leland och Pyle (1977), de anser att säljaren med sin delaktighet 

signalerar riktigheten i handlingarna. Det bekräftar sambandet i analysmodellen mellan 

affärsuppgörelse och fortsatt involvering och kunskapsöverföring. Fredrikssons resonemang 

överensstämmer med Erikssons (Expertintervju 1) uppfattning angående rörlig 

tilläggsköpeskilling. Det står däremot i kontrast till vad Ragnarsson (Expertintervju 3) anser 

är positivt för säljaren. Experternas olika roller är en förklaring till deras olika inställningar. 

Fredriksson bekräftar Graebner och Eisenhardt (2004) som hävdar att säljare ibland sänker 

priset för att få igenom en affär med en, i deras ögon, lämplig kandidat. Säljarens övertro på 

företagets värde bekräftas av samtliga experter som har en köparroll under 
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transaktionsprocessen. Ragnarsson (Expertintervju 3) anser tvärt om att det endast i 

undantagsfall förekommer en övertro hos säljaren på värdet av företaget.  

7.2 Analys av fallstudier 

7.2.1 Fallstudie 1: Klädbutiken AB 

När säljaren inledde försäljningen var han medveten om att hans andra butik skulle finnas 

kvar. Han avslutade inte sin roll som företagare. Den känslomässiga kopplingen kan försvåra 

en försäljning av företaget när säljaren inte vill släppa greppet om företaget (DeTienne, 2010). 

På grund av att säljaren inte helt behövde släppa kontrollen över företaget försvårade detta 

inte försäljningen. Den känslomässiga kopplingen till företaget var istället förknippad med 

den butik som säljaren fortsatte att driva.  

På de uppgifter som rådgivaren och köparen lämnat framgår att det förekom 

informationsasymmetri mellan köpare och säljare. Informationsasymmetri avseende 

företagets situation är ofta ett problem för köparen, som då kan vara ovetande om allvarliga 

problem i företaget (Robbie et al., 1992; Robbie & Wright, 1995). I fallet Klädbutiken 

skapade bristfällig och felaktig information problem för köparen både under och efter 

transaktionsfasen. När en verifiering av information är omöjlig att genomföra för köparen 

har säljaren en möjlighet att överdriva positiva egenskaper för att erhålla en högre vinst 

(Leland & Pyle, 1977). Exempel på detta är dels den juridiska form som butiken drevs i och 

inköpskostnader som delades mellan flera butiker.  

Leland och Pyle (1977) anser att säljarens handlingar signalerar riktigheten i den information 

säljaren lämnar. Att säljaren slutade visa försäljningsunderlag för personal i butiken är därför 

ett agerande som signalerar tveksamheter om riktigheten i de försäljningssiffror säljaren 

senare lämnades till köparen. Enligt Olekalns och Smith (2007) ökar behovet av att skydda 

sig när en person anser att sannolikheten för att utnyttjas är stor. Den avbrutna 

redovisningen av försäljningsunderlag kan bero på att säljaren ville skydda sig själv, då han 

upplevde en risk för att utnyttjas av köparen. 

Köparens förtroende för säljaren växlade under transaktionsprocessen. Enligt Meyerson et al. 

(1996) står parterna i ett temporärt system i valet mellan fullt förtroende eller inget 

förtroende alls. Det innebär att köparen pendlade mellan de två alternativen flera gånger 

under transaktionsprocessen. Köparens förtroende varierade med tillgången på ny 

information under transaktionsfasen. Det visar att informationsbalans påverkar förtroende och 

relationer. 

Parterna lärde inte känna varandra, och kunde inte förutse hur motparten skulle agera. 

Lewicki och Bunker (1996) kallar förtroendet i den typen av relation för beräknande 

förtroende (Lewicki & Bunker, 1996). I fallet Klädbutiken blev relationen ett medel för att 

möjligöra transaktionen. Parternas interaktion blev en engångsföreteelse, och en ringa del av 

säljarens rykte stod på spel. Vid sådana omständigheter, där sårbarheten är låg, är behovet av 

förtroende litet (Meyerson et al., 1996). Säljaren fann ingen anledning att bygga ett 

förtroende hos köparen.  

Både köparen och säljaren hade ett kortsiktigt tidsperspektiv vid förhandlingen. De avsåg att 

avsluta sin relation efter affärens slutförande. Köpare och säljare inledde förhandlingen med 

ett samarbetande förhandlingsbeteende. Det innebär att parterna för stunden fokuserar på 

den gemensamma vinningen men där detta kan ändras om förutsättningarna i framtiden 
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förändras (Dabholkar et al., 1994). Det bekräftar att förtroende och relationer påverkar 

förhandlingsbeteendet. Att säljaren dolde information för köparen, att köparen lämnade ett 

ultimatum till säljaren, och att säljaren påstod att det fanns flera intresserade spekulanter, 

visar att parterna under förhandlingen övergick till att maximera sin enskilda nytta. Parterna 

använde sig av ett tävlingsinriktat förhandlingsbeteende. Det har i det här fallet bidragit till en 

ökad informationsasymmetri och försämrade relationer. Det bekräftar att förhandlingsbeteende 

påverkar både informationsbalans och förtroende och relationer.  

