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Sammanfattning 

 

Bakgrund:  Sverige står inför ett generationsskifte där fyrtiotalisterna börjar pensionera 
  sig vilket för med sig konsekvenser. Innan år 2013 kommer 180 000  företag
  att behöva byta ägare. En undersökning indikerar att majoriteten av alla 
  svenskar i åldern 18-70 kan tänka sig att bli företagare. 

Problem-  Endast tio procent av bolagen som kommer ut till försäljning når företags 
diskussion: mäklare och ytterligare 15 procent förmedlas via jurister och revisorer. Det
  ta betyder att 75 procent företagsförvärven inte finns tillgängliga för allmän 
  försäljning. Som potentiell företagsförvärvare är detta ett problem. När ob-
  jektet väl är påträffat infinner sig nästa svårighet, hur ska företagsför-
  värvaren veta att priset är skäligt.  

Syfte:  Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen beträffande företagsförvärv gäl
  lande onoterade små och medelstora företag (SME). 

Metod: Uppsatsen kommer att avgränsas till små och medelstora onoterade bolag i 
Jönköpingsregionen som förvärvas av privatpersoner. Vi har valt att använ-
da oss av en kvalitativ metod. Datainsamling är av primär och sekundär typ 
där primärdatan utgörs av åtta intervjuer och sekundärdatan insamlades ge-
nom en teoristudie. Respondenterna valdes ut efter att ha deltagit på en fö-
retagsförvärvarkurs. 

Slutsats: Uppsatsen visar att erfarenhet hos företagsförvärvaren reducerar tiden för 
företagsförvärvet. Vi anser att det som förstagångsförvärvare är en god idé 
att i första hand vända sig till en företagsmäklare för konsultation. Eftersom 
företagsmäklaren har ett intresse i att förmedla bolag är denne troligen in-
struktiv och beskrivande gällande frågor som rör företagsförvärv i allmänhet 
och i synnerhet gällande utannonserade objekt. Gällande den egna insatsen 
varierar den från fall till fall och empirin visar att det existerar extremfall där 
den egna insatsen varit låg i förhållande till köpeskillingen. Vi kan även se 
tendenser som pekar på att en inkråmsaffär är att föredra före aktieöverlå-
telse ur företagsförvärvarens perspektiv. När företagsförvärvaren ska analy-
sera det tänkta bolaget bör denne anlita externa konsulter med avsikt att få 
en objektiv bedömning av företaget. När ett företag ska värderas är de två 
vanligast förekommande värderingsmetoderna substansvärdering och av-
kastningsvärdering.  
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Abstract 

 

Background:  Sweden is facing a shift in generation where the people born in the 1940s 
  are starting to retire which results in consequences. Before the year of 2013 
  more than 180 000 companies will have to change owner. A study indicates 
  that the majority of all Swedes in the age of 18-70 can consider becoming 
  company owners.   

Problem-  Only ten percent of the companies for sale will reach the company broker 
discussion: and another 15 percent will be mediated by legal experts and accountants. 
  This means that 75 percent of the companies for sale will not be available 
  for the public market. As a potential buyer this is a problem. When the ob
  ject is found the next challenge arises, how does a buyer know that the 
  price is reasonable.   

Purpose: The purpose with the thesis is to increase the understanding of corporate 
acquisitions regarding unlisted small and medium sized enterprises (SME). 

Method: By delimit the thesis towards small and medium sized unlisted enterprises in 
the Jönköping region that will be acquisitioned by private investors, the au-
thors hope is to contribute with a theoretical study that will interest many 
readers. We have chosen to use a qualitative research method. The data col-
lection constitutes of primary and secondary data where the primary data 
consists of eight interviews and the secondary data consists of a theoretical 
study. The respondents where chosen after attending a corporate acquisi-
tion course held by ALMI where the authors initiated several contacts 
within the chosen field. 

Conclusion: The thesis indicates that experience held by the buyers reduce the time re-
lated to the corporate acquisition. We state that as a first time buyer it sho-
uld be a good idea to contact a company broker for consultation. Since the 
company broker has an interest in mediate companies s/he will probably 
give advices regarding corporate acquisitions in general. The own capital ef-
fort varies depending on the case and the empirical findings shows that ex-
treme cases exists. We can also observe tendencies which show that an asset 
deal is to prefer prior to a share deal in the buyers perspective. The two 
most common corporate valuation methods are substance valuation and the 
future cash flow method. 
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1 Introduktion 

För att introducera läsaren i ämnet företagsförvärv beskriver kapitel ett bakgrund, pro-
blembeskrivning, syfte, avgränsningar och disposition.  

1.1 Bakgrund 

Sveriges näringsliv står inför ett generationsskifte där 40-talisterna börjar gå i pension vilket 
för med sig konsekvenser. Enligt Linder (2005) kommer 180 000 företag att behöva byta 
ägare innan år 2013 och upp till 90 000 av företagen riskerar att försvinna på grund av att 
säljaren inte hittar nya ägare. Majoriteten av bolagen är så kallade mikrobolag, det vill säga 
bolag med färre än 10 anställda och mindre än tre miljoner i omsättning. 

Melin, Brundin, Haag, Hall, Nordqvist och Wigren (2007) menar att för små och medelsto-
ra privatägda företag som står inför ett ägarskifte blir ofta försäljning en utväg, den kan ske 
både inom familjen, företaget eller externt. Melin et al. (2007) diskuterar vidare att ägaren 
generellt känner ett personligt ansvar för personalen, kunderna och leverantörerna. Det in-
nebär att en försäljning av företaget bör vara att föredra innan avveckling om möjligheten 
finns. En företagsförsäljning fordrar planering och en väl genomtänkt plan för hur över-
gångsprocessen ska se ut.  

Enligt Nutek (2005) stod företag med 0 till 9 anställda för 94,7 procent av alla Svenska fö-
retag år 2004. Figur 1-1 nedan visar skillnaderna i mängd på stora och små bolag år 2004. 

 

Figur 1-1  Skillnaderna i mängd på små och stora bolag 2004 (Nutek, 2005, s. 1) 

Undersökningen exkluderade bolag verksamma inom jordbruk, skogsbruk, fiske, civila 
myndigheter, intresseorganisationer, religiösa samfund, internationella organisationer och 
företag med okänd näringsgren. Nutek (2005) menar att exkluderingen beror på att dessa 
bolag av olika skäl gör undersökningen missvisande. Nutek (2005) förklarar vidare att unge-
fär 40 procent av de anställda inom den privata sektorn jobbar i bolag med mindre än 50 
anställda. Antalet företag har de senaste 10 åren legat relativt stabilt mellan antalet 410 000 
och 430 000.  

Melin et al. (2007) menar att ägarledda företag kan delas in i tre olika kategorier, ensamägda 
företag vilka till 100 procent ägs av en person, familjeägda företag som ägs av två eller flera 
personer som är släkt och kompanjonägda företag som ägs av flera personer utan släkt-
band. Undersökningar gjorda på SMEs visar att 30 procent av de ägarledda företagen är en-
samägda, 40 procent är familjeägda och 20 procent är kompanjonägda. Melin et al. (2007) 
diskuterar vidare att ett ägarskifte är att vänta bland 40- 60 procent av de nämnda företagen 
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inom 10 år. Genomsnittsåldern för företagarna är 50 år och cirka 17 procent har passerat 
60 år. 

En undersökning av Nutek (2004) visar att majoriteten av alla svenskar i åldern 18-70 kan 
tänka sig att bli företagare. Den visar även att mer än var fjärde svensk vill vara företagare 
men att bara 1 av 10 är det, se Figur 1-2.  

 

Figur 1-2 Demografisk uppdelning angående inställning till företagande (Nutek, 2004, s.1)  

 
Enligt Svensk Företagsförmedling (2007) är det ur köparens perspektiv viktigt att hitta ett 
intressant och lämpligt objekt. Hult (1993) förklarar att när ett lämpligt objekt är påträffat 
ligger ofta finansieringen till grund för det största problemet när ett bolag ska förvärvas. 
Nutek (2000) menar att Sverige är känt för att ha ett kreditbaserat finanssystem där ban-
kerna utgör en viktig roll vid företagsfinansiering, här skiljer sig Sverige markant från till 
exempel USA där bankerna spelar en mindre roll i finansieringssituationer.  

Bakgrunden beskriver en aspekt som berör Sveriges framtida företagsklimat. Den yngre 
generationen måste vara beredd att möta den kommande efterfrågan av företagsledare och 
företagsägare. Det är allmänt känt att Jönköpingsregionen har många små och medelstora 
företag, därför kommer antalet företagsförvärv antagligen att öka i regionen vilket även gör 
studien intressant ur ett geografiskt perspektiv.  

1.2 Problemdiskussion 

Enligt Hellblom (2007) når endast 10 procent av alla bolag till salu ut till företagsmäklare 
och ytterligare 15 procent förmedlas via revisorer och jurister. Alltså betyder det att 75 pro-
cent av bolagsaffärerna inte finns ute för allmän försäljning. För en potentiell köpare är det-
ta ett problem eftersom många bolag då inte når ut till marknaden. Hur ska då köparen 
söka och välja sitt objekt?  

När objektet väl är påträffat infinner sig nästa svårighet, är priset skäligt? Som beskrivet i 
bakgrunden menar Hult (1993) att finansieringen ofta är det största problemet när privat-
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personer förvärvar företag. Hult (1993) skriver vidare att köparen inte får finansiera förvär-
vet med medel från det företag han ämnar förvärva, detta innebär att en del i företagsför-
värvet utgörs av finansiering. 

Innan ett företagsförvärv kan avslutas måste flera centrala frågeställningar klaras ut, kom-
mer banken att låna ut det nödvändiga kapitalet? Hur stor blir köpeskillingen? Hur ska en 
analys och värdering av det tänkta bolaget utföras? Enligt Hägg (1991) är värdering av före-
tag är ofta en komplex process där många olika aspekter skall vägas in.  

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen beträffande företagsförvärv gällande onoterade 
små och medelstora företag (SME). 

1.4 Avgränsning 

Widersheim- Paul och Eriksson (2006) menar att man i början av ett utredningsarbete en-
dast har en svag uppfattning om hur stort ett ämnesområde är. Därför är det viktigt att un-
dersöka problemområdets omfattning. Vi har valt att avgränsa uppsatsen till små och me-
delstora företag (SMEs) med upp till 150 anställda i Jönköpingsregionen. Om vi inte hade 
valt att avgränsa arbetet till SMEs skulle det ha fått stora konsekvenser eftersom företags-
förvärven skiljer sig. Exempel på skillnader mellan stora och små företagsförvärv kan vara 
komplexitet och undersökningsarbetets omfattning. Eftersom syftet med uppsatsen är att 
öka förståelsen beträffande företagsförvärv gällande onoterade små och medelstora företag 
(SME) och frågorna är ställda ur köparens perspektiv har vi valt att inte behandla säljaren. 

Vi har valt att exkludera intervjuer med jurister beroende på att juridiska frågor är mer fre-
kvent förekommande vid större företagsförvärv och uppsatsen gäller små och medelstora 
företag där juridiska frågor inte har samma fokus. Vidare kommer inga psykologiska aspek-
ter som till exempel familjesituation, erfarenheter eller egenskaper hos köparen diskuteras.  

Avgränsningen är utförd så att alla värderingsmetoder som finns på marknaden inte kom-
mer att behandlas i uppsatsen, orsaken till detta är att det vore ett i det närmaste omöjligt 
arbete att kartlägga och studera alla tillgängliga metoder. De metoder som används i upp-
satsen är de som är mest frekvent förekommande i litteraturen. Vid insamling av empirin 
kommer uppsatsen att avgränsas till banker, företagsmäklare, företagsförvärvare, revisions-
byråer och ALMI.  

1.5 Definition av begrepp 

I denna del av uppsatsen kommer uttryck att definieras med avsikt att förebygga missför-
stånd. 

Små och medelstora företag (SME:s). Att definiera storleksklasser för företag är svårt. I 
dagens globala företagsklimat blir det lätt missvisande då ett litet bolag i USA anses relativt 
stort i Sverige. Loecher (2000) skriver att Europeiska Unionen har tagit fram nya direktiv 
gällande vilka krav som ställs på bolag som får kallas små och medelstora (Nedan kallade 
SME). Kraven är att bolaget inte får ha en omsättning överstigande 40 miljoner Euro, inte 
över 250 anställda eller ett årligt värde överstigande 27 miljoner Euro i balansräkningen. 
Loecher (2000) förklarar vidare att SME:s kan delas in i tre olika underkategorier: 
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Mikrobolag   (0 till 9 anställda) 
Småbolag   (10 till 49 anställda) 
Mediumbolag  (50 till 249 anställda) 
 
När bolaget överstiger något av de ovan nämnda kriterierna flyttas det automatiskt vidare 
till ”storbolagskategorin” vilket innebär mer än 250 anställda.  
 
Kontantbransch. Bransch där kassaflödet i huvudsak består av kontanter till exempel piz-
zerior, hårfrisörer eller kiosker. 
 
Företagsförvärv. Köp av bolag/verksamhet. 
 
Företagsköpare/Företagsförvärvare. Enligt Sevenius (2003) är företagsköpare juridiska 
personer som oftast är fysiska personer. I denna uppsats menar vi den fysiska privatperso-
nen bakom det helägda aktiebolaget som förvärvar ett annat företag.  

1.6  Disposition av uppsatsen 

För att göra uppsatsen mer överskådlig har vi delat upp den i åtta huvudkapitel med under-
rubriker:  

Kapitel 1 – Introduktion 

Under det första kapitlet avhandlas uppsatsens bakgrund, problem, syfte, mål och avgräns-
ningar. Här kan läsaren få en känsla av vad arbetet och problemet berör.  

Kapitel 2 – Metod 

Metoddelen visar vilka metoder som används vid skapandet av uppsatsen. Den beskriver 
vidare skillnaderna mellan de vanligaste insamlingsmetoderna av data, den kvalitativa och 
den kvantitativa modellen. Metodkritiken beskriver vilka svagheter som finns med de valda 
metoderna.  

Kapitel 3 – Teoretisk bakgrund 

Här behandlas den sekundärdata som ligger till grund för arbetets teoriavsnitt.  

Kapitel 4 - Empiri 

Empiridelen är den del av uppsatsen som behandlar primärdatan, det vill säga data som 
författarna själva samlar in. Kapitlet redovisar resultatet av de genomförda intervjuerna.  

Kapitel 5 – Analys 

Analysen i uppsatsen jämför den teoretiska bakgrunden med den insamlade empirin. Ge-
nom att analysera både primär- och sekundärdata kommer läsaren få en utökad bild av det 
valda avsnittet.  

