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Background: In the next few years, many people born in the 1940s will retire. Because 

of this, many small businesses are facing an ownership transfer in the next decade. To 

own a company can be like taking care of a baby – it requires commitment, care and 

kindness for the baby to grow and feel good. To be the one that adopts a baby is 

therefore a big decision which is surrounded by many different factors which the buyer 

of a company needs to know. 

Aim: The purpose of this study is to describe what a buyer of a small owner-managed 

company sees as critical internal factors in the transfer of ownership and to create an 

understanding of these problems. The intention is thus to broaden the knowledge in the 

research field of small business ownership transfer 

Method: The authors have chosen to conduct an explorative multi-case study with a 

qualitative approach to create an understanding of the problem. Empirical data has been 

gathered through interviews with buyers of two companies. 

Conclusions: The study shows that leadership, management and knowledge transfer 

are three critical internal factors which, based on the personnel aspects, have an impact 

on the transfer of ownership. The study also shows that the preparations and the 

buyers’ ability and qualifications before the ownership transfer are relevant to the 

process. The buyer’s knowledge of the industry in which the company operates has an 

impact on the ownership transfer. Significant for the importance of the critical internal 

factors, is the amount of the company that a buyer acquires at the initially stage. Every 

ownership transfer is therefore a unique process. There is no clear answer on how a 

transfer of ownership should proceed or any template of how problems can be avoided. 

Through increased understanding of issues relating to ownership transfers the authors 

present their own model of ownership transfer process of the critical internal factors. 



 
 

 

Sammanfattning 

Titel:  Kritiska inre faktorer vid ägarskiften i småföretag 

 – att adoptera en baby 

Författare:   Nikolina Bukvic och Stefan Erikson 

Handledare:  Lena Andersson 

Nyckelord:  Ägarskifte, Småföretag, Ledarskap, Styrning, 

Kunskapsöverföring.  

Bakgrund: De kommande åren går många människor födda på 1940-talet i pension. I 

och med detta står många småföretag inför ett ägarskifte det kommande decenniet. Ett 

eget företag kan vara som att ta hand om en baby – det krävs engagemang, omsorg och 

omtanke för att babyn ska växa och må bra. Att vara den som adopterar en baby är 

därmed ett stort beslut som omgärdas av många olika faktorer vilket köparen av ett 

företag behöver känna till.  

Syfte: Syftet med studien är att beskriva vad köpare av små ägarledda företag upplever 

som kritiska inre faktorer vid ägarskifte och skapa en förståelse för dessa problem. 

Avsikten är därmed att bredda kunskapen inom forskningsområdet ägarskifte i 

småföretag. 

Metod: Författarna har valt att genomföra en explorativ flerfallsstudie med kvalitativ 

ansats för att skapa en förståelse för problemet. Empirin har samlats in genom 

personliga intervjuer med köpare av två företag. 

Slutsatser: Studien visar att ledarskap, styrning och kunskapsöverföring är tre kritiska 

inre faktorer som utifrån de personella aspekterna har inverkan på ett ägarskifte. 

Studien visar även att föreberedelserna och köparens kompetens och förutsättningar 

inför ägarskiftet har betydelse för processen. Köparens kunskap om den bransch som 

företaget är verksam i samt hur stor andel av företaget som förvärvas i initialskedet av 

ägarskiftesprocessen har betydelse för i vilken grad de kritiska inre faktorerna har 

inverkan på ägarskiftet. Varje ägarskifte är därmed en unik process och det finns inget 

entydigt svar på hur ett ägarskifte ska gå till. Genom ökad förståelse för problematiken 

kring ägarskiften presenterar författarna en egen ägarskiftesprocessmodell med 

avseende på de kritiska inre faktorerna. 
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1 Inledning 

Första kapitlet inleds med en översiktlig bakgrund till ägarskiften i småföretag. Därefter 

följer en problemdiskussion samt val av fallstudieföretag som utmynnar i ett syfte och 

frågeställningar för vad uppsatsen ämnar ge svar på. Kapitlet innehåller även en 

redogörelse för avgränsning av forskningsområdet och ett tänkt kunskapsbidrag. 

1.1 Bakgrund 

 

”I rollen som VD, ställs den andra generationens företrädare inför ett antal 

utmaningar. De ska, precis som alla andra chefer, möta de interna och externa 

kraven i en växande organisation. Dessutom får de ofta göra detta ”i skuggan av 

säljaren”… oberoende på deras kompetens eller kunskap, kan en köpare sällan 

ersätta säljaren…” Lansberg (2002) i Hall (2003, s. 49) 

 

Ett eget företag kan vara som att ta hand om en baby – det krävs engagemang, omsorg 

och omtanke för att babyn ska växa och må bra. Att vara den som adopterar en baby är 

därmed ett stort beslut som omgärdas av många olika faktorer, man ska vara redo för 

det stora steget. Detta medför speciella förutsättningar där avsikten med studien är att 

få kunskap om och förståelse för hur dessa faktorer påverkar processen och 

möjligheterna för köparen att kunna genomföra ägarskiftet. 

Många människor födda på 40-talet har byggt upp egna verksamheter och äger och 

driver dessa, vilket innebär att många företag kommer att genomgå ett ägarskifte de 

kommande åren (Melin, Bjuggren, Ericsson, Hall, Haag, & Nordqvist, 2004). De stora 

pensionsavgångarna bland dessa företagare och bristen på förberedelser inför ett 

ägarskifte riskerar enligt Melin et al. (2004) att medföra problem i form av misslyckade 

skiften med ekonomiska och personliga konsekvenser och minskad sysselsättning som 

följd. 

I en undersökning gjord av SIFO under perioden september-oktober 2010 svarar 23 

procent av småföretagarna att de vill trappa ner på fem års sikt (Företagarna, 2011). 
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Ytterligare 15 procent vill trappa ner inom fem till tio år. Fyra av tio företag bedömer att 

ett ägarskifte är aktuellt inom en tioårsperiod. 

Småföretagens betydelse är stor genom att många människor har sin sysselsättning och 

inkomst från dessa. Hodgetts (1982) definierar småföretag som företag som ägs och 

drivs självständigt av en eller flera personer samt som inte är dominerande inom sitt 

verksamhetsområde. I Sverige fanns år 2010 över 980 000 företag som tillsammans 

hade mer än 2 miljoner personer anställda (SCB, 2010). Drygt 250 000 av dessa företag 

hade mellan 1-49 anställda och det totala antalet anställda i företagen var drygt 1,2 

miljoner personer.  

1.2 Ett ägarskifte blir aktuellt 

Ett företag kommer förr eller senare att bli föremål för ett ägarskifte. Misslyckade 

ägarskiften kan leda till nedläggning av företag, minskad sysselsättning och personliga 

konsekvenser. För att förebygga detta rekommenderade EU-kommissionen år 1994 

medlemsländerna att vidta åtgärder för att underlätta ägarskiften (Johansson & Falk, 

1998). I Sverige uppmärksammade regeringen problematiken och riskerna med 

misslyckade ägarskiften och gav år 2004 i uppdrag till Nutek (nuvarande Tillväxtverket, 

författarnas anm.) att presentera ett program för att underlätta kommande ägarskiften 

(Melin et al., 2004).  

Inför ett ägarskifte kan ägaren välja mellan att sälja företaget till en eller flera köpare 

som är fysiska eller juridiska personer, alternativt avveckla verksamheten under 

kontrollerade former (Johansson & Hult, 2002). För en livskraftig verksamhet sker i 

många fall en försäljning av rörelsen som helhet eller genom en avyttring av företagets 

tillgångar och kanske även upparbetad kundkrets.  

Ägarbilden i små ägarledda företag är koncentrerad till en eller få personer och i flera 

fall är företaget ett livsverk eller en dröm som har förverkligats av ägaren och 

företagsledaren. Ett speciellt karaktärsdrag för ägarledda företag är att ägandet är 

förenat med ledningen av företaget (Melin (red.), Brundin, Haag, Hall, Nordqvist, & 

Wigren, 2007).  

Ett ägarskifte till en utomstående beskrivs enligt Hydén & Wiberg (2004) som i 

allmänhet relativt okomplicerat, med argumentet att köpare och säljare kommer 

överens om lämplig betalningsform och villkor för transaktionen. Det svåra, som nämns, 
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rör företagsvärderingen. Johansson & Falk (1998) argumenterar för att ett ägarskifte 

har fler kritiska faktorer än så. De menar att starka känslor kan väckas i samband med 

att säljaren måste överge makt och kontroll över företaget vilket kan vara en stor del av 

ägarens identitet. Melin et al. (2004) menar att ett lyckosamt ägarskifte förutsätter 

samsyn bland de inblandade parterna när det gäller grundläggande värderingar och 

synsätt för företagets ledning och inriktning. Vidare påvisas betydelsen av 

kunskapsöverföring i samband med ägarskiftesprocessen för att under en period skola 

in och ut de personer som berörs och vars roller förändras i och med skiftet.  

Ett ägarskifte till en extern köpare kan ske på olika sätt. Skiftet kan ske till en anställd på 

företaget som har tillräckligt med kunskap och erfarenhet vilket oftast uppfattas positivt 

både av kunder och anställda. Skiftet kan även ske till en så kallad business angel – 

affärsängel – som innebär en person som själv är företagare och har de finansiella 

resurserna för att stärka företaget finansiellt. En affärsängel har oftast inte den 

bundenheten till företaget men kan vara med för att driva och utveckla företaget 

(Johansson & Falk, 1998). Melin et al. (2004) lyfter fram som förslag att köparen och 

säljaren vid ett ägarskifte bör föra en diskussion i syfte att intressera säljaren av 

företaget för att gå in i en roll som affärsängel. 

1.3 Problemdiskussion 

För att skapa en förståelse för vilken kunskap som redan finns inom området för 

ägarskiften i små ägarledda företag kommer författarna inleda arbetet med att se vad 

andra forskare har studerat och vilka problem som har identifierats. Detta med avsikten 

att finna ett problem eller outforskat område att basera studien på.  

Litteratursökningen visar att forskningen främst fokuserar på generationsskiften 

(Cadieux, Lorrain, & Hugron, 2002; Barton, 1993; Astrachan, 2010). En forskargrupp vid 

Center for Family Enterprise and Ownership, CeFEO, vid Internationella 

Handelshögskolan i Jönköping har även studerat frågor som rör ägarstrukturer, 

ägarskiften och ledarskiften (Melin, Bjuggren, Ericsson, Hall, Haag, & Nordqvist, 2004). 

De framhåller särskilt att bristande insikt om ägarskiftesprocessens komplexitet och 

omfattning är en stor del av problematiken i samband med skiftet. Några föreslagna 

åtgärder är att företagare behöver få kunskap om betydelsen att förbereda ägar- och 

ledarskiftet. Därtill föreslås att utbildningen och kunskapen om ägar- och ledarskifte bör 

öka med fokus bland annat på vad ägarrollen innebär, personliga och psykosociala 
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aspekter samt att det behövs fokus på att utbilda entreprenörer för att de ska kunna ta 

över och utveckla befintliga företag. Melin et al. (2004) menar att det inte finns så 

mycket kunskap om hur ett ägarskifte går till och vilka faktorer som påverkar 

företagarnas planering, förberedelser och beslut i samband med detta. 

Det finns uppsatser på D-nivå som har skrivits om ämnet. I uppsatsform har studenter 

skrivit bland annat med fokus på ägarskifte för ägarledda företag och familjeföretag. 

Fokus har bland annat legat på säljarens perspektiv (Palm Agrotis & Petterson, 2009; 

Bohlin & Danielsson, 2005; Hult & Sagnert, 2006). Även avhandlingar, som handlar om 

övertagandet av företag av den andra generationen, hittades (Hall, 2003). Avhandlingen 

påvisar att det är svårt för den andra generationen att bli accepterad som den nya 

ägaren och denne får alltid bevisa sig mer för att accepteras som den nya chefen.  

Litteraturgenomgången visar att det saknas djupare forskning som tar avstamp i 

problem vid ett ägarskifte där små ägarledda företag säljs till en extern fysisk person. 

Fokus kommer därför primärt att ligga på personella aspekter som berör ägarskiftet 

med avseende på överföring av ägande och ledarskap utifrån köparens perspektiv. 

Författarna definierar därför de personella aspekterna som en av flera kritiska inre 

faktorer som rör ett företag.  

 

 

Figur 1 – Kritiska inre faktorer - egen modell 

Figur 1 illustrerar författarnas indelning av kritiska faktorer. Utgångspunkten är att det 

finns inre och yttre kritiska faktorer som påverkar ägarskiftet på ett eller annat sätt. De 
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yttre kritiska faktorerna består av olika intressenter såsom kunder, leverantörer, banker 

och myndigheter. De inre kritiska faktorerna består av personella, ekonomiska och 

juridiska aspekter. Ekonomiska aspekter har bland annat med finansiering och 

redovisning att göra medan juridiska aspekter rör exempelvis lagar, regler, 

skattelagstiftning. Studien fokuserar därför på faktorer inom de personella aspekterna 

för att förstå vilka som är kritiska och för att skapa förståelse för varför de är det. 

För att fylla kunskapsluckan ser författarna ett behov att genom en djupare granskning 

av små ägarledda företag skapa förståelse för problem vid ägarskiften. För att göra detta 

kommer empiriska data samlas in från fallföretag samt teori, vilket sedan analyserades. 

1.3.1 Val av fallstudieföretag 

För att kunna identifiera de kritiska inre faktorerna vid ett ägarskifte behöver de 

fallföretag som kommer att studeras ha vissa likheter för att det ska gå att analysera och 

jämföra. Följande kriterier har författarna satt upp vid val av fallföretag: 

 Företagen är eller har varit små ägarledda företag 

 Företagen är inne i en pågående ägarskiftesprocess eller har genomgått ett 

ägarskifte 

 Köparna är externa personer som arbetar eller har arbetat inom det valda 

företaget 

 

Författarna avser att utifrån dessa kriterier studera ett företag som är inne i en 

pågående ägarskiftesprocess och ett företag där köparen redan har genomgått 

ägarskifte. 

Det ena fallstudieföretaget, kallat Carbo, har verkat sedan 1960-talet där ägaren som är 

född på 1940-talet står nära ett ägarskifte. Företaget finns beläget i Stockholm. Den 

tilltänkta köparen, Erik Matsson, som även är delägare i företaget, har sedan 2009 

påbörjat den process som syftar till att nå fram till ett ägarskifte, med målet att själv bli 

ägare av företaget. Företaget är ett mindre tillverknings- och exportföretag grundat på 

1960-talet och sysselsätter idag ett 20-tal personer. Företaget utvecklar, tillverkar och 

säljer elektronikkomponenter.  

Det andra fallstudieföretaget heter idag EldBris AB, vilket är ett moderbolag för en 

koncern med två aktiva och ett vilande dotterbolag. Huvudkontoret ligger i Linköping 
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och kontor finns även i Norrköping och i Motala. VD är Astrid Brissman och Carina 

Eldåker är vice VD. Astrid Brissman och Carina Eldåker köpte 2003 sitt första företag, 

Livskomfort, från ägaren av Hemfrid i Sverige AB. Sedan 1997 har Hemfrid i Sverige AB 

byggts upp till ett medelstort företag med kontor på flera platser i landet. Astrid och 

Carina köpte efter Livskomfort ytterligare två företag under en femårsperiod. 

Livskomfort hade från början ett 15-tal anställda, har nu ca 35-40 anställda och arbetar 

med hushållsnära tjänster. Det andra företaget Assistansservice AB förvärvades 2004, 

har ca 80-90 anställda och tillhandahåller personliga assistenter för människor med 

funktionshinder som genom biståndsbeslut är berättigade till detta. I det vilande 

företaget har tidigare en restaurangverksamhet bedrivits från 2007 men detta 

avvecklades 2009 på grund av lönsamhetsproblem. 

Likheter som finns mellan företagen är att båda köparna inte tidigare hade erfarenhet av 

företagsägande och båda var anställda på företaget. Båda företagen är och var små 

ägarledda företag med bara en säljare. Skillnaden är å andra sidan att dessa företag inte 

är verksamma i samma bransch och att dessa köpare befinner sig i helt olika situationer. 

Författarna anser dock att detta är intressanta aspekter att fokusera på för att påvisa att 

även om två helt olika fall används så finns det likheter mellan dem. 

1.4 Kunskapsbidrag  

Det akademiska bidraget blir att förstå och förklara vilka kritiska faktorer som är av 

betydelse vid ett ägarskifte för en extern köpare. Genom en flerfallstudie med två företag 

ska likheter påvisas mellan ett ägarskifte och teorier om ledarskap, styrning och 

kunskapsöverföring. Författarna avser att bidra till ökad kunskap inom ett hittills 

outforskat forskningsområde samt att bidra med en egen teoretisk ägarskiftesmodell.  

1.5 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva vad köpare av små ägarledda företag upplever 

som kritiska inre faktorer vid ägarskifte och skapa en förståelse för dessa 

problem. Avsikten är därmed att bredda kunskapen inom forskningsområdet 

ägarskifte i småföretag. 

För att komma fram till detta så behöver även följande frågor besvaras: 

- Vilka är de största problemen en köpare upplever vid ett ägarskifte med 

avseende på personella aspekter? 
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- Hur kan dessa problem förstås och orsaken förklaras? 

För att uppfylla syftet kommer de två ovan nämnda fallföretagen att studeras. 

Författarna kommer i det ena fallet att göra ett nedslag i en pågående ägarskiftesprocess 

och studera hur köparen ser på processen såhär långt och på planeringen inför 

framtiden. I det andra fallet kommer en köpare som blickar tillbaka på sin 

ägarskiftesprocess studeras.   

1.6 Avgränsning 

Författarna väljer att avgränsa sig till små ägarledda företag i Sverige där säljaren är en 

person och inte en familj samt där köparen är en extern person och inte en 

familjemedlem. Köparen kan dock vara anställd i företaget. Med avsikten att studera 

kritiska inre faktorer kommer köparens perspektiv vara i fokus för studien. 

1.7 Målgrupp 

Studien riktar sig till akademiker och forskare som är intresserade av att studera 

problematik vid ägarskiften i småföretag. Denna studie kan även användas som hjälp för 

köpare och säljare vid framtida ägarskiften. 

1.8 Disposition 

Uppsatsens fortsatta disposition ser ut enligt följande: 

Kapitel 2: Metod 

Det andra kapitlet kommer att visa författarnas tillvägagångssätt från val av 

studiemetod till insamling av data och analys. I kapitlet kommer även teori- och 

intervjuproblem att diskuteras. 

Kapitel 3: Teoretisk referensram 

I det tredje kapitlet kommer relevant teoretisk referensram tas upp. Kapitlet kommer att 

inledas med ägarskiftesprocessen samt effekter och konflikter av denna. Därefter 

övergår det till tre olika forskningsområden: kunskapsöverföring, ledarskap och 

styrning samt ger läsaren en djupare bild av dessa.  

Kapitel 4: Empiri 

I det fjärde kapitlet kommer den empiriska undersökningen att presenteras i form av 

berättelser. Detta inleds med fallföretaget Carbo och övergår sedan till EldBris AB.  
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Kapitel 5: Analys 

I det femte kapitlet kommer empirin att analyseras med hjälp av den teoretiska 

referensramen.  Analysen kommer att delas in i tre delar, först följer en analys av Carbo, 

därefter av EldBris AB och detta utmynnar i en jämförande analys av de båda. 

Kapitel 6: Slutsats 

I det sjätte kapitlet kommer slutsatserna av studien att presenteras och frågeställningen 

besvaras.   
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2 Metod 

I det andra kapitlet beskrivs och motiveras valet av en kvalitativ metod för studien. I 

kapitlet redogörs även för hur datainsamlingen har skett och intervjuupplägget. Kapitlet 

avslutas med en diskussion med fokus på teori- och empiriproblem. 