Köparens känslomässiga engagemang skapade problem för henne under köpet. Köparen 

drabbades av det som Chua och Luk (2005) kallar ”vinnarens förbannelse” och betalade mer 

än vad butiken var värd. Två faktorer förklarar det höga priset. Köparen utförde inte en 

tillräcklig due diligence vilket bekräftar Cullinan et al. (2004) som anser att det kan resultera i 

ett för högt pris. Prisnivån justerades inte vid uppdagandet av ny information, 

förankringseffekten enligt Lovallo et al. (2007). Rättvisan i prissättningen framgår bara efter 

att affären är avslutad (Howorth et al., 2004). Det bekräftas av köparens förändrade 

inställning till affären i efterhand. Det är mindre sannolikt att ett pris uppfattas som rättvist 

om informationen inte är rättvist fördelad (Scholes et al., 2008) vilket också illustreras av 

fallet Klädbutiken.  

Parternas tävlingsinriktade förhandlingsbeteende bidrog till att ett fortsatt engagemang från 

säljaren inte fanns med i uppgörelsen. Köparens kommentarer avseende bristande 

tillfredsställelse med affären och säljarens uppträdande i form av litet engagemang visar att 

parterna inte ansåg att affären vara helt lyckad. Det bekräftar att otillfredsställda parter är 

mest sannolikt när förhandlingsbeteendet är tävlingsinriktat och förtroendet lågt. Det 

bekräftar också att säljarens tillfredsställelse med affären påverkar säljarens fortsatta 

involvering och medverkan i kunskapsöverföring. (Howorth et al., 2004)  

Köparen i fallet Klädbutiken uppger att hon saknade kunskapsöverföring från säljaren.  

Kunskapsöverföringen beror på utgången av förhandlingsprocessen och relationen mellan 

parterna (Howorth et al., 2004). Relationen mellan köpare och säljare var kortsiktig och 

förtroendet lågt. Det ledde till att parterna använde ett tävlingsinriktat förhandlingsbeteende, 

vilket orsakade en begränsad kunskapsöverföring.  

Utifrån den modell för ledningsskifte som Dyck et al. (2002) presenterar identifieras fyra 

viktiga faktorer; sekvens, timing, överlämningsteknik och kommunikation. Analys av den 

första faktorn, sekvens, visar att efterträdaren saknade kompetens i att driva en butik. Analys 

av den andra faktorn, timing, visar inte på några otydligheter vad gäller överlämnande av 

ledarskapet. Analys av den tredje faktorn, överlämningsteknik, visar att överlämningen 

skedde under en lång tid men att intensiteten av kontakter mellan köpare och säljare var låg. 

Köparen hade dock önskat att en annan överlämningsteknik skulle ha använts för att 

ytterligare främja kunskapsöverföringen. Slutligen visar analys av den fjärde faktorn, 

kommunikation, att det fanns en avsaknad av förtroende och en bristfällig kommunikation 

på viktiga områden, exempelvis inköp. Av modellens fyra faktorer fanns det tydliga brister i 

sekvens och kommunikation och mindre brister i överlämningsteknik. Timingen av 

ledarskiftet påverkade inte processen negativt. 

7.2.2 Fallstudie 2: Maskinuthyrning AB 

Företaget hade ett centraliserat beslutsfattande och var i hög grad beroende av säljaren för 

överlevnad och tillväxt. Företaget präglades av en faderskapsliknande atmosfär då de 

anställde bidragsanställda, som inte var tillräckligt kvalificerade för sina arbetsuppgifter. 
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Företaget var på grund av det begränsat i sin utveckling. Det bekräftar de karaktäristiska drag 

som kännetecknar entreprenörielt styrda företag (Rubenson och Gupta, 1992). Säljaren hade 

offrat en stor del av sin egen tid, pengar och energi för att driva företaget. Ägarskiftet hade 

stora psykologiska innebörder för grundaren (Pierce et al., 2001) vilket ledde till att det var 

svårare att sälja företaget (DeTienne, 2010). Sjukdomen försvårade beslutet, då ett definitivt 

beslut om försäljning var liktydigt med att acceptera att hans dåliga hälsa omöjliggjorde ett 

fortsatt företagande. Sörens beslut att ta in investeraren i processen visar på att en vilja att 

sälja ändå fanns. 

Parternas affärsmässiga relation under lång tid, och köparens medverkan i säljarens tidigare 

försäljningsförsök innebar att köparen hade en stor företagsspecifik kunskap. Värderingarna 

som utfördes bidrog till att köparen fick mycket god insikt i företaget. Det innebar att det 

inte förekom någon informationsasymmetri mellan köpare och säljare. I en ideal situation är 

all information om företaget tillgänglig för båda parter (Scholes et al., 2007), och därför var 

situationen i fallet Maskinuthyrning mycket gynnsam avseende informationsbalans. 

Parternas långa och affärsmässiga relation resulterade i ett stort ömsesidigt förtroende. De 

kunde representera varandra, exempelvis under ett tidigare försök till företagsöverlåtelse. 

Förtroendet i en sådan typ av relation kallar Lewicki och Bunker (1996) för 

identifikationsbaserat förtroende. Av köparens och investerarens redogörelser framgår att 

varken köpare eller säljare hyste några tvivel om den andres trovärdighet.    