Kapital 6 – Slutsats 

Under arbetets sista textade kapitel knyts alla trådar ihop i en slutsats. Läsaren får här resul-
tatet av studien när alla delar vägts in.  
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2 Metod 

I denna del av uppsatsen beskrivs de metoder som har används för att uppnå resultaten i 
uppsatsen. Enligt Holme och Solvang (1991) kan metoden ses som ett redskap för att 
komma fram till ny kunskap, allt som kan bidra till problemlösningen och den nya kunska-
pen är således en metod.   

2.1 Angreppsätt 

När vi började arbeta med uppsatsen tog vi inspiration från Widerheim- Paul och Eriks-
sons (2006) figur då vi först preciserade många problemområden i delproblem med ambi-
tion att senare kunna välja ett område. Figur 2-1 nedan illustrerar hur vårt avgränsningsar-
bete gick till.  

Problemområde

Köparens 
perspektiv

Valt 
perspektiv

Säljarens 
perspektiv

Säljaren & 
Köparens 
perspektiv

 

Figur 2-1 Illustration av gjorda avgränsningar (Modifierad från Widersheim- Paul & Eriksson, 2006, s. 37) 

De tre delproblemen var att antingen skriva uppsatsen utifrån köparens, säljarens eller bå-
das perspektiv. Med hänsyn till att det är tidskrävande att skriva en uppsats och på grund av 
vårt eget intresse valde vi köparens perspektiv. För att beskriva det valda området utforma-
des och ställdes frågorna till respondenterna utifrån köparens perspektiv. 

Uppsatsen är uppbyggd utifrån Figur 2-2 nedan som vi har utformat med inspiration från 
Figur 2-3 vilken är skapad av Nilsson et al. (2002). Originalfiguren 2-3 nedan beskriver fyra 
grundpelare som enligt Nilsson et al. (2002) ingår i ett företagsförvärv, den beskriver också 
samband som uppstår mellan olika aktiviteter rörande köparen och säljaren. I uppsatsen 
behandlas finansiering som ytterligare en grundpelare eftersom det enligt oss blir mer över-
skådligt. Vi har även valt att lägga till delen Företagsförvärv i Figur 2-2 vilken beskriver re-
lationen mellan de olika grundpelarna. Strukturen på varje kapitel är formad utifrån Figur 2-
2 för att ge läsaren en bra struktur att följa genom uppsatsen.  
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Söka & välja 
objekt

Fundamental 
analys & 
värdering

Due diligence
Bud  & 

förhandling

Företagsförvärv

Finansiering

 

Figur 2-2 Företagsförvärv ur köparens perspektiv  

 

 

Fundamental 

analys & 

värdering 

 

Due diligence 

 

Bud och 

förhandling 

Söka och 

välja objekt 

 

Figur 2-3 Originalbild av förvärvsprocessen (Nilsson et al., 2002, s. 361).    

2.2 Kvalitativ och kvantitativt angreppssätt 

Holme och Solvang (1991) beskriver att en kvalitativ studie är den vanligaste metoden vid 
informationsinsamling och förklaras som en mindre formaliserad och strukturerad insam-
lingsmetod. Trost (1993) menar att kvalitativa metoder har sin styrka i att förstå och hitta 
mönster. Fokus sätts vid att samla information för djupare förståelse av ämnet man stude-
rar. Holme och Solvang (1991) skriver vidare att användandet av en kvalitativ metod kän-
netecknas av att man inte generaliserar den inhämtade informationen. 

Enligt Holme och Solvang (1991) innebär den kvalitativa metoden av intervjuer med utval-
da respondenter och påpekar vidare att när man arbetar med kvalitativa metoder måste 
man ifrågasätta hur representativ den information man har samlat in är och om informa-
tionen är pålitlig. Här skiljer sig den kvalitativa och kvantitativa metoden åt eftersom syftet 
är att få en djupare förståelse av vissa faktorer inom den kvalitativa metoden. Enligt Trost 
(1993) är den statistiska representativiteten i centrum inom det kvantitativa synsättet. En 
annan skillnad mellan de två synsätten är analysen av informationen. Holme och Solvang 
(1991) påvisar att i en kvantitativ enkät är informationen strukturerad och kategoriserad i 
förväg, vilket underlättar analysarbetet. Den kvalitativa intervjun är inte bunden vid några 
speciella rutiner eller tekniker och måste därför struktureras efter intervjun. 

Enligt Trost (1993) görs ett informationsurval när man använder sig av en kvantitativ 
forskningsmetod. Det leder till att informationen som bearbetas blir en förenklad eller ytlig 
uppfattning av verkligheten. Förenklingen innebär att man till en viss del inte vet hur rele-
vant informationen är, det är dock enligt Holme och Solvang (1991) inte något problem 
om representativiteten är känd i undersökningen. Holme och Solvang (1991) förklarar vida-
re att undersökningssituationen kan leda till att respondenterna inte blir lämpliga. Det kan 
till exempel uppstå situationer där respondenterna blir känslomässigt engagerade i ämnet 
vilket leder till att stickprovet inte blir representativt. Vid en kvantitativ undersökning finns 
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det en risk att intryck tolkas olika beroende på respondenternas bakgrund till exempel ut-
bildning, yrke och andra erfarenheter vilket kan leda till ett förvrängt resultat.  

Enligt Trost (1993) skall syftet med uppsatsen avgöra vilken metod författarna använder. 
Eftersom vårt syfte är att öka förståelsen beträffande företagsförvärv gällande onoterade 
små och medelstora företag (SME) har vi valt att använda en kvalitativ metod. Trost (1993) 
menar att kvalitativa metoder hjälper till att förstå och hitta mönster, vilket blir viktigt då vi 
vill beskriva företagsförvärv. Enligt Bell (1993) är det sannolikt en god grund att välja rätt 
metod om man känner till för- och nackdelar med de metodiska angreppssätten. Holme 
och Solvang (1991) påvisar att en stor nackdel med det kvantitativa angreppssättet kan vara 
att respondenterna inte är lämpliga för studien. Då vi har valt att beskriva företagsförvärvet 
måste vi vara försäkrade om att respondenterna är lämpliga för studien och passar in i sam-
manhanget. Som tidigare nämnts i stycket måste man ifrågasätta hur representativ den in-
formation man har samlat in är och om informationen är pålitlig då vi använder en kvalita-
tiv metod.  

2.3 Datainsamling 

Holme och Solvang (1991) menar att datainsamlingar i huvudsak kan utföras på två olika 
sätt, genom primär- och sekundärdatainsamlingar. Primärdata är information som författa-
ren själv får samla in för ett speciellt ändamål. Sekundärdata är information som finns till-
gänglig och är insamlad vid ett tidigare tillfälle med ett tidigare syfte. Uppsatsen kommer att 
inkludera båda datainsamlingsmetoderna, eftersom sekundärdata utgör det teoretiska bak-
grunden i uppsatsen och primärdata består av information insamlad under intervjuer. 

2.3.1 Insamling av primärdata   

Lundahl och Skärvad (1999) menar att intervjun är en av många tillgängliga metoder för da-
tainsamling. Intervjun kännetecknas av att information inhämtas genom att intervjuaren 
ställer frågor till intervjupersonen. I vetenskapliga sammanhang kallas intervjupersonen för 
respondenten. Begreppet respondent är något som kommer att användas i uppsatsen.  
 
Enligt Lundahl och Skärvad (1999) existerar det olika typer av intervjuer och vanligtvis ut-
går man från till vilken grad intervjun är standardiserad. Trost (1993) menar att när man 
genomför intervjuer med hög standardisering är ordningsföljd och formulering av frågor 
förutbestämd och vid ostandardiserade intervjuer kan man välja strukturen mer flexibelt. 
Enligt Lundahl och Skärvad (1999) finns det intervjuer som inte kan kategoriseras fullt ut, 
de kallas då semistandardiserade. Metoden som vi använder är semistandardiserad men kan 
även kallas fokuserad eller semistrukturell eftersom strukturen är utformad i förväg, förde-
len med detta är enligt Holme och Solvang (1991) att analysen blir lättare att utföra. En av 
fördelarna med mindre standardiserade intervjuer är att mer utförliga svar kan erhållas 
(Lundahl & Skärvad, 1999).  

Enligt Trost (1993) använder man sig oftast av standardisering vid kvalitativa datainsam-
lingar. Enligt Jacobsen (1993) är respondentens roll och funktion att svara på de utsatta 
frågorna med sina egna ord och inom ramen för det uppsatta temat belyst. Standardisering-
en kommer inte att vara total under våra intervjuer då standard enligt Trost (1993) betyder 
avsaknad av variation. Eftersom vi har valt att beskriva företagsförvärvet utifrån en modell 
är frågorna anpassade efter vilken del i företagsförvärvet respondenten representerar. An-
ledningen till vårt val av semistandardiserade intervjuer var att anpassa frågorna till respon-
denten för att få ut så mycket information som möjligt av intervjun. Intervjufrågorna skick-
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ades ut till respondenterna i förväg, anledningen till detta var att vi ansåg att de hade tid att 
reflektera över valt diskussionsämne. För att knyta intervjuerna till uppsatsens syfte följde 
frågorna ett visst tema. Temat speglar de olika delar som utgör ett företagsförvärv enligt 
den modell (Figur 2-2) som vi har valt att beskriva företagsförvärvet med. Valet att anpassa 
frågorna berodde på vilken del i företagsförvärvet som respondenterna representerade. 
Detta anser vi ha varit ett passande beslut, då det var tydligt att den del respondenten re-
presenterade betonade deras åsikter. Då vi valde att arbeta med semistandardiserade inter-
vjuer gav det oss möjligheten att vara flexibla med användandet av följdfrågor. Det gav oss 
potential att få detaljerade svar om företagsförvärv. 
 
För att försäkra oss om att hitta lämpliga respondenter valde vi att delta i en företagsför-
värvarkurs, vilket gav oss möjligheten att kontakta en urvalsgrupp bestående av åtta stycken 
respondenter. Kursen i kombination med Handelshögskolans goda samarbete med närings-
livet anser vi ha resulterat i att vi lyckades finna villiga respondenter. Intervjuerna utfördes i 
Jönköpingsregionen där respondenterna representerar olika delar i företagsförvärv. Efter-
som författarna består av tre personer valdes två stycken till att ta anteckningar under in-
tervjuerna medan den tredje ställde frågorna. Samtliga intervjuer var av typen personliga 
möten där vi träffade respondenterna på respektive arbetsplats. Enligt Trost (1993) kan an-
tecknandet uppfattas som störande då det till exempel kan bli pauser i intervjun. Då vi val-
de att samma person kontinuerligt skulle ställa frågorna flyttades uppmärksamheten från 
antecknandet till frågorna. Intervjun spelades inte in, då vi ansåg att det kunde påverka re-
spondentens svar. Enligt Trost (1993) kan en bandspelare skapa ett stressmoment där re-
spondenten känner sig hämmad, besvärad och inte kan slappna av under intervjun, samti-
digt som gester och ansiktsuttryck går förlorade. Vi valde därför att ta anteckningar fortlö-
pande under intervjuns gång. Intervjuunderlaget renskrevs kort efter intervjutillfället och 
skickades sedan tillbaka till respondenterna för godkännande. Intervjuerna bestod av 16-25 
frågor och varade mellan en och två timmar. 

2.3.2 Insamling av sekundärdata   

Enligt Lundahl och Skärvad (1999) avser sekundärdata den information som finns insamlad 
och dokumenterad om ett visst fenomen, men som ursprungligen inte är sammanställd för 
den egna studien. Det existerar olika former av sekundärdata och ibland indelas de olika 
formerna med hänsyn till vilken grad materialet tidigare har analyserats.  

Sekundärdata ligger till grund för vårt teoriavsnitt. Under arbetets gång har sekundärdatan 
bearbetats och analyserats flera gånger, vilket genomfördes med ett kritiskt förhållningssätt. 
Vi tycker att det valda kritiska förhållningssättet till sekundärdatan bidrar till att uppfylla 
vårt syfte och ger validitet till uppsatsen. Källor vi har använt oss av är facklitteratur, artik-
lar, kursmaterial samt internetkällor, vilket innebär att vi har fått en bred ansats att skriva 
uppsatsen utifrån.  

2.3.3 Urvalsgrupp 

Enligt Bryman och Bell (2003) ska en lämplig urvalsgrupp utgöras av informationsrika re-
spondenter för att uppnå syftet med studien. Bryman (1995) skriver vidare att när en kvali-
tativ studie utförs är det viktigt att urvalsgruppen är utformad för att besvara syftet med 
studien. Vår urvalsgrupp består av åtta stycken respondenter som representerar en selek-
tion av de aktörer som kan ingå i ett företagsförvärv. För att uppfylla syftet i uppsatsen ut-
görs urvalsgruppen av bank, revisor, företagsmäklare, ALMI och för att öka kvalitén på den 
empiriska studien har vi även valt att intervjua två företagare som nyligen förvärvat bolag. 
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Vi anser att respondenterna bidrar till att öka uppsatsens trovärdighet, då alla besitter pro-
fessionell kunskap och erfarenhet från företagsförvärvets olika grundpelare sett utifrån den 
modell (Figur 2-2) som vi har valt att beskriva företagsförvärvet utifrån. Då det fanns en 
risk att sekretessrelaterade problem kunde bidra till en svårighet att hitta respondenter villi-
ga att ställa upp på intervju valde vi att delta i en företagsförvärvarkurs. Med sekretessrela-
terade problem menar vi känslig företagsinformation, vilket för oss inte blev ett problem då 
relationen som upprättades under kursen förebyggde detta. Kursen anordnades av den stat-
liga organisationen ALMI där utbildningen fullgjordes av externa föreläsare. ALMIs uppgift 
är att på statens initiativ främja svenskt företagande vilket sker genom finansiering. Förelä-
sarna representerade olika perspektiv som ingår i en förvärvsprocess. Under kursen gavs 
det tillfälle att knyta viktiga kontakter med potentiella respondenter. Då vi etablerade en 
kontakt med de blivande respondenterna under företagsförvärvarkursen hade vi inte några 
bortfall av tillfrågade företagen. Uppsatsens teoriavsnitt tillsammans med information från 
företagsförvärvarkursen på ALMI gav oss en bild av vilka intressenter det finns vid före-
tagsförvärv varefter urvalet av respondenter gjordes. Figur 2-4 nedan som författarna själva 
har konstruerat illustrerar urvalsgruppen sorterad efter vilken aktör (position) de represen-
terar i företagsförvärvet. 