2.1 Val av metod 

Avsikten med studien är att öka kunskapen om ett tidigare outforskat område samt att 

konkretisera vilka variabler som har inverkan på ett ägarskifte. Av det skälet har en 

utforskande undersökning genomförts enligt vad som beskrivs som en explorativ metod 

(Jacobsen, 2002). Genom att arbeta explorativt är avsikten att finna relevanta variabler 

för problemet och Jacobsen (2002) menar att det inte heller är säkert vad det är som ska 

studeras i en sådan studie. I den här studien är avsikten att utifrån köparens roll 

fokusera på sådana personella aspekter som författarna har valt att benämna kritiska 

inre faktorer som inte härrörs till ekonomiska och juridiska aspekter. Vilka de kritiska 

inre faktorerna är som ska studeras i studien har författarna på förhand inte kännedom 

om utan detta är vad som undersökningen ska visa på men de baseras på av köparna 

nämnda återkommande problem.  

Vidare menar Jacobsen (2002) att den explorativa studien tar hänsyn till kontextuella 

aspekter och oväntade förhållanden. I fråga om användning argumenterar Jacobsen 

(2002) för en studie med få undersökningsenheter, enligt vad som beskrivs som intensiv 

uppläggning. Syftet är, enligt Jacobsen (2002), att visa på nyanser, vilket innebär att 

studien koncentreras till ett fåtal enheter, vilket i sin tur leder till att ett lämpligt 

metodval är en kvalitativ ansats. I likhet med detta bygger den här studien på en 

kvalitativ ansats med intervjuer genom två fallstudier där författarna prioriterat 

möjligheten att kunna skapa sig en egen bild av hur en köpare upplever och har upplevt 

olika händelser i samband med en ägarskiftesprocess. 

2.2 Flerfallsstudie 

En komparativ design kan användas i samband med en kvalitativ ansats (Gummesson, 

2003; Bryman A. , 2009). Denna strategi kallas för flerfalls- eller multipelstudie och 

innebär att två eller flera fall undersöks. Författarna har som flerfallsstudie valt att 
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fokusera på två företag, ett fall där ägarskiftet pågår och ett fall där ägarskiftet redan har 

skett. Denk (2002) beskriver tre egenskaper för den komparativa fallstudien: Först 

studeras företagen separat, därefter relateras resultatet mellan varandra genom 

jämförelse, till sist syftar komparationen till att ge ökad förståelse om det här 

fenomenet. Genom att jämföra fallen är avsikten att kunna beskriva och förstå hur 

problemen bildar en helhet (Denk, 2002).  

Att bara använda sig av ett enda företag innebär att det begränsar möjligheten att 

praktiskt tillämpa resultatet på andra fall än de som används (Gummesson, 2003). 

Fördelen med flerfallstudier är att sådana undersökningar underlättar teoriutvecklingen 

(Bryman A. , 2009). Fler fall innebär att det finns ett bredare forskningsunderlag av data 

att analysera och jämföra. För att det omfattande materialet inte ska bli övermäktigt, är 

den övergripande tanken att kunna bli förtrogen med varje enskilt fall och därmed kan 

unika mönster i de enskilda fallen skönjas (Eisenhardt, 1989). Genom att kategorisera 

materialet blir det möjligt att sortera information som utmärker sig och finna likheter 

och skillnader mellan fallen (Eisenhardt, 1989). I den här studien är det just 

företagsköparnas förmedlade upplevelser av problem och författarnas tolkning av vad 

som kan vara problem som är av intresse att skönja för att i nästa steg komparativt 

analysera fallen med varandra och relatera till teorin. På så sätt är avsikten att en 

förståelse av problemen ska kunna presenteras och om och hur problemen hänger ihop 

eller har kopplingar till varandra. Ett sätt att göra resultatet generaliserbart är att 

senare testa givna resultat även i andra organisationer. På så sätt kan en teoretisk 

generaliserbarhet uppnås genom att författarna skapar ny och förbättrad teori som 

bidrar till ökad förståelse (Gummesson, 2003; Bryman A. , 2009).  

2.2.1 Fallföretagen Carbo och Eldbris AB  

En av författarna kom i kontakt med Carbo och företagets ena delägare och tillika vice 

VD Erik Matsson i december år 2010 och fick då idén att använda Carbo som ett av 

fallföretagen i uppsatsen. Författaren hade ett drygt två timmar långt samtal med Erik 

och därefter viss telefon- och mailkontakt för att planera och diskutera 

förutsättningarna för en studie. Gustavsson (2007) i (Svedberg, 2007) beskriver ett 

samtal som en del i forskningsarbetet där målet är att samla subjektiva – men för den 

sakens skull inte mindre faktiska – data för att kunna skapa en subjektiv bild av 

verkligheten. 
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I samband med att planeringen av uppsatsarbetet påbörjades förmedlade den ena 

författaren företagsinformationen till sin forskningskollega. Den andra författaren fick 

då köparens subjektiva bild av utmaningar som Erik skulle ställas inför och information 

om hur Erik kom i kontakt med företaget. Författarna enades om ett gemensamt intresse 

att med möjligheten att bland annat studera det här fallföretaget, göra en studie med 

fokus på problem vid ägarskifte. 

Författarna valde att intervjua den tilltänkta köparen och vice VD:n i Carbo med tanke 

på att forskningen fokuserar på hur ägarbilden och ledarrollen förändras i företaget. 

Författarna ville få en djupare bild av hur just det här ägarskiftet uppkom och hur det 

fortskrider. Företagets vice VD har i detta fall som målsättning att köpa hela företaget 

eller, som möjligt alternativ, bli en betydande majoritetsägare. 

Författarna bestämde sig för att göra ett studiebesök och genomföra en intervju med 

köparen. Under studiebesöket observerades och studerades verksamheten och denna 

person för att även här se om situationer, som inte uttalades, kunde uppfattas, som till 

exempel hur den tilltänkta köparen beter sig mot kollegor inom företaget.  

Författarna kom i kontakt med EldBris AB under våren 2011. Författarna tog kontakt 

med företaget och bokade en intervju med företagets ena delägare och VD Astrid 

Brissman. 

Ett studiebesök gjordes och en intervju genomfördes. Under studiebesöket observerades 

även denna verksamhet och denna person för att även här se om det fanns någon 

situation, som inte uttalades, kunde uppfattas, främst vilket förhållande Astrid hade till 

sina kollegor och anställda. 

2.3 Intervjumetod 

Författarna började tidigt i arbetet att planera vilken information som skulle vara 

relevant att få fram via insamlingen av det empiriska materialet, samt hur denna 

insamling skulle kunna ske. Författarna kom fram till att intervjuer var det mest 

ändamålsenliga sättet för att kunna få utförlig information och kunskap om köparnas 

bild av ägarskiftet. 

Intervjuerna planerades och processen följde i huvudsak de sju stadier som Kvale och 

Brinkmann (2009) tar upp i fråga om tematisering och planering av intervjustudierna. I 

det första steget - tematiseringen - formulerades syftet och frågeställningen. Avsikten 
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var att empiriskt samla in underlag för att få kunskap om hur en köpare av ett företag 

subjektivt upplever sin situation under en pågående ägarskiftesprocess samt att få insyn 

i en situation där en köpare redan upplevt denna process. Därefter planerades upplägget 

av intervjuerna i steg två. Frågor som diskuterades var bland annat vilken kontakt som 

skulle tas med respondenterna i förväg, hur mycket information och förberedelser de 

skulle få samt på vilket sätt författarna skulle kunna påverka möjligheterna att 

genomföra intervjuerna ostört och utan större avbrott.  

Kvale och Brinkmann (2009) tar i det tredje steget upp nödvändigheten av att vid 

intervjuerna använda en intervjuguide. En sådan hade författarna dessförinnan 

utarbetat under planeringsskedet när de funderade på vilken infallsvinkel de skulle 

fokusera på. Intervjuguiden anpassades för att möjliggöra semistrukturerade intervjuer 

med möjlighet att ställa följdfrågor för att kunna få så utförliga svar som möjligt. De 

intervjuade tilläts även prata fritt vilket ledde till att andra teman och funderingar som 

inte fanns med i intervjuguiden kunde fångas upp. Detta gav oss underlag för att kunna 

identifiera vilka kritiska inre faktorer som kunde vara relevanta. 

Bryman och Bell (2005) argumenterar för att semistrukturerade intervjuer ger 

möjligheten att ställa väldigt öppna frågor för att intervjupersonerna ska kunna utforma 

svaren på sitt eget sätt. Frågorna behöver inte komma i rätt ordning och frågor utöver 

de som finns i guiden kan ställas om forskarna ser behov av det (Bryman & Bell, 2005). 

Detta är av betydelse eftersom det kan finnas aspekter under ytan, det vill säga djupare 

tankar, som författarna vill komma åt, något som Bryman och Bell (2005) menar inte 

kan komma fram vid strukturerade intervjuer. 

Onsdagen den 2 mars 2011 utfördes den första intervjun med fallföretaget Carbo. Vice 

VD:n, Erik Matsson, intervjuades i ett konferensrum på företaget. Den kompletterande 

intervjun, telefonintervjun, utfördes onsdagen den 11 maj 2011 och pågick närmare 45 

minuter. Tisdagen den 10 maj 2011 utfördes intervjun med det andra fallföretaget 

EldBris AB. VD:n Astrid Brissman intervjuades i ett konferensrum på företaget. Båda 

författarna var delaktiga under båda intervjuerna som pågick i närmare två timmar 

vardera. Enligt Bryman och Bell (2005) bör varje intervju vara mellan en till fyra timmar 

för att kunna utformas på bästa möjliga sätt. 

För att få en bra intervju så bör fokus, enligt Bryman (2009), ligga på den intervjuade. På 

så sätt kan man lättare uppfatta vad som sägs och fundera över vad som efterfrågas. 
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Därmed är det viktigt att anteckna och spela in samtalet för att undvika missförstånd 

och få med allt som sägs.  

Intervjuerna spelades in med en diktafon för att under intervjuerna kunna fokusera på 

intervjupersonen samt för att i efterhand kunna transkriberas. Författarna ville minska 

risken för att missa något viktigt från respondenterna. Ett annat skäl till att använda 

diktafon var att det skulle kunna gå att återge citat och kunna skriva en berättande 

beskrivning av respondenternas bild av verkligheten. Genom att kunna lyssna på 

intervjun flera gånger så kunde författarna skapa sig en bild av vilka de olika kritiska 

inre faktorerna skulle kunna vara och tematisera dessa. Författarna ville även kunna 

tyda hur saker sagts och inte bara vad, eftersom intresset ligger på respondenternas syn 

på olika frågor. 

Även om telefonintervjun spelades in, kunde författarna inte lägga märke till hur 

respondenten betedde sig. Detta menar Bryman (2009) är en svaghet med 

telefonintervjuer eftersom det inte är möjligt att reagera på respondentens 

ansiktsuttryck. Men å andra sidan kunde fokus ligga på hur saker sades och den 

intervjuade blev inte påverkad av författarna eftersom han inte såg dem.  

2.4 Sammanställning och analys av data 

Som en förberedelse inför analysen transkriberades intervjumaterialet enligt steg fyra 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Detta gjorde författarna separat utifrån ljudfilerna för att 

sedan kunna jämföra dokumenten mellan sig och se om det fanns olika tolkningar av 

författarnas respektive tolkningar av vad som kan vara problem för köparen.  

Efter transkriberingen analyserades intervjuerna enligt steg fem (Kvale & Brinkmann, 

2009) utifrån återkommande eller särskilt tydliga tecken på personella aspekter som 

skulle kunna vara kritiska inre faktorer. Författarna delade in olika ord, meningar eller 

berättelser utifrån ett flertal kategorier. Syftet var att försöka tematisera data så mycket 

som möjligt för att kunna komma fram till de största problemen.  

Även detta gjorde författarna separat för att se vilka kategorier de hade uppfattat och 

om det fanns skillnader samt för att inte missa några uppstådda problem. Därefter sattes 

vissa av kategorierna ihop tills det visade sig att det fanns några kärnkategorier som var 

relevanta att studera vidare. Det visade sig att författarna var ense om vilka kritiska 

faktorer det fanns inom företaget med tanke på ägarskiftet.  
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Detta resulterade i att det skapades tre viktiga och stora kategorier och dessa var 

ledarskap, styrning och kunskapsöverföring. Empiridelen framställs som en berättelse för 

att läsaren ska få en bild av köparens situation och resonemang för att skapa sig en bra 

bild av problemet.    

Sammanställningen sorterades utifrån kategorierna, tolkades och sammanvävdes med 

relevant teori som skrevs efteråt. Författarna valde att skriva teorin efteråt för att kunna 

väva samman teori och empiri bättre i analysen. Denna arbetsgång var nödvändig för att 

de problem som studien var avsedd att identifiera, inte i förväg var kända av författarna. 

Detta följer således ett explorativt arbetssätt som innebär att en forskare under studiens 

gång behöver växla mellan teori och empiri för att nå ökad förståelse om hur ett 

fenomen fungerar och därmed få stöd för att kunna besvara forskningens 

frågeställningar (Jacobsen, 2002). Genom att fokusera på tre huvudsakliga områden som 

författarna upplever som kritiska har sedan detta material jämförts med teorier och 

egna reflektioner och tankar i analyskapitlet.   

Kvale och Brinkmanns (2009) två sista stadier i intervjuundersökningen är verifiering 

och rapportering. I fråga om verifiering hänvisar Kvale och Brinkmann till validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet. I det här avseendet hänvisar författarna till avsnittet 

2.2 Trovärdighetsdiskussion och argumentationen för att det snarare bör vara relevant 

att kunna bevisa tillförlitlighet och trovärdighet istället för validitet och reliabilitet.  

2.4.1 Hermeneutik 

Inom hermeneutiken studeras tolkningen av texter och tolkningen av meningar är det 

centrala temat. Själva syftet med detta är att skapa en förståelse för den skrivna texten 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Författarna har valt att utifrån den empiriska 

sammanställningen tolka köparnas meningar för att med hjälp av detta komma fram till 

vilka faktorer som skulle kunna påverka och har påverkat dessa ägarskiften. Faktorerna 

har tolkats efter köparnas antydningar om vad som ses och sågs som problem under och 

efter processen.  

Vidare menar Ödman (2003) att det är viktigt att konstruera den kontext som företagen 

befinner sig i för att sedan kunna förstå sammanhanget. Utan sammanhanget skulle bara 

en del finnas utan sin helhet, men med hjälp av sammanhanget fås helheten. Författarna 

har genom intervjuer och studiebesök fått en inblick i vilken kontext köparna befinner 

sig samt därefter tolkat köparnas situation utifrån egna erfarenheter och kunskap om 
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ämnet. Vid analysen har dessa tolkningar varit av betydelse för att diskutera dessa 

kritiska inre faktorer och komma fram till en ny modell.   

2.5 Trovärdighetsdiskussion 

Citat; en metod att återge någon annans ord felaktigt. 

Ambrose Bierce (1842 – 1914) 

 

En vetenskaplig uppsats ska vara objektiv, saklig och balanserad (Ejvegård, 2009). En 

fallstudie som denna, där köparens perspektiv och dennes subjektiva bild av 

verkligheten ställs helt oemotsagd mot exempelvis säljarens perspektiv, ställer enligt 

Ejvegård (2009) särskilda krav på författarnas förmåga att skapa trovärdighet i studien. 

För att kvalitetssäkra en fallstudie menar Gummesson (2003) bland annat att 

forskningen ska ha trovärdighet i form av: korrekta sakuppgifter, korrekt återgivande av 

insamlade data via intervjuer, att analysen och tolkning har stöd i insamlade data, att 

tillvägagångssättet för analysen och tolkningen redovisas och att de valda metoderna är 

relevanta för problemet och syftet. 

Det finns inte några entydiga regler för hur en fallstudie ska kvalitetssäkras utan 

Gummesson (2003) pekar därför på tre vanliga kriterier som syftar till att stärka 

trovärdigheten: validitet, generaliserbarhet och reliabilitet. 

 

Ingen vet sanningen om sanningen. Det är faktiskt sanning. 

Ib Eilenberg 

 

Bryman (2009) ifrågasätter däremot om validitet är relevant som kriterium för en 

kvalitativ fallstudie, eftersom validitet definitionsmässigt handlar om mätning, vilket 

inte bör vara det största intresset för en kvalitativ forskare. Ejvegård (2009) stärker 

denna tanke genom att peka på att det måste finnas reliabilitet och validitet för mått, 

parametrar, mätinstrument, test och undersökningsmetoder, i annat fall saknar 

forskningsresultaten vetenskapligt värde.  
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Lincoln och Guba (1985) och Guba och Lincoln (1994) i Bryman (2009, s. 258) 

argumenterar därmed för att det behövs termer och metoder som i kontrast till 

reliabilitet och validitet kan vara alternativ, nämligen trovärdighet och äkthet.  

Trovärdigheten består av fyra delar: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt en 

möjlighet till att styrka och konfirmera, vilka samtliga har motsvarigheter inom den 

kvantitativa forskningen. Guba och Lincoln (1994) menar således att reliabilitets- och 

validitetskriterierna som används flitigt i kvantitativ forskning bygger på att dessa 

förutsätter att det finns en enda absolut sanning av den sociala verkligheten. Därför 

ställer de sig osäkra till att tillämpa kvalitetskriterier som utesluter att det faktiskt kan 

finnas mer än en och många fler beskrivningar av den verklighet som forskaren 

studerar. Inom äkthet menar Guba och Lincoln (1994) att det finns ett antal 

underkriterier såsom: rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, 

katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. I korta drag handlar detta om att 

provokativt ifrågasätta om undersökningen ger en tillräckligt rättvis bild, om 

undersökningen hjälper de personer som är involverade att få en ökad förståelse av den 

situation de lever i och hur undersökningen bidragit till att deltagande personer 

förändrat sin situation eller fått möjlighet att vidta relevanta åtgärder. 

Författarna har med detta som grund kommit fram till att ägarskiftesfenomenet som 

studien handlar om, inte utan svårighet, låter sig mätas. Författarna menar att mätning 

således inte är det primära syftet för studien. En explorativ studie kräver därmed enligt 

författarna ett öppet förhållningssätt till att utforska det ännu outforskade. Därför 

hävdar författarna att uppsatsen bör bedömas och betraktas utifrån dess trovärdighet 

och äkthet. Syftet är därmed att presentera materialet på ett sakligt och balanserat sätt 

så att läsaren har en möjlighet att reflektera över huruvida insamlade data, analyser och 

tolkningar är rimliga, trovärdiga och icke utan svårighet kan ifrågasättas. 

2.6 Etik 

Ett önskemål från fallstudieföretaget Carbo och dess företrädare har varit att uppgifter 

om företagets, delägarnas eller medarbetarnas namn inte ska offentliggöras i studien. 

Den etiska aspekten spelar därmed stor roll i studien när det gäller att värna 

konfidentialiteten för information som kan vara känslig för företaget och den 

intervjuade delägaren (Kvale & Brinkmann, 2009). Bland de frågor som Kvale och 

Brinkmann (2009) tar upp i fråga om hanteringen av det empiriskt insamlade 
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materialet, nämns betydelsen av att på lämpligt sätt förvara ljudfiler från intervjuer och 

transkriberingar där identiteten för intervjupersonen kan vara känd. Då författarna 

gjort var sin transkribering av intervjun har dessa haft tillgång till var sin kopia av 

ljudfilen, vilken förvarats på författarnas egna datorer. Vid transkriberingen har 

författarna benämnt personer vid förnamn, för att detta sedan ska underlätta vid 

författarnas diskussion och bearbetning av materialet. Även dessa dokument har sparats 

på författarnas datorer. I nästa steg har det empiriska underlaget skrivits ihop till en 

sammanhängande text utan att personer har nämnts vid namn. Författarna anser att det 

är viktigt att kunna spara dokumentation, såsom intervjuer, dagbok, dokument och 

artiklar för att kunna gå tillbaka till källan och se hur man tänkt och resonerat vid en viss 

given tidpunkt. Detta även för att om så krävs, kunna försvara studien och dess innehåll. 

Då författarna och delägaren på företaget har skrivit ett sekretessavtal mellan varandra 

har författarna därmed klargjort för konfidentialiteten i studien och för att ha en 

spårbarhet bedömer författarna att det då även är relevant att på säkert sätt lagra 

dokumentationen för hela uppsatsarbetet på betryggande sätt. 