Köparens förhandlingsbeteende hade ett långsiktigt tidsperspektiv. Han ville minska säljarens 

oro för sin frus framtida försörjning genom att inkludera en garanti om anställning i 

uppgörelsen. Han försökte därmed maximera deras gemensamma nytta, 

förhandlingsbeteendet som då används kallas enligt Dabholkar et al. (1994) för ett 

samverkande förhandlingsbeteende. Även säljaren försökte se till båda sidors bästa genom 

att sänka sitt initiala bud från 1,5 miljoner kronor till 1,2 miljoner kronor när han insåg att 

köparen inte kunde betala samma pris som en industriell köpare.  

Orsaken till utebliven affär skiljer sig mellan köparen och investeraren. Köparen anser att 

säljaren inte ville sälja oavsett pris medan investeraren anser att säljaren inte ville sälja på 

grund av det pris som köparen erbjöd. Två bidragande orsaker till att affären inte slutfördes 

var säljarens sjukdomstillstånd, och ovilja att lägga ned tid på processen. Oviljan att lägga ned 

tid på processen beror på att säljaren inte ville sälja. Säljarens förhandlingsbeteende 

påverkades på så sätt att han medvetet fördröjde processen. Det visar på ett samband mellan 

ägande, ledning och verksamhetens styrning och förhandlingsbeteende som inte finns med i 

analysmodellen. Framgångsrika köpare tar hänsyn till vad säljaren verkligen är intresserad av 

(Graebner & Eisenhardt, 2004). I fallet Maskinuthyrning visste inte köparen vad säljaren 

eftersträvade, och därför var det svårt att hitta en överenskommelse som båda kunde 

acceptera.  

Fallet Maskinuthyrning illustrerar ett företagsförvärv som avbröts innan någon 

affärsuppgörelse upprättades mellan parterna. Transaktionsprocessen avbröts mellan 

förhandlingsbeteende och affärsuppgörelse. Förutsättningarna för att nå en affärsuppgörelse var 

gynnsamma avseende informationsbalans och förtroende och relationer. Förhandlingsbeteendet som 

användes av köparen och i viss mån säljaren ökade sannolikheten för att enas. 

Analysmodellen saknar ett samband som beskriver samspelet mellan ägande, ledning och 

verksamhetens styrning och förhandlingsbeteende.  
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7.2.3 Fallstudie 3: Grossisten AB 

Utifrån säljarens berättelse har Grossisten de karaktäristiska drag som Rubenson och Gupta 

(1992) anser kännetecknar entreprenörielt styrda företag. Då säljaren framgångsrikt startat 

och drivet företaget under en lång period är säljarens ägande ett psykologiskt ägande (Pierce 

et al., 2001) av företaget som gör det svårt att släppa taget (DeTienne, 2010). Det tar sig 

uttryck i flera år av föreberedelser innan säljaren tog beslutet att genomföra en försäljning. 

Trots noggranna föreberedelser var företaget mycket beroende av säljarna. Det bekräftar 

Wasserman (2003) som anser att det är svårt att ersätta en grundare. 

Köparnas erfarenhet av företagsförvärv och det strukturerade sätt på vilket processen 

utfördes skapade ett förtroende mellan parterna trots den korta tid det tog att genomföra 

processen. Enligt Meyerson et al. (1996) leder klara roller till förväntningar som är mer 

stabila och mindre godtyckliga. Det förklarar förtroendet mellan köpare och säljare. Köpare 

och säljare litade på att motparten var professionell. Om risken för att bli utnyttjad anses 

liten, minskar behovet att skydda sig själv (Olekalns & Smith, 2009). Det är också en 

förklaring till parternas förtroende för varandra. En annan orsak var att rådgivaren och 

säljaren hade inställningen att påvisa svagheter om företaget så tidigt som möjligt för att 

förekomma köparen. Dolda fel som upptäcks av köparen riskerar att rasera förtroendet för 

säljaren. En rädsla för vedergällning leder till ett mindre svekfullt beteende (Olekalns & 

Smith, 2007), vilket bekräftas av fallet Grossisten. Det visar också sambandet som finns 

mellan informationsbalans och förtroende och relationer i analysmodellen. 

Säljaren använde inledningsvis ett befallande förhandlingsbeteende. Innan den slutgiltiga 

köparen valts ut hade säljaren en hög förhandlingsstyrka, då det fanns många potentiella 

köpare. När den slutgiltiga köparen valts ut ändrades säljarens förhandlingsbeteende till ett 

samverkande beteende. Säljaren gick exempelvis köparens krav på konkurrensklausul och 

framtida involvering i företaget till mötes.  

Köparen hade under processen ett förhandlingsbeteende som syftade till att kvalificera sig 

som slutkandidat. Säljaren fokuserade på att maximera den gemensamma nyttan, ett 

samverkande förhandlingsbeteende. Enligt Howorth et al. (2004) är tillfredsställelse hos 

parterna som störst när de använder ett samverkande förhandlingsbeteende, eller när den ena 

parten använder ett befallande förhandlingsbeteende och motparten samarbetar. Det 

bekräftas av fallet Grossisten där parterna använde sig av dessa förhandlingsbeteenden. Det 

visar på det ömsesidiga sambandet mellan förhandlingsbeteende och förtroende och relationer. 