 

Företag Namn Position Intervju Datum

NMW

Ny Skylt

Swedbank

Handelsbanken

ALMI

Svensk 
Företagsförmedling

Öhrlings PWC

KPMG

Fredrik Målberg

Kenneth Melin

Anne Almström

Jens Claesson

Ingemar Jonsson

Lars af Ekenstam

Hans Nyqvist

Henrik Jonasson

Företagsförvärvare

Företagsförvärvare

Företagschef

Chef 
Företagsmarknad

Företagskonsult

Arbetande 
Styrelseordförande

Revisor

Projektledare

Personlig 
kommunikation

Personlig 
kommunikation

Personlig 
kommunikation

Personlig 
kommunikation

Personlig 
kommunikation

Personlig 
kommunikation

Personlig 
kommunikation

Personlig 
kommunikation

2007-04-10

2007-04-26

2007-05-02

2007-04-10

2007-04-02

2007-04-02

2007-04-25

2007-05-07

 

Figur 2-4 Urvalsgrupp 

 

Anledningen till att vi inte valt att visa någon presentation av företagen är att det inte är re-
levant för resultatet i uppsatsen, till exempel är inte företaget Handelsbanken relevant utan 
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deras roll som finansiär vid företagsförvärv. Likaså är det inte relevant att NMW är ett 
verkstadsbolag utan istället ägarens roll som företagsförvärvare. Respondenternas position i 
respektive företag presenteras på grund av att styrka intervjuernas validitet. 

2.3.4 Reliabilitet och validitet 

Enligt Yin (2003) finns det fyra vanliga test som kan appliceras på alla samhällsvetenskapli-
ga metoder, konstruktiv validitet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet. Yin (2003) 
menar att det föregående sättet att dela upp validitet är mer komplex än det synsätt stu-
denteter är vana vid. Därför kommer en diskussion föras omkring det ”vanliga” synsättet.  
 
Holme och Solvang (1997) pekar på vikten av att ifrågasätta om insamlad information och 
frågeställningar som kan innehålla slumpmässiga fel och skevheter. Endast genom att över-
väga den typen av kritiska frågor kan man uppnå en tillfredställande nivå av reliabilitet och 
validitet. Till vilken grad det insamlade materialet har en hög reliabilitet avgörs av hur bra 
intervjuerna utförs och bearbetningssätt av informationen. Vi anser att reliabiliteten i upp-
satsen är stark eftersom respondenterna har ledande positioner i respektive bolag och vi be-
traktar möjligheten till att andra erhåller samma resultat vid en upprepning av vår studie 
som hög. Vid empiriinsamling till vår uppsats har vi valt att använda semistandardiserade 
intervjuer då vi inte vill styra eller påverka respondenten för mycket. Enligt Lundahl och 
Skärvad (1990) är en av fördelarna med mindre standardiserade intervjuer att mer utförliga 
svar kan erhållas. Efter varje intervju har vi valt att skicka ut intervjunderlaget för ett god-
kännande vilket vi anser öka reliabiliteten.  
 
Enligt Widersheim- Paul och Eriksson (2006) kan validitet definieras som tillvägagångssät-
tets möjlighet att mäta det som man avser mäta. Holme och Solvang (1997) beskriver att 
validiteten påverkas av vad man mäter och hur välgrundat det är i frågeställningen. Till ex-
empel kan sägas att om den insamlade informationen mäter något annat än det som var 
tänkt i frågeställningen kan den vara reliabel, men inte användas för att besvara frågeställ-
ningen, alltså inte ha någon validitet. Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen beträffan-
de företagsförvärv gällande onoterade små och medelstora företag (SME). För att få ett tro-
värdigt svar på frågeställningen representerar respondenterna de olika delarna som litteratu-
ren väger in i ett företagsförvärv. Majoriteten av den värderings- och företagslitteratur som 
används i uppsatsen är publicerad på svenska förlag. Tillgängligheten av svensk litteratur 
har underlättat arbetet då till exempel utländsk litteratur ofta speglar en annan typ av före-
tagskultur som därför skulle behöva anpassas till det svenska företagsklimatet. 

2.3.5 Metodkritik 

Lundahl och Skärvad (1999) påpekar vikten av att ha ett kritiskt förhållningssätt när man 
utnyttjar sekundärdata. Källan som datan härstammar ifrån kan vara vinklad och utgöra ett 
tveksamt urval. Då risken för att insamlad sekundärdata kan vara felaktig kommer vi be-
handa den kritiskt. Detta har vi undvikt genom att studera de olika områdena med hjälp av 
en teoretiskt bakgrund. 

Ett avsnitt i teoridelen utgörs av olika värderingsmetoder. Då det vore en omöjlighet att 
granska alla värderingsmetoder har vi valt att begränsa oss till de värderingsmetoderna som 
är mest frekvent förekommande i sekundärdatan. Detta kan innebära att vi har förbigått 
någon mindre förekommande metod som skulle kunna ha varit av intresse. 
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Att ingen jurist kontaktades beror på att det i litteraturen omnämns som mer vanligt vid 
större företagsförvärv där den juridiska dokumentationen är hög. Detta kan framföras som 
kritik mot uppsatsen men vid mindre företagsförvärv ersätts många gånger juristen av råd-
givning från andra intressenter till exempel revisorn. 

Empirin avgränsades till banker, företagsmäklare, företagsförvärvare, revisionsbyråer och 
ALMI och de avgränsades dessutom till Jönköpingsregionen. Valet att begränsa uppsatsen 
till Jönköpingsregionen kan leda till att resultatet inte är representativt för hela Sverige då 
regionsvariationer kan förekomma. Eftersom det kvalitativa synsättet kännetecknas av att 
man inte generaliserar den inhämtade informationen och att man vill få en djupare förståel-
se av ämnet ser vi inte kritiken som ett problem för uppsatsens trovärdighet. 

Valet av att endast intervjua åtta respondenter kan ses som få men eftersom skrivandet av 
uppsatsen endast går på halvfart under en termin blev tidspressen hög, vilket ledde till det 
nämnda antalet respondenter. Om vi hade valt att intervjua fler respondenter och även u-
tanför regionen hade resekostnaderna ökat avsevärt. Något som kan ses som kritik mot 
uppsatsen är att vi endast intervjuat en person på varje företag. Detta ser vi inte som någon 
nackdel eftersom vi inte såg några alternativ till de valda respondenterna på respektive bo-
lag och vi anser att vi inte skulle fått ut mer information om vi intervjuat fler personer på 
samma företag.  

Den första av våra grundpelare i Figur 2-2 det vill säga Söka & Välja objekt är ett mindre 
kapitel än de övriga grundpelarna. Detta har sin orsak i svårigheten att hitta passande litte-
ratur. Dock har vi valt att behålla kapitlet som en grundpelare då vi anser det som en viktig 
del för uppsatsen. 
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3 Teoretisk bakgrund 

I kapitlet presenteras insamlad sekundärdata. Den teoretiska bakgrunden bidrar till att ge en 
förståelse gällande företagsförvärv. Teoriavsnittet är uppbyggt utifrån Figur 2-2. 

3.1 Söka och välja objekt  

Svensk Företagsförmedling (2007) menar att det ur köparens perspektiv är viktigt att hitta 
ett intressant och lämpligt objekt. Enligt Sevenius (2003) sker ofta sökandet efter ett lämp-
ligt objekt genom externa informationskällor. När information som kom fram genom sök-
ningen är sammanställd, är nästa steg att hitta ett matchande företag. Det kan göras på 
många olika sätt. Företagsförmedlare även kallade företagsmäklare annonserar hela tiden 
objekt som lättast hittas på Internet eller via annan media. Enligt Fälldin (2007) är Svensk 
Företagsförmedling Sveriges största företagsmäklare. En annan variant i bolagssökandet är 
att köparen själv hittar ett lämpligt objekt och sedan konsulterar en företagsmäklare för 
kontakt. Svensk Företagsförmedling (2007) menar att generellt bör köparen räkna med ett 
högre pris om han väljer att leta efter bolag som inte är utannonserade. De utannonserade 
objekten får ett marknadsvärde eftersom många intressenter kan vara med i budgivning, de 
icke utannonserade objekten däremot blir mer subjektivt bedömda då de som regel sker 
mellan endast en köpare och säljare.  

Enligt Sevenius (2003) ska man genomföra en affärsstrategisk analys som kan leda fram till 
vilka egenskaper som är nödvändiga för att nå det uppsatta målet. Exempel på egenskaper 
som kan behöva ändras är breddning av den befintliga marknaden, nya produkter eller 
kompetensutveckling. Det kan även finnas riskfaktorer i det tänkta objektet som kan behö-
va åtgärdas. Sevenius (2003) förklarar vidare att det föregående kan bidra till att finna före-
tagets strategiska situation och framtid.  

3.2 Finansiering 

Enligt Tucker och Lean (2003) sker finansiering av SMEs med alltifrån riskkapitalister till 
traditionella banker. Innan man överväger finansieringssätt kan det vara bra att skapa sig en 
förståelse för hur finansiärerna arbetar. Det bästa sättet att göra det på är att undersöka hur 
bankerna arbetar med finansiering, eftersom de representerar den största finansieringskäl-
lan för SMEs. Hult (1993) skriver att bortsett från att det är ett stort företag som ska för-
värva ett företag, ligger ofta finansieringen tillgrund för det största problemet. Ett nytt bo-
lag startas och blir det köpta bolagets moderbolag, frågan som då blir aktuell är hur det ny-
bildade bolaget kommer finansiera sitt förvärv. Sevenius (2003) beskriver två olika fråge-
ställningar som är relaterade till finansieringen av företagsförvärvet, hur ska köpeskillingen 
betalas och hur ska köpeskillingen finansieras? Hult (1993) skriver att köparen måste vara 
beredd på att kunna visa upp en välstrukturerad finansieringsplan på hur lång återbetal-
ningstiden kommer vara och vilka andra långivare som finns med. Köparen får inte finansi-
era förvärvet med medel från det företag han ämnar förvärva. Det finns olika typer av 
överlåtelser gällande näringsverksamhet men de två vanligaste typerna är aktieöverlåtelse el-
ler inkråmsöverlåtelse.  

3.2.1 Kapitalanskaffning 

Nyman (2002) menar att det krävs kapital för att förvärva ett bolag, man kan finansiera ett 
företagsförvärv med antingen eget kapital eller lånade medel. Enkelt beskrivet är lånat kapi-
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tal medel som har lånats ut mot en säkerhet, där långivaren kräver en viss grad av avkast-
ning på kapitalet i form av ränta. Riskkapital är en form av investering som i regel kräver en 
ägarandel i bolaget. Eftersom riskkapitalisten inte erhåller någon form av ränta, tar denne 
också en större risk en än långivare. 

Enligt Hult (1993) var det under 1980- talet kutym att den som satsade på ett industriellt 
förvärv stod för minst 10 procent av kapitalet själv. Hult (1993) förklarar vidare att under 
början av 1990- talet ökade dock den här siffran kraftigt då ekonomin var svagare, banker-
na kunde på den tiden kräva upp till 30- 40 procent i egen insats. Banken är en finansiär 
som hela tiden väger risker, en välgenomförd och välstrukturerad marknadsplan kan funge-
ra för att minska den egna insatsen i förhandlingarna med banken. Att jämföra flera olika 
banker är mycket viktigt då det är en ren förhandlingsfråga om vilket avtal som formas i 
slutändan. Hult (1993) menar att köparen bör överväga följande punkter angående det egna 
kapitalet; 

• Är köpeskillingen för hög? Kan säljaren tänka sig att reducera köpesumman bara 
för att köparen ska kunna förvärva objektet? 

• Kan säljaren tänka sig att gå in som delägare i det nya bolaget och låta en del av 
köpeskillingen finnas kvar som aktiekapital?  

• Ska köparen leta efter fler finansiärer som är villiga att satsa kapital? (Kompanjo-
ner? Utvecklingsbolag? Andra företag?) 

• Diskutera fram en köpeskilling som till exempel betalas över en tidsperiod (Vill-
korad köpeskilling) 

 

3.2.2 Lånat kapital 

Nielsen, Gravenfors och Ristorp (1993) menar att den marknad som finns för dem som vill 
låna och låna ut kapital kallas kreditmarknaden.  Det finns olika finansiärer och de vanligas-
te är banker, institutioner och finansbolag. Banken har en stor konkurrensfördel som leder 
till förmånligare lånekostnader då de har en förmånlig kapitalupplåning. Bankerna kan låna 
in finansiella medel förmånligt från Riksbanken, företag och privatpersoner samtidigt som 
de tar en låg risk. Enligt Swedbank (2007) beror detta på att banken beräknar sina invester-
ingar sett till en riskkalkyl och att de alltid har första prioritet vid konkurs. Kostnaden för 
att låna kapital på banken anges i form av ränta och upplåningskostnader. Anser banken att 
förslagets risknivå är av en låg karaktär blir kostnaden lägre och vise versa. Enligt Nielsen et 
al. (1993) är det svårt att mäta risken i ett projekt. Ett bolag som är stabilt med många år i 
branschen har givetvis lättare att få ett bättre lån jämfört med ett nystartat då finansiären 
har en historia och eventuellt en etablerad relation till bolaget. 

Nielsen et al. (1993) menar att de flesta långivare kräver någon form av säkerhet för att lå-
nebeloppet ska betalas ut. Det existerar olika tillvägagångssätt för att lämna en säkerhet. 
När företag ska låna kapital ges ofta en säkerhet i form av den fasta egendomen. Det inne-
bär att företaget måste inteckna sin fastighet. Detta fastställs av tingsrätten där ett pantbrev 
utfärdas. Nielsen et al. (1993) fortsätter med att om företaget ämnar lämna en säkerhet i 
form av lös egendom sker detta genom en företagsinteckning. Med lös egendom avses ma-
skiner, varulager och inventarier etcetera. Bolag kan inte välja att inteckna ett visst antal ut-
valda maskiner utan det gäller samtliga tillgångar i rörelsen. Om bolaget köper in nya ma-
skiner kommer även dessa att innefattas av fodringen. När mindre bolag väljer att låna ka-
pital av banken använder man sig ofta av en skötselborgen där företagsägaren står för bor-
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gen. Vid en skötselborgen kan borgensåtagandet uppgå till ett visst belopp eller vara gene-
rellt. Nielsen et al. (1993) liknar skötselborgen vid en ”ekonomisk gisslan”. 