2.6.1 Konfidentialitet 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att det går att använda sig av fingerade namn för att 

värna intervjupersonens identitet. Syftet är att ändra formen för framställningen utan 

att förvanska innehållet som presenteras. Då Carbo är inne i en pågående 

ägarskiftesprocess som kan vara känslig för såväl ägarna som för medarbetare och 

andra intressenter, har önskemålet från fallstudieföretagets sida varit att namn på 

företaget, delägarna eller medarbetare inte ska offentliggöras i uppsatsen. Författarnas 

avsikt är därför att med köparen i fokus återge händelser, tankar och åsikter så tydligt 

som möjligt för att ge läsaren en inblick i köparens verklighet och situation, men att för 

den sakens skull inte röja identiteten. Den tilltänkta köparen av företaget har vid flera 

tillfällen uttryckt att han i företaget ser att ”det finns en oslipad diamant här någonstans”. 

I studien kallas företaget för Carbo, vilket är det latinska namnet för kol, av vilket 

diamanter består av och uppkommer från. Den tilltänkta köparen får ett fiktivt namn 

och benämns Erik Matsson. 

2.7 Litteraturval och källkritik 

Thurén (2005) menar att fyra kriterier är viktiga att titta på vid källkritik. De fyra 

kriterierna är äkthet, tidssamband, oberoende och partiskhet. Dessa kriterier innebär att 
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källan måste vara det den utger sig för att vara även om det är idag är svårt att se 

skillnad mellan äkta och falsk källa. Källan ska vara relativt ny för att vara trovärdig. Ju 

äldre en källa är desto större anledning till att tvivla på den. Källan ska även vara 

oberoende, det vill säga det ska vara ursprungskällan som inte har skrivits om av någon 

annan. Dessutom ska källan inte vara partisk vilket innebär att den inte ska ge en falsk 

bild av verkligheten på grund av exempelvis sin livssituation (Thurén, 2005). Utifrån 

dessa kriterier kommer nu författarna beskriva valet av teori och empiri. 

Den empiriska delen i studien bygger på data från de fallföretag författarna genomfört 

intervjuer med. Författarna ser ingen risk med att se dessa personer från fallföretagen 

som icke trovärdiga men därför finns risken att de är partiska med tanke på att det är 

deras subjektiva bild av situationen. Det kan vara så att de förskönar processen genom 

att måla upp en bild av företaget och ägarskiftet som gör att det framstår som något det 

egentligen inte är. Författarna anser dock att källan är primär då de intervjuat köparna i 

en ägarskiftesprocess. Båda fallen är aktuella då ett fallföretag befinner sig i processen 

medan det andra genomförde sin process några år tillbaka. Med tanke på att fallen är 

nya anser författarna att det inte finns någon anledningen att inte se dem som 

trovärdiga och användbara för studien.   

Den teoretiska delen i studien är baserad på flera vetenskapliga artiklar om ägar- och 

generationsskiften. Dessa valdes eftersom författarna såg ett samband mellan 

ägarskiften till extern person som även är anställd på företaget och generationsskiften 

inom familjen. Därmed används det i teorin för att skapa förståelse för ägarskiften i sig. 

För att bygga på denna teori har även litteratur inom ledarskap, styrning och 

kunskapsöverföring används. Den specifika litteraturen och de forskare valdes då 

författarna ansåg att deras teorier var relevanta för just den här studien. Dessa tre 

områden valdes efter att författarna uppfattade dem som återkommande problem i de 

olika fallen. Båda köparna nämnde ofta behovet av ledarskap, styrning och kunskap 

samt att de var i behov av att lära sig detta för att kunna ta över företagen och fortsätta 

driva dem. Därmed valdes de för att skapa förståelse för orsaken till problemen och för 

att på så sätt uppnå syftet med studien.  

Flera artiklar är hämtade ur journaler som Harvard Business Review, Journal of Small 

Business Management, Journal of Family Business, Journal of Knowledge Management 

vilka är vetenskapligt granskade journaler och därmed anser författarna att dessa 
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artiklar är relevanta och tillförlitliga (Thurén, 2005). Samtidigt är flera artiklar skrivna 

under 2000-talet vilket innebär att de därmed är aktuella i dagsläget. Artiklarna anses 

även inte vara partiska då de ska lyfta fram en neutral bild av olika generationsskiften 

utifrån baserad forskning. De artiklar som är äldre valdes eftersom ingen nyare utgåva 

kunde hittas av samma forskare, samtidigt som författarna ville ha primärkällan. Då 

ingen nyare artikel hittades innebär det att samma teori fortfarande idag är relevant när 

andra författare refererar till den. 

Böckerna har skrivits av forskare inom valda områden som management och ekonomi 

och ses därmed som relevanta för studien. Flertalet av böckerna är skrivna på 2000-talet 

och kan därmed anses som trovärdiga (Thurén, 2005). De anses inte vara partiska utan 

allmänna teorier inom dessa områden som sedan kommer att förknippas med studien. 

Vissa böcker är av äldre rang men användes eftersom författarna ville återanvända 

primärkällan som hittades i en sekundärkälla. Konsultböckerna saknar, enligt 

författarna, vetenskaplig grund samt är väldigt partiska då de som skrivit böckerna 

oftast arbetar för någon konsultfirma. Därmed användes de bara till det inledande 

kapitlet av studien i samband med mer förankrade arbeten som forskare från 

Jönköpings International Business School skrivit för organisationer som NUTEK. 
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3 Referensram 

Det tredje kapitlet beskriver den teoretiska referensramen, som syftar till att skapa en 

referenspunkt till analysen. Teorierna förklarar ägarskiftesprocessen, psykologiska och 

emotionella aspekter som hänger ihop med ägarskiften samt konflikter som kan uppstå 

under processen. Därtill studeras teorier som är relevanta utifrån de personella 

aspekterna. Därmed har tre utomstående huvudområden valts för att bygga på teorin: 

kunskapsöverföring, ledarskap och styrning. Först beskrivs teorier inom 

kunskapsöverföring, därefter följer teorier om ledarskap och styrning. 

3.1 Ägarskiftesprocessen 

Ett ägarskifte är en dynamisk process där säljaren och köparen utvecklas under 

överlåtelseprocessen och målet är att överföra både ledning och ägande av 

verksamheten till efterträdaren (Cadieux, Lorrain, & Hugron, 2002).  Överlåtelsen sker 

då stegvis och säljarens och köparens roller överlappar tidvis varandra vilket illustreras 

i figur 2.  

Modellen bygger på att planeringen för ett kommande ägarskifte påbörjas redan innan 

köparen börjat arbeta i företaget. Säljaren är i första steget ensam ansvarig för företaget. 

Köparen har ingen roll av större betydelse och inga mandat. Steg för steg integreras nu 

köparen genom att i den andra fasen assistera säljaren och ta över delar av ledarskapet 

och ansvaret. Processen går vidare och i den tredje fasen delas ledarskap, 

ansvarstagande, makt och ägande. I den fjärde fasen har köparen övertagit kontrollen av 

företaget och om säljaren är kvar så är det möjligen i form av mentor, konsult för att 

bidra med viss sakkunskap eller som rådgivare. Modellens faser är dock inte helt 

statiska utan övergången av kunnande, ledarskap och ägande behöver inte ske exakt 

parallellt med varandra. 
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Figur 2 - Successionsprocessen fritt översatt efter Cadieux et al. (2002) 

3.1.1 Psykologiska och emotionella effekter vid ägarskifte 

Köparen av ett företag bör ställa in sig på att gå in i rollen som ledare och chef, men även 

vara medveten om de psykologiska effekter som kan ha inverkan på ägarskiftet. 

Företagsledare som närmar sig pensionsåldern kommer oundvikligen till ett läge i livet 

där de ställs inför det faktum att tid inte är en oändlig resurs för att kunna uppnå livets 

alla drömmar (Lansberg, 1999). Om inte tidigare, så inser många människor förr eller 

senare att samtidigt som åren går så innebär detta att många saker i livet kommer att 

förbli ogjorda. Vissa livsprojekt kommer aldrig hinna bli fulländade. Lansberg (1999) 

uttrycker det som att byggmästaren blir alltmer medveten om att hur hårt han än jobbar 

så kommer han aldrig hinna uppleva den färdigbyggda katedralen.  

En annan liknelse är entreprenören och visionären Baltzar von Platen (1766-1829) som 

år 1810 fick tillstånd att bygga Göta kanal. Under 19 år kunde han följa framskridandet 

av sitt livsverk, men han insjuknade i cancer och dog sedermera 63 år gammal, tre år 

innan kanalen stod färdig år 1832 (Svahn & Nordholm, 2004). Baltzar von Platen 

begravdes sedermera vid stranden av sitt livsprojekt Göta kanal. 

Lansberg (1999) menar vidare att den emotionella omställningen både för företagaren 

och dennes familj och andra människor runt omkring kan hanteras på ett bra sätt. En 
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hårt arbetande företagsledare får plötsligt mer tid för familjen och för fritidsintressen. 

Det blir en stark omställning i vardagen för en människa som kanske arbetat med sitt 

företag större delen av livet. För en bra hantering krävs således en tydlig styrning under 

hela processen för att hantera ägarens relationer inom familjen, styrningen av företaget 

och ägarskapet i sig.  

Under en ägarskiftesprocess finns även psykologiska och emotionella aspekter i fråga 

om säljarens och köparens roll såsom ledare. Ledarskapsprocessen kan delas upp i fyra 

nivåer: intraindividuell (på individnivå), dyaden, gruppen och organisationen (Yukl, 

2006). Inom området gruppsykologi finns ännu fler nivåer såsom individen, dyaden, 

triaden, den lilla gruppen och den större gruppen (Svedberg, 2007). I varje nivå ligger 

fokus på hur stor grupp av människor som påverkas av ledarskapet som utövas.  

Dyaden fokuserar på relationen mellan ledaren och efterträdaren (Yukl, 2006). Teorin 

utgår från att det finns ömsesidiga influenser mellan ledaren och efterträdaren när det 

gäller ledarskapet. Synsättet innebär ett antagande om att ledarskapets effektivitet inte 

kan bedömas utan att det finns en förståelse om hur ledaren och efterträdaren påverkar 

varandra över tiden. Svedberg (2007) lyfter fram att en slags dynamisk spänning råder 

mellan individerna och att underförstådda samspelsmönster växer fram i enlighet med 

individens egna sociala kartor.  

3.1.2 Konflikter vid ett ägarskifte 

Vad som kan vara en konflikt i ett företag beskrivs av Robbins (1986) i Hughes, Ginnett, 

& Curphy (2009, s. 671) som en situation när två parter har mål som är oförenliga. Det 

finns många olika typer av målkonflikter som kan uppstå när människor har olika 

övertygelser, olika värderingar, tävlar om begränsade resurser eller belöningar eller 

arbetar under hög stress (Hughes et al., 2009). 

Många köpare tvekar till att köpa delar eller hela företag då de fruktar att säljaren 

kommer att fortsätta dominera och att köparen som utomstående inte kommer kunna 

nå upp till de mål som efterfrågas (Calder, 1961). Köparna är även rädda att företaget 

kommer ha en dålig period under ägarbytet som sedan blir svår att återställa. Säljaren 

förväntar sig att köparen ska ta stort ansvar och arbeta långa timmar men samtidigt ska 

han bara kompenseras som anställda och inte som ägare även om han gör allt själv.  
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Calder (1961) menar vidare att ägarna oftast har svårt att delegera ansvar till 

medarbetarna, det vill säga att effektivt kunna organisera funktionerna av sin 

verksamhet. Ägarens huvudsakliga tillgångar brukar vara skicklighet och erfarenhet och 

därmed tycker denne om att ta hand om alla affärer själv, dessutom vill ägaren vara sin 

egen chef. Företaget blir hans eller hennes liv och eftersom ägaren bekymrar sig över 

företagets framtid anser denne att det är säkrast om övervakning sker över varje del av 

företaget. Sådana ägare vägrar att delegera ansvar till andra även när företaget blir 

större vilket leder till att strukturen faller och de anställda vet inte vad de ska göra när 

chefen inte är närvarande på företaget (Calder, 1961). 

Ägarskiftet i små företag kan anses som särskilt kritiskt eftersom ägaren har större roll 

och omedelbar inverkan på företaget än han hade haft i ett stort företag. Därmed blir det 

mest kritiska stadiet i ett företags livssituation överföringen av makt och auktoritet från 

ägaren till köparen, då företaget är särskilt känsligt för förlust av vision och företagsmål 

mellan bytet. Den person som skapade visionen kommer nu att försvinna och någon ny 

kommer att tillträda som kanske inte har samma kompetens och värderingar som 

personen innan hade (Fiegener, Brown, Prince, & File, 1996). 

Vanligtvis föredrar ägaren för ägarledda företag köpare som är externa istället för 

interna inom företaget. Samtidigt är det svårt att skapa en speciell relation mellan 

ägaren och köparen vid ett ägarskifte till extern person eftersom köparen oftast kommer 

till företaget vid ägarskiftet (Fiegener, Brown, Prince, & File, 1996). Därför är det av 

betydelse för köpare att få erfarenhet från andra arbetsplatser och företag för att kunna 

utveckla en kunskapsbas, identitetskänsla, självförtroende och trovärdighet (Le Breton-

Miller, Miller, & Steier, 2004).  

Kunskap och intuition är av betydelse i alla företag och ägarens vision har redan skapats 

genom tiden då ägaren har fått lära sig genom sina misstag. Då när köparen träder in 

kan företaget ta skada om köparen ska lära sig av sina misstag under tiden som denne 

lär sig hur arbetsplatsen fungerar. Därför kommer ägaren att försöka överföra visionen 

till köparen. Det ska vara ägarens mål att utveckla köparen och förbereda denne för det 

som väntar (Fiegener, Brown, Prince, & File, 1996). 

McCall, Lombardo och Morrison (1988) i Fiegener et al. (1996, s. 17) menar att köparens 

utveckling i företaget kan påverkas på två sätt, genom direkt kontakt med ägaren eller 

genom att ägaren har en inverkan på de uppgifter som köparen får utföra. Samtidigt är 
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det av betydelse att redan från början bestämma vilka roller de båda kommer att ha i 

företaget, om ägaren stannar kvar, så att köparen kan få sin självständighet. Med andra 

ord bestäms rollerna både internt och externt då detta blir avgörande för de bådas val 

och handlingar och kommer därmed leda till en smidigare övergång (Le Breton-Miller, 

Miller, & Steier, 2004). 

Dock är ägarna beroende av att behålla kontrollen över företagets struktur så de 

kommer att utveckla styrningssystem och ledarskapstilar som tillåter dem att 

centralisera makten och beslutsfattandet (Fiegener et al., 1996). Samtidigt är 

mentorsförhållandet, som bildas när köparen köper en del av företaget och jobbar ihop 

med säljaren ett längre tag, praktiskt för att få ett lyckat ägarskifte. Ward (1987) i Le 

Breton-Miller et al. (2004, s. 311) menar då att det tar fem till sju år för säljaren att 

lämna över makten och auktoriteten till köparen, med andra ord innebär det att det kan 

hända att säljaren stannar kvar och har svårt att släppa taget om företaget. 

3.2 Kunskapsstyrning inom företag 

Kunskapsstyrning är inget nytt. I flera hundra år har ägare till familjeägda företag fört 

över kunskapen på sina barn, chefer har fört över kunskap till sina underordnade och 

medarbetare har delat idéer och kunnande på jobbet (Hansen, Nohria, & Tierney, 1999). 

Chefer i många företag har konstaterat att kunskapsstyrning kommer att vara 

organisationens framgång i den globala ekonomin (Goh, 2002). En kritisk faktor med 

kunskapsstyrning är just förmågan för företag att kunna överföra kunskapen på andra. 

Kunskapsöverföring är samtidigt en del av en lärande organisation. Lärande uppstår när 

kunskap överförs från en del av företaget till en annan för att lösa uppstådda problem 

samt för att tillhandahålla nya i kreativa insikter. 

Prusak (1997) i Goh (2002, s. 23) hävdar att ett företags konkurrensfördel beror på 

kunskap och det är vad man vet, hur kunskapen används och hur snabbt man kan lära sig 

något nytt.  Genom att skapa kunskap kan det leda till innovation för företaget vilket 

påverkar företagets överlevnad på exempelvis den internationella marknaden. Men det 

är inte bara av betydelse att skapa ny kunskap utan även att kunna utnyttja den kunskap 

som redan finns inom företaget (Goh, 2002). 

Goh (2002) menar att en lärande organisation ska ha förmågan att överföra kunskap 

snabbt och effektivt från en del av företaget till en annan. Om kunskap bara finns inom 
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en person eller i någons kunskapsdatabas kan andra inte ta del av den vilket i sin tur 

leder till att lärande inte sprids ut. Vad är det för mening med exempelvis 

dokumentation av uppstådda fel om inte andra ska kunna ta del av den eftersom det då 

inte uppmärksammas och samma fel kommer att uppstå igen i framtiden. 

Hansen et al. (1999) menar att det är viktigt att ta kunskapsstyrning på allvar redan från 

början av processen för att undgå konflikter vid senare tillfällen. 

Tyst kunskap är personlig, den är svår att formalisera och kommunicera ut till andra 

(Goh, 2002). Den kan även sammanfattas med orden av filosofen Michael Polaniy ”vi vet 

mer än vi kan säga” . Tyst kunskap är bunden till ett specifikt sammanhang exempelvis 

ett yrke, en produktionsmarknad, en speciell teknik eller en gruppaktivitet (Nonaka, 

1991). Den är även mer komplex då kunskap har skapats genom erfarenhet och 

personlig insikt.  För att tyst kunskap ska överföras ska mindre strukturerade processer 

användas som exempelvis mentorskap, teamwork, personligt intranät samt ansikte-till-

ansikte samtal (Goh, 2002). Det finns två dimensioner inom tyst kunskap, en teknisk 

dimension som är baserad på kunnande och en kognitiv dimension som bygger på ideal, 

värderingar och tidigare erfarenheter (Nonaka, 1991).  

Explicit kunskap är nedskriven eller inspelad som exempelvis manualer, rapporter, 

dokument, databaser som lätt kan kodifieras, formuleras och fångas. Explicit kunskap 

kan överföras genom mer tekniska, strukturerade processer och informationssystem 

(Goh, 2002; Nonaka, 1991; Hansen, Nohria, & Tierney, 1999). 

För att kunskapsöverföringen ska bli lyckad behöver både mindre strukturerade 

processer och mer tekniska, strukturerade processer användas i företaget. Samtidigt är 

det av betydelse att veta vilken process som ska användas med vilken typ av kunskap 

(Nonaka, 1991).  

Samtidigt menar Goh (2002) att kunskapsöverföring påverkas av olika mjuka och hårda 

faktorer inom företaget. De mjuka faktorerna, ledarskap, förtroende, samarbete och 

problem sökning/lösning påverkar effektiviteten av kunskapsöverföringen. I allmänhet 

fokuserar företag alltför ofta på de tekniska, hårda faktorerna och på så sätt går de miste 

om de mjuka faktorerna som är svåra att utveckla men effektiva (Goh, 2002). 

Ledaren i företaget måste vara motiverad och villig att dela med sig och ta emot kunskap 

från andra men samtidigt ska denne känna förtroende för de anställda. Ledaren är den 
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som skapar företagsskulturen, därför har den betydelse vid kunskapsöverföring. Om 

inte ledaren är villig att dela med sig kommer inte någon kunskapsöverföring att ske. 

Därmed är även kooperativ och samverkande kultur är en förutsättning för att kunskap 

ska överföras (Goh, 2002). 

Ledarskap är enligt Goh (2002) av betydelse då ledaren är den som påverkar 

företagskulturen samt avgör till vilken grad kunskapsöverföring kommer att ske. Ledare 

måste visa sin vilja att dela med sig av kunskapen för att kunna få sina anställda att 

också göra det. Ledaren ska även visa att kunskapsöverföring är nyttig för att lösa 

organisatoriska problem samt utveckla organisationen. På så sätt skapas förtroende och 

samarbete mellan de olika grupperna inom företaget och viljan att kunna påverka. 

Kunskapsöverföring ska leda till att alla inom företaget inser att desto mer de lär av 

varandra, desto mer kan de utvecklas som personer och samtidigt utveckla företaget 

(Goh, 2002).   