Säljaren blev tillfredsställd med affären eftersom det slutliga priset blev högre än vad säljarna 

förväntade sig. Rådgivaren uppger att även köparen blev nöjd med affären. Köparens och 

säljarens tillfredställelse vid en MBI är enligt Howorth el al. (2004) positivt relaterad till låg 

informationsasymmetri, stort förtroende mellan parterna och goda relationer under 

transaktionsfasen, vilket infrias i fallet Grossisten. Säljarnas framtida involvering och 

kunskapsöverföring från säljare till köpare var möjlig genom kontrakterade 

överenskommelser. Det skapade positiva reaktioner hos kunder och leverantörer. Det visar 

att affärsuppgörelsen påverkar tillfredsställelse med affären och fortsatt involvering och kunskapsöverföring. 

Det visar även på det dubbelriktade sambandet mellan tillfredsställelse med affären och fortsatt 

involvering och kunskapsöverföring.   

Analys av modellen som presenteras av Dyck et al. (2002) visar att förutsättningarna för ett 

ledningsskifte var goda. Köparen hade kompetens för att driva företaget efter köpet. 

Ledarskapspinnen var effektivt överlämnad från säljare till köpare genom att de tillsammans 
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arbetade i företaget. Detaljerna för överlämningen var tydliga och processen var strukturerad. 

Kommunikationen mellan parterna var god. Det innebär att alla fyra faktorer för ett lyckat 

ledningsskifte var uppfyllda. 

7.3 Jämförande analys av fallstudier och experter 

Tabell 4 visar deskriptiva data från fallbeskrivningarna.  

Tabell 4 Sammanställning av fallbeskrivningar 

Fallstudie Klädbutiken AB Maskinuthyrning AB Grossisten AB 

Säljarens ålder 60 66 49 

Motiv för försäljning Pension Pension/Sjukdom Nya utmaningar 

Omsättning 3 Mkr 4,1 Mkr 35 Mkr 

Antal anställda 3 5 8 

Rådgivare säljare Nej Nej Ja 

Rådgivare köpare Ja Ja Nej 

Genomförd försäljning Ja Nej Ja 

Tidsåtgång för 

processen 

10 månader 12 månader 9 månader 

 

Ägaren till Grossisten skiljer sig från de två övriga fallen genom att säljaren är betydligt yngre, 

och har ett annat motiv till försäljning. Ägarna till Klädbutiken och Maskinuthyrning vill sälja 

på grund av åldersskäl. Ägaren till Klädbutiken fortsätter efter försäljningen att driva företag, 

i mindre omfattning än tidigare. Ägaren till Maskinuthyrning ville av ålders- och hälsoskäl 

sälja. En ägares ålder och livssituation påverkar om och hur försäljningen genomförs.  Om 

den frånträdande ägaren har möjlighet att fortsätta vara företagare efter försäljningen 

underlättar det affären (Klädbutiken och Grossisten). Sjukdom hos ägaren motverkar en 

försäljning genom att transaktionsprocessen försenas eller avbryts (Maskinuthyrning).  

DeTienne (2010) anser att det är svårt för en ägare att lämna företaget och sin identitet som 

företagare. Tre av fyra experter bekräftar att den känslomässiga kopplingen mellan säljaren 

och företaget försvårar försäljningsprocessen. I ett av de fall som studerats skulle en 

försäljning innebära att säljaren slutade att vara företagare (Maskinuthyrning). Den processen 

slutfördes inte. Resultaten av studien visar därmed att den känslomässiga kopplingen mellan 

ägare och företag, samt ägarens förberedelser inför en försäljning påverkar 

transaktionsprocessen. 

Informationsasymmetri avseende företagets situation är ofta ett problem för köparen 

(Robbie & Wright, 1995). Informationsbalansen mellan köpare och säljare skiljer sig i de 

studerade fallen. I ett av fallen var fördelningen av information till säljarens fördel 

(Klädbutiken), i de två övriga fallen var informationen jämnt fördelad. 

Informationsasymmetri i fallet Klädbutiken resulterade i att köparen fattade beslut baserat på 

ofullständig information, i de två övriga fallen baserades köparens beslut på fullständig 

information. Resultaten av studien visar därmed att informationsbalansen mellan köpare och 

säljare påverkar transaktionsprocessen.  

Förtroende utvecklas vanligen under lång tid (Harrison et al., 1997), i slutet av 

relationsutvecklingen (Powers & Reagan, 2007). I ett av fallen hade köpare och säljare en 

relation sedan flera år (Maskinuthyrning) och parterna hade ett stort förtroende för varandra, 

ett identifikationsbaserat förtroende. Förtroendet mellan parter som inte har en tidigare 

relation och verkar i ett temporärt system, kommer att luta åt antingen fullt förtroende eller 
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inget förtroende (Meyerson et al., 1996). I de övriga fallen hade köpare och säljare ingen 

tidigare relation, men i fallet Grossisten fanns en relation mellan säljarens rådgivare och 

köparen. I fallet Grossisten förekom ett stort förtroende mellan parterna medan det i fallet 

Klädbutiken förekom ett litet förtroende mellan parterna. 

Det ramverk för förhandlingsbeteenden som Daholkar et al. (1994) presenterar innehåller 

fyra typer; tävlingsinriktat beteende, befallande beteende, samarbetande beteende och 

samverkande beteende. Parternas förhandlingsbeteende skiljer mellan fallen. I fallet 

Klädbutiken använde sig parterna framförallt av ett tävlingsinriktat förhandlingsbeteende 

med ett kortsiktigt tidsperspektiv. I fallet Maskinuthyrning använde sig parterna av ett 

samverkande förhandlingsbeteende, med ett långsiktigt perspektiv. I fallet Grossisten 

använde sig parterna av en kombination av befallande och samverkande 

förhandlingsbeteende, båda med ett långsiktigt perspektiv. Det innebär att det i de två senare 

fallen fanns ett långsiktigt tidsperspektiv och parterna försökte skapa en långsiktig relation. 