3.2.3 Riskkapital 

Enligt Nyman (2002) är riskkapitalmarknaden i Sverige till stor grad påverkad av de större 
ekonomiska makterna som till exempel USA och Storbritannien. Det har uppstått en be-
greppsförvirring gällande begreppen riskkapital, Private Equity och Venture Capital. Risk-
kapital avser som redogörs nedan allt kapital där investeringen resulterar i ett delägarskap. 
Private Equity kännetecknas av att det ofta gäller investeringar i onoterade bolag och inve-
steringen ofta är tidsbegränsad till en avyttring inom cirka 3-7 år. Venture Capital invester-
ingar gäller liksom Private Equity ofta onoterade bolag och skillnaden mellan uttrycken är 
hårfin. Nyman (2002) fortsätter med att det inte finns några bestämmelser som reglerar vad 
definitionerna betyder, och ofta används de som synonymer till varandra.  

Enligt Nielsen et al. (1993) innebär det en större risk för långivaren att låna ut riskkapital 
jämfört med räntebärande lån på grund av det inte finns någon säkerhet. Nyman (2002) 
förklarar att istället för ränta kräver riskkapitalisten något för låntagaren ännu dyrare, ett 
delägarskap. Riskkapitalet är inte lånat kapital utan eget kapital som resulterar i ett delägar-
skap. Om företaget går bra kan riskkapitalet generera en avkastning eftersom riskkapitalis-
ten får vara med och dela på den eventuella vinsten. Om bolaget går dåligt, sker det också 
en värdeminskning av tillgångssidan i balansräkningen, då minskas ofta det egna kapitalet. 
Nyman (2002) och Nielsen et al. (1993) hävdar att den som gör riskinvesteringar i ett bolag 
tar en större risk jämfört med övriga finansiärer, som till exempel banken. Detta beror på 
att riskkapitalisten inte får samma säkerhet som banken.  

Hult (1993) beskriver användandet av riskkapital som ett sätt att underlätta sin finansiering. 
Dessa köper in sig i bolaget genom ett villkorande aktieägartillskott. Om företaget har en 
positiv utveckling kan sedan den ursprungliga aktieägaren köpa ut Venture Capital bolaget. 

Nyman (2002) förklarar att en variant av att anskaffa riskkapital till sitt bolag är att anlita en 
affärsängel vilka är verksamma inom Private Equity branschen. Affärsängeln engagerar sig 
ofta i en tidig fas av bolagets utveckling innan ett Private Equity företag investerar. Nyman 
(2002) menar vidare att deras investeringar ofta är på mindre summor pengar och övergår 
sällan en miljon kronor. Enligt Nutek- Företagarguiden (2007b) är definitionen på en af-
färsängel följande:  

”Affärsänglar är privatpersoner som satsar kapital och kunskap i tidiga skeden i nystartade, växande fö-
retag. Företagaren får via affärsängeln tillgång till kapital, kompetens och kontakter via affärsängelns eget 
nätverk. En affärsängel har ofta själv erfarenhet av att vara företagsledare, och har tid, engagemang och 
kapital att satsa i nya, lovande affärsidéer.” (Nutek, 2007b, s. 17). 

Citatet ovan beskriver att en affärsängel inte enbart besitter finansiella resurser, personerna 
har ofta ett förflutet inom näringslivet. Genom sin kunskap och kompetens kan de hjälpa 
köparen av bolaget med en stor variation av frågor. Det finns också nackdelar med affärs-
änglar. De äger en del av bolaget och sitter med i styrelsen och har därmed också makt. 
Som köpare vill man oftast ha full operativ makt själv utan att någon annan kan äventyra 
framtiden.  
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3.2.4 Försäljning genom aktieöverlåtelse 

Orrbeck (2006) beskriver att en aktieöverlåtelse innebär att köparen anskaffar säljarens ak-
tier i företaget. I praktiken förvärvar köparen ett bolag som bildar moderbolaget i den nya 
strukturen. Det är också detta bolag som lånar kapital för att finansiera köpet av aktierna. 
Hult (1993) förklarar att genom att köpa ett bolags totala aktieinnehav får den nya ägaren 
full kontroll över alla tillgångar och alla skulder. Köparen blir också ansvarig för eventuella 
reklamationer, garantier, miljöutsläpp eller annat som säljaren gjort sig skyldig till i ett tidi-
gare skede. Orrbeck (2006) menar att säljarens fördel blir att denne skatteekonomiskt tjänar 
mer på affären jämfört med att sälja inkråmet. Fördelen för köparen blir att han inte måste 
förnya kontrakt, avtal och relationer. Bolaget har samma organisationsnummer vilket gör 
att gamla avtal fortfarande gäller. Vid omstrukturering av verksamheter, generationsskiften 
och då man skall köpa ut en kompanjon tjänar aktieöverlåtelsen som ett bra hjälpmedel. 
Hult (1993) beskriver vidare att ytterligare fördelar vid aktieöverlåtelser är att det sker utan 
inblandning från utomstående, ägaren har kontroll över förloppet och kunder och leveran-
törer påverkas alltså inte. Det finns dock vissa nackdelar, det är en nödvändighet att man 
tillämpar noggrannhet och planering då processen är komplicerad. 

3.2.5  Inkråmsöverlåtelse 

Enligt Hult (1993) är den vanligaste typen av företagsförvärv är att endast köpa verksamhe-
ten, det vill säga inkråmet, av ett företag. Sevenius (2003) menar å andra sidan att aktieöver-
låtelse är vanligare än inkråmsaffär. Hult (1993) skriver att vid inkråmsaffären startar köpa-
ren ett nytt bolag och köper de delar han och säljaren kommer överens om ur balansräk-
ningen. Fördelarna för köparen blir då att han inte behöver betala kapital för kapital, det 
vill säga om bolaget har finansiella tillgångar liggande stannar de i det gamla bolaget. Vid en 
inkråmsaffär uppstår inget koncernförhållande. Orrbeck (2006) menar att köparen slipper 
problem som kan uppstå från tidigare åtaganden eftersom säljarens bolag fortfarande står 
för eventuella garantier och reklamationer. Den kanske allra största fördelen för köparen är 
dock köpeskillingen som blir lägre, då de finansiella tillgångarna oftast inte tas med i affä-
ren. Ur säljarens perspektiv blir situationen annorlunda. Säljaren förlorar på pengar skatte-
ekonomiskt samtidigt som denne får ett bolag som endast har kapital och ingen verksam-
het. Hult (1993) menar att i början på 1990- talet var det enkelt att sälja den här typen av 
skalbolag men senare har det blivit allt svårare att hitta köpare. Alternativet som säljaren 
har är att likvidera bolaget och dela ut tillgångarna men en sådan likvidation är kostsam vil-
ket han måste ha med i beräkningarna. Vidare får han stå för den risk som köparen slipper 
med ovan nämnda eventuella reklamationer och garantiåtgärder. En inkråmsaffär kan ha 
många olika utformningar. Hult (1993) beskriver utsikterna för en lyckad inkråmsaffär lig-
ger i värderarens kreativitet, hans förmåga att beskriva möjligheter och risker som lägger 
grunden för ett lyckat genomförande av affären. 
 
Enligt Hult (1993) kan både tillgångar och skulder ”förvärvas” och då blir kraven på för-
handlingsförmåga givetvis stort. Efter att affären är genomförd har nu köparen rätt att göra 
räkenskapliga avskrivningar på tillgångarna och eventuell goodwill. Goodwill begreppet be-
handlas senare i detta kapitel. Generellt kan man säga att värderarnas (både köpare och säl-
jares) roll är mycket viktiga vid en överlåtelse. De står för kunskapen och de har därmed 
makten att vinkla argument och upplägg på ett sådant sätt att det tycks gynnande även om 
annat upplägg vore att föredra.  
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3.3 Fundamental analys och värderingsmetoder 

Enligt Nilsson et al. (2002) kan en förvärvsprocess påbörjas av både köparen och säljaren, 
beroende på vem som tar den första kontakten påverkas de två första stegen i förvärvspro-
cessen olika. Uppstår det en situation där säljaren tar initiativet först är det troligen lättare 
att få förfogande över upplysningar som underlättar värderingen och fundamental analysen 
av företaget. Nilsson et al. (2002) fortsätter att argumentera att syftet med en fundamental 
analys är att se som en förberedelse inför den kommande värderingen. De tre momenten 
kan sammanfattas till en prognos gällande företagets framtid. Figur 3-1 nedan illustrerar en 
överblick av de aktiviteter som ingår i en fundamental analys. 

 

Strategisk analys

Redovisningsanalys

Finansiell analys

Prognoser Värdering

 

Figur 3-1 En överblick över den fundamentala analysen (Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2002, s. 75)

  

3.3.1 Strategisk analys 

Enligt Sevenius (2003) är den strategiska analysen ett av de första stegen vid ett värde-
ringsmoment. Analysen riktar sig till att identifiera samt analysera de faktorer och omstän-
digheter som signifikant påverkar ett företags vinst. Nilsson et al. (2002) beskriver att dessa 
faktorer brukar benämnas som ett företags vinstdrivare och riskfaktorer och med hjälp av 
att analysera dessa kan en värderare uppskatta hur ett företag väntas klara av exempelvis 
tillväxt och lönsamhet. Metoder som vanligtvis används för att sätta ramar vid analys av 
detta är branschanalys och konkurrensanalys. 

Enligt Nilsson et al. (2002) är branschanalysen till för att hitta och göra en uppskattning av 
faktorer som påverkar strukturen i, och lönsamheten för branschen som helhet. Detta för-
utsätter goda produktkunskaper, marknadskännedom och bedömning av konkurrenter. En-
ligt Sevenius (2003) är en av de vanligaste redskapen för att analysera en specifik bransch 
Porters fem konkurrensdrivkrafter. Som namnet avslöjar påverkas den genomsnittliga lön-
samheten i en bransch av fem faktorer; 

• In- och utträdeshinder 

• Konkurrenternas rivalitet 
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• Hot från substitutionsprodukter 

• Kundernas förhandlingsstyrka 

• Leverantörernas förhandlingsstyrka 

 
Enligt Nilsson et al. (2002) och Sevenius (2003) kan de tre första faktorerna ses som vinst-
drivare för branschen som helhet och analyserar graden av befintliga och framtida konkur-
renter. Faktor fyra och fem fokuserar på graden av förhandlingsstyrka mellan företaget och 
deras leverantörer och kunder. Teoretiskt kan man förenklat se det som att ett företags 
vinst är relaterat till det högsta pris kunderna är beredda att betala för produkten, priset i 
sin tur är relaterat till graden av konkurrens inom branschen, där fler konkurrenter betyder 
lägre priser, vilket leder till lägre grad av vinst och lönsamhet för företaget. Nilsson et al. 
(2002) förklarar vidare att om företaget är verksamt inom flera branscher är det viktigt att 
varje område värderas för sig.  

Enligt Nilsson et al. (2002) har man som potentiell spekulant två möjligheter att analysera 
ett företag. Det första är att analysera företaget utifrån konkurrenssituation och bransch. 
Detta är kanske det mest självklara angreppssättet vid analys av SMEs och utgår ifrån dess 
närmaste omgivning, eller den så kallade mikromiljön. Man bör dock för att få en mer om-
fattande bild av företagets potential analysera företagets så kallade makromiljö. Nilsson et 
al. (2002) menar att en makroanalys är betydelsefull vid värdering då det för olika företag 
förekommer varierande möjligheter och risker beroende på till exempel marknader och 
geografiska omständigheter. Då man ska genomföra en makroanalys kan olika modeller till-
lämpas, en modell som ger bra utgångspunkt är den så kallade PEST- modellen som be-
handlar Politiska, Ekonomiska, Sociokulturella och Teknologiska faktorer. 

Enligt Sevenius (2003) är SWOT- analysen ett annat vanligt förekommande verktyg vid 
strategisk analys av företag. Begreppet kommer från engelskan och står för strengths, we-
aknesses, opportunities och threats, på svenska; styrkor, svagheter, möjligheter och hot. 
Där styrkor och svagheter rör de interna förhållandena i företaget, och möjligheter och hot 
rör de externa förhållandena för företaget. Nilsson et al. (2002) förklarar att styrka till ex-
empel kan vara hög kompetensnivå och en svaghet att företaget saknar en viss produkt i 
sortimentet. Ett exempel på en möjlighet kan vara att en nya tekniker skapar ny potential i 
företaget och ett hot kan var att en ny konkurrent har etablerat sig på marknaden. Då man 
utför en SWOT- analys listar man alla faktorer under respektive kategori. En svaghet är 
dock att analysen lätt blir subjektiv, och det kan vara svårt att se vilka faktorer som är mer 
eller mindre viktiga då detta inte direkt framgår av modellen. För att kringgå detta bör man 
därför analysera sannolikheten och effekten av faktorerna. 

3.3.2 Redovisningsanalys 

Enligt Nilsson et al. (2002) är den viktigaste delen i redovisningsanalysen att undersöka hur 
företaget redovisar de vinstdrivare och riskfaktorer som nämndes i det föregående stycket 
om strategisk analys. ALMI (2007) pekar på vikten av att undersöka hur väl företagets re-
dovisning stämmer överens med verksamheten. Nilsson et al. (2002) skriver att företagets 
årsredovisning är den i särklass viktigaste handlingen vid en fundamental analys, vid värde-
ringstillfällen baseras den valda värderingsmetoden på fakta från årsredovisningar eller del-
årsrapporter.  Gorton (2002) förklarar att innan ett förvärv ska genomföras får man tillgång 
till ytterliggare intern redovisningsinformation jämfört med vad årsredovisningen tillhand-
håller, informationen analyseras grundligt under en Due Diligence. Nilsson et al. (2002) 
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menar att när den fundamentala analysen ska genomföras är det dock svårt för en extern 
analytiker att frambringa en komplett redovisningsanalys eftersom en Due Diligence 
genomförs längre fram i förvärvsprocessen. Redovisningsanalysen är av stor vikt att 
genomföra om en rättvis bild av årsredovisningens delar ska upprättas. Redovisningen i da-
gens företag sker med stor flexibilitet och med stor variation av redovisnings och skatte-
principer. Enligt Nilsson et al. (2002) innehåller en årsredovisning i huvudsak tre olika delar 
som beskriver företagets situation. 

• Resultaträkningen 

• Balansräkningen 

• Finansieringsanalysen eller kassaflödesanalysen 

En årsredovisning innehåller annan information som till exempel förvaltningsberättelse och 
fotnoter, informationen kan användas för att bedöma relevansen av de övriga delarna pre-
senterade i en redovisning. 