Goh (2002) hävdar att de mjuka faktorerna tillsammans med de hårda skapar maximal 

effektivitet inom företaget. De hårda faktorerna står för utveckling av den tekniska 

utrustningen som underlättar för alla inom företaget att dela med sig av kunskapen på 

bästa sätt. Samtidigt måste även mottagaren vara villig att lära sig av andra och se det 

som en möjlighet att utvecklas.  

3.3 Att vara chef och ledare 

Begreppet ägarlett företag betyder att ägaren bland mycket annat ska leda. Men vad 

innebär det att vara ledare och att vara chef? Vad behöver köparen vara medveten om 

för att kunna ta över och leda babyn in i framtiden? 

 

Management is doing things right; leadership is doing the right things. 

Peter F. Drucker  

 

Det är inte självklart att en ledare är chef – eller att en chef är ledare. Många chefer har 

inga underordnade, trots sin chefstitel. En formell ledare, med titeln chef, kan vara en 

person som faktiskt inte leder (Yukl, 2006). Braf Norberg (2010) definierar chefen som 

den som har tilldelats ett sådant förordnande med personal-, verksamhets- och 

resultat/budgetansvar. Benämningen ledare definieras däremot som en titel som istället 
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handlar om förhållningssätt och agerande för att leda medarbetarna, verksamheten och 

även ledaren själv framåt. Till detta lyfts även myntets baksida fram med att vara chef 

och ledare– nämligen motgångarna (Braf Norberg, 2010). När det börjar gå trögt för 

verksamheten räcker det inte att styra såsom chef. I sådana svåra situationer visar det 

sig om chefen har svaga sidor och försöker rädda sig själv, eller om ledarskapet hos 

chefen träder fram och den är lojal mot företaget och medarbetarna. Braf Norberg 

(2010) poängterar att den stora utmaningen för chefen kommer när laget ska samlas, 

entusiasmeras och motiveras att arbeta för gemensamma mål och visioner. 

Bennis & Nanus (1985) i Yukl (2006, s. 6) menar att ”chefer är människor som gör saker 

rätt och ledare är människor som gör rätt saker”.  

 

Figur 3 - Ledarskap och chefskap är två separata funktioner som  

överlappar varandra, översatt efter Hughes et al (2009, s.9) 

 

Hughes et al. (2009) beskriver förhållandet mellan ledarskap och chefskap som två 

funktioner som överlappar varandra. Ledarskap kan aldrig ersätta chefskap utan bör 

istället ses som komplement till chefskapet (Daft & Lane, 2008). Det finns unika frågor i 

varje funktion samtidigt som vissa delar är gemensamma för de båda (Hughes, Ginnett, 

& Curphy, 2009). 

Chefer och ledare är inte helt olika personer och många chefer har redan den kompetens 

och egenskaper för att bli ledare. Både ledarskap och chefskap är grundläggande i 

företag och måste integreras på ett effektivt sätt för att kunna leda till hög prestanda 

(Daft & Lane, 2008). 
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Som ledare handlar det inte bara om kunskap utan om andra diskreta, personliga 

egenskaper, exempelvis mod, integritet, entusiasm, som starka men svåra att se. I grund 

och botten har ledaren passion för sitt arbete och genuint intresse för sina medarbetare. 

Medan chefer håller känslomässigt avstånd från andra kommer ledare att vara 

känslomässigt bundna till andra (Daft & Lane, 2008).   

Ledarskap syftar på personliga egenskaper som förmågan att formulera nya mål och 

inspirera andra till insats och samarbete (Bakka, Fivelsdal, & Lindkvist, 2006; Daft & 

Lane, 2008). Chefen är bäst på att styra med hjälp av regler och system samt har som 

uppgift att fokusera på kortsiktiga resultat. Ledaren kan istället lägga fokus på 

människor och långsiktiga mål samt visioner och har därmed inget större intresse för 

system. (Bakka, Fivelsdal, & Lindkvist, 2006; Daft & Lane, 2008). I praktiken är det 

väldigt svårt att hitta en kombination mellan ledarskap och chefskap och vanligtvis 

uppstår det konkurrens mellan ledaren och chefen när vissa ledarbefattningar ska bli 

tillsatta. Avgörande för tillsättningen blir oftast företagets ekonomiska situation (Bakka, 

Fivelsdal, & Lindkvist, 2006). 

Braf Norberg (2010) lägger till detta även en annan liknelse, att chefen likt en officer 

står kvar på utgångsplatsen, pekar med hela handen, visar färdriktningen och ger 

ordern: Framåt! Ledaren däremot går först och ropar: Följ mig! 

 

The crowd will follow a leader who marches twenty steps in advance; but if he is a 

thousand steps in front of them, they do not see and do not follow him. 

Georg Brandes (Hughes, Ginnett, & Curphy, 2009) 

 

Det ställs många krav på en bra ledare. Barret & Beeson (2002) i Hughes et al. (2009, s. 

53) lyfter under rubriken Vilka egenskaper behöver en framgångsrik ledare ha med sig in 

på 2010-talet? fram: kognitiv förmåga, strategiskt tänkande, analytisk förmåga, förmåga 

att kunna fatta beslut i oklara situationer, kommunikativ förmåga, kunna övertyga och 

influera människor i olika grupper, kunna styra i en föränderlig miljö, kunna delegera på 

ett effektivt sätt, ha förmågan att identifiera, uppmuntra och utveckla duktiga 

medarbetare och att lära genom erfarenheter.  
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3.4 Att styra och leda 

Styrning och ledning av företag och organisationer är ett omfattande forskningsområde. 

Moderna teorier om styrning har influerats av ekonomiska, sociala, politiska och 

teknologiska faktorer och utvecklingen inom dessa områden (Bowditch & Buono, 2005). 

Här redovisas några aspekter som är viktiga för chefen och ledaren att vara medveten 

om i sin roll att styra och leda ett företag eller en organisation. 

Signifikant för det engelska begreppet management är fackkunskap/kompetens och det 

påminner till stor del om det svenska begreppet styrning medan den svenska 

motsvarigheten till leadership är ledarskap (Bakka, Fivelsdal, & Lindkvist, 2006) . 

Katz (1955) i Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (2006, s. 195; Katz, 1974) var den första 

som delade in de nödvändiga färdigheterna för styrning i tre grupper som chefer bör ha i 

olika grad beroende på vilken position de har. Katz (1974) påpekar att det vore 

orealistiskt att säga att dessa färdigheter inte är sammankopplade men att det är lika 

viktigt att utveckla dem individuellt. Dessa färdigheter är: 

Professionella färdigheter – technical skills: ledaren innehar specialiserad kunskap om 

metoder, processer, arbetsstilar samt tekniker för att kunna genomföra arbete. 

Dessutom ska ledaren ha färdigheter för att kunna använda nödvändiga verktyg och 

instrument i den specifika positionen. Denna färdighet är mest konkret då ledaren har 

den med sig från sin utbildning och tidigare arbetsplatser.  

Sociala färdigheter – human skills: ledaren är medveten om människorna runt omkring 

sig, är lyhörd samt respekterar och förstår vad andra vill säga. Ledaren arbetar för att 

vara en bra gruppmedlem och hela tiden utveckla samarbetet i olika team. En ledare 

med högt utvecklade sociala färdigheter arbetar för att skapa en atmosfär där 

medarbetarna kan uttrycka sig utan att bli kritiserade eller ignorerade. Dessutom 

uppmuntras de att delta i planering och genomförande av saker som har en direkt 

påverkan på dem och deras arbete. 

Begreppsmässiga färdigheter – conceptual skills: ledaren ska förstå hur organisationen 

och dess omvärld fungerar och hänger samman som helhet. Ledaren ska hela tiden 

kunna analysera sin organisation och se hur de olika delarna hänger ihop samt påverkas 

av varandra. Ledaren som kan se dessa samband bör då kunna agera på ett sådant sätt 

som påskyndar välfärden för hela organisationen. Det räcker inte med att ett beslut tas 

på högsta nivån utan hela företaget bör arbeta efter detta för att beslutet ska uppfattas 
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som lyckat. Ett företags framgång är beroende av dess ledares begreppsmässiga 

färdighet. Därmed är denna färdighet den samordnande beståndsdel i processen som 

har störst betydelse för hur en ledare kommer att leda och styra företaget. 

Hur viktigt det är för ledaren att behärska eller inneha dessa färdigheter beror på var i 

organisationen ledaren befinner sig vilket kan utläsas i figur 4. Ju högre upp i 

organisationen, desto mindre betydelse har de professionella färdigheterna. Samtidigt 

ökar kraven på att behärska begreppsmässiga och sociala färdigheter. Katz (1974) 

menar att sociala färdigheter är lika relevanta på alla nivåer då det är viktigt att kunna 

arbeta i grupp och skapa förståelse för saker runt omkring. Sedan ju högre upp i 

organisationen man kommer ska ledaren även kunna leda grupper och skapa struktur 

och samhörighet. Professionella färdigheter minskar i värde ju högre upp ledaren 

kommer då det är förutsatt att denne har kunniga medarbetare som kommer att kunna 

lösa problem som uppstår. Väl högst upp är begreppsmässiga färdigheter av störst 

betydelse då företagets framtid hänger på detta och dessa kan inte ersättas med andra 

färdigheter. Så med andra ord kan ledaren klara sig utan sociala och professionella 

färdigheter om denne har medarbetare som har dem. Dock är detta inte lika självklart i 

små företag då ledaren inte har alla de medarbetare som behövs för att kunna fylla upp 

avsaknaden av professionella färdigheter. Då är det av betydelse att ledaren själv har 

erfarenhet från branschen och att denne vet hur han ska kunna arbeta med sina 

medarbetare. I allmänhet bör ledaren ha alla färdigheter hör att kunna vara en bra chef 

och ledare (Katz, 1974). 



 
31 

 

 

Figur 4 - Kompetensernas betydelse för att leda på olika nivåer,  

översatt efter Katz och Kahn (1978) i Yukl (2006, s. 205) 

 

Hughes, Ginnett, & Curphy (2009) menar att ledaren bör lära sig och utvecklas genom 

erfarenheter för att kunna förbättra sin position i företaget. De menar att erfarenheten 

har en stor betydelse för ledarens förmåga att kunna utveckla chefskapet. Detta baseras 

på att många chefer blir detta tack vare att de uppvisat att de har en hög professionell 

färdighet. Hughes et al hävdar således att det för en nyutexaminerad ingenjör primärt är 

viktigt att visa på professionell färdighet för att få ett jobb. Men när samma person 

senare blir aktuell för en chefsposition så är anledningen till detta inte främst 

professionella egenskaper utan att individen har en förmåga att få andra ingenjörer att 

arbeta effektivt och att leverera på bästa sätt. Den tekniskt kunnige ingenjören blir 

därmed chef tack vare sin förmåga att kunna leda andra med motsvarande 

professionella kunnande. 

3.4.1 Mentorskap 

Ett sätt för en ledare att skaffa sig kunskap är genom att ha en mentor – en person som 

har mångårig erfarenhet från det egna företaget eller från att arbeta som ledare i en 

motsvarande situation som adepten gör. Ett framgångsrikt mentorskap kan bidra till att 

sakkunskap och erfarenheter som mentorn själv upplevt kan överföras till adepten, det 

vill säga efterträdaren (Lansberg, 1999). Detta är ett särskilt viktigt och framgångsrikt 
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sätt för kunskapsöverföring särskilt i småföretag där ägarna kan överföra unik och tyst 

kunskap till efterträdarna. Detta i sin tur kan bidra till att företaget får långtgående 

konkurrensfördelar på marknaden. Även i större företag är mentorskapet vanligt 

förekommande och bygger på ett målmedvetet arbete med att lära upp yngre ledande 

befattningshavare och styrelseledamöter. De kan då få färdigheter och kunskap 

snabbare än att behöva arbeta många år för att själva behöva uppleva varje situation i 

sig (Lansberg, 1999).  

Mentorn har två huvudsakliga funktioner: en psykologisk funktion (acceptans, 

uppmuntran, coachning, rådgivning) och en karriärfunktion (sponsorskap, skydd, 

utmanande uppdrag, exponering och synlighet) (Yukl, 2006). 

Mentorskap är förekommande såväl i större noterade bolag som i ägarledda och i det 

senare fallet pekar Lansberg (1999) även på skillnader mellan större och mindre 

företag. Ett lyckat mentorsprogram i ett större företag bygger ofta på en mer formell 

steg-för-steg-process för att lära upp efterträdaren och ge denne möjlighet att utvecklas 

som ledare. I mindre företag handlar det ofta mer om en informell process som styrs 

mer av instinkter, intuition och personliga tankar och åsikter från mentorns sida.  

I fråga om var mentorn ska hämtas ifrån är ett starkt argument för att finna en extern 

mentor utanför företaget, att det då är lättare att kunna bibehålla kontinuiteten i 

verksamheten (Lansberg, 1999).  
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4 Empiri 

I det fjärde kapitlet presenteras i berättande form resultatet från den insamlade empirin. 

Materialet grundar sig på de uppgifter som köparna förmedlat och det är deras bild av 

verkligheten. Kapitlet inleds med Eriks beskrivning av ägarskiftesprocessen från att den 

började tills idag. Efter detta följer Astrids berättelse om sin ägarskiftesprocess samt tiden 

efteråt. 

4.1 Carbo 

I detta fallföretag har den tilltänkta köparen Erik Matsson, som är delägare och vice VD i 

Carbo, intervjuats vid två tillfällen.  

 

”Jag vill se ett företag där man ger varandra energi istället för att ta energi från 

varandra. Energitjuvar tar mycket kraft.”  

Erik Mattson 

Erik drömmer om att skapa en arbetsplats där medarbetarna trivs att arbeta, med en 

chef som är lyhörd och som ger medarbetarna luft under vingarna att kunna utvecklas i 

sina respektive roller, där även chefen kan lära sig nya saker. Medarbetarna ska veta vad 

de ska göra även när chefen inte befinner sig på företaget, nämner Erik och hänvisar till 

att han upplever att det saknas en tydlig styrning inom företaget. Köparens bild av 

framtiden och medarbetarna är tydlig: 

 

”Företaget har fantastiska möjligheter att växa. Nu har medarbetarna börjat förstå 

att det händer saker och de vill vara med på den här resan!”  

 

4.2 Bakgrund till ägarskiftet 

Carbo som tidigare ägts till 100 procent av säljaren, ägs sedan hösten 2009 till 75 procent 

av säljaren och till 25 procent av köparen. Eriks inträde i företaget såsom vice VD med 

ansvar för marknadsföring och försäljning och som delägare var ett inledande och 
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avgörande steg in i ägarskiftesprocessen. Här följer en beskrivning av vad som föranledde 

beslutet att påbörja denna resa. 

4.2.1 Från anställd till egenföretagare 

Erik arbetade i början av 2000-talet på Carbo och gjorde därefter karriär hos andra 

arbetsgivare, bland annat på Ericsson med att introducera bluetooth. Under de år som 

gick behöll dock säljaren och Erik kontakten mellan varandra.  

Säljaren, som levt med och drivit Carbo under flera decennier, började närma sig 

pensionsåldern och detta faktum samt att företaget drabbades hårt av vikande 

orderingång under finanskrisen 2008–2009, gjorde att säljaren började söka efter en 

möjlig köpare.  

Då säljaren inte lyckades avyttra företaget kontaktades Erik och ett samtal inleddes där 

säljarens önskan var att påbörja ett ägarskifte. Vid det tillfället kände sig Erik redo att 

möta nya utmaningar men beslutet var inte lätt. Han ställdes inför ett vägval att lämna 

en stor internationell arbetsgivare med ett välbetalt arbete, för ett litet ägarlett företag 

som hade hamnat på slagsida i och med finanskrisen.  

Erik valde att ta chansen att förverkliga sina drömmar om att bygga upp något eget och 

därmed inleddes arbetet med ägarskiftet. Han såg potentialen i företaget och visste att 

det fanns stora utvecklings- och expansionsmöjligheter.  

Dialogen mellan säljaren och Erik ledde fram till ett upplägg där Erik inledningsvis 

anställdes som vice VD med ansvar för marknadsföring och försäljning. Det var dessa 

frågor som Erik hade störst erfarenhet och kunskap om. Samtidigt köpte han 25 procent 

av företagets aktier, med en option om att kunna köpa ytterligare 25 procent.  

 

”Priset på aktierna var både ett skäl till att jag kunde och ville bli delägare i 

företaget, samtidigt som det var ett hinder för att jag skulle kunna köpa en större del 

av företaget.” 

 

Erik menar att det inte finns några orimliga krav från säljarens sida om priset på 

aktierna med tanke på hur säljaren resonerar. Företagets egna kapital är i huvudsak 



 
35 

 

vägledande vid prissättningen. Hindret från köparens sida ligger närmast i att kunna 

finansiera detta med egna medel och eventuella lån.  

En annan aspekt köparen vid inträdet som delägare 2009 hade att beakta var 

risktagandet. När det gäller inflytandet i företaget så ökar det inte om köparen har 25 

eller 49 procent av aktierna. Formellt sett kan fortfarande majoritetsägaren i de flesta 

fallen besluta vad som ska göras, när det ska göras och hur det ska göras. Köparen 

menar att det för en fysisk person handlar om att kunna få fram kapital för att köpa ett 

företag och då sätts den egna och familjens ekonomi, trygghet och framtid på spel. Om 

Erik från början hade köpt hela Carbo eller majoriteten av detsamma, hade han haft 

makten att kunna påverka aktieutdelningen för att på så sätt snabbare kunnat få tillbaka 

det investerade kapitalet. Detta hade förutsatt att Erik hade klarat av och orkat med det 

hårda arbetet med att genomföra de förändringar som krävs för att kunna öka 

omsättningen och lönsamheten.  

 

”Vi tittar inte på riskerna, bara på möjligheterna. Det är pengarna som är tröskeln 

innan ägarskiftet kan gå i hamn.” 

 

Erik berättar att det redan finns en prislapp upp till 50 procents ägande av företaget 

men menar att han känner frustration då han inte har någon möjlighet att finansiera ett 

sådant köp just nu. 

 

”Jag tror att en del av frustrationen hänger samman med att jag tänkt använda 

aktieutdelning för att kunna finansiera ett ytterligare köp av aktier. Vi går med vinst 

idag, men den är liten och vi har olika mål om utdelningen. Vi ska upp över 500 000 

kronor i vinst innan vi börjar dela ut pengar, det tycker jag är bra, men om det blir 

samma nivå varje år så kommer det aldrig ut något. Därav kommer diskussionen att 

vi måste hitta en lägre break-even så vi får lönsamhet. Om det inte kommer någon 

utdelning, blir det inget intresse att förändra ägarbilden. Jag kan gå med mössan i 

handen till banken men de skulle nog inte hjälpa mig för det finns ingen säkerhet och 

ingen avkastning på mina aktier i företaget. Idag är detta en svår nöt att knäcka. 
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Den dörren att finansiera köpet är för tillfället stängd. Jag måste fundera på hur vi 

gör det här…” 

 

4.2.2 Företagets utvecklingsmöjligheter 

Carbo är exportberoende då över 90 procent säljs till länder utanför Sverige och i många 

fall utanför Europa.  

 

”Försäljningsagenter finns i över 50 länder men det är flera marknader som inte har 

besökts under de senaste åren. Nordafrika är en marknad med potential och där vi 

satsat på att sälja, men där oroligheterna under 2011 lett till att avtal bland annat 

med köpare i Egypten har fått skjutas på framtiden.”  

 

I vissa länder sker förhandlingar ända upp på ministernivå, vilket gör att det finns risker 

när företaget förhandlar med länder där det råder politisk instabilitet. Erik betonar 

vikten av att den som arbetar inom denna smala och nischade branschen måste veta hur 

och på vad man kan tjäna pengar, med avseende på kulturella och politiska aspekter i de 

länder företaget gör affärer med. Det gäller att kunna hantera och använda företagets 

kontaktnät i världen för att kunna komma fram till avslut i förhandlingar. Han har sedan 

sin tid på Ericsson fått erfarenhet av kontakter med företag i andra länder och har under 

åren rest runt i över 130 länder.  

 

”Jag tror att detta, samt det faktum att jag arbetat inom företaget, har varit 

bidragande orsaker till att säljaren såg en potential hos mig som framtida ägare.” 