Skillnaden mellan långsiktigt och kortsiktigt tidsperspektiv illustreras av att det fanns en 

rörlig tilläggsköpeskilling (Grossisten) och andra kontrakterade relationer som delar i 

affärsuppgörelsen (Grossisten, Maskinuthyrning).  

Tillfredställelse med affären hos köpare och säljare skiljer sig mellan de fall då affärer 

genomfördes. I fallet Klädbutiken var tillfredsställelsen låg hos både parter och i fallet 

Grossisten var tillfredsställelsen hög hos båda parter. 

Förekomsten av kunskapsöverföring och fortsatt involvering skiljer sig mellan fallet 

Grossisten och fallet Klädbutiken. I fallet Grossisten förekom kunskapsöverföring och 

fortsatt involvering från säljaren medan det i fallet Klädbutiken förekom begränsad 

kunskapsöverföring och ingen fortsatt involvering. Analys av de fyra faktorer; sekvens, 

timing, överlämningsteknik och kommunikation, som Dyck et al. (2002) använder i sin 

modell för ledningsskifte visar på skillnader mellan fallen. I fallet Grossisten var alla faktorer 

uppfyllda och i fallet Klädbutiken var flera faktorer inte uppfyllda. Kunskapsöverföring och 

fortsatt involvering påverkar de faktorer som leder till ett framgångsrikt ledningsskifte. 

Kunskapsöverföring påverkar faktorn sekvens, då det påverkar en köpares kompetens och 

erfarenhet. Fortsatt involvering blir en möjlig överlämningsteknik, där både köpare och 

säljare är aktiva i företaget efter affären. Fortsatt involvering påverkar också faktorn timing 

då en säljare som aktiv i företaget efter affären gör det möjligt att överlämna ledningen av 

företaget i den takt som passar. Dessa exempel visar att kunskapsöverföring och fortsatt 

involvering påverkar utfallet av ledningsskiftet vilket är en förklaring till fallföretagens 

prestation efter förvärvet. Tabell 5 visar en sammanställning av fallbeskrivningarna utifrån 

analysmodellens komponenter i kapitel 3. 
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Tabell 5 Sammanställning av fallbeskrivningar utifrån analysmodell8 

Fallstudie Klädbutiken AB Maskinuthyrning AB
9
 Grossisten AB 

Känslomässig koppling 

ägare och företag 

Svag Stark Stark 

Förberedelser inför 

försäljning 

Nej Nej Ja 

Fördelning av 

informationen om företaget 

Till säljarens fördel Jämnt fördelat Jämnt fördelat 

Tidigare relation innan 

processen 

Nej Ja Genom säljarens rådgivare 

Förtroende mellan köpare 

och säljare 

Beräknande Identifikationsbaserat  Kunskapsbaserat 

Parternas 

förhandlingsbeteende 

Kortsiktigt Långsiktigt Långsiktigt 

Pris Fast Fast Fast + rörlig 

Övriga kontrakterade 

relationer 

Inga Ersättning till anhörig Konsultanställning 

Köparens tillfredställelse Låg - Hög 

Säljarens tillfredställelse Låg - Hög 

Framtida involvering Nej - Ja 

Kunskapsöverföring Nej - Ja 

 

Samband mellan analysmodellens komponenter har tidigare analyserats utifrån experter och 

fallbeskrivningar. Nedan följer en jämförelse av dessa samband. 

I analysen av expertintervjuerna behandlas flera samband mellan analysmodellens sju 

komponenter, pilarna i analysmodellen. De samband som styrks av experterna är mellan; 

ägande, ledning och verksamhetens styrning och informationsbalans/förtroende och relationer, 

informationsbalans och förtroende och relationer, förhandlingsbeteende och informationsbalans, förtroende 

och relationer och förhandlingsbeteende, affärsuppgörelse och fortsatt involvering och kunskapsöverföring.  

De samband som inte behandlas av experterna är mellan; förhandlingsbeteende och 

affärsuppgörelse, affärsuppgörelse och tillfredställelse med affären samt tillfredställelse med affären och 

fortsatt involvering och kunskapsöverföring. Affärsuppgörelsen markerar slutet på förhandlingen och 

tillfredställelse med affären är en reaktion hos köpare och säljare på affärsuppgörelsen. Därmed är 

dessa två samband uppenbara. Då nästan alla samband i modellen styrks av experterna 

verifierar det analysmodellens förmåga att beskriva vilka komponenter som påverkar 

transaktionsfasen.  