3.3.3 Finansiell analys 

Enligt Nilsson et al. (2002) syftar den finansiella analysen till att bedöma hur företaget leve-
rerar i dagsläget och kommer att prestera i framtiden. Analysen avspeglar företagets effekti-
vitet, lönsamhet, tillväxt och finansiella balans med hjälp av nyckeltal. De olika stegen som 
ingår i en fundamental analys bidrar alla till att skapa en fullständig prognos gällande före-
tagets framtid. För att bedömningen ska bli bra måste man analysera hur effektivt företaget 
levererar output och vilka framtida investeringar som krävs för att nå prognosen (Nilsson 
et al. 2002). En analys med hjälp av nyckeltal behöver inte ge exakta svar på varför ett före-
tag har presterat som det gjort. Resultatet kan istället skapa intressanta problem och fråge-
ställningar att jobba med. Enligt Sevenius (2003) ingår det flera nyckeltal i den finansiella 
analysen, exempel på dessa är avkastning på sysselsatt kapital och räntabilitet på eget kapi-
tal. Enligt Nilsson et al. (2002) är de två nyckeltalen som bidrar mest till företagets värde-
ring är lönsamhet och tillväxttalen, genom en sådan analys kan man identifiera var tillväxt 
och lönsamhet uppkommer i företaget eller inte uppstår.  

3.3.4 Värderingsmetoder 

Enligt Hägg (1991) är värdering av företag ofta är en komplex process där många olika 
aspekter skall vägas och behandlas för att värderingen skall vara så objektiv som möjligt. 
Det finns många värderingsmetoder där olika faktorer behandlas. Metoderna skiljer sig åt 
beroende på typ av företag och faktorer som produkt, företagsnisch, och organisation, vär-
deras också olika utifrån olika företag och marknader. Hult (1993) anser det vanligare att ett 
företag värderas utifrån flera modeller, detta för att få ett så rättvist resultat som möjligt. 
Enligt Hägg (1991) är värdet på ett företag beroende på de olika utgångspunkter företaget 
betraktas från. Exempel på dessa synvinklar kan vara företagets historia, nutid och framtid. 
Johansson (1992) skriver att anledning till en värdering kan ha flera orsaker, exempelvis kan 
det vara ägarna, långivarna, eller en spekulant som vill värdera företaget. Hägg (1991) påpe-
kar att värderingen bör göras utifrån företagets förmåga att klara likviditet och kapitaltill-
växt. Enligt Johansson (1992) kan värderingsunderlag utgöras av olika typer av utredningar 
från företaget, exempelvis årsredovisningar, periodbeslut, budgets, likviditetsplaneringar, 
order- och offertanalyser. 
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Substansvärdering 

Enligt Johansson (1992) utgår substansvärdering ifrån det värdet som aktierna i bolaget ut-
görs av, det egna kapitalet. Substansvärdet räknas fram genom att analysera företagets ba-
lansräkning, kort sagt är substansvärdet skillnaden mellan tillgångar och skulder. Substans-
värdet kan ses som en relevanskontroll av den framräknade köpeskillingen. Enligt Sevenius 
(2003) kallas substansvärdet i vissa sammanhang för justerat eget kapital, då en justering av 
balansräkningen sker för att räkna fram ett korrekt substansvärde. När man beräknar sub-
stansvärdet är målet att ta reda på det verkliga värdet och inte det bokföringsmässiga vär-
det. Företagets värde beräknas utifrån uppskattade marknadsvärden, därför krävs en juster-
ing av eventuellt över och undervärderade tillgångar och skulder i balansräkningen. De fles-
ta justeringar sker på balansräkningens tillgångssida, anledningen till det är att tillgångar ofta 
värderas efter försiktighetsprincipen, som sedan reduceras med avskrivningar. Nilsson et al. 
(2002) fortsätter att när man värderar ett företag utifrån substansvärdering, omnämns ofta 
två olika uttryck, likvidationsvärde och reproduktionsvärde. Likvidationsvärdet är det lägsta 
värdet ett företag kan bli värderat till, det fungerar som ett golv, ett minsta värde ägaren 
kan få vid avveckling av sin verksamhet. Vid användning av likvidationsvärdet utgår man 
inte från att företagets verksamhet ska fortsätta och kan därför endast användas i en be-
gränsad utsträckning. Nilsson et al. (2002) fortsätter med att metoden kan vara användbar 
om köparen ser affärsmöjligheter genom att sälja delar av företaget och därmed skapa sig 
en ekonomisk fördel. Reproduktionsvärdet motsvaras av de kostnader som krävs för att 
återuppbygga upp ett företag från grunden. När ett företags reproduktionsvärde ska upp-
skattas måste flera olika kostnader tas i beräkning exempel på dem är organisationskostna-
der och materiella kostnader. Den stora skillnaden reproduktionsvärdet och substansvärdet 
är att reproduktionsvärdet gäller de kostnader som är förknippade med att återskapa före-
tagets verksamhet. Nilsson et al. (2002) förklarar vidare att substansvärdet utgår från befint-
liga tillgångar. Beräkning av ett företags substansvärde kan ses i Figur 3-2 där substansvär-
det motsvaras av företagets egna kapital.  

 

 

+ Tillgångarnas värde
- Skuldernas värde

= Substansvärde

 

Figur 3-2 Beräkning av ett företags substansvärde (Nilsson et al., 2002 s. 62-63)  
 

Avkastningsvärde 

Enligt Nilsson et al. (2002) är avkastningsvärdet en vanligt förekommande metod vid före-
tagsvärderingar. Beräkningen av avkastningsvärdet är en ungefärlig bedömning där syftet är 
att beräkna företagets uthålliga vinst. Hult (1993) menar att för investeraren är det vid ett 
företagsförvärv intressant att urskilja vilken årlig avkastning det potentiella företaget har 
och en enkel definition av metoden är; den värderingsmetod där man beräknar företagets 
värde genom att beräkna nuvärdet av de framtida medlen. Modellen är förknippad med en 
uppskattning av företagets framtida avkastning samt en beräkning av den kalkylränta som 
företaget skall använda för att beräkna kapitalvärdet av dessa framtida avkastningar. Hult 
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(1993) fortsätter argumentera att avkastningsvärdet beräknas med hjälp av företagets resul-
taträkningar med utgångspunkt i företagets likviditet, soliditet och tillväxt. Detta innebär att 
man tar hänsyn till både vinstprognoser och balansräkningsprognoser vid värderingen. 
 
Enligt Nilsson et al. (2002) finns det olika modeller med utgångspunkt i ett företags avkast-
ningsflöden som bör användas vid värdering, de vanligaste av dessa är utdelningar och kas-
saflöden. När man använder värderingsmetoden som baseras på utdelning, beräknas värdet 
på det egna kapitalet genom att använda nuvärdesmetoden på framtida utdelningar. Med 
utdelning menas de faktiska utbetalningar som företaget gör till sina ägare. Då kassaflödes-
modellen används, beräknar man nuvärdet av framtida kassaflöden. Enligt Orrbeck (2006) 
är framtida kassaflöden den mest teoretiskt korrekta modellen att använda sig av. Nilsson 
et al. (2002) menar att kassaflöden kan beskrivas som företagets inbetalningar minus utbe-
talningar, skillnaden mellan utdelning och kassaflöde är att kassaflöde är företagets utdel-
ningsförmåga och utdelningarna är de faktiska beloppen som delas ut till aktieägarna. An-
ledning till att skillnad uppstår mellan kassaflöde och faktisk utdelning är att företaget mås-
te behålla en del av utbetalningarna till eventuella framtida investeringar.   
 
Nilsson et al. (2002) menar att modellerna bygger på prognoser om framtiden, de är alltså 
baserade på framtida förväntningar på utdelning, flöden och vinster. Med begreppet ”fram-
tiden” brukar man vanligtvis syfta på en tidsperiod på mellan 3-10 år. Modellerna förutsät-
ter att man jämför prognosen med verkliga utfallet i respektive fall. Oberoende av vilken 
modell som appliceras vid själva företagsvärderingen så måste en räntesats uppskattas, en 
så kallad diskonteringsränta. Nilsson et al. (2002) fortsätter med att ibland används även 
begreppet avkastningskrav, detta är en funktion av den risk kopplad till investeringen och 
tidens påverkan på pengarnas värde. 

P/e- tals modellen 

Enligt Johansson (1992) är P/E- tals modellen en relativvärdering där man utgår från priset 
på ekvivalenta objekt och genom att nämnare beräkna ett pris som objektet borde ha. P/E 
står för ”Price per Earnings” och kan översättas till ”Pris förhållande till Resultat”. Model-
len är allmänt vedertagen vid aktieköp på börsen men används också ofta som värderings-
metod för företag. Metoden används ofta som ett komplement till Substansvärderingen 
och Avkastningsvärderingen. Om ett bolag har ett P/E tal på 10, är investerare således vil-
liga att betala 10 gånger årsvinsten. Johansson (1992) menar att modellens främsta fördel är 
dess enkelhet, att på ett anspråkslöst sätt kunna jämföra olika objekt för att se om de är un-
der- eller övervärderade. Ett exempel på hur en P/E-tals modeller kan tillämpas visas i Fi-
gur 3-3.   
 

 
Bolaget Takpannor AB prissätts till 320 MSEK och har en vinst på 40 MSEK, bolaget 
har då P/E talet 8 (320/40 = 8). Om bolag i samma bransch generellt har P /E tal på 10 
är Takpannor AB följaktligen undervärderat . För att Takpannor AB skulle hamna på för 
sin branschs generella P/E tal görs följande beräkning: 
320/x = 10, x = 32. För att bolaget skall hamna på branschindex gällande ska Takpannor 
AB alltså ha 32 MSEK i vinst . 

 
Figur 3-3 Ett exempel på hur en P/E värdering tillämpas (Johansson, 1992, s. 110) 
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Goodwill   

Enligt Ernst & Young (2006) får inte immateriella tillgångar till exempel varumärken och 
kundlistor tas upp i ett företags balansräkning, med undantag för vissa tekniska utveck-
lingsprojekt. De tillgångarna blir således svåra att värdera vid företagsförvärv. Goodwill är 
ett begrepp där immateriella tillgångar ingår. Hägg (1991) definierar goodwill som skillna-
den mellan företagets börsvärde och nettosubstansvärde. Han förklarar vidare att goodwill 
uppstår genom till exempel inarbetat varunamn, monopolfördelar, hög kompetens inom 
bolaget eller någon annan orsak som förräntar tillgångarna högre än väntat vid alternativa 
användningar. En annan definition av begreppet finns hos företagarguiden Nutek (2007a): 
 
”Goodwill – Affärsvärde är det värde företaget har utöver konkreta tillgångar som kan säljas på en 
marknad.” (Nutek, 2007a, s. 1).    

3.4 Due Diligence 

Enligt Nilsson et al. (2002) kan köparen använda sig av en Due Diligence när man vill för-
säkra sig om att priset är rimligt och samtidigt göra en djup analys av företaget. Gorton 
(2002) beskriver uttrycket Due Diligence som närmast jämförbart med den undersöknings-
plikt av inköpta varor som en köpare har enligt köplagen. Genom att utföra en Due Dili-
gence kan avvikelser upptäckas som man borde vara medveten om. Att använda sig av en 
Due Diligence förknippas ofta med större företagsöverlåtelser, men kan även utföras i 
mindre omfattning på mindre företag. Nilsson et al. (2002) förklarar att Due Diligence är 
en noggrannare undersökning av det tänkta företagets interna och externa information som 
genomförs inför ett eventuellt företagsförvärv. Även när en inledande överenskommelse 
om ett förvärv har skett, beviljas vanligen den tänkta köparen att utföra en Due Diligence. 
Gorton (2002) skriver att eftersom en Due Diligence bidrar till att få fram mycket uttöm-
mande information involveras ofta externa experter till exempel revisorer, advokater och 
skattejurister. Vid större företagsförvärv bistår ofta en advokat eller revisionsbyrå spekulan-
ten under förvärvsprocessen. En Due Diligence har syftet att ge den potentiella köparen 
tillräckligt med kunskap om bolaget för att minimera eventuella risker och genomföra ett 
säkert förvärv. Ur köparens perspektiv kan den här typen av analyser vara avgörande i en 
finansieringssituation. Enligt Nilsson et al. (2002) kan en Due Diligence förbättra eller för-
sämra köparens förhandlingsstyrka och i slutändan påverka köpeskillingen, eller leda till att 
köparen avstår anskaffningen. Enligt Hult (1993) har de slutgiltiga förhandlingarna och ut-
formningen av avtalet stor inverkan på priset och värderaren ska ta hänsyn till exempelvis 
koncernproblem vilket enligt Nilsson et al. (2002) kan framkomma vid en due diligence.  

Nilsson et al. (2002) menar att undersökningens omfattning kan variera beroende på vilken 
typ av företag som ska analyseras och vilka intressen köparen ser. Gorton (2002) menar att 
beroende på vilka planer en köpare har för framtida drift kan det vara intressant att exem-
pelvis undersöka möjligheten till att exempelvis få tillgång till licenser, patent och nyckel-
personer. Ett möjligt scenario kan exempelvis vara om köparen till följd av en Due Dili-
gence upptäcker att det viktigaste patentet blir ogiltigt året därpå. I det läget måste köparen 
överväga möjliga konkurrenter och nya strategier. Om verksamheten omfattas av miljöfar-
liga ämnen, måste eventuella risker vägas mot fördelar.  

Enligt Nilsson et al. (2002) kan tillvägagångssättet vid utförandet av en Due Diligence ha 
en datainsamling som utgångspunkt, där köparen tillhandahåller listor på dokument som 
han önskar att granska. Själva granskningen sker vid större eller medelstora överlåtelser i 
speciella datarum som ofta tillhandhålls av exempelvis advokatbyrån, rummen är slutna och 
sekretessen är hög. Nilsson et al. (2002) fortsätter vidare med att en Due Diligence omfat-
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tas av exempelvis bolagsstruktur, räkenskaper, årsredovisningar, avtal, deklarationer, styrel-
seprotokoll och kontakter gällande myndigheter. Undersökningen kan även utökas ett steg 
där exempelvis personalen undersöks i offentliga register och så vidare. Nilsson et al. 
(2002) delar upp Due Diligence i flera olika kategorierna, formerna löper ofta ihop med 
varandra. Sju delområden har identifierats där varje område kräver speciell expertis; juri-
disk, finansiell, affärsmässig, skattemässig, arbetsrättslig, teknisk och kulturell Due Diligen-
ce. 