 

Carbo har enligt köparen potential att växa och utvecklas, men detta ses bero mycket på 

vilka nyckelpersoner som jobbar på företaget. Köparen kom in i företaget med nytt 

engagemang och en vilja att öka takten, omsättningen och lönsamheten. Köparens 

återkommande budskap är att ”…det finns en oslipad diamant här någonstans.”  
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Erik lyfter fram att det stora kontaktnätet med kunder och agenter i olika länder världen 

runt, är något som han ser skulle kunna användas för att utveckla verksamheten kring 

och kunna kapitalisera på.  

 

”Låt oss säga att vi kan använda våra kontakter och vår kunskap om dessa 

marknader och hjälpa andra företag i Sverige att exportera. Tänk vilka enorma 

möjligheter som då finns!” 

 

Köparen uppger att han i sin roll som ansvarig för försäljningen räknar på offerter som 

är värda omkring 800-900 miljoner kronor per år. Med en omsättning på 20-30 miljoner 

kronor innebär detta en hit rate på ca 3 procent. ”Potentialen är enorm!” menar Erik.  

 

”Problemet är att det inte finns resurser att visa närvaro på alla marknader och att 

affärerna är långdragna och förutsätter ett stort engagemang. ”En order på tre 

miljoner kronor kan ta flera år att komma i hamn med.” Men vi är välkända och kan 

ännu leva på att vi levererar svensk kvalitet. Den svenska kvaliteten har än så länge 

ett gott rykte ute i världen. Men frågan är hur länge vi kan leva på det och hur länge 

vi har råd att tillverka våra produkter i Sverige.” 

 

För att råda bot på problemen med att öka försäljningen uppger köparen att: 

 

”Med en större säljorganisation skulle vi kunna få en tryggare och mer stabil 

orderingång på den skandinaviska marknaden. Därefter skulle vi kunna fokusera på 

intressanta länder ute i världen.”  

 

De långa ledtiderna för att komma fram till ett avtal, leverans och betalning är en av flera 

bidragande orsaker till att omsättningen i dagsläget inte är högre än den är och att 

lönsamheten inte är högre än den annars hade kunnat vara, menar Erik. 
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4.2.3 Fusion med ett annat företag 

Vid studiens början pågick förhandlingar om att köpa upp ett annat företag i samma 

bransch. Den affären syftade till att stärka säljorganisationen och att skapa en större 

marknadsandel inom Sverige. Säljaren, som har erfarenhet från tidigare företagsuppköp, 

lägger sin energi på förhandlingarna och integreringen av det nya företaget samtidigt 

som Erik är den som operativt driver och utvecklar företaget.  

Under studiens gång gick det andra företaget i konkurs vilket innebär att Carbo 

påbörjade en förhandling om att köpa upp konkursboet. Detta medför vissa ändringar 

för både Erik och säljare. Enligt honom ändras nu fördelningen av arbetsuppgifterna 

eftersom han nu kommer att arbeta med att integrera medarbetarna och få en struktur 

på de båda företagen samt att få igång marknadsföringen på den svenska marknaden. 

Säljaren i sin tur kommer att ta hand om produktionen som nu flyttas från Sala, där 

Carbo hade en del av sin produktion innan, till Huddinge, där det nya företaget finns. 

Att få igenom denna fusion var något av ett gemensamt mål mellan dem, påpekar han. 

Detta kommer att bidra till ökad stabilitet i företaget och han kommer då att få det 

säljteam som han anser fattas och som han uttryckte sig vilja ha. Han anser att det finns 

en risk att hans intresse för företaget kommer att svalna om inte något stort snart 

händer. Han känner att han inte kan jobba dygnet runt hur länge som helst utan att se 

några större resultat. 

 

”Jag är påloggad sju dagar i veckan. Saudiarabien och andra länder har stängt 

torsdag-fredag men öppet lördag-söndag. Jag jobbar alla timmar jag är vaken, 

särskilt under resor. Allt går ihop.” 

 

Om det nu skulle bli så att Erik av någon anledning skulle vilja avbryta denna process så 

skulle han inte påverkas särskilt mycket. Detta finns redan reglerat i avtalet men beslut 

hade då behövts ha snabbare gällande fusionen. 

4.2.4 Köparens och säljarens betydelse för företaget 

Ett litet exportberoende företag behöver hävda sin existens och närvaro på de 

marknader man verkar och många års avsaknad av besök från företaget eller dess 



 
39 

 

representanter, i för företaget betydelsefulla länder, har gjort att agenter och 

återförsäljare börjat tvivla på om företaget fortfarande fanns kvar.   

 

”…Carbo hade kört på tomgång länge. Företaget hade nog avvecklats om inget hade 

hänt. 2008 var ett tufft år med finanskrisen. Vi överlevde tack vare stort eget kapital 

och en snäll hyresvärd, som är säljaren. Han har tillskjutit pengar på olika sätt. Folk 

hade nog börjat lämna och verksamheten hade trappats ned. Feedback från 

agenterna är viktig, när de märker att ingen finns på Carbo, det är tyst, då går det 

fort utför. Nu märker de att vi kommit igång igen. Carbo hade inte överlevt så länge. 

Det beror på hur länge säljaren hade orkat fortsätta skjuta in pengar och tycker det 

är kul att åka till jobbet.” 

 

När Erik började besöka Carbos agenter i utlandet blev effekten och reaktionen direkt 

synbar. Nu kunde agenterna se att det fanns liv i företaget igen. Enligt honom hade även 

en stor del av personalen varit beredda att lämna företaget på grund av situationen i 

företaget.  

Enligt köparen har även säljaren börjat bli mer engagerad i företaget igen vilket innebär 

att han förmodligen kommer att stanna kvar längre än vad det planerades från början. 

Detta ser Erik som positivt då han gärna vill se att säljaren kan vara kvar och förmedla 

kunskap och information som han kan vara i behov av. Han skulle gärna se att säljaren 

är kvar som konsult i företaget. 

 

”Affärerna vi gör kräver enorm erfarenhet. Jag har lärt mig enormt mycket genom 

att observera säljaren. Det är inte trivialt att göra affärer i de här länderna. Att vara 

iskall vid stora affärer! Säljaren kan detta för han har gjort det förr.” 

 

4.2.5 Viktiga nyckelpersoner inom företaget 

Köparen upplever att medarbetarna på företaget fått en nytändning. 
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”De ser det som en möjlighet att få vara kvar. Många ser nya möjligheter.  

De ser vad som händer och att det blir åka av. […] Säljaren har inte varit bra på att  

måla upp bilden av vart vi är på väg. Nu ser de vart vi ska. Folk lägger ner  

sin själ i det här och det är kul. Det har tagit ett helt år att jobba fram detta”. 

 

Medarbetarna behöver motivation och en tydlig bild av vart företaget är på väg, menar 

Erik. Dessutom kan medarbetarna vara med och påverka och får känna sig som en del av 

företaget. 

Erik anser att många viktiga nyckelpersoner finns i företaget men att om någon av dessa 

skulle sluta, så skulle företaget ändå kunna fortleva. Det skulle bli en tillfällig nedgång 

men sedan skulle verksamheten kunna anpassas till de nya förutsättningarna. Han har 

stärkt relationerna till medarbetarna och därmed uppdagas också vad olika 

medarbetare tillför i verksamheten och hur han som ledare kan dra nytta av de olika 

kompetenserna och tillgångar som finns i form av humankapital. Vissa medarbetare har 

nått den åldern att de närmar sig pension och ska då kunna ersättas med nya 

medarbetare som i så fall kan bidra med ännu mer.  

 

”Det finns energiläckage i företaget för att vissa tjänster inte fungerar. Vissa saker 

måste bort.” 

 

4.2.6 Företagets styrning och struktur 

Erik upplever att styrningen inte har varit så tydlig, kanske på gott och ont. 

Utvecklingsavdelningen har fått leva sitt eget liv. Nu har Erik utvecklat samarbetet med 

utvecklingschefen för att på så sätt få ökad kontroll och kunskap om produkterna men 

även hur företagets verksamhet kan utvecklas vidare. 

Dock finns det vissa delar inom styrningen som Erik känner att han inte riktigt vet hur 

han ska hantera och behöver hjälp med men som han vill utveckla på sitt eget sätt. Något 

annat som Erik skulle vilja lära sig är hur man får en bra lönsamhet, villkor för leverans 

och lageromsättningshastighet.  
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”Det handlar om att kunna hitta små förändringar som sedan får genomslag på 

resultatet.”  

 

Eriks intåg i företaget och det ansvar han tagit på sig har lett till en förändrad struktur 

och andra arbetssätt. Erik har fått lägga energi på att själv göra, eller vara direkt delaktig 

i, många olika arbetsuppgifter inom företaget. Erik har därför arbetat med att få 

medarbetarna att arbeta mer självständigt. På så sätt vill han frigöra tid och energi för 

andra uppgifter. Dessutom har företagets produktion, som är utspridd i hela Sverige på 

underleverantörer, skapat problem eftersom det gör det svårare att få ihop alla delar 

och skapa ett bra arbetsflöde inom Carbo. 

 

”Skulle jag ha full rådighet över företaget skulle lönsamheten och strukturen vara det 

första att börja titta på.” 

 

4.2.7 Att bli en bra ledare 

Köparen anser att han saknar ett bollplank, någon som vet hur man driver ett modernt 

företag. Han säger att detta skulle kunna vara en rutinerad extern VD som han kan lyfta 

svåra frågor med, en mentor som han kan lära sig av och skapa en helhetsbild. Erik 

påpekar att han oftast bollar idéer med sig själv, ekonomer eller med sina vänner som 

själva har VD position men att det är svårt för dem att sätta sig in i den här situationen 

och den speciella marknaden.  

Köparen ser att personalpolitik är ett nytt område som han tidigare inte har arbetat 

med. En ledare ska kunna leda sitt team och föra företaget framåt, något som Erik 

känner att han för tillfället inte har tid med på grund av andra uppgifter han behöver 

utföra. Alla ledare har sina egna sätt och Erik känner att han vill bygga upp sina rutiner 

tillsammans med sitt team. Säljaren har sitt sätt att arbeta på och vissa delar vill köparen 

lära av honom men det finns fortfarande andra aspekter som fattas.  

 

”Jag tycker det är viktigt att se till att vara här, få in rätt personer på olika poster. 

Om jag kan vara här då kan man sätta igång olika saker. Jag börjar bli mer och mer 
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beredd på att ta över och ser att mina idéer slår in. Jag är prestigelös och har lärt 

mig att för att vara duktig ledare måste du ha riktigt bra folk omkring dig för att 

man inte kan allt själv. Jag och ett par medarbetare var i Qatar och jag såg hur 

underbara medarbetarna är och hur bra de jobbar. Sådana saker gör att man tror på 

det här”. 

 

Sedan Erik tagit saken i sina händer växer företaget. Det gäller att hänga med i 

svängarna och ta till sig allt som händer runtomkring. Enligt honom kan man inte få ett 

lyckat företag enbart med en skicklig ledare, eftersom ledaren kan det mesta 

översiktligt, men med starka medarbetare kan företaget komma långt. Därför ser Erik 

behov att vara mer på företaget istället för att resa runt hela tiden men att tiden inte 

räcker till för tillfället. Just nu måste han prioritera resorna för att kunna sälja 

produkterna. 

 

”Mina arbetsuppgifter är marknadsföring, leveranser, utveckling, försäljning. Jag är 

involverad i allt. Jag håller koll på verksamheten men hinner inte göra annat. Jag 

måste få tid att utveckla hur vi jobbar, vem som gör vad. Det handlar om 

prioriteringar och försäljning och marknadsföring kommer först. Jag vet vilka issues 

som finns.” 

 

4.2.8 Relationen mellan köpare och säljare   

Erik upplever att säljaren är nöjd med hans insatser i företaget. Det gäller främst den 

ökade aktiviteten inom försäljningssidan, att de utländska agenterna gillar Erik och att 

orderingången ökar. Erik uppger att hans starkaste sida är att han kan sälja och i 

dagsläget är han den person i Carbo som är avgörande för att hålla orderingången uppe. 

Erik upplever också att det finns en ömsesidig respekt mellan honom och säljaren. ”Jag 

tror att han ser mig som en värdefull resurs.”  

Enligt Erik upplever han inte någon avundsjuka från säljaren. Säljaren ser vilken resa 

Erik kommer att göra, då han själv har gjort den resan. Erik hänvisar till att säljaren trots 

allt har gått igenom ett antal hög- och lågkonjunkturer och gjort många affärer i sitt liv.  
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Erik menar att det är av betydelse att visa vad man går för. På så sätt anser Erik att han 

har blivit mer och mer involverad i företaget och har nu varit involverad i hela affären 

med konkursboet.”Förra året visade positivt resultat så nu blir allting mycket lättare”.  

Det tog ett tag innan säljaren slappnade av och började involvera Erik mer i olika beslut 

men Erik menar att det viktigt att först visa resultat för att kunna skapa förtroende. I 

fråga om kunskapsöverföring kan Erik inte entydigt svara på om detta fungerar bra eller 

inte. Det beror på vilka frågor som avses. Erik påpekar även att det är hans uppgift att ta 

upp frågor som är av intresse för honom. Sedan förra årets resultat visade sig vara 

positivt har Erik och säljaren diskuterat mycket kring Eriks olika förslag på förbättringar 

som har gått igenom.  

Det finns även vissa frågor som Erik tycker att säljaren håller extra hårt i, exempelvis 

frågor som har med företagets ekonomi att göra, vilket känns naturligt för en ägare som 

har både ekonomiska och emotionella intressen i företaget. I övrigt är säljaren öppen 

med information om företagets verksamhet, nätverk med kunder och leverantörer samt 

tyst kunskap som kan handla om hur man på bästa sätt förhandlar med kunder i olika 

länder där det finns en annan affärskultur. Det kan handla om stora case då kunderna 

bara vill förhandla med säljaren och om små case som exempelvis vilka leveransvillkor 

som fungerar för olika länder.  

 

”Medvetet har det blivit att han överför kunskap. Säljaren blir inte yngre och det är 

väl dags. Det är medvetet att det blir mer och mer.” 

 

Erik säger att säljaren är öppen på så sätt att han kan lära sig genom att observera 

säljaren. Dock finns fortfarande det problemet att Erik måste dra ut information som 

behövs. 

 

”Säljaren var den enda ledaren under många år och har varit van att ta alla beslut 

själv, men har börjat inse att han vill ha någon att bolla idéer med.”  
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Säljaren har hittills köpt fem företag. Erik har genom diskussioner fått lära sig mycket 

om hur man köper företag och vad man behöver tänka på. Ett tydligt exempel är det här 

företaget som har gått i konkurs. Enligt Erik så vet säljaren exakt vad han ska fokusera 

på och Erik uppskattar att han får vara med på den resan och lära sig.  

Erik berättar om ett konkret exempel på hur säljaren förmedlat värdefull kunskap och 

insikt i en svår affärssituation.  

 

”Vid en affär med ett stort företag i Indien, fick vi inte betalt i tid. Säljaren ansåg 

därför att företaget i fråga – som dessutom är i storlek med ABB – skulle betala böter 

till oss för att de inte hade hållit avtalet. Jag hade nog i den situationen lagt mig platt 

för den stora jätten, men säljaren visade på ett iskallt agerande och väntade ut dem 

och lyckades få det stora företaget att ge med sig. Det var förhandlingstaktik det! 

Säljaren har erfarenhet av sådana situationer, något som inte jag har. Tack vare att 

jag fick vara med och följa de här förhandlingarna har jag fått en större insikt i vilka 

problem som kan komma att uppstå och vad jag måste vara beredd på att hantera.” 

 

Just i fråga om försäljningsprognoser och ekonomin förekommer diskussioner mellan 

Erik och säljaren. Han uppger att dessa samtal hade kunnat vara mer konstruktiva. 

Erik har identifierat ett antal punkter där kostnaderna kan minskas och lönsamheten 

öka. Säljarens åsikt uppges istället vara att öka omsättningen för att öka resultatet, utan 

att titta på kostnadssidan. Exempelvis kan det vara olika mål för break-even där Erik 

anser att de bör sänkas för att företaget ska lyckas få ihop någon vinst medan säljaren 

menar att de istället ska sälja mer och att det inte är något fel på break-even. Detsamma 

gäller lönsamheten som idag ligger högre än vad den borde enligt köparen. Erik kan 

genom kalkyler visa att lägre lönsamhetsmål skulle gynna företaget.  

4.2.9 Köparens tankar om framtiden 

Det är svårt att se när ägarskiftet kommer att vara genomfört särkilt nu när de ska köpa 

upp konkursboet och integrera företagen. Erik menar att den frågan kommer komma på 

tal vid ett senare tillfälle. För att han dessutom ska ha möjlighet att öka sitt aktieinnehav 

i företaget krävs kapital eller säkerheter för att kunna hitta en finansiering för detta. 

Därtill spelar händelserna i omvärlden stor roll för riskbedömningen.  
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”Vi måste få stabilitet i företaget. Så jag slipper ta Losec varje morgon när jag tittar 

på nyheterna när de skickar bomber i Jemen. Vi måste ha en stabil grund, vi kan inte 

förlita oss på Pakistan. Vi fick en order från Filipinerna – tre år har det tagit! Stabil 

grund, sen kan övriga utlandsorders bli bonus utanpå. Vi har diskuterat prioritering 

av länder. Jag har lärt mig massor hur man tittar på bolag vilket är bra för framtida 

bruk. Jag vet nu om fler känsliga punkter och hur man gräver fram dem.” 

 

Tre saker som Erik skulle vilja gå vidare med i denna stund för att få igång Carbo är att 

rekrytera vissa nyckelpersoner som kommer att fullborda företaget. Det handlar bland 

annat om ett säljteam. Det andra företaget, konkursboet, har ett säljteam som Erik vill få 

in i Carbo och dessa personer kommer att gå över till Carbo. Han påpekar att:  

 

”Det inte är några unga killar och tjejer som kommer in utan att alla ligger mellan 

50-60 år.”  

 

Sedan kommer även de medarbetare på Carbo som gått i pension att stanna kvar ett tag 

till genom att arbeta några dagar i veckan. De nya som kommer in är enligt Erik redo för 

att sätta igång omedelbart så nu kommer andra åka ut för att sälja medan Eriks roll 

ändras till att integrera arbetet på företaget. Detta var något som Erik eftersträvade. 

Även köpet av Carbo står väldigt högt på listan, det vill säga hur Erik ska ta till sig detta 

och kunna genomföra köpet.  

Erik önskar att företaget, när han väl köper upp det helt, ska stanna inom familjen 

många år framöver och att hans barn ska kunna ta över. Han har stora visioner för Carbo 

och hoppas kunna genomföra dem. En möjlighet skulle kunna vara en partner med fokus 

på den svenska marknaden för att på så sätt kunna se vad som efterfrågas medan Erik 

tar hand om produktionen. Konkurrensen inom dessa varor ökar avsevärt i världen, 

bland annat från Kina och Taiwan, därför ser han behov av att öka företagets 

marknadsandelar i Sverige för att kunna överleva och hålla sig bland de bästa.  
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Eriks vision är att företaget på kort sikt kommer att öka sin omsättning med nästan det 

dubbla och att antalet medarbetare kommer att öka. Erik förmodar och hoppas att han 

kommer äga hela företaget inom några år eller möjligtvis ha någon affärspartner. Dock 

kommer han behålla sin post som majoritetsägare.  
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4.3 EldBris AB 

I detta fallföretag har en intervju på närmare två timmar genomförts med VD:n och 

hälftenägaren Astrid Brissman. 

 

”Problem? Nej, vi såg inga problem när vi skulle köpa företaget – bara möjligheter!” 

Astrid Brissman 

 

4.3.1 Från anställd till egenföretagare 

 

”Jag är en utpräglad servicemänniska. Mitt första jobb var på Motala Verkstad, sedan 

jobbade jag på bank under åtta år, har haft kortare jobb här och var, men hela tiden 

har service och att sälja varit min starka sida.” 