Det problem som ur en köpares perspektiv kan uppstå avseende informationsbalans är att 

information är fördelad till säljarens fördel. Här följer en jämförande analys av fallen om vad 

som ger upphov till skillnader i informationsbalans. Jämnt fördelad information mellan 

köpare och säljare kännetecknas av att ägaren hade en stark känslomässig koppling till 

företaget. Jämnt fördelad information kännetecknas också av att parterna hade ett 

                                                      
8 I Bilaga 3 återfinns en tabell över alla olika klassificeringsalternativ. 
9 Ingen affär genomfördes i fallet Maskinuthyrning AB därför saknas kommentarer angående 

tillfredställelse, framtida involvering och kunskapsöverföring. 
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kunskapsbaserat eller identifikationsbaserat förtroende. Slutligen kännetecknas jämnt 

fördelad information av att parterna använt ett långsiktigt förhandlingsbeteende. Fördelning 

av information till säljarens fördel kännetecknas av att ägarens känslomässiga koppling till 

företaget är svag. Ojämnt fördelad information kännetecknas också av ett beräknande 

förtroende mellan köpare och säljare samt att parterna använder sig av ett kortsiktigt 

förhandlingsbeteende.  

Det problem som ur en köpares perspektiv kan uppstå avseende kunskapsöverföring och 

framtida involvering är otillräcklig kunskapsöverföring. Nedan följer en jämförande analys av 

fallen om vad som ger upphov till skillnader i kunskapsöverföring och framtida involvering. 

Förekomsten av framtida involvering och kunskapsöverföring kännetecknas av att både 

köpare och säljare har en hög tillfredsställelse med affären. Det kännetecknas också av att det 

finns kontrakterade överenskommelser i affärsuppgörelsen avseende säljarens framtida 

involvering. Begränsad eller ingen förekomst av framtida involvering och 

kunskapsöverföring är förväntad om köpare och säljare är missnöjda med affären. Det 

kännetecknas även av att inga kontrakterade överenskommelser avseende säljarens framtida 

involvering finns med i affärsuppgörelsen. 

Två problem kan ur en köpares perspektiv uppstå avseende pris. Det första är att parterna 

inte kan enas om en affärsuppgörelse. Det andra är att parterna kan enas om en 

affärsuppgörelse men som köparen i efterhand är missnöjd med. Nedan följer en jämförande 

analys av vad som ger upphov till skillnader av problem avseende pris. En affärsuppgörelse 

nås då den känslomässiga kopplingen mellan ägare och företaget är svag. En 

affärsuppgörelse kan också nås då den känslomässiga kopplingen är stark och ägaren har 

förberett sig inför en försäljning. En affärsuppgörelse nås inte då den känslomässiga 

kopplingen är stark och ägaren inte har föreberett sig inför en försäljning.  

En affärsuppgörelse där köparen i efterhand blir missnöjd kännetecknas av att känslomässig 

koppling mellan säljare och företag är svag, informationen är fördelad till säljarens fördel, 

förtroendet mellan parterna är lågt, parternas förhandlingsbeteende är kortsiktigt och inga 

kontrakterade överenskommelser finns i affärsuppgörelsen avseende säljarens framtida 

involvering. 
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8 Slutsatser/Diskussion  

Detta kapitel presenteras studiens slutsatser och diskuterar framtida forskning. Studiens slutsatser är 

indelade i tre avsnitt som vart och ett motsvarar en forskningsfråga.  

8.1 Studiens syfte 

Innan slutsatserna presenteras återges rapportens syfte: 

Syftet med examensarbetet är att ur en köpares perspektiv förklara varför problem avseende prisförhandling, 

informationsasymmetri och kunskapsöverföring mellan köpare och säljare, kan uppstå under 

transaktionsfasen vid förvärv av ägarledda småföretag genom MBI. 

För att uppfylla syftet formulerades tre forskningsfrågor, en forskningsfråga för varje område 

som studien behandlar. I nedanstående avsnitt presenteras svaren på de tre 

forskningsfrågorna. Svaren på de tre forskningsfrågorna besvarar syftet. 

8.2 Prisförhandling 

FF1. Varför uppstår problem avseende pris under transaktionsfasen vid förvärv av ägarledda småföretag 

genom MBI? 

Ur en köpares perspektiv kan två problem uppstå avseende pris under transaktionsfasen vid 

förvärv av ägarledda små företag genom MBI. Det första är att parterna inte kan enas om en 

affärsuppgörelse. Det andra är att parterna kan enas om en affärsuppgörelse men som 

köparen i efterhand är missnöjd med. De två problemen har skilda orsaker.  

 Problemet att parterna inte kan enas om en affärsuppgörelse uppstår därför att den 

känslomässiga kopplingen mellan säljare och företag är stark och att säljare inte har 

föreberett sig själv och företaget inför en försäljning. 

 

 Problemet att parterna enas men där köparen i efterhand blir missnöjd uppstår 

därför att den känslomässiga kopplingen mellan säljare och företag är svag, 

informationen är fördelad till säljarens fördel, förtroendet mellan parterna är lågt, 

parternas förhandlingsbeteende är kortsiktigt och inga kontrakterade 

överenskommelser finns i affärsuppgörelsen avseende säljarens framtida involvering. 

En obeslutsam säljare kan innebära att ägarskiftet tar längre tid eller aldrig avslutas. Säljaren 

har ofta en övertro på värdet av företaget, en känslomässig prispremie. De anser ofta inte att 

en företagsvärdering är oberoende när den utförs av köparen. Affärsuppgörelsen kan vara 

omöjlig att nå på grund av att personkemin inte stämmer mellan köpare och säljare. Vissa 

ägare söker köpare som de kan identifiera sig med. Det betyder att den köpare som erbjuder 

högst pris inte alltid är den som får förvärva företaget.  