3.5 Bud och förhandling 

Enligt Sevenius (2003) är det generellt svårt att avgöra när en förhandling inleds, då delar av 
förhandling återkommer i alla kontakter som tas mellan parterna. Generellt består överlå-
telseförhandling av fyra olika delar, förberedelse, informationsutbyte, förslag och avslut. 
Orrbeck (2006) menar att förhandlingen avslutas först när slutförhandlingen är avslutad 
och ett skriftligt köpeavtal undertecknats. Enligt Wallsten (1985) utgörs den största för-
handlingen av diskussion rörande priset och att det finns två modeller för när köparen ska 
ta den diskussionen. Det första är att köparen tar diskussionen så tidigt som möjligt eller att 
denne tar samtalet efter att köparens informationsbehov har tillfredställts. Wallsten (1985) 
och Sevenius (2003) hävdar att köparen gynnas av att ta diskussionen om priset senare i 
förvärvsprocessen av förhandlingstekniska skäl och möjligheten till detaljinformation om 
säljaren som kan påverka förhandlingskriterierna. Sevenius (2003) förklarar att känsliga frå-
gor som präglas av sekretess till exempel priset kan vara känsligt att diskutera i en inledande 
förhandling. Upplägget för affären kan vara avgörande för om finansiärerna är villiga att 
låna ut kapital eftersom olika upplägg innebär olika risker. Orrbeck (2006) hävdar att den 
rationelle köparen har ett intresse av att hålla tillbaka delar av köpeskillingen som en garanti 
gentemot förpliktelser som säljaren har åtagit sig till exempel. Sevenius (2003) nämner fyra 
principer för att driva en framgångsrik förhandling den första är att inte begränsa förhand-
lingen till endast en fråga. Genom att endast behandla en fråga kan det snabbt uppstå död-
lägen och ultimatum. Den andra principen är att alla människor inte har samma avsikter, 
man kan inte utgå från en typisk köpare eller säljare. Som köpare bör man heller inte agera 
girigt och omdömeslöst, det kan leda till förhandlingssammanbrott. Slutligen ska en för-
handling vara ödmjuk och parterna bör agera generöst till exempel efterskänka något för att 
i gengäld vinna något annat.    

Enligt Sevenius (2003) är en vanlig variant av betalning är att använda sig av tilläggsköpe-
skilling vilket minskar den finansiella risken för köpare och finansiär, betalningen kan i vis-
sa fall även kallas förbehållsavtal. Enligt Wallsten (1985) är syftet med dessa avtal i första 
hand att reducera köparens osäkerhet och att samtidigt ge säljaren incitament till hög pre-
station under avtalsperioden. Sevenius (2003) förklarar att tilläggsköpeskillingen innebär att 
en del av betalningen skjuts upp till ett senare datum, orsak till detta kan vara att säljaren 
har garanterat förvärvsobjektet ska prestera ett visst resultat. Principen bygger på att sälja-
ren får en del av köpeskillingen vid överträdet och sedan en ytterligare en, två eller fler de-
lar vid senare tillfällen om prognosen faller ut. Wallsten (1985) förklarar vidare att avtalet 
bör utformas så att säljaren kan öka de kortsiktiga resultaten utan att försämra den långsik-
tiga lönsamheten. Enligt Sevenius (2003) bör antalet år som tillägget ska betalas ut begrän-
sas eftersom det kan leda till osäkerhet gällande avtalet. Enligt Wallsten (1985) kan den fas-
ta delen av köpeskillingen variera mellan den totala köpeskillingen och noll. En affär kan 
således bestå av ett helt fast pris eller ett helt rörligt pris. Figur 3-4 visar ett exempel som 
författarna själva har konstruerat på hur en affär med tilläggsköpeskilling kan se ut. 
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Säljaren begär 5 000 000 kronor för sitt bolag som han 
hävdar kommer att generera 500 000 kronor i vinst under 
nästkommande tre år. Köparen däremot är skeptisk mot 
dessa siffror och känner därför att priset är oskäligt högt . För 
att nå en uppgörelse enas parterna om en tillläggsköpeskilling 
som ska betalas ut i två steg efter den första betalningen. 
Säljaren får 3 000 000 kronor vid köpetillfället, ytterligare 
1 000 000 efter 18 månader och den sista miljonen kronorna 
efter 36 månader om vinsten håller i sig . Genom detta 
upplägg minskar köparen sin risk och säljaren känner stark 
motivation för att hjälpa till att uppnå de utsatta målen .

 

Figur 3-4 Ett exempel på tilläggsköpeskilling 

Enligt Orrbeck (2006) kan en tilläggsköpeskilling fungera bra, men han understryker att 
mycket arbete måste läggas ner på det avtal som ska reglera köpeskillingen. Han skriver vi-
dare att det är säljaren som tar den största risken vid denna typ av avtal om vinsten sjunker. 
Om säljaren ska ha mod att anta ett avtal med tilläggsköpeskilling måste han vara säker på 
att det ursprungliga priset är högt nog för att möta risken med en sjunkande vinstnivå. 
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4 Empiri  

I empirikapitlet redovisas resultatet av intervjuerna som ligger till grund för vår datainsam-
ling att redovisas. Vi har valt att presentera empirin utifrån Figur 2-2 som beskriver fem oli-
ka grundpelare som ingår i ett företagsförvärv. Innan de olika grundpelarna presenteras 
kommer en syn från respondenterna på företagsförvärv att redovisas. Avsikten med upp-
lägget är att det ska vara överskådligt att följa empirin i respektive grundpelare.   

Det finns flera olika sätt att förvärva ett företag och många olika åsikter om hur ett före-
tagsförvärv ser ut. Kan man reda ut vad som är rätt och fel i hur man går tillväga under en 
förvärvsprocess? Beroende på vilken källa man vänder sig till finns det olika intressen i fö-
retagsförvärvet. Subjektivitet och objektivitet blir en viktig fråga när beslut som kanske på-
verkar en köpares livssituation ska fattas. Om köparen väljer att ta ett lån med hög bor-
gensinsats och det förvärvade bolaget måste likvideras, kan man vara skuldsatt för livet. Fi-
gur 4-1 som författarna själva har skapat beskriver vilka olika perspektiv som empiridelen 
behandlar. 

 

 

Köparen

Banken

RevisornFöretagsmäklaren

ALMI

Empiri

 

Figur 4-1 De olika perspektiven som empiridelen behandlar 

 



 Empiri 

 - 25 - 

De olika aktörerna har en sak gemensamt och de bidrar med olika delar till företagsförvär-
vet. Modellens form eller de olika perspektivens placering i förhållande till cirkeln har inget 
att göra med hur de handlar i företagsförvärvet.  

4.1 Företagsförvärv 

Beroende på var i förvärvet de olika respondenterna befinner sig har de olika uppfattningar 
om företagsförvärvet som helhet. Arbetande styrelseordförande på Svensk Företagsför-
medling formulerade företagsförvärvet genom att beskriva en modell uppbyggd av ett fler-
tal steg som generellt tar upp till nio månader att fullfölja. Stegen beskrevs i modellen som 
Intag, Analys, Kontakt, Förhandling, Överlåtelse och avslutas med Uppföljning.  

Revisorn på Öhrlings PWC poängterade att inget företagsförvärv är det andra likt men att 
de ändå följer en modell som generellt beskriver vad han kallar förvärvsprocessen. Den be-
står utav sju steg som sträcker sig från analys av det tänkta objektet till slutligt avtal av före-
tagsförvärvet. Vidare beskriver modellen att hela förvärvsprocessen generellt tar mellan 3 
till 6 månader att fullfölja. I figur 4-2 illustreras den modell Revisorn beskrev. 
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Figur 4-2 Modell som beskriver förvärvsprocessen (Revisor H. Nyqvist, Öhrlings PWC, 2007-04-
25) 

 

Projektledaren på KPMG valde likt Öhrlings PWC AB att beskriva att en förvärvsprocess 
är unik och ingen är den andra lik. Vidare förklarade projektledaren att det finns en viss 
struktur när det gäller större företagsförvärv, vid mindre kan de vara allt från en enkel 
överenskommelse mellan två parter till mer invecklade med konsulter hos båda parter.  

Ett något annorlunda svar erhölls från företagsförvärvaren av NMW som beskrev ett före-
tagsförvärv genom att lista några enligt honom viktiga moment. De beskrivna momenten 
var att först och främst bestämma om köparen verkligen vill driva bolag och i så fall i vil-
ken bransch, storlek och vilken inriktning verksamheten skall ha. Sedan tar man kontakt 
med en eller flera företagsmäklare för att finna ett lämpligt objekt. När objektet väl är fun-
net bör man besöka finansiären. Ett tips är att gå till företagets nuvarande bank eftersom de 
har en gedigen kunskap om bolagets ekonomiska historia vilket kan underlätta för att få fi-
nansiering och/eller gå till ALMI som även dem kan bistå med ekonomiskt stöd. Efter 
bankens preliminära godkännande är det viktigt att genomföra en djupanalys av bolaget för 
att skapa sig en god uppfattning om möjliga problem. Due Diligence finns i många olika 
skepnader och kan utföras med olika grad av involvering utav externa konsulter. Företags-
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förvärvaren förklarar att förvärvet genomfördes på nio månader men att han med erfaren-
heter från sitt befintliga förvärv kan korta ned tiden till sex månader. 

Företagsförvärvaren av Ny Skylt förklarar företagsförvärvet med att man först bör ha en 
idé om att man vill driva bolag och vilken bransch man är intresserad av. Sedan är det tid 
att söka bolag. Köparen av Ny Skylt belyser att det finns många olika sätt att söka lämpliga 
objekt till exempel företagsförmedling eller konkursförvaltare. Företagsförvärvaren säger 
vidare att bolaget som han driver idag köptes tillsammans med kollegor av en konkursför-
valtare efter att bolaget gått i konkurs 2003. Hela företagsförvärvet tog strax under 1,5 må-
nad men han har tidigare förvärvat bolag i drift vilket har tagit mellan tre till sex månader. 
Om objektet är förvärvat ur ett konkursbo eller att objektet befinner sig i kris är det viktigt 
att granska vilka förändringar som är nödvändiga för att få företaget på fötter igen och 
samtidigt granska sig själv för att se om man själv tror att man klarar av att genomföra des-
sa förändringar. När granskningen är gjord är det viktigt att ta fram en bra affärsplan och 
en genomarbetad budget för att kunna presentera för finansiärerna. Företagsförvärvaren 
förklarar vidare att: 
 

”Jag tycker man ska fråga kunder, leverantörer och personal om deras uppfattning angående fö-
retagets läge. Ibland är det även bra att höra med andra intressenter för att skapa sig en bred 
bild av nuläget.”  
 

Chefen över företagsmarknaden på Handelsbanken som representerar en annan del i för-
värvsprocessen förklarar företagsförvärv som väldigt individuella där det generellt inte går 
att säga vad som är rätt eller fel. Chefen över företagsmarknaden ser gärna att köparen 
kommer till dem först efter att de kontaktat en revisor och tillsammans med revisorn upp-
rättat en finansiell plan över företagsförvärvet. I slutet av affären måste banken vara med 
eftersom det ofta är deras ja eller nej som avgör om det blir affär eller inte. Chefen över fö-
retagsmarknaden påpekar att: 

 
”Vi från banken vill gärna veta vad syftet med köpet är hos ägaren, om köparen skapar en 
mindre koncern med hjälp av sitt befintliga bolag eller om det är ett nyköp eftersom dessa fakto-
rer måste vägas in då riskerna är olika från fall till fall och priset på lånet är beroende av ban-
kens risktagande.”  
 

Företagschefen på Swedbank svarade att alla företagsförvärv ser olika ut och att de inte har 
någon specifik modell att tillämpa för alla förvärv. Företagschefen förklarade vidare att hon 
gärna såg att köparen kom till dem i ett tidigt skede för att diskutera det finansiella uppläg-
get av förvärvet. 

 

4.2 Söka och välja objekt 

Respondenterna var påverkade av vilket röst de representerar i företagsförvärvet gällande 
temat Söka och välja objekt. Företagskonsulten på ALMI förklarar att de har ett nära sam-
arbete med banken och ger i princip inga lån utan deras involvering. Företagskonsulten be-
rättar att en köpare kan komma till ALMI för att få tips och råd inför finansieringsfasen 
men belyser att ALMIs egentliga uppgift är att ta en större risk än banken då de lånar ut 
nödvändigt kapital när banken inte vill ta hela risken själv. Ett råd företagskonsulenten ger 
är att köparen bör söka så mycket upplysning och vägledning som möjligt i ett tidigt skede.  
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Arbetande styrelseordförande på Svensk Företagsförmedling förklarar att deras företag 
förmedlar företagsmäklartjänster och för dem blir det enklare om köparen kontaktar 
Svensk Företagsförmedling väldigt tidigt i processen. Detta för att lägga upp en plan på hur 
köparen ska förfara och även ge allmänna råd och tips. Vid en sådan kontakt kan köparen 
få råd i finansiering, företagande och hur processen går till rent praktiskt. 

 
Företagsförvärvaren av Ny Skylt anser det viktigt att prata med leverantörer, kunder, per-
sonal och revisor, de besitter ofta bra information om bolaget. Att betänka är att om den 
gamla ägaren stannar i bolaget finns risken att han blir ”Fat and Happy” det vill säga inte 
lika hungrig på resultat som innan. Det är även viktigt med en bra presentation av uppläg-
get för finansiärerna. 
 
Chefen för företagsmarknad på Handelsbanken anser i likhet med Svensk Företagsförmed-
ling att ju förr köparen kontaktar dem desto bättre, dock anser chefen på företagsmarknad 
som tidigare nämnts att köparen gärna skall ta kontakt med en revisor som kan gå genom 
det finansiella upplägget innan. Handelsbanken kan givetvis ge vissa generella råd innan, 
men med en genomarbetad ekonomisk plan blir arbetet smidigare. Det händer att köpare 
vill ha svar från banken gällande finansiering inom en väldigt kort tidsrymd, detta är dock 
ingen fördel för köparen eftersom det lättare blir ett nej om fallet inte hinner bearbetas or-
dentligt. Normalt är handläggningstiden cirka 2 veckor men ibland kan det bli något längre.  
 
Företagschefen på Swedbank anser att det är bättre ju tidigare köparen kommer till banken, 
då finns det tid att diskutera olika upplägg och också se i ett tidigt skede om köpet är 
genomförbart. Om köparen kommer till banken först kan sedan ALMI kontaktas eller ge 
förslag om andra medfinansiärer om så behövs.  
 
Revisorn på Öhrlings PWC beskriver att de har nätverk med listor på personer och företag 
som önskar förvärva bolag, de åtar sig också att aktivt söka upp objekt åt köparen. Dessut-
om matchar de sina köp- och säljarlistor. Det som bör förberedas är framför allt finansie-
ringsfrågan. 
 
Företagsförvärvaren av NMW granskade cirka 10 bolag varav 3 hårdgranskades. Dessa tre 
bolag valdes ut med några speciella kriterier: De fick inte ha några större problem med kva-
litetsbrister, leveransproblem var accepterbart eftersom de är hanterbara utan att byta ut 
vare sig personal eller maskiner då detta är väldigt dyrt att förändra. Vidare var det viktigt 
att objektet hade en god kundstock eftersom det är svårt att som ny ägare kliva in och 
tvingas hitta nya kunder direkt.  
 