 

Astrid Brissman var med att bygga upp Telia-Ericssongruppen, nuvarande Manpower, i 

Stockholm under mitten av 1990-talet. När hennes man sedan blev rekryterad till ett 

arbete flyttade de till Linköping och Astrid tillfrågades att börja bygga upp Manpowers 

verksamhet där. Verksamheten växte och 2001 tyckte Astrid att organisationen hade 

blivit för stor. 

 

”Jag var den 38:e personen som började på företaget. Sedan växte det bara. Det blev 

helt enkelt för stort. Jag vill ha kontroll och kunna se vad som händer i företaget. 

Därför valde jag att gå vidare, drev eget företag en kort tid inom 

bemanningsbranschen och blev sedermera regionchef i Hemfrid.” 

 

Astrid berättade att Hemfrid i Sverige AB erbjuder hushållsnära tjänster. Kontor finns i 

Stockholm, Göteborg, Linköping, Malmö, Sundsvall, Uppsala och Västerås. När Astrid 

blev regionchef fick hon ansvar för kontoren i Linköping, Uppsala, Sundsvall och 

Västerås. Astrid rekryterade Carina Eldåker, som hon arbetat tillsammans tidigare med, 
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till företaget och tillsammans började de utveckla Hemfrids verksamhet i Linköping. 

Under dessa år när ägarskiftet skedde var det vanligt att större företag erbjöd städning i 

hemmet som en löneförmån så detta var en viktig och stabil kundgrupp enligt Astrid. 

Hemfrid växte och dåvarande ägaren och ledningen i företaget ville utveckla ett 

enhetligt koncept där verksamheten skulle skötas på samma sätt på alla kontoren. 

 

”Ledningen ville ha ett McDonald´s-koncept så att det var någon ”ängel” som kom 

hem och städade hos kunden. Men jag har inte samma syn på ett tjänsteföretag som 

detta. För mig är det otroligt viktigt att veta att det är just DU som kommer hem till 

mig – inte att det är olika personer varje gång. Monica och jag satte oss ner och 

pratade om detta och det utmynnade i att jag valde att säga upp mig och gick hem 

samma dag. Vi hade respekt för varandras olika syn på hur verksamheten skulle 

styras men det här var den bästa lösningen.” 

 

Vännen och kollegan Carina jobbade kvar i företaget men hade även hon sagt upp sig. 

När medarbetarna och kunderna insåg att både Astrid och Carina var på väg bort, 

började verksamheten falla samman. Astrid menar att styrningen försvann i och med att 

de båda gav sig iväg. Både kunder och personal märkte detta och vissa medarbetare 

började söka sig bort från företaget. Astrids efterträdare jobbade hårt som chef, tog på 

sig för mycket och brände till slut ut sig. Det fungerade inte att lyfta in en ny chef och 

ledare på direkten. Carina, som var kvar i företaget, fick lära upp den nya chefen, då 

Carina visste hur hon och Astrid hade arbetat tillsammans med att leda och styra. Astrid 

menar att kunderna och personalen hade trivts på arbetsplatsen tack vare att det funnits 

ett tydligt ledarskap. 

4.3.2 Livskomfort – det första företagsförvärvet 

Två månader efter att Astrid hade slutat ringde Hemfrids ägare upp henne och erbjöd 

henne att ta över verksamheten i Linköping. Eftersom Astrid hade byggt upp kontoret 

tillsammans med Carina ville hon ta över verksamheten tillsammans med henne. I och 

med Astrid och Carinas övertagande av Hemfrids verksamhet i Linköping föddes 

Livskomfort. 
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”Jag hade ett tydligt krav på att vi skulle äga 50 procent vardera av företaget. Något 

annat var otänkbart. Banken och andra inblandade rådde mig att vi skulle äga 51-49 

procent för att någon skulle kunna ha sista ordet om vi blev osams. Men jag anser att 

om man inte kan komma överens ska man inte ha ett företag ihop.” 

 

Tidigare hade Astrid varit anställd, chef och drivit företag korta perioder vid sidan av 

andra arbeten, men hon hade inte någon erfarenhet från att ha ägt och drivit ett företag i 

syfte att detta skulle vara den huvudsakliga inkomstkällan.  

 

”Det fanns massa saker att sätta sig in i: hur man gör med försäkringar, IT-miljöer, 

löneadministration, avtal, anställda, revisor och mycket annat. I början hade vi ett 

stort revisionsföretag som antagligen tyckte vi var för små. Vår nuvarande revisor 

intresserar sig verkligen för oss och vi får hjälp. Det vi i början inte kunde var vi 

tvungna att lära oss. Dessutom var det vanligt med svarta pengar inom 

städbranschen och Carina och jag gav oss den på att vi skulle kunna göra det här 

vitt.” 

 

Enligt Astrid var ägarskiftet en snabb process som initierades under januari månad 

2003 och den 1 april skedde ägarskiftet. För att förbereda sig som köpare av företaget 

gick Astrid och Carina en starta eget kurs på Nyföretagarcentrum. De hade även ett visst 

stöd från banken som hjälpte till att finansiera köpet. Enligt Astrid rörde det sig inte om 

så stora pengar då det inte fanns så mycket mer än lite inventarier och en upparbetad 

kundkrets. Säljaren ville bli av med verksamheten i Linköping, uppger Astrid. 

När ägarskiftet skedde den 1 april 2003 fanns ca 12-15 anställda i företaget. I och med 

att ägandet gick över det datumet försvann den gamla ägaren och Astrid och Carina 

inträdde som ägare, ledare och chefer. Vissa medarbetare hade börjat söka sig från 

företaget och vissa hade redan slutat. Astrid och Carina började därför med att sätta sig 

ner och gå igenom vilka medarbetare de ville ha i sitt företag. Därmed började de 

återrekrytera de som de trodde mest på. Eftersom lönsamheten hade sjunkit behövde de 

se över kundkretsen och marknadsföra sig. 
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”Det var då vi kom på det här med bull-gull! Det var vanligt att företag erbjöd 

städning som löneförmån till sina anställda. Vi hade bestämt ett pris på vad en 

kaffekrans fick kosta, 25 kronor. Vi gick till ett bageri och beställde 30 sådana. Sedan 

gick vi runt bland företag i stan och lämnade över en kaffekrans med lite broschyrer 

och visitkort. ”Lägg det här i fikarummet!” sade vi till personalen i receptionen. Folk 

började prata om oss och kunderna började strömma in!” 

 

Astrid menar att det inte var någon diskussion om ledarskapet för de hade redan 

kännedom om personalen och kände till kunderna.  

 

”Det var väldigt enkelt så eftersom vi kände ju de här kunderna och de blev 

överlyckliga när vi återvände.” 

 

Astrid uppfattar som att alla var väldigt glada över att hon och Carina tog över 

verksamheten. Hon menar att facket var glada för att de ville driva verksamheten vidare 

och personalen trivdes i företaget och att det därför inte var svårt att återrekrytera de 

som hade hunnit sluta på företaget. 

I fråga om kunskapsöverföring från den tidigare ägaren så menar Astrid att hon lärde sig 

vissa saker som hon visste att hon inte ville göra själv som ägare.  

 

”Jag tror på den personliga kontakten och medarbetarna är vår viktigaste resurs. Det 

spelar ingen roll hur bra mål och visioner vi som ägare sätter upp eller hur mycket vi 

marknadsför oss om inte personalen som träffar våra kunder mår bra, är trevlig och 

gör ett bra jobb. Det låter som en klyscha men så är det för oss. Personalen måste 

fungera hemma hos kunderna annars kan verksamheten inte fungera. Det finns olika 

syn på det här. Jag har lärt mig mycket på mina tidigare arbetsplatser – mycket som 

jag vet att jag inte vill göra i vårt företag.” 

 

Astrid menar att det varit skönt att ha med en kompanjon hela resan sedan Livskomfort 

förvärvades.  
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”Jag hade nog gjort den här resan även på egen hand, men då kanske hellre med 

någon anställd som jag kan vara förtrogen med. Det är viktigt att ha ett bollplank. 

Någon man kan bolla idéer med. Det gäller både internt och externt. Jag tror 

mentorskap är otroligt viktigt. Jag är själv mentor åt en frisör och åt en 

blomsterhandlare. Det är väldigt nyttigt att sätta sig in i en helt annan verksamhet 

för det finns likheter men även andra perspektiv. Det är lärorikt även för mig.” 

 

Som VD är Astrid den som formellt sett bär det största ansvaret. Astrid säger att vice 

VD:n Carina skämtsamt brukar säga ”Jag kommer och hälsar på dig i fängelset om det 

händer något!” De båda är lika, men har även många olikheter. 

 

”Vi kompletterar varandra. Jag är utrikesministern som representerar företaget utåt 

och Carina är inrikesministern. Jag är visionären som kommer på saker och hittar på 

idéer. Carina är den som håller mig tillbaka – och när hon inte gör det är det hon som 

genomför det vi kommit fram till. Vissa kunder eller medarbetare vill prata med mig, 

andra med Carina. Vi har en väl fungerande personkemi och öppen dialog med 

varandra. Det är bra för vår bebis, Livskomfort! …och bebisen börjar bli stor nu.” 

 

I takt med att koncernen vuxit har Astrid och Carina diskuterat hur de tar nästa steg. 

Astrid säger att Almi erbjöd dem att gå en kurs i säljcoachning, men att detta inte kändes 

intressant eftersom de ansåg att de kunde detta. Däremot efterlyste de coachning i 

ledarskap och framförallt hur man jobbar med styrelsearbete.  

 

”Det kom en konsult till företaget och ifrågasatte ALLT vi gjorde! Gud vilken jobbig 

människa, tänkte vi. Men tänkt vad bra det var och hur mycket vi lärde oss! Nu har vi 

styrelsemöte var tredje månad, nu vet vi hur ett styrelseprotokoll skrivs och nu har vi 

mer av en arbetande styrelse.” 
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4.3.3 Assistansservice – det andra företagsförvärvet 

En kvinna som var kund hos Livskomfort var funktionshindrad och drev 

Assistansservice i Linköping. I företaget arbetade ca 80 personer med att erbjuda 

personlig assistans till funktionshindrade som fått biståndsbeslut enligt lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade, LSS. En dag under hösten 2003 blev Astrid 

uppringd av kvinnan, bjuden på lunch och fick erbjudandet att köpa Assistansservice. 

Astrid och Carina, som enligt Astrid själv, är driftiga entreprenörer, såg stora möjligheter 

i att en expansion genom ett köp av företaget skulle kunna ge dem större frihet i livet, en 

stabilitet i företaget och nya möjligheter att utveckla verksamheten genom att erbjuda 

fler tjänster.  

 

”Detta hände bara ett halvår efter att vi hade tagit över Livskomfort och vi hade röda 

siffror i resultaträkningen. Men vi gick till banken och bad att få låna fem miljoner. 

De fick nog hjärtklappning när vi gjorde det. Carina och jag förstod nog aldrig ens 

när eller hur vi fick lånet, allt hände så fort den hösten. Men i början av 2004 tog vi 

över Assistansservice.” 

 

Även det här företagsköpet var en snabb process på ett knappt halvår. Astrid säger att 

de var förberedda på att det skulle vara svårt och mycket att sätta sig in i med LSS och en 

helt annan typ av verksamhet där de personliga assistenterna lever i brukarnas, de 

funktionshindrades, vardag.  

 

”Det skulle bli mycket att sätta sig in i, men att det var så svårt och mycket, det hade 

vi inte räknat med. Den första sommaren när vi tagit över Assistansservice låg jag på 

båten och läste prejudikat och lagar.” 

 

Astrid säger att de nu i efterhand borde haft ett större stöd av jurister och rådgivare. 

Hon hänvisar till en tvist som efter köpet uppstod om hur avtalet skulle tolkas med 

avseende på finansieringen och betalningen av det köpta företaget. Det uppkom även 

problem när Astrid och Carina, som köpare, upptäckte att en nyckelperson i företaget de 

förvärvade inte fungerade i sin roll och detta problem behövde få en lösning genom att 

personen slutade på företaget.  
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Ägar- och ledarskiftet skedde i samband med att den formella överlåtelsen gjordes. 

Säljaren erbjöd sig att hjälpa de nya ägarna såsom konsult och att fakturera Astrid och 

Carinas företag för de timmar som detta skulle ta. Enligt Astrid ringde de bara någon 

enstaka gång till säljaren. 

 

”Att jobba nära funktionshindrade människor i deras vardag är speciellt. Vi är en del 

av deras vardag men får inte inkräkta i deras liv. Vi har lärt oss otroligt mycket 

genom åren genom att läsa på och ta hjälp av människor som kan mycket om de här 

frågorna. Sedan finns det mycket kunskap som inte går att få från andra utan som vi 

upplever hela tiden när det händer. Något som var mycket jobbigt för oss var när tre 

av våra kunder inom assistansen gick bort under några få månader, för något år 

sedan. Vi fick hjälpa de anhöriga, tappade intäkter, behövde lösa många praktiska 

frågor – och samtidigt var det här människor som vi hade lärt känna mycket väl. 

Detta var väldigt, väldigt, väldigt jobbigt…” 

 

Astrid betonar att Carina och hon har lärt sig mycket genom att uppleva sakerna under 

resans gång. 

4.3.4 Upp som en sol… 

Astrid och Carinas två företag växte och i samband med införandet av reformen om 

hushållsnära tjänster ökade antalet privatkunder explosionsartat. Kommunalt 

finansierad hemtjänst för äldre blev en växande verksamhet. 2007 fick Astrid veta att 

Restaurang von Dufva i Linköping var till salu. Avsikten var att kunna erbjuda 

hemtjänstkunderna ytterligare tjänster genom matleveranser och på så sätt få en 

möjlighet att erbjuda merförsäljning genom Livskomforts övriga utbud.  

 

”Jag var på en tjejmiddag och minglade med kvinnliga företagare när en kvinna 

frågar mig: ”Vet du någon som vill köpa en restaurang?” Jag svarade: ”Ja, jag! Vi tar 

det där på måndag!” Jag såg möjligheten att kunna komplettera våra tjänster med 

att även leverera mat till våra äldre kunder inom hemtjänsten.” 

 

Även köpet av restaurangen var enligt Astrid en snabb process som genomfördes på 

knappt en månad. Astrid säger att det mest handlade om övertagande av inventarier och 
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hyresavtal och att säljaren tog sin personal och gick på dagen. Förutom att leverera 

matlådor till kunderna inom hemtjänsten, vilket finansierades genom fast arvode per 

matlåda från kommunen, drevs även restaurangen med luncher och med andra event 

såsom trubadurkvällar, julfika och liknande.   

 

”Vi var helt på det klara med att detta skulle fungera. Vi hade räknat på vad 

intäkterna var och vilka kostnader för mat, löner och lokal vi hade. Men det vi inte 

hade räknat med att det var så mycket svarta pengar i restaurangbranschen! 

Trubadurer och personal ville ha betalt med svarta pengar, folk som kände 

personalen kom och åt gratis… Det gick inte att driva verksamheten vitt så som vi 

ville göra. Det höll på att ta kål på oss själva också. På dagen jobbade Carina och jag 

med Livskomfort och Assistansservice, på kvällen ställde vi oss i disken på 

restaurangen.” 

 

Astrid menar att enbart salladsbuffén kostade lika mycket som lunchpriset och att 

varmrätten så att säga ”kom på köpet”. De var tvungna att höja lunchpriset för att gå 

runt. Astrid säger även att de 48 kronor som kommunen betalade för matleveranser till 

de som var berättigade till detta inom äldreomsorgen, inte täckte kostnaderna för detta 

och att det inte heller var så att maten ledde till merförsäljning. Astrid säger att hon och 

Carina till slut 2009 bestämde att det inte var värt mödan att fortsätta med 

verksamheten utan den lades ner. Det som ansågs vara stabiliteten i koncernen var 

Assistansservice och Livskomfort stod för tillväxtpotentialen, enligt Astrid. 

 

”Livskomfort växte, men kunderna kom inte tack vare maten. Däremot älskade våra 

äldre maten och blev så besvikna när vi beslutade oss för att lägga ner den 

verksamheten. Jag åkte runt till alla, satte mig ner och förklarade att det inte gick 

ihop ekonomiskt. De flesta förstod, samtidigt som någon inte tyckte att vi behövde 

tjäna pengar…” 

 

Restaurangen var det tredje företaget som Astrid och Carina köpte under loppet av fem 

år. Astrid menar att det främst var okunskapen om restaurangbranschen som gjorde att 

det blev ett misslyckat företagsköp.  
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”Hade vi känt till restaurangbranschen och att det var så mycket svarta pengar i 

densamma så hade vi aldrig gått in i det här. Man måste vara på plats och 

kontrollera allt, annars fungerar det inte. Trubadurerna ville ha betalt kontant och 

folk skulle äta gratis. Det kom som en fullständig överraskning för oss.” 

 

4.3.5 Astrids råd till andra köpare 

Det första rådet Astrid vill ge en person som vill köpa ett företag är att genomföra en 

grundlig due diligens, en noggrann granskning av företagets finansiella och legala 

aspekter, och ta reda på alla avtal, skattefrågor och åtaganden som har med företaget att 

göra.  

 

”Det är viktigt att göra sin läxa i förväg. De två första företagsköpen gick bra och vi 

körde nog mycket på magkänslan att vi ska klara av det här. Men det finns mycket i 

ett företag som händer som kunderna inte ser. Det gäller att ha koll på allting och 

känna till även det. Det är också viktigt att både köparen och säljaren pratar med 

personalen så de vet vad som kommer att ske med företaget.” 

 

Astrid tror även att det är viktigt att säljaren på ett eller annat sätt finns kvar ett tag i 

företaget som exempelvis konsult för att kunna underlätta för och hjälpa den nya ägaren 

igång. Astrid menar även att det är viktigt, speciellt med avseende på de köp hon själv 

varit inblandad i och som varit snabba processer, att alla frågor som kan leda till 

konflikter senare kommer på bordet så att inte köparen eller säljaren hamnar i tvister 

senare.  

 

”Gör inte ägarskiftet så dramatiskt. När vi köpte Livskomfort hade vi redan jobbat i 

företaget och personalen och kunderna kände oss. Jag tror inte att vår bebis, 

Livskomfort, skulle må bra av att Carina och jag slänger nycklarna utanför dörren 

och ger oss av härifrån. Vi vill ju inte att det ska hända något med vår bebis om vi 

skulle sälja företaget. Personalen och kunderna behöver känna någon form av 

trygghet. Det är nog bra att låta processen ha sin gång. Exakt hur lång tid det tar är 

inte det viktiga, utan att alla hinner vänja sig vid den omställningen.” 
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5 Analys 

I det femte kapitlet knyts teorin och empirin ihop till en analys. Det två fallföretagen Carbo 

och EldBris AB diskuteras först var för sig, sedan mynnar denna diskussion ut till en 

sammanställning och jämförelse av de båda företagen.  

5.1 Carbo 

5.1.1 Ägarskiftet tar fart – och stannar upp 

I fallet Carbo påbörjades ägarskiftesprocessen under hösten 2009 och nästan två år 

senare har Erik svårt att se när ägarskiftet kommer att vara genomfört. Studien av fallet 

Carbo har inte visat att det finns en tydlig plan för när och hur olika steg i 

ägarskiftesprocessen ska tas. Ägarskiftesprocessen har därmed stannat upp. 

Ward (1987) i Le Breton-Miller et al. (2004) menar att det är vanligt att det tar flera år 

för en säljare att lämna över makten och auktoriteten till efterträdaren vilket stämmer 

överens med fallet Carbo. Erik uppfattar som att säljaren har planer på att stanna kvar i 

företaget några år till. Ett skäl till detta menar Erik beror på att säljaren fått en 

nytändning tack vare en bättre ekonomisk utveckling för företaget under 

räkenskapsåret 2010. Samtidigt ser Erik detta som något positivt då han är i behov av 

någon sorts bollplank och mentor som finns där för diskussion. Tolkningen är att när 

företrädaren har varit vid makten så många år tar det tid innan denne kan lämna denna 

post och hitta någon som är värdig att ta den platsen. Samarbetet mellan köpare och 

säljare kan göra övergången smidigare. 