8.3 Informationsasymmetri 

FF2. Varför uppstår problem avseende informationsasymmetri mellan köpare och säljare under 

transaktionsfasen vid förvärv av ägarledda småföretag genom MBI? 
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Ur en köpares perspektiv kan ett problem uppstå avseende informationsasymmetri mellan 

köpare och säljare under transaktionsfasen vid förvärv av ägarledda småföretag genom MBI. 

Det är att fördelningen av information är till säljarens fördel.  

 Fördelning av information till säljarens fördel uppstår därför att ägarens 

känslomässiga koppling till företaget är svag, förtroendet mellan parterna är lågt och 

de använder sig av ett kortsiktigt förhandlingsbeteende.  

Bristande kompetens kan göra att säljaren inte har möjlighet att lämna de uppgifter som 

köparen behöver vid due diligence. Om säljaren upplever att köparen försöker utnyttja 

situationen, kan säljaren försöka skydda sig själv genom att dölja information. 

8.4 Kunskapsöverföring 

FF3. Varför uppstår problem avseende kunskapsöverföring och framtida involvering under 

transaktionsfasen vid förvärv av ägarledda småföretag genom MBI? 

Ur en köpares perspektiv kan ett problem uppstå avseende kunskapsöverföring och framtida 

involvering under transaktionsfasen vid förvärv av ägarledda småföretag genom MBI. Det är 

otillräcklig kunskapsöverföring från säljaren till köparen. 

 Otillräcklig kunskapsöverföring uppstår därför att köpare och säljare är missnöjda 

med affärsuppgörelsen och att det saknas kontrakterade överenskommelser 

avseende säljarens framtida involvering i affärsuppgörelsen. 

Säljarens framtidsplaner är avgörande för om säljaren kan vara involverad i företaget efter 

försäljningen. Hälsotillstånd och ålder påvekar också möjligheter till arbete i verksamheten 

efter försäljning. 

8.5 Modifierat ramverk 

I ett av fallen var förutsättningarna för att nå en affärsuppgörelse gynnsamma med hänsyn 

till informationsbalans och förtroende och relationer. Trots detta lyckades parterna inte nå en 

uppgörelse. Därför kan det finnas ytterligare ett samband mellan ägande, ledning och 

verksamhetens styrning och förhandlingsbeteende som förklarar varför en uppgörelse inte kunde 

uppnås. Det sambandet kopplar ägarens attityd och vilja till försäljning med uppträdandet 

under prisförhandlingen.  Förslag till förändring av ramverk ses i Figur 5 där den streckade 

linjen motsvarar det nya sambandet. 

Figur 5 Förslag till förändring av ramverk 
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8.6 Framtida forskning 

Slutsatserna i rapporten bygger på de fallstudier och de experter vi har intervjuat. För att se 

om slutsatserna i studien kan generaliseras behöver kvantitativa studier utföras. För att 

ytterligare öka kunskapen om företagsöverlåtelser kan framtida studier också använda sig av 

andra metoder som innefattar intervjuer med alla aktörer från en och samma 

transaktionsprocess. En annan möjlighet är att studera en pågående transaktionsprocess. En 

viktig del i denna forskning är att studera avbrutna förvärv för att identifiera skälen till varför 

processerna inte fullbordas. Studier som fokuserar på övriga delar i förvärvsprocessen, såsom 

föreberedelsefasen och integrationsfasen, är också viktiga för ökad kunskap. 
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Bilaga 1 Antal företag och anställda i Sverige 

Anställda i företag (FDB) efter näringsgren SNI 2007, storleksklass och tid  

 2009 % av total   

0 anställda 0 0,00%   

1-4 anställda 321036 7,88 %   

5-9 anställda 255912 6,28 %   

10-19 anställda 282431 6,93 %   

20-49 anställda 363977 8,94 %   

50-99 anställda 251938 6,19 %   

100-199 anställda 225851 5,55 %   

200-499 anställda 294531 7,23 %   

500+ anställda 2077097 51,00%   

Totalt 4072773    

     

Företag (FDB) efter näringsgren SNI 2007, storleksklass och tid  

 2009 % av total  

0 anställda 720733 73,8%   

1-4 anställda 176288 18,0%   

5-9 anställda 39351 4,0 %   

10-19 anställda 21085 2,2 %   

20-49 anställda 12180 1,2 %   

50-99 anställda 3667 0,4 %   

100-199 anställda 1642 0,2 %   

200-499 anställda 963 0,1 %   

500+ anställda 881 0,1 %   

Totalt 976790    

     

Personer med inkomst av aktiv näringsverksamhet räknas alltid som förvärvsarbetande. Detta innebär att företag 

som enbart har sin ägare som sysselsatt ingår i studien såväl som företag med personer anställda. (Källa: SCB 

Företagsdatabasen)  
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Bilaga 2 Intervjufrågor 

Intervjufrågor 

Bakgrund 

 Beskrivning av studien 

 Beskriv dig själv och din bakgrund 

 Beskriv företagsköpet 
o Företagets omsättning? 
o Antal anställda? 
o När ägde det rum? 
o Hur lång tid tog processen? 

 Beskriv din roll i företagsköpet 

 Vad var säljarens anledning till att sälja företaget? 

 Hur ser företagets bakgrund ut med hänseende på ägande? 