4.3 Finansiering  

Fördelning mellan de olika finansieringssätten är ungefär samma överlag, med undantag för 
företagsförvärvarna.  

Chef företagsmarknad på Handelsbanken: 
”Generellt är det 50 procent banken och 50 procent privat finansierat…” 
 

Företagschef på Swedbank: 
”Det normala är att den privata insatsen ligger på 50 procent vid köp av aktier och lite lägre än 
detta vid en inkråmsaffär…”  
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Företagskonsult på ALMI: 
”Den generella fördelningen är att 10 procent till 40 procent är den egna insatsen. Denna del 
varierar kraftigt på risktagandet men medianvärdet ligger runt 20 procent. Den resterande delen 
brukar ALMI och banken dela lika på vid mindre affärer och vid större affärer ökar bankens 
del…” 
 

Arbetande styrelseordförande på Svensk Företagsförmedling: 
”Som privatperson skall man generellt ha 1/3 eget kapital och sedan tar man hjälp av Banken 
och Almi…”  
 

Revisor på Öhrlings PWC: 
”Bankerna finansierar generellt 50 till 70 procent av förvärvskrediter…” 

Företagsförvärvare av NMW: 
”I mitt fall är det 75procent bank, 15 procent ALMI och 10 procent privat kapital ”  

Företagsförvärvare av Ny Skylt: 
”Vi la in 20 procent själva, banken 40 procent och ALMI 40 procent. Banken och ALMIs 
del räckte för att betala inkråmet av bolaget. Dock fick alla teckna skötselborgen gentemot 
banken på en cirka 55 procent ”  

Även om finansieringssidans syn på den egna insatsen överlag är ungefär densamma före-
kommer det extremfall. Den arbetande styrelseordföranden på Svensk Företagsförmedling 
berättade om ett extremfall där köpeskillingen var 80 miljoner kronor och köparen endast 
betalade en miljon i egen insats. Ett annat fall var när köparen inte hade några pengar alls 
utan endast tecknade borgensavtal och köpeskillingen var 10 miljoner kronor. Dessa fall är 
extrema men de visar att det är möjligt att klara finansiering med låg egen insats. I grund 
och botten handlar det om att personen är lämpad att driva bolaget och att han besitter och 
en stark drift. Att vara driven och ha de rätta kvalifikationerna för bolaget är mycket viktiga 
i dessa fall. 

Lånar då banken eller ALMI ut kapital till alla branscher och mäklar företagsförmedlaren 
bolag inom alla branscher? Chefen över företagsmarknad på Handelsbanken förklarar att 
det finns vissa branscher som klassas som svårbedömda, som till exempel kontantbran-
schen. 

Företagschefen på Swedbank menar att inte finns någon viss bransch som är bättre en nå-
gon annan, siffrorna är viktigast. Det är inga problem med till exempel kontantbranschen.  

Arbetande styrelseordföranden på Svensk Företagsförmedling påpekar att de i princip för-
medlar bolag i alla branscher. Dock brukar de inte förmedla kontantbolag som till exempel 
hårfrisörer eller pizzerior då han menar att värderingen av dessa bolag är väldigt svåra att 
utföra på ett korrekt och rättvist sätt. 

Enligt företagskonsulten på ALMI lånar de ut kapital till kontantbranscher som frisörer och 
pizzerior även om det inte är vanligt. 

Chef företagsmarknad på Handelsbanken menar att det finns vissa branscher som klassas 
som svårbedömda, som tillexempel kontantbranschen. I allmänhet är det lättare att få lån 
inom tillverkning och fastighetsbranschen. 

Vad det gäller vilket av alternativen inkråmsaffär eller aktieöverlåtelse som är vanligast var 
svaren varierande. Företagskonsulten på ALMI svarade att man generellt kan säga att 50 
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procent av bolagen som säljs sker genom inkråmsaffär och 50 procent via aktieöverlåtelse, 
ju större bolaget är desto vanligare är det med aktieöverlåtelse.  
 
Chefen över företagsmarknad på Handelsbanken beskrev att en fördel med en inkråmsaffär 
är att man endast köper tillgångarna, det vill säga att man inte får med sig några lik i garde-
roben. Ur bankens perspektiv är inkråmsaffärer bättre då tillgångarna ses som säkerhet för 
lånet, detta är en fördel. Då det gäller fastigheter och banken säkert vet att det finns en 
marknad för fastigheterna minskar givetvis risken och förvärvskrediten kan minska.  

 
Företagschefen på Swedbank svarade att en inkråmsöverlåtelse är att föredra om man är 
köpare. Dock är det endast cirka 20 procent av alla affärer som är inkråmsöverlåtelser. Det-
ta beror på skattelagstiftningen som gör det förmånligare att sälja bolaget via en aktieöverlå-
telse än via en inkråmsaffär.  

 
Arbetande styrelseordförande på Svensk Företagsförmedling ansåg att aktieöverlåtelse är 
den vanligaste formen av företagsförvärv och täcker cirka 2/3 av företagsförvärven. Förde-
lar är att en aktieöverlåtelse är avsevärt mycket enklare att genomföra. Inkråmsaffärer är 
vanligare vid mindre överlåtelser där köpeskillingen är runt en miljon och företaget inte har 
några anställda.  

 
Företagsförvärvaren av NMW skildrade sitt företagsförvärv så här: 

”Detta var en aktieöverlåtelse. Jag hade föredragit en inkråmsaffär men det var inte den förre 
ägaren villig att gå med på”  

Företagsförvärvaren av Ny Skylt beskrev sitt företagsförvärv så här: 
”Jag köpte konkursboet så det var en inkråmsaffär” 

De båda företagsförvärvarna hade olika syn på huruvida man skall förhandla ränteläget 
med banken eller om man överhuvudtaget ska vara nöjd över att få ett lån. Företagsförvär-
varen av Ny Skylt menar att det i dagsläget är en låg räntenivå vilket gör att det inte spelar 
någon jättestor roll om man kan förhandla räntenivån med någon tiondel. Viktigare är att få 
ett högt belopp med högre ränta än ett lågt belopp med låg ränta. 

Företagsförvärvaren av NMW beskrev att det finns ett stort utrymme för förhandling och 
att detta skall utnyttjas. Man skall utnyttja sin position som potentiell kund och bedöma 
olika bankers erbjudanden mot varandra.  

4.4 Fundamental analys och värderingsmetoder 

De flesta respondenterna använder sig av någon typ av fundamental analys för att skapa en 
prognos över objektets framtid. Emellertid används inte begreppet fundamental analys utan 
liknande begrepp.  

Arbetande styrelseordförande på Svensk Företagsförmedling var en av de intervjuade som 
påvisade vikten av att göra någon typ av analys, hans svar var att just begreppet fundamen-
talanalys används inte men istället används ”Strategisk Analys” vilket kan anses som jäm-
förbart. I den Strategiska Analysen arbetas ett antal variabler genom som senare samman-
ställs. Exempel på dessa variabler är Strukturkapital, Lokaler och utrustning och Finansie-
ring. 

Företagskonsulten på ALMI valde att inte använda begreppet fundamental analys. Det kan 
hända att en liknande eller motsvarande analys sker men inte under så formella former. 
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Chefen över företagsmarknad på Handelsbanken menar att klassiska SWOT- analysen an-
vänds men även andra verktyg som gör framtidsprognoserna mer säkra. Företagschefen på 
Swedbank säger att de först kollar lokalt, sedan har de en kreditstab i Stockholm som gör 
analyser. De kan även be deras lokala kreditavdelning om hjälp. Branscher som inte är så 
vanliga och när det gäller större summor granskas extra noggrant. 

Företagsförvärvaren av NMW utförde en full riskanalys som sträckte sig 5 år framåt i tiden. 
Till stor del utförde han analysen själv, men valde att diskutera de ekonomiska delarna med 
sin revisor och de kvalitetsrelaterade bitarna med en kvalitetskonsult.  

Företagsförvärvaren av Ny Skylt gjorde en SWOT- analys samtidigt som han arbetade 
mycket med budgeten. Han understryker vikten av att skapa en bild över hur man ska få 
rätsida på de existerande problemen. 

I uppfattningen vilka värderingsmetoder som används skiljde sig åsikterna bland respon-
denterna. Arbetande styrelseordförande på Svensk Företagsförmedling säger att de använ-
der sig av många olika metoder men de vanligast förekommande är EVA-modellen, Kassa-
flödesanalys, Substansvärdering, P/E-talsmodellen och deras egenutvecklade Förvärvs-
kalkyl. För göra en så korrekt bedömning som möjligt av objektet är det är viktigt att an-
vända mer än en metod. 

Företagskonsulten på ALMI menar att deras uppgift inte är att göra värderingar i form av 
de klassiska modellerna. Istället granskas kassaflödet för att se om företaget genererar till-
räckligt med vinst. Det är viktigt att skilja på värde och pris, värdet kan man uppskatta från 
olika modeller men priset sätts av marknaden. Om fler intressenter finns stiger givetvis pri-
set. 

Chefen över företagsmarknad på Handelsbanken anser att man tar hänsyn till substansvär-
deringen men lägger vanligtvis större tyngd till avkastningsvärderingen och då kollar man 
cirka 5 år tillbaka i tiden hur det gått för företaget. Med hjälp av kassaflödesanalys progno-
stiseras cirka 5 år fram i tiden hur mycket företaget kommer att tjäna, med hjälp av att se till 
historiska siffror. 70 procent avkastningsvärdering och 30 procent substansvärdering är en 
metod som ibland används. 

Företagschefen på Swedbank svarade så här: 
”Substansvärdering och avkastningsvärde är de mest förekommande verktygen vi använder oss 
av”  
 

Företagsförvärvaren av NMW använde sig av en blandning mellan olika metoder. Många 
bolagssäljare tror att man öka värderingen tack vare 10 års slit, men så är inte fallet. I före-
tagsförvärvaren av NMWs fall värderades två olika scenarion, ett där bolaget finns kvar och 
ett där bolaget slaktas, det vill säga att man bara köper kunderna. De två olika värderings-
metoderna som användes var avkastningsvärdet och substansvärdet. Efter att ha vägt dessa 
metoder mot varandra gjordes en kontrollkalkyl där räntan på köpeskillingen analyserades 
och effekten på Goodwillavskrivningar vägdes in för att få en samlad kalkyl. 

Revisorn på Öhrlings svarade att de använder nästan uteslutande diskonterade framtida 
kassaflöden (DCF) som värderingsmetod. · 

Projektledaren på KPMG menar avkastningsvärdet är den allra viktigaste metoden. De an-
vänder även relativvärdering vilket betyder att man kollar på vad liknande objekt med lik-
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nande förutsättningar tidigare har kostat för att på så sätt få en bedömning av marknaden. 
Vid mindre företagsförvärv är substansvärdering även ett komplement. 

4.5 Due Diligence 

Vissa ansåg det viktigt att genomföra en Due Diligence innan förvärvet fullbordas och 
andra såg det mest som en checklista. Företagskonsulten på ALMI var en av dem som an-
såg Due Diligence är en form av checklista. Han förklarar vidare att det är viktigt med så 
mycket kunskap som möjligt om objektet, där kan Due Diligence hjälpa till. 

Arbetande styrelseordföranden på Svensk Företagsförmedling menar att de inte tillhanda-
håller Due Diligence analyser. Den tjänsten får man köpa in från en auktoriserad revisor 
där de tillsammans går genom bolagets räkenskaper, årsredovisningar och kontrakt med 
mera. Det är dock otroligt viktigt att göra en Due Diligence och därför råder han samtliga 
klienter att göra en. Han förklarar vidare att det skiljer kraftigt på vilken nivå en Due Dili-
gence utförs på, där mindre bolag kan köpa tjänsten för under 10 000 kronor och större 
bolag kan behöva betala uppemot 500 000 kronor. Dessa pengar anser han dock som väl-
investerade. En Due Diligence bör göras i slutet av förvärvsprocessen och man ska i prin-
cip redan ha skrivit ett preliminäravtal. 

Chefen över företagsmarknad på Handelsbanken menade att det är viktigt att få gå in bak-
om och analysera bolaget. Ju större bolag det handlar om desto större arbete blir det. Vid 
mindre bolagsaffärer brukar det inte handla om någon större Due Diligence utan mer att 
man arbetar genom bolagets struktur. 

Företagschefen på Swedbank förklarade att det är väldigt viktigt att ta hjälp av externa kon-
sulter för att till exempel granska avtal. Exempel på användbara externa konsulter kan vara 
revisorer eller i vissa fall jurister. Hon påpekar att lagret är en av de svåraste delarna att vär-
dera.  

Företagsförvärvaren av NMW förklarar att det inte går att genomföra ett företagsförvärv 
utan någon form av Due Diligence, frågan är i vilken omfattning den måste utföras. Man 
måste komma ihåg att säljarens intresse bara är att sälja. Om han skulle göra ytterligare ett 
förvärv kommer han att vara betydligt noggrannare vi utförandet av Due Diligence, detta 
för att slippa eventuell ”näsbränna”. 

Revisorn på Öhrlings PWC ansåg att det bör vara obligatoriskt med en Due Diligence. Det 
minskar risker och är ett bra avstamp för en snabb integration. 

Projektledaren på KPMG påpekar att det är otroligt viktigt att genomföra någon form av 
kritisk analys av bolaget. För honom är en Due Diligence ett begrepp som innefattar en 
ganska omfattande process, vilket således bli lite dyrare varför det oftast är större bolag 
som gör den. Det är viktigt att förstå att i större bolag är inte bolagsvärdering ett inslag i 
Due Diligencen, de är två skilda delar. I mindre bolag är det snarare en finansiell analys 
som bör göras, även denna är förstås viktig.  

4.6 Bud och förhandling 

Det kom upp många olika råd gällande Bud och förhandlingsdelen från respondenterna. 
Företagsförvärvaren av NMW ansåg det viktigt att dels ha en bra affärsplan och genomar-
betade presentationer för banker och finansiärer. Företagsförvärvaren tyckte också att man 
skulle arbeta genom ekonomin och vara noga med att belysa för finansiärerna att de egna 
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kalkylerna endast är gissningar då framtiden är svår att förutsäga. Att ha en bra plan på hur 
företaget ska se ut efter övertagandet är viktigt och man bör också vara medveten om vilka 
förändringar man vill göra till exempel strukturella förändringar, när och hur man meddelar 
kunder och om säljaren ska finnas kvar efter köpet etcetera. Vidare förklarar företagsför-
värvaren att bankerna är där för att tjäna pengar och man bör pressa dem för att få ned pri-
set på räntan. Hos NMW står räntekostnaden för en stor del av utgifterna idag varför för-
värvaren är glad att han lyckades få ned räntan så pass mycket som han fick. Det kan i vissa 
fall vara bra att kontakta flera banker för att jämföra räntan. 