I brist på en existerande ägarskiftesmodell som tar hänsyn till de personella aspekterna i 

fråga om småföretag med en extern person som köpare har Cadieux, Lorrain och 

Hugrons (2002) successionsmodell tillämpats. Med hjälp av modellen beskrivs här Eriks 

förändrade roll under processens gång. Genom att använda successionsmodellen kan 

styrkor och brister i densamma belysas. Författarna vill också skapa en förståelse för 

vilka problem som gjort att ägarskiftesprocessen har stannat upp.  

Innan ägarskiftesprocessen initierades hade Erik ingen roll i företaget. Säljaren var 

ensam ägare och ensam ansvarig för beslutsfattandet, vilket illustreras av punkt A i figur 

5. I samband med att Erik blev vice VD och samtidigt delägare i företaget fick Erik ansvar 
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och inflytande i företaget. Gränsdragningen är svår att göra när det gäller att beskriva 

utvecklingen från den andra till tredje fasen. En tolkning är att Erik redan vid tillträdet 

som delägare och vice VD hamnade i en position som enligt successionsmodellen passar 

in i den tredje fasen och illustreras av punkt B i figuren. Argumentet för detta är att Erik 

under hösten 2009 blev anställd som vice VD, köpte 25 procent av aktierna av säljaren 

och blev ansvarig för försäljning och marknadsföring. Detta är mer formella aspekter 

medan tolkningen är att själva processen med integrering av Erik i företaget, överföring 

av ledarskap och kunskap är något som tagit längre tid och är något som pågår än idag. 

Successionsmodellen illustrerar således olika faser som går att relatera till Erik och 

Carbo, samtidigt som modellen brister i möjligheten att se i vilken ordning och i vilken 

grad överföringen av ledarskap, styrning, kunskap och ägande de facto har skett. 

 

Figur 5 - Situationen i Carbo enligt successionsmodellen 

 

Vid den första intervjun med köparen uppfattades det som att han var frustrerad över 

att ägarskiftesprocessen hade stannat upp. För att förstå orsaken till detta är tolkningen 

den att Erik inte fick gehör för sina försök att konkret diskutera och ta fram en plan för 

företagets ekonomiska avkastning till delägarna och att säljaren inte heller släppte in 

köparen i de ekonomiska frågorna. En ytterligare aspekt som kan ha inverkan på 

helhetsbilden är att Erik och säljaren hade differentierade målbilder för företagets 
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inriktning. Vid den andra intervjun berättade Erik att frågan om ägarskiftet kommit upp 

på dagordningen och att säljaren öppnat upp för att diskutera nästa steg i processen.  

Frågan är varför han upplever att processen tappat fart. En tolkning av varför det har 

skett är att Eriks förutsättningar som köpare begränsar handlingsfriheten och 

möjligheterna att ta nya steg i skiftet. Han har inte de ekonomiska möjligheterna att 

kunna finansiera ytterligare köp av aktier i företaget. För att kunna bygga upp ett kapital 

vill Erik att företaget ska börja ge aktieutdelning. Erik sitter därmed i en låst position där 

han inte kan komma framåt genom att köpa fler aktier och därigenom nå ett 

majoritetsägande i företaget samtidigt som han inte upplever att hans mål och visioner 

får gehör hos säljaren. Å andra sidan så kan inte säljaren avyttra sitt företag till köparen 

eftersom Erik behöver kunna finansiera köpet. Parterna har alltså hamnat i ett 

jämviktsläge - status quo. Något mer måste alltså komma till för att de låsta positionerna 

ska kunna lösas ut.  

5.1.2 Från låsta positioner till dialog 

Under våren 2011 förhandlade Carbo om att köpa upp ett annat företag i samma 

bransch. Under studiens gång meddelade Erik att det företaget gått i konkurs och vid 

den andra intervjun med Erik var läget det att Carbo istället skulle köpa upp 

konkursboet och ta över delar av personalen från det gamla företaget. På så sätt skulle 

produktion och säljpersonal integreras i Carbo. I och med detta diskuterade köparen och 

säljaren om hur detta skulle gå till och detta resulterade i en ansvarsfördelning där 

säljaren tog hand om produktionen och Erik fick ansvar för försäljningen och 

integreringen av den nya personalen.  

5.1.3 De psykologiska och emotionella effekterna – möjligheter eller hinder 

För att förstå orsaken till att det låsta jämviktsläget menar författarna att flera saker 

hänger ihop i fråga om personella aspekter. En tolkning är att det inte går att förbise att 

säljaren under mer än tre decennier har arbetat och utvecklats med företaget. Att släppa 

sin baby som man levt med nästan halva livet är troligen ingen lätt sak som sker utan 

eftertanke.  

Köparen har betonat att han haft en betydande roll i att få struktur på företaget och öka 

försäljningen. Det går inte att säga att detta är en sann bild, samtidigt som det inte heller 

går att utesluta att Erik som vice VD och i fråga som tilltänkt köpare av företaget bör ha 

haft en positiv inverkan på företagets senare utveckling. Erik beskriver även att säljaren 
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under våren 2011 blivit mer villig att samarbeta för att de två ska finna gemensamma 

lösningar på företagets utmaningar och i fråga om kommande steg i 

ägarskiftesprocessen. Erik hävdar att säljaren öppnat upp sig mer och mer efter att ha 

sett resultatet av Eriks insatser för företaget. Erik menar även att säljaren mer och mer 

har börjat förstå att han inte blir yngre och att ett ägarskifte någon gång kommer att 

behöva ske.  

Författarna jämför detta med vad som i teorikapitlet benämns som dyaden (Yukl, 2006; 

Svedberg, 2007): Köparen och säljarens solitära positioner behöver ställas i relation till 

den gemensamma situation som de befinner sig i. Utan att hantera dilemmat om de 

ekonomiska förutsättningarna finns risken att ägarskiftesprocessen avstannar och 

eventuellt måste avbrytas. Författarna ser inte den ekonomiska aspekten i sig som det 

mest problematiska utan mer det faktum att köparen och säljaren behöver ha en vilja att 

diskutera förutsättningarna för köparen att kunna komma i en ekonomisk situation som 

möjliggör ytterligare köp av företagets aktier. Med andra ord behöver de två individerna 

också tänka utifrån den gemensamma relationen till varandra – vi-rollen.  

5.1.4 Ledare eller chef? 

Successionsmodellens tredje fas utpekar att det i det läget finns ett delat ledarskap och 

chefskap. I vilken grad det är delat mellan en köpare och säljare går inte att utläsa i 

modellen och det är inte heller säkert att överföringen av ledarskap och chefskap sker 

parallellt med varandra.  

Formellt sett har Carbo två ägare och två högre chefer – säljaren och Erik. Att säljaren 

formellt är den högsta chefen i kraft av sitt majoritetsägande och sin formella roll som 

VD står klart. Samtidigt är det inte helt tydligt vem som är den egentliga ledaren. Det 

beror också på vad som ingår i definitionen att vara en ledare. Braf Norbergs (2010) 

beskrivning är att ledaren ropar: ”Följ mig!” Författarnas tolkning utifrån intervjuerna 

med Erik är att han förmedlar en bild av att vilja vara en ledare och att han upplever att 

medarbetare kommer till honom med frågor, idéer och problem.  

Erik har också uppgett att han alltmer börjat inse att det ställs stora krav på en 

företagsledare och ägare. Detta innebär, enligt författarnas tolkning, att det inte bara 

krävs att köparen får kunskap om företaget och branschen men även skaffar sig 

kompetens i rollen som chef.  
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Barret och Beeson (2002) i Hughes et al. (2009) lyfter fram att en framgångsrik ledare 

bör ha egenskaper som att kunna övertyga och influera människor i olika grupper, 

uppmuntra och utveckla duktiga medarbetare, kunna styra i en föränderlig miljö, kunna 

delegera på ett effektivt sätt vilket kan relateras till Carbo och Erik. Erik har lyft fram att 

han arbetar med att skapa en bättre relation till medarbetarna men även att få dem att 

utvecklas som personer. Hans upplevelse är att medarbetarna på senare tid har fått en 

tydligare bild av vart företaget är på väg och därmed är mer motiverade att följa med på 

resan. 

En annan egenskap som Barret och Beeson (2002) i Hughes et al. (2009) tar upp är att 

lära genom erfarenheter. Genom att samarbeta med säljaren har Erik haft möjligheten 

att uppleva olika situationer som en företagsledare hamnar i och därmed kunna bilda 

sin egen uppfattning om hur sådana situationer kan lösas. 

5.1.5 Köparens dilemma – att lära sig rätt saker på rätt sätt 

Studien har inte entydigt visat på att Erik upplevt problem med att få till sig kunskap 

under ägarskiftesprocessen. Erik har dock pekat på att i fråga om företagets ekonomi så 

har säljaren inte varit lika öppen i fråga om att dela med sig av kunskap och information. 

Detta har varit något som Erik själv har fått söka kunskap om exempelvis genom att 

tillfråga ekonomichefen. 

Företagskulturen är enligt Goh (2002) av betydelse för att kunskapsöverföring ska 

kunna ske. Erik har bekräftat att han har fått delta under förhandlingarna med att köpa 

upp konkursboet av det nya företaget och har därmed lärt sig mycket av säljaren. På så 

sätt har Erik haft möjligheten att observera och skapa sig egen erfarenhet. Samtidigt har 

Erik betonat att han ser att säljaren driver sitt företag på ett, som Erik menar, mer 

gammalmodigt sätt. Erik vill därför lära sig hur ett modernt företag ska drivas. Det finns 

således begränsningar i vilken kunskap som säljaren har att förmedla i fråga om vad 

Erik efterfrågar. Erik har därför berättat att han skulle vilja ha en extern person som 

mentor. Det skulle kunna vara en VD eller motsvarande kunnig person från näringslivet 

som kan agera bollplank för att Erik därigenom ska kunna utveckla sin förmåga att 

utöva chefskap och ledarskap. Lansberg (1999) påpekar att ett sätt för ledaren att skaffa 

kunskap är genom en mentor, det vill säga en person som har mångårig erfarenhet från 

det egna företaget eller från att arbeta som ledare i en motsvarande situation som 

köparen gör.  
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Enligt Le Breton-Miller et al. (2004) föredrar säljare en köpare som är utomstående då 

de kan skapa sig en kunskapsbas genom tidigare erfarenhet och vara mer beredda på att 

ta det stora steget. Författarna tolkar det som att det är av betydelse vid sådana 

processer att ha en viss kunskap om det som väntar för annars kan det skada företaget 

avsevärt om fallet inte är så. Samtidigt kan författarna dra slutsatsen från Fiegener et 

al.’s (1996) artikel att en person som inte har kunskapen om företaget, branschen och 

kunderna kan skada företaget och på så sätt gå i konkurs. Säljaren kan tydligt styra 

köparen genom att ge denne uppgifter som ska utföras för att på så sätt skapa struktur 

och styra köparen in på rätt spår. 

Katz (1974) pratar om tre nödvändiga färdigheter för att kunna hantera och driva 

företaget. Begreppsmässiga färdigheter är en av dem som innebär att Erik bör ha viss 

kunskap om företaget och branschen. Erik har arbetat på företaget tidigare och vet på så 

sätt hur branschen och företaget ser ut. Genom att ha arbetat på andra företag har han 

tagit med sig nödvändig kunskap för att kunna sätta sig i rollen som ledare. Sedan bör 

även Erik ha sociala färdigheter för att veta hur han ska leda sina medarbetare och 

utveckla dem samt vara lyhörd. Detta är något som Erik påpekar att han försöker vara 

genom att motivera medarbetarna och lyssna på dem samt stötta dem i deras idéer. 

Därefter bör Erik även ha professionella färdigheter, det vill säga teknisk kunskap som 

företaget efterfrågar. Dessa kan Erik genom observation lära från säljaren, samtidigt 

menar Katz att denna saknad kan fyllas upp genom att ha duktiga medarbetare. Erik har 

medarbetare som har de professionella färdigheter som han själv inte har. Tolkningen är 

att ledaren och chefen ska kunna visa vägen för medarbetarna, sedan är det inte 

nödvändigt för en ledare att ha alla färdigheterna även om de är av betydelse för att 

framgångsrikt kunna driva företag. Genom att skapa en bild av vart företaget är på väg 

kommer medarbetarna att kunna arbeta mot uppsatta mål.  
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5.2 EldBris AB 

5.2.1 Ägarskiftesprocesserna 

Astrid har som köpare deltagit i tre ägarskiften inom loppet av fem år. I samtliga fall var 

det förhållandevis snabba processer på några månader och upp till ett halvår. Astrid 

menar att hon och hennes kompanjon i samband med det första köpet av Livskomfort 

inte såg några problem – bara möjligheter. Genom att analysera köparens beskrivning av 

ägarskiftena i efterhand, är det möjligt att utvärdera hur företagen har utvecklats 

därefter och därmed göra en bedömning om ägarskiftena varit lyckade. 

Genom tillämpning av Cadieux et al.’s (2002) successionsmodell på de tre företagsköpen 

visar detta flera likheter mellan fallen, men även skillnader. I de tre fallen överläts hela 

företaget i en och samma transaktion och därmed även ledarskapet. Det första företaget 

Livskomfort särskiljer sig från de övriga på det sättet att Astrid redan hade arbetat inom 

företaget och hade god kännedom om verksamheten, medarbetarna och kunderna. De 

följande två företagen hade Astrid ingen roll i före köpen. I de tre fallen förekom således 

ingen successiv övergång av ägande, ansvar och ledning av företagen. Eftersom Astrid 

hade slutat arbeta inom Livskomfort innan hon fick erbjudandet om att köpa företaget, 

hade hon kunskap om företaget. Sett till successionsmodellen så är tolkningen den att de 

tre företagsköpen i och med överlåtelsen innebar en omedelbar övergång av ledarskap, 

styrning och ägande. Därmed illustreras köpet av Livskomfort av punkt X, 

Assistansservice av punkt Y och restaurangen av punkt Z i figur 6. Att punkten Y ligger 

aningen till vänster om de övriga, syftar till att illustrera det faktum att säljaren av 

Assistansservice erbjöd sig att efter ägarskiftet ställa upp och hjälpa köparna med råd 

och frågor. Enligt Astrid handlade det dock bara om något enstaka tillfälle där köparna 

behövde råd från säljaren. Någon omfattande konsultroll hade därmed inte säljaren i det 

fallet. 

 



 
63 

 

 

Figur 6 - Situationen i EldBris AB enligt successionsmodellen 

 

Finansieringen har inte varit en fråga som dragit ut på processen för Astrid och hennes 

kompanjon vid de tre företagsköpen. I och med att ägarskiftet skett i en och samma 

transaktion har inflytandet över styrningen gjort att köparna omedelbart har kunnat 

börja driva och utveckla verksamheterna utifrån sina egna mål. De har omedelbart blivit 

beslutsfattare. 

5.2.2 Från anställd till chef och ledare 

Vid de tre företagsköpen övergick ansvaret och ledarskapet till Astrid och hennes 

kompanjon omedelbart när ägandet övergick.  

Astrid påpekade också att hon hade en viktig roll i det förra företaget, Hemfrid, och att 

många blev glada när hon köpte upp företaget. Hon menar att hon arbetar för att skapa 

gemenskap i företaget som är viktig inom hennes bransch för att kunderna ska känna sig 

säkra. Hon arbetar på så sätt att medarbetarna och kunderna ska veta vem som 

bestämmer över vad och har på senare tid som hon själv uttrycker sig lärt sig att 

delegera ansvar och få kunderna att inse att det faktiskt finns andra de ska prata med. 

Detta är något som kan relateras till Barret och Beeson (2002) i Hughes et al. (2009) 

som lyfter fram egenskaper som en ledare bör ha. Egenskaper som att kunna övertyga 
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och influera människor i olika grupper, uppmuntra och utveckla duktiga medarbetare, 

kunna styra i en föränderlig miljö och kunna delegera på ett effektivt sätt. Tolkningen är 

den att Astrid visste hur hon ville vara och det var annorlunda är ägaren, hon har sina 

egna visioner och mål för företaget. Samtidigt är det då viktigt att skapa en 

företagskultur som gynnar denna ledarskapsstil. Goh (2002) påpekar att 

företagskulturen är av betydelse för att utveckla sin egen ledarskapstil samt ha kunskap 

om hur man bör göra.  

Astrid och hennes kompanjon övertog omedelbart chefskapet och styrningen av de tre 

företagen när ägandet övergick. 

Astrid å andra sidan påpekade att det inte var någon fråga om en successiv överlämning 

utan skiftet skedde direkt. Så fort pappren var påskrivna var säljaren borta ur bilden. 

Även om Ward (1987) i Le Breton-Miller et al. (2004) påpekar att det tar flera år för 

säljaren att lämna ifrån sig företaget så är författarnas tolkning av Astrids situation att 

det även beror på hur länge säljaren har haft sitt företag och hur bunden denne är till 

företaget. Säljaren i detta fall hade haft företaget några år och hade då ingen större 

bundenhet vilket ledde till att det inte var så svårt att lämna ifrån sig det. Säljaren hade 

då även andra planer som hon hellre ville ägna sig åt. 

5.2.3 Köparens ansvar att skaffa kunskap 

De tre företagsköp som Astrid varit inblandad i skiljer sig i den mening att det första, 

Livskomfort, var ett företag där Astrid hade arbetat och därmed hade kunskap om 

verksamheten, medarbetarna och kunderna. Det problem Astrid beskrivit med 

Livskomfort var den bristande lönsamheten under det första året, men att omsättningen 

och lönsamheten förbättrades vartefter tiden gick.  

Vid köpet av Assistansservice hade Astrid ingen direkt kunskap om branschen, 

lagstiftning och andra frågor men likväl en uppfattning om att hon ville driva företaget 

utifrån serviceanda. Astrid fokuserade på att lära sig mer om lagstiftningen för personlig 

assistans och att förstå hur avtal med kommunen fungerar i praktiken. Detta var 

kunskap som Astrid på egen hand inhämtade genom att läsa sig till den och ställa frågor 

till Försäkringskassan, kommunens omsorgskontor och andra människor med insikt i 

branschen. 
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Nu, några år efter dessa företagsköp, går det att utvärdera och konstatera om 

verksamheterna har vuxit, om antalet medarbetare har ökat och om företagen är 

lönsamma och ger utdelning till ägarna. Enligt Astrid växer företagen och ger vinst. Det 

kan även i efterhand konstateras att det tredje företagsköpet blev misslyckat. 

Författarnas tolkning av orsaken till detta är att köparna hade en bristande kunskap om 

branschen. Astrid har i fråga om restaurangen flera gånger återkommit till att hon och 

hennes kompanjons avsikt var att driva restaurangen seriöst med vita löner och inga 

svarta intäkter. Efter en snabb förhandling på någon månad, övertog Astrid och Carina 

verksamheten och det var då de uppmärksammades av den kultur som Astrid beskriver 

finns inom branschen. Medarbetare och inhyrda personer efterfrågade svarta löner. 

Astrid har dock påpekat att de före köpet gjorde ekonomiska kalkyler för att se om det 

skulle vara ekonomiskt hållbart att driva verksamheten. Men utfallet i praktiken blev att 

verksamheten gick plus minus noll och att de ändå hade vidtagit åtgärder genom att höja 

lunchpriserna och spara på kostnadssidan i fråga om råvaror. 

Beslutet blev således att efter två års verksamhet avveckla restaurangen. Astrids 

beskrivning av att ”Om vi innan hade vetat om hur mycket svarta pengar det var i 

restaurangbranschen, hade vi aldrig gått in i detta.” stärker argumentet för att kunskap 

om branschen är något som har inverkan på hur lyckat ett ägarskifte blir.  

Det kan konstateras att tyst och explicit kunskap enligt Nonaka (1991), Hansen et al. 

(1999) och Goh (2002) är av betydelse. Astrid hade både tyst och explicit kunskap om de 

två första företagsköpen och de blev lyckade. Kompanjonerna visste hur branschen och 

kunderna fungerade. Bristen på tyst kunskap uppstod under restaurangköpet och Astrid 

hade ingen att lära ifrån.  

5.3 Komparativ analys 

Analyserna av fallföretagen har visat att det finns tre övergripande faktorer som har 

inverkan på ägarskiftet. Dessa är överföring av ledarskap, styrning och kunskap från 

säljaren till köparen. I vilken grad dessa faktorer påverkar hur lyckat ägarskiftet blir går 

inte att på förhand avgöra. Det beror på förutsättningarna i varje enskilt fall. 