 Hur länge har företaget funnits inom familjen? 

 Hade säljaren planerat försäljningen länge? 

 Hade säljaren försökt sälja det tidigare? 

 Vilken var säljarens roll i företaget? 

 Vilken strategi fanns för företagets framtid? Tillväxt eller turn-around? 

 Fanns det en tidsplan för processen? 

 

Informationsflöde 

 Hur fick ni kännedom om att företaget var till salu? 

 När togs första kontakten med företaget? 

 Kände man till företaget sedan tidigare?  

 Fanns någon privat eller affärsmässig relation med företaget? 

 Vilka var involverade på köpar- respektive säljarsidan? 

 Vem skötte kontakten med säljaren? 

 När träffade du säljaren för första gången? 

 Hur kommunicerade ni med säljaren? 

 Hur ofta träffade ni säljaren? 

 Hur var tillgången till information om företaget? 

o Var det något problem att få information? 

o Vilken information var svår att få tag på? 

o Hur gick ni tillväga då? 

o Var det något område som du inte fick tillräckligt med information 

om? 

 Hur lättförståelig var informationen? 

Prisförhandling 

 Kan du beskriva prisförhandlingen. 

o Vem lämnade första budet? 

o När lämnades första budet? 
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o Hur var det första budet upplagt? 

 Vilken typ av värdering låg till grund för budet? 

 Vem gjorde värderingen? 

 Hur många bud lades? 

 Skedde förhandlingar med flera köpare samtidigt? Vilka?  

o Auktionsförfarande? 

 Var det en köpardriven process eller en säljardriven process? Vilken roll hade 

säljaren resp. köparen (2 frågor) i förhandlingen? 

 Hur bestämdes betalningslösningen? 

 Ansåg du att det var en bra affär för dig? 

 Ansåg du att det var en bra affär för säljaren/köparen? 

Due Diligence (DD) 

 Genomfördes DD? 

 Hur genomfördes DD? 

o Fick ni tillgång till ett datarum? 

o Bad ni om information eller fanns det? 

o Vilken information bad ni om? 

o Var informationen strukturerad? 

o Vilken del var svårast? 

o Hade ni speciella rådgivare under processen? 

o Skrev ni på ett avtal? 

 Vad blev resultatet? 

 Vad fick det för påverkan? 

o Hade ni lagt något indikativt bud innan? 

o Påverkades det indikativa budet av resultatet från DD? 

 Var det något i efterhand som ni önskade att ni hade undersökt, vad i så fall? Ex 

lagervärdering? 

 Vilken roll spelade externa relationer till kunder eller leverantörer för DD? Hur 

fångades sådan data?  

Förtroende 

 Hur skapades förtroende mellan köpare och säljare? 

 Hur var säljaren involverade i företaget efter förvärvet? 

 Hur introducerades köparen till kunder? 

 Hur introducerades köparen till anställda? 

 Hur introducerades köparen till leverantörer? 

 Hur agerade säljaren efteråt mot alla inblandade parter? 

Kunskapsöverföring 

 Vad gjorde ni för att underlätta överföringen av kunskap från säljaren?  

 Hur fick säljaren incitament att göra en bra insats efter förvärvet? 

 Hur skedde kunskapsöverföringen rent praktiskt? 

MBI/MBO TEAM 
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 Hur fungerade samarbetet mellan er? 

 Diskuterade ni tillsammans innan den skarpa förhandlingen startade? 

Övrigt 

 Hur har det gått? 

 Infriades förväntningar eller farhågor? 

 Vad var det största problemet? 

o Hur löste ni det problemet? 

 Vilka lärdomar fick ni från detta förvärv? 

 Upplever du att det ofta är svårt att enas om ett rättvist pris? 

 Varför tror du att det är svårt att enas om ett rättvist pris? 

 Hur kan köparen gå tillväga för att öka möjligheten att enas om ett rättvist pris? 

 Hur bör köparen hantera att säljaren har större insikt och kunskap om företaget? 

 Hur bör köparen agera för att underlätta kunskapsöverföringen från säljaren till 

köparen? 

 Hur har & kan relationer till andra parter (kunder & leverantörer) hanteras? Vad 

hände i ert fall? 
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Bilaga 3 Klassificeringstabell med svarsalternativ för jämförande analys av fallstudier 

 

Klassificering Svarsalternativ   

Ägande, ledning och verksamhetens styrning    

     Känslomässig koppling mellan ägare och företag Stark Medel Svag 

     Förberedelse inför försäljning Ja Nej  

Informationsbalans    

     Fördelning av informationen om företaget Jämnt fördelad Till säljarens fördel Till köparens fördel 

Förtroende och relationer    

     Tidigare relation innan processen Ja Nej  

     Förtroende mellan köpare och säljare Beräknande Kunskapsbaserat  Identifikationsbaserat  

Förhandlingsbeteende    

     Parternas förhandlingsbeteende Kortsiktigt  Långsiktigt  

Affärsuppgörelse    

     Pris Fast Fast + Rörlig  

     Övriga kontrakterade relationer    

Tillfredställelse med affären    

     Köparens tillfredställelse Hög Medel Låg 

     Säljarens tillfredställelse Hög Medel Låg 

Fortsatt involvering och kunskapsöverföring    

     Framtida involvering Ja Nej  

     Kunskapsöverföring Hög Medel Låg 

 