5.3.1 Konsekvenser av köparens andel i företaget 

En faktor som studien visat på är att den andel av företaget som köparen initialt köper 

påverkar efterträdarens handlingsfrihet. Genom att överta hela företaget sker ett snabbt 

ägarskifte där den nya ägaren eller ägarna direkt kan börja leda, styra och driva 
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verksamheten utifrån sina egna mål. Nackdelen är att ett snabbt skifte innebär att 

säljaren försvinner ur bilden och möjligheten till kunskapsöverföring från säljaren till 

köparen begränsas.  

I figur 7 illustreras författarnas förståelse för konsekvenserna för köparen beroende på 

hur stor andel av företaget som köps i det första steget. Om en köparen direkt köper 100 

procent av företaget så övergår den formella makten och inflytandet direkt till köparen, 

vilket innebär ett plus för faktorn styrning. Om det är så att säljaren inte stannar kvar 

som en rådgivare eller konsult, så finns det en begränsad möjlighet för köparen att 

tillgodogöra sig säljarens kunskap, därmed ett minus. I fråga om ledarskapet är detta 

något som beror på köparens kompetens och förutsättningar. För att det ska vara ett 

plus på styrningsfaktorn bör köparen, relaterat till Katz och Kahns modell (1978) i Yukl 

(2006) för kompetenskrav (se figur 4), ha goda begreppsmässiga och sociala färdigheter 

från början. Med denna kompetens har köparen bättre förutsättningar för att kliva in i 

rollen som ledare och skapa förtroende hos medarbetarna. Sociala färdigheter spelar 

roll oberoende vilken position köparen har i företaget, denne måste kunna samarbeta 

med andra.  

 

 

Figur 7 - Konsekvensmodell - köparens förutsättningar utifrån de kritiska faktorerna, egen modell 

 

En person som köper mer än 50 procent av företaget får då formell makt över 

styrningen, givet sitt majoritetsägande. I ett läge där köparen och säljaren äger exakt 50 

procent vardera uppstår en jämvikt med lika ägande. Samtidigt uppstår även en risk för 
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låsningar då båda parterna måste vara överens eller ha avtalat om att endera parten har 

utslagsröst om det inte går att komma överens. Om då säljaren är kvar som delägare i 

fallet där köparen äger mer än 50 procent har säljaren en koppling till företaget och 

gynnas av att företaget utvecklas väl – då detta även avspeglar sig i säljarens värde på de 

återstående andelarna. Författarnas tolkning är då att köparen har en större möjlighet 

att tillgodogöra sig säljarens tysta kunskap enligt Goh (2002) och Nonaka (1991) 

eftersom säljaren kvarstår som intressent i företaget. Detta förutsätter dock att det finns 

en hållbar överenskommelse och vilja hos säljaren att ge köparen råd och kunskap. I 

fråga om köparens förutsättningar för att kunna ta över ledarskapet så beror detta även 

på köparens och säljarens relation till varandra och om de är överens om vem som ska 

ha ledarrollen. En konflikt skulle kunna leda till ett oklart förhållande om vem som är 

företagets ledare, även om köparen är majoritetsägare och därmed har större inflytande. 

I det tredje exemplet har köparen en minoritetspost och kan därmed givet bristen på 

formell makt att styra företaget ett underläge gentemot säljaren. Beroende på köparen 

och säljarens egenskaper, överenskommelser och mål skulle köparen likväl kunna ha en 

bra utgångspunkt och därmed ett plustecken när det gäller ledarskapet. Då säljaren 

fortfarande har den formella makten och majoritetsägandet och även är den som varit 

längst inom företaget av parterna, är tolkningen den att säljaren givet sin egen vilja att 

utöva ledarskap har en större möjlighet att bestämma agendan. Köparen kan bygga upp 

förtroende och bli en ledare, men detta är troligen inget som kan ske från dag ett när 

köparen kommer in i företaget. Ledarskap och styrning är något som hör ihop och i 

köparens situation behöver denna utveckla båda för att kunna uppnå bra ledarskap och 

styrning. Daft och Lane (2008) påpekar att ingen av dessa bör föredras först utan att de 

är sammankopplade och ledning bör ses som komplement till styrningen,  

Genom att studera Hughes et al.´s (2009) teori för krav på framgång går det att utläsa att 

betydelsen för ledaregenskaper ökar vartefter en person vill klättra i företaget. Givet att 

en köpare inte har tidigare erfarenhet att leda ett företag är det därför inte troligt att 

denna kompetens finns hos köparen redan i initialskedet av ägarskiftet utan att detta är 

något som växer fram under det att köparen integreras i företaget. Plustecknet för 

faktorn kunskapsöverföring förklaras av att köparen givet sin roll i företaget kan 

observera och följa säljarens agerande i företaget och därmed använda säljarens tysta 

och explicita kunskap till sin fördel (Goh, 2002; Nonaka, 1991). 
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5.3.2 Köparens ansvar att ta kommandot samt köparens makt att styra 

Hughes et al.´s (2009) teori för krav på framgång bygger på tesen att erfarenheten har 

betydelse för ledarens förmåga att utveckla chefskapet. Med andra ord är det inte den 

bästa säljaren eller ingenjören som blir chef, utan den som visar på en förmåga att 

utveckla sitt ledarskap. Samtidigt ska köparen kunna se helheten och få alla bitarna på 

plats för att kunna driva företagen. Författarnas bild av Erik och Astrid är att dessa båda 

är drivna personer som har visioner och idéer. Med detta går det även att konstatera att 

genom att måla upp bilder och visa var företaget är på väg kan köparna motivera 

medarbetarna att arbeta mot målet. Det är svårt att säga hur det kommer att gå för Erik 

när han köper upp företaget helt och när säljaren lämnar företaget för gott men 

författarnas tolkning av situationen idag är att Erik har goda möjligheter och är på bra 

väg. Genom att titta i backspegeln går det att konstatera att Astrids företagsköp, med 

undantag för restaurangen, varit lyckade.  

En stor fördel för Astrid har varit att hon haft möjligheten att tillsammans med sin 

kompanjon kunna köpa sina företag till 100 procent i ett och samma skede. Det har gjort 

att hon direkt fått ett formellt inflytande över företagets verksamhet och kunnat fatta 

snabba beslut när de så krävs. Erik har däremot en minoritetsroll där befogenheterna att 

styra företaget är kraftigt begränsade. Astrids fördel har även varit kompanjonen, en 

person med förtroende som hon kunde bolla idéer med. Att ha någon som stöd 

underlättar vad gäller processen. Erik har kommenterat att det är något som han saknar. 

Kompanjon kan även ses som mentor, Yukl (2006) menar att mentorn kan ha en 

psykologisk funktion som till exempel uppmuntran, coaching och rådgivning. 

Tolkningen är den att Erik känner att situationen har blivit bättre är just för att han har 

fått respons från säljaren. De har börjat bolla idéer med varandra och även ses som 

kompanjoner genom att fördela arbetsuppgifterna mellan varandra och fokusera på var 

sin sak precis som Astrid har gjort med sin kompanjon. Genom att få stöd kan då både 

Erik och Astrid arbeta utåt med självförtroende och kunna styra samt leda på ett mer 

effektivt och bestämt sätt. Det är av betydelse att ha någon att bolla idéer med för att 

kunna styrka sina egna tankar och se att de fungerar i teorin och i praktiken. 

5.3.3 Kunskapsöverföringen i fråga om tillgängligheten till säljaren 

Samtidigt som Astrid kunde köpa och ta över sina företag i ett skede, innebar detta också 

att säljarens roll direkt försvann. Det tydligaste exemplet på att säljarens kompetens 

hade behövts, var köpet av restaurangen. Astrids beskrivning av att hon inte hade köpt 
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restaurangen om hon känt till hur branschen fungerar, talar dock för att den ökade 

kunskapen om säljaren varit kvar, hade medfört andra problem i fråga om företagets 

styrning. Detta med avseende på Astrids vilja att driva verksamheten vitt och inte med 

svarta pengar, vilket framkom för henne var vanligt i branschen. Den bransch som Erik 

däremot arbetar inom är smal, nischad och kräver annan kunskap och kompetens än de 

som Astrid arbetar inom. En tolkning är att en smalare och mer nischad bransch innebär 

ett större krav på köparen i fråga om kunskap om verksamheten än om det rör sig om en 

mer allmän bransch där det är lättare att inhämta kunskap om hur arbetet går till och 

verksamheten ska styras. 



 
70 

 

 

6 Slutsatser, diskussion och fortsatt forskning 

I det sjätte kapitlet sammanfattas svaren på uppsatsens frågeställningar.  

6.1 Slutsats 

Varje ägarskifte är en unik process. Det finns inget entydigt svar på hur ett ägarskifte ska 

gå till eller någon mall för hur problem kan undvikas. Alla ägarskiften lyckas inte och 

faktorerna bakom detta varierar från fall till fall. Föreberedelserna och köparens 

kompetens och förutsättningar inför ägarskiftet har betydelse för processen. Här följer 

författarnas svar på studiens frågeställningar samt bidrag med avseende på att utöka 

teorierna om ägarskiften i småföretag med en extern person som köpare. 

6.1.1 Vilka är de största problemen en köpare upplever vid ett ägarskifte med avseende 

på personella aspekter? 

 

 

Figur 8 - Ägarskiftets tre kritiska inre faktorer. Egen modell. 

 

Studien har visat att tre kritiska inre faktorer; ledarskap, styrning och 

kunskapsöverföring, har ett samband med ett ägarskifte, vilket illustreras i figur 8. Hur 

pass mycket dessa tre kritiska faktorer har inverkan på ägarskiftet beror på 

förutsättningarna i varje enskilt fall. I de två fallföretagen har de kritiska inre faktorerna 
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haft olika stor betydelse, beroende på förutsättningarna vid de olika ägarskiftena. Erik 

upplever svårigheter att utöva styrning över Carbo, då han är minoritetsägare. Detta 

minskar hans handlingsfrihet. Däremot har han möjlighet att inhämta kunskap från 

säljaren som är kvar i verksamheten och bygga upp sitt ledarskap successivt. Astrid har 

vid sina företagsköp fått fullt inflytande över styrningen men har genom de snabba 

överlåtelseprocesserna inte haft möjlighet att tillgodogöra sig kunskap från säljaren. 

Författarna har genom studien fått en förståelse för att de beslut som tidigt fattas under 

ägarskiftet har inverkan på den fortsatta processen. Om ett ägarskifte sker till 100 

procent vid en enda transaktion undanröjs hinder i fråga om makten att styra företaget 

och att sätta upp mål för verksamheten. Beroende på köparens förutsättningar kan dock 

problem uppstå i fråga om köparens möjligheter att kunna utöva ledarskap och att 

tillgodogöra sig kunskap från säljaren om säljaren omedelbart lämnar vid en överlåtelse 

av hela företaget.  

6.1.2 Hur kan dessa problem förstås? 

 

 

Figur 9 – Kritiska Inre Faktorer-modellen – De tre kritiska inre faktorerna  

ledarskap, styrning och kunskapsöverföring. Egen modell. 
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Modellen enligt figur 9 illustrerar behovet för köparen att prioritera och särskilt 

fokusera på de viktigaste kritiska inre faktorerna givet en viss köpt andel av företaget 

vid initialskedet av ägarskiftesprocessen. Modellen är uppbyggd enligt principen att en 

köpare går in med en andel av mindre än 50 procent, mer än 50 procent eller 100 

procent. Hänsyn har dock inte tagits till eventuella juridiska aspekter i fråga om 

minoritetsskydd enligt aktiebolagslagen. Syftet är främst att påvisa det faktum att ägd 

andel och därmed inflytande i företaget har en inverkan på köparens förutsättningar att 

genomgå ett lyckat ägarskifte och därmed skapa en god grund för företagets framtida 

utveckling. 

 

Figur 10 - Typexemplet där köparen övertar mer än 50 procent av  

företaget i början av ägarskiftesprocessen. Egen modell. 

 

Genom att utgå från författarnas syn på de kritiska inre faktorernas betydelse för ett 

ägarskifte är det möjligt att med ägarskiftets tre kritiska inre faktorer (figur 8) och 

Kritiska Inre Faktorer–modellen (figur 9) på ett generellt sätt illustrera vilka faktorer 

som en köpare bör vara som mest observant på. Givet köparens förkunskaper och 

kompetens kommer de olika faktorernas betydelse skilja sig från fall till fall. I figur 11 

illustreras ett exempel där köparen i början av ägarskiftesprocessen övertar mer än 50 

procent av företaget. Den största utmaningen ligger då i att bygga upp ledarskapet och 

inhämta kunskap. Styrningen är en faktor av mindre betydelse då köparen har möjlighet 

att fatta beslut i kraft av sitt majoritetsägande. 
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För att illustrera hela ägarskiftesprocessen presenteras följande ägarskiftesprocess - 

modell. Med avstamp i Cadieux et al.’s (2002) successionsmodell har författarna 

utvecklat en teoretisk modell för att utifrån studiens resultat visa sin förståelse för olika 

delar i en ägarskiftesprocess. Köparens största utmaningar i fråga om de tre kritiska inre 

faktorerna beror på vilken andel av företaget som köparen initialt går in i processen 

med och vilken planering och förkunskap som köparen har. Genomförandefasens längd 

minskar kraftigt om köparen tar över hela företaget vid en enda transaktion. I fråga om 

en successiv övergång av ägandet ställs högre krav på köparen att löpande stämma av 

hur överföringen av ledarskap och styrning sker, samt att köparen kan tillgodogöra sig 

kunskap från säljaren och eventuella externa mentorer eller rådgivare. I 

avslutningsfasen sker säljarens frånträde ägarmässigt från företaget. Möjligen kan 

säljaren stanna kvar som rådgivare men utan inflytande eller ägande. 

 
Figur 11 – Ägarskiftesprocessen. Egen modell. 

 

Med stöd av flerfallsstudien är uppfattningen den att förberedelserna och planeringen i 

den första fasen är avgörande för den fortsatta processen. Det krävs också kontinuerlig 

avstämning mellan köparen och säljaren under processens gång för att parterna ska 

kunna följa upp om processen går som planerat eller om det behöver vidtas ytterligare 

åtgärder eller modifieringar under resans gång. 
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6.2 Fortsatt forskning 

Ägarskifte i småföretag är ett område som inte tidigare har belysts utförligt i 

forskningen särskilt med avseende på personella aspekter. Därmed föreslår författarna 

som fortsatt forsning att en längre studie genomförs där en ägarskiftesprocess skulle 

kunna följas från start till mål. Detta för att på ett mer rikhaltigt sätt visa hur köparens, 

men även säljarens, tankar, mål och visioner följs eller förändras under tidens gång. Det 

vore även intressant att studera huruvida det kan utvecklas nya arbetssätt för att 

underlätta övergången av ägandet med hänsyn till att yngre generationer kan ha 

begränsade ekonomiska möjligheter att köpa ett existerande och verksamt företag. 
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8 Bilagor 

 

8.1 Intervjumanual 1 – Carbo – 2011-03-02 

Berätta lite om… 

Allmänt 

Dig själv?  

Din relation till företaget?    

Dina arbetsuppgifter?   Vilka arbetsuppgifter utför du?  

Hur mycket du arbetar i företaget idag?  

Företagets affärside? 

Vad du tycker är mest intressant att arbeta med inom företaget?  

Hur företaget ser ut idag? Hur ser du på företaget idag? 

Hur du ser på företagets framtid? Var är företaget om 5 år eller 10 år? 

Ägarskiftet 

Hur kommer det sig att du återvände tillbaka till företaget? 

Hur det kommer sig att du ville köpa upp företaget?  

Vad du kan tillföra som framtida ägare? 

Vilken kunskap behöver du för att kunna ta över företaget och bli den nya ledaren? (från 

säljaren, från andra nyckelpersoner inom företaget osv.) 

Vilka problem skulle kunna uppstå vad gäller ägarskiftet? 

Fattar du dina beslut själv? Vilken frihet/möjlighet har du att kunna fatta dina egna 

beslut?  

Finns en åtgärdsplan vid oförutsedda händelser under processens gång? 

Har ni diskuterat hur ni agerar om den ene eller andre önskar avbryta processen? 

Vem diskuterar du problem och frågor med som rör ägarskiftesprocessen? (t ex finns 

mentor eller rådgivare?)  

Om ja på föregående fråga: Vilket stöd skulle du vilja ha/har du saknat hittills under 

processen? 

Avslut 

Vad du anser är viktigast att gå vidare med i företaget? Nämn de tre högst prioriterade 

frågorna att jobba med. 
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Vad din största utmaning som ledare/anställd är? 

Företaget ska bli ett familjeföretag i dina ögon? Involveras din egen familj i företaget? 

Varför? Varför inte? 

Hur lång tid tror du processen kommer att ta? 
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8.2 Intervjumanual 2 – Carbo – telefonintervju – 2011-05-11 

 

Hur har planeringen gått till vad gäller ägarskiftet? Ge exempel. 

Vad har hänt under våren? Några framsteg? 

Hur har förhandlingarna om uppköp av det nya företaget gått? 

Har ägarbilden förändrats eller samtal om förändringar förts? 

 

Vem leder företaget idag? 

Upplever du att ledarrollen har förändrats? 

 

Vad vill du att en mentor ska ha för egenskaper eller kunskap? 

Hur fungerar säljaren som mentor?  

Berätta om specifika situationer där mentorrollen eller kunskapsöverföringen fungerat 

bra/mindre bra. 

 

Är det en medveten strategi att säljaren överför kunskap? Är det omedvetet och 

planerat? 

Hur arbetar ni praktiskt med kunskapsöverföringen?  Ge exempel på detta. 

På vilket sätt berättar och beskriver säljaren viktiga saker att tänka på när det gäller att 

förhandla i olika länder? 

Vilken typ av kunskap förmedlar säljaren? T.ex: tekniska kunskaper, ekonomiska, 

management, företagsstyrning? 

Vad förmedlar han inte? 

Har du bett säljaren att berätta? 
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8.3 Intervjumanual – EldBris AB – 2011-05-10 

Berätta lite om… 

Allmänt (idag) 

Dig själv? 

Din relation till företaget?    

Dina arbetsuppgifter?   Vilka arbetsuppgifter utför du?  

Hur mycket du arbetar i företaget idag?  

Företagets affärside? 

Vad du tycker är mest intressant att arbeta med inom företaget?  

Hur företaget ser ut idag? Hur ser du på företaget idag? 

Hur du ser på företagets framtid? Vad hade du för planer för företaget om 5 eller 10 år? 

Ägarskiftet (tillbakablick) 

Hur kom det sig att du började arbeta på företaget? 

Vad hette företaget då? 

Vem ägde företaget? 

Hur det kommer sig att du/ni ville köpa upp företaget?  

Vems idé var det?  

Hur planeringen gick till? 

Vad fungerade bra/mindre bra? 

Köpte ni det i ett svep? 

Vad såg du att du skulle kunna tillföra som framtida ägare? 

Vilken kunskap såg du då att du behövde för att kunna ta över företaget och bli den nya 

ledaren?  

Vilka problem med ägarskiftet hade ni funderat på innan uppköpet? 

Vem fattade besluten i företaget? 

Vilken åtgärdsplan eller beredskap fanns vid oförutsedda händelser under processens 

gång? 

Hur hade ni planerat att agera om den ene eller andre parten hade önskat avbryta 

processen? 

Vem diskuterade du och ni problem med och dryftade frågor med som berörde 

ägarskiftesprocessen?  
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Om svar på föregående fråga: Vilket stöd skulle du vilja ha haft/har du saknat under 

processen? 

Hur länge var gamla ägaren kvar? 

Vilka följde med efter ägarskiftet? 

Avslut 

Vad du anser är viktigast att gå vidare med i företaget? Nämn de tre högst prioriterade 

frågorna att jobba med. 

Vad din största utmaning som ledare? 

Vilka råd skulle ni ge andra vad gäller ägarskiftet? 

Vad man i efterhand borde ha gjorts i fråga om kunskapsöverföring?  

 

 

 
 