Chefen över företagsmarknad på Handelsbanken ansåg att det inte finns någon grafisk mo-
dell för hur ett upplägg ser ut, det är sällan man hamnar i en ren budgivning. Chefen över 
företagsmarknad menar att de tidigt vet vad köpeskillingen brukar hamna på och tycker att 
tilläggsköpeskilling är bra. Om det utvecklas bättre än väntat under en period på tre till fem 
år vinner alla parter på upplägget, banken genom mindre risk, köparen genom positivt re-
sultat och säljaren genom att han kan begära lite mer vid denna typ av upplägg. 

 
Företagschefen på Swedbank förklarade att man bör ta sig tid, överlåtelser forceras nästan 
alltid fram vilket är synd då det inte finns tid för att göra ändringar som skulle kunna gynna 
både köpare och säljare. 
 
Företagskonsulten på ALMI ansåg att den största vikten ligger på att skapa en dialog mel-
lan parterna, att man kommer fram till om det är rätt köpare till objektet. Genom att föra 
en bra dialog märker man om köparen har rätt kompetens för att kunna driva bolaget 
framåt och om han inte har det avbryta köpet. Givetvis måste även finansieringen diskute-
ras genom noggrant för att ta reda på om köparen har det nödvändiga kapitalet. 
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5 Analys 

I kapitlet sätts den teoretiska bakgrunden i relation till den insamlade empirin. Vi har valt 
att strukturera analysen i likhet med teori och empiriavsnitten det vill säga enligt Figur 2-2. 
Figuren beskriver fem olika grundpelare som ingår i ett företagsförvärv där varje pelare ut-
gör en del av analysen. Innan grundpelarna analyseras kommer en övergripande bild av fö-
retagsförvärvet att analyseras. Meningen med strukturen är att skapa en överskådlighet för 
läsaren som gör det lättare att följa analysen av respektive grundpelare.   

5.1 Analys av Företagsförvärv 

Enligt Figur 2-2 som är utformad med inspiration av Nilsson et al. (2002) kan ett företags-
förvärv ske utifrån fem olika steg, stegen är: 

• Söka och välja objekt 

• Finansiering 

• Fundamental analys och värdering 

• Due Diligence 

• Bud och förhandling 

Beroende på var i företagsförvärvet de olika respondenterna befinner sig har de olika upp-
fattningar om förvärvet som helhet. Företagschefen på Swedbank, chef företagsmarknad på 
Handelsbanken och projektledaren på KPMG menar att alla företagsförvärv ser olika ut 
och att det inte finns någon direkt modell att arbeta efter, vilket skiljer sig från de övriga re-
spondenterna. Företagsförvärvarna av NMW och Ny Skylt, revisorn på Öhrlings PWC och 
arbetande styrelseordföranden på Svensk Företagsförmedling använder sig alla av någon 
form av modell som är uppbyggd av ett flertal steg vilka beskriver företagsförvärvet. Att 
åsikterna skiljer sig kan bero på att bankerna får uppleva många olika situationer där det 
ibland krävs speciallösningar, de kan även vara så att de måste visa upp en neutral sida utåt 
då deras kunder inte ska börja spekulera i om vissa mönster existerar för att kunna få en 
gynnsam finansiering. Att Svensk Företagsförmedling och Öhrlings PWC använder sig av 
modeller kan bero på att de måste ha ett överskådligt underlag att presentera för sina kun-
der. Underlagen påminner om vad Figur 2-2 beskriver som ett företagsförvärv. Hur stegen 
är utformade, hur detaljrika de är och i vilken ordning de kommer varierar. Anledningen till 
att företagsförvärvarna använder sig av utav modeller kan bero på att de delvis varit i kon-
takt med företagsmäklare och revisorer och delvis för att de själva genom erfarenhet skapat 
sig en uppfattning av hur ett företagsförvärv går till. 

En intressant aspekt är hur lång tid ett företagsförvärv tar enligt respondenterna. Det ver-
kar generellt vara svårt att finna fakta om tidsaspekten gällande företagsförvärv i teorin. 
Detta kan ha sin grund i att företagsförvärven skiljer sig åt, vilket även den insamlade empi-
rin visar och det kan därför vara svårt att uttala sig om en bestämd tid. Arbetande Styrelse-
ordförande vid Svensk Företagsförmedling menade att det generellt tar upp till nio måna-
der att fullfölja ett köp, något som styrks av företagsförvärvaren av NMW som genomför-
de sitt köp på denna tid. Revisorn på Öhrlings PWC menade att det tar mellan tre till sex 
månader vilket styrks av företagsförvärvaren av Ny Skylt som tidigare förvärvat bolag på 
samma tid. Här går alltså åsikterna isär vilket kan bero på dels när i företagsförvärvet re-
spondenten blir aktiv dels på vilken erfarenhet förvärvaren besitter. Revisorn på Öhrlings 
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PWC är till exempel inte med under den initiala tiden när förvärvaren söker efter lämpliga 
objekt med hjälp av till exempel företagsförmedlingar. Detta kan förklara den kortare tids-
aspekten. Företagsförvärvaren av Ny Skylt hade tidigare erfarenheter av företagsförvärv 
vilket kan bero på att hans händelseförlopp var kortare än för företagsförvärvaren av 
NMW som förvärvade företag för första gången. Analysen styrks av empirin från företags-
förvärvaren av NMW där han påpekar att han med hjälp av sina nuvarande erfarenheter 
skulle kunna korta ned tiden för företagsförvärvet till sex månader. 

5.2 Analys av söka och välja objekt 

Sevenius (2003) menar att sökandet efter ett lämpligt förvärvsobjekt ofta sker genom ex-
terna informationskällor. När den information som kom fram genom sökningen är sam-
manställd, är nästa steg att hitta ett matchande företag vilket i sin tur leder till frågan vilken 
av förvärvsaktörerna (dvs. respondenterna) som skall kontaktas först. Enligt företagskon-
sulten på ALMI kan en köpare komma till dem för att få tips och råd inför en eventuell fi-
nansiering av ett förvärv även om ALMI föredrar en kontakt med banken först. Företags-
chefen på Swedbank och chef företagsmarknad på Handelsbanken hävdar i likhet med 
ALMI att köparen bör ta den initiala kontakten med dem, för att senare kontakta ALMI. 
Att banken och ALMI har ett nära samarbete är från bankens sida naturligt då en medfi-
nansiär kan möjliggöra en affärsuppgörelse, vilket i sin tur genererar vinst för banken. Ar-
betande Styrelseordförande på Svensk Företagsförmedling menar att den första kontakten 
bör vara med dem, detta för att lägga upp en plan på hur köparen ska förfara och granska 
om köpet är ekonomiskt genomförbart. Efter utförda interjuver ser vi hur subjektiviteten 
inom vissa områden betonas. Med detta menas att beroende på vilken röst respondenterna 
representerar i företagsförvärvet har de ett egenintresse i att till exempel få första kontakten 
med kunden det vill säga företagsförvärvaren. Bankerna, revisorerna och företagsförmedla-
ren har ett klart vinstintresse i att tidigt skapa en kontakt jämfört med ALMI vars uppgift är 
att främja svenskt företagande på ett statligt initiativ.  

Enligt Fälldin (2007) är Svensk Företagsförmedling Sveriges största företagsmäklare. Empi-
rin indikerar på att det finns alternativ till företagsförmedlingar då revisorn på Öhrlings 
PWC beskriver att de har nätverk med listor över personer som önskar att köpa och sälja 
företag som de matchar efter respektive kriterier. Tjänsten som erbjuds av Öhrlings PWC 
kan ses som en företagsmäklartjänst då de åtar sig att söka upp objekt till spekulanter. På 
företagsmarknaden verkar det i princip endast finns två alternativ att söka bolag på. Det 
första alternativet är att köparen själv hittar ett passande objekt för att sedan konsultera en 
företagsmäklare och generellt borde detta leda till ett högre pris då säljaren inte har valt att 
lägga ut objektet hos en mäklare. Det andra alternativet är att vända sig till en företagsmäk-
lare direkt för att där leta efter ett lämpligt utsatt objekt eller få hjälp av denne att hitta 
lämpliga bolag vilket bekräftas av Svensk Företagsförmedling (2007) som förklarar att ge-
nerellt bör köparen räkna med ett högre pris om han väljer att leta efter bolag som inte är 
utannonserade. 

När man som förvärvare hittat ett bolag som matchar kriterierna menar företagsförvärva-
ren av NMW att man bör hårdgranska kvalitetsproblem eftersom dessa är svåra att åtgärda 
utan att till exempel byta ut personal eller maskiner. Detta bekräftas i teorin då Sevenius 
(2003) som anser att man bör göra en affärsstrategisk analys som kan leda fram till nöd-
vändiga åtgärder för att nå målet. Målet hos företagsförvärvarna får antas vara att skapa en 
fungerande verksamhet. Även företagsförvärvaren av Ny Skylt anser att man bör granska 
objektet noggrant, enligt honom kan det ske genom att kontakta leverantörer, kunder, per-
sonal och revisor. Sevenius (2003) förklarar att det kan finnas riskfaktorer i det tänkta ob-
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jektet som kan behöva åtgärdas. I företagsförvärvaren av Ny Skylts fall blev riskfaktorerna 
extra viktiga eftersom han förvärvade ett konkursbo. Troligen är leverantörerna och kun-
derna de viktigaste aktörerna som bör kontaktas då de är avgörande för företagets framtid 
eftersom de påverkar företagets omsättning och kostnader. 

5.3 Analys av finansiering 

Empirin indikerar att det överlag existerar skilda meningar om hur ett förvärvsobjekt ska 
och kan finansieras. Enligt Hult (1993) så ligger ofta finansiering tillgrund för det största 
problemet vid ett kommande företagsförvärv, varför köparen bör ägna mycket tid till att 
förstå de fundamentala sambanden mellan de olika finansieringsalternativen. Nielsen et al. 
(1993) menar att den marknad som finns för dem som vill låna och låna ut kapital kallas 
kreditmarknaden. För att bankerna ska låna ut kapital till företagsförvärv och andra lån 
verkar de vilja ta en så liten risk som möjligt vilken de sänker genom att samarbeta med 
medfinansiärer som ALMI. 

5.3.1 Fördelningssätt mellan finansiärer 

Enligt Nielsen et al. (1993) kan bankerna låna in finansiella medel förmånligt från Riksban-
ken, företag och privatpersoner samtidigt som de tar en låg risk. Faktumet att bankerna kan 
låna ut kapital förmånligt blev också bekräftat i intervjuerna, men generellt hävdade finasiä-
rena att banken kräver en större andel eget kapital än vad företagsförvärvaren i slutändan 
behövde ge. Företagschefen på Swedbank och chef företagsmarknad på Handelsbanken 
anser generellt att 50 procent av kapitalet ska vara finansierat av banken och 50 procent fi-
nansierat privat. Företagsfövärvaren av NMW och Ny Skylt hade en annan uppfattning gäl-
lande upplägget av finansieringen. Företagsförvärvaren av NMW förvärvade sitt företag 
med en bankinsats på 75 procent av köpeskillingen, där han hade en egen insats på 10 pro-
cent och 15 procent av ALMI. Företagsförvärvaren av Ny Skylt och hans kompanjoner fi-
nansierade 20 procent själva, banken 40 procent och ALMI 40 procent. Företagskonsulten 
på ALMI menar att den egna insatsen är runt 20 procent och enligt arbetande styrelsordfö-
rande på Svensk Företagsförmedling bör den privata inastasen vara cirka en tredjedel av 
köpeskillingen. Nyman (2002) hävdar att det alltid finns en gemensam finansiär gällande 
alla företagsförvärv det vill säga den privata. Hult (1993) menar att bankerna i början på 
1990- talet krävde 30- 40 procent i egen insats. Att bankerna i vår empiristudie visar på en 
högre egen insats än vad både teori och företagsförvärvarna i empirin påvisar kan tyda på 
att bankerna dels vill ha en viss förhandlingsmån och dels vill markera att det krävs eget 
kapital för att förvärva ett bolag samt rådande konjunkturläge. Därför borde det anses vara 
viktigt för köparen att både förhandla med bankerna angående räntan, storleken och upp-
lägget av finansieringen. Företagsförvärvaren på Ny Skylt menar att det är bättre att få ett 
större lån med lite högre ränta än ett mindre lån med lägre ränta. Vidare förklarar företags-
förvärvaren att det i dagsläget är en låg räntenivå vilket bidrar till att någon tiondels pro-
centenhet inte spelar någon roll. Detta kan bero på att likviditeten är avgörande vid många 
företagsförvärv och det kan antas vara en tuff ekonomisk utmaning under de första åren 
som nybliven företagsägare. Som tidigare beskrivits i texten menar Nyman (2002) att det 
alltid finns en gemensam finansiär vid företagsförvärv. Empirin indikerar dock att det exi-
sterar extremfall. Arbetande Styrelseordförande vid Svensk Företagsförmedling berättade 
om ett extremfall där köpeskillingen var på 80 miljoner kronor och köparen endast betalade 
en miljon i egen insats, ett annat exempel var ett företagsförvärv med en köpeskilling på 10 
miljoner där köparen enbart behövde ställa upp som borgenär. Vidare förklarar arbetande 
styrelseordförande på Svensk Företagsförmedling att dessa fall kan ses som extrema och 
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långt från det brukliga men de visar att det är möjligt att genomföra förvärv utan att satsa 
enorma andelar privat eget kapital om man är lämpad för att driva bolag och har en stark 
drift. En anledning till att de föregående extremfallen förekommer kan vara att köparna av 
dessa bolag möjligen hade ett stort eget kapital som de inte satsade i bolaget. Detta skulle 
givetvis minska bankens risktagande eftersom köparen med största sannolikhet var borge-
när till en delsumma av köpeskillingen. 

Genom att presentera en välplanerad strategi över hur verksamheten ska fortlöpa och ut-
vecklas, samt inge ett förtroende gällande branschen, tycks det vara möjligt att påverka det 
finansiella upplägget med banken. En viktig del i att inge förtroende var enligt företagsför-
medlaren av NMW en bra presentation av affärsplanen, det finansiella upplägget och fram-
tidsutsikterna. Presentationen för finansiärer är något som inte har behandlats i teorin men 
bör inte underskattas. Köparen bör därför lägga stor kraft på en bra affärsplan med väl-
genomgången fakta som sedan presenteras professionellt för finansiärerna. 

Något som tas upp i teorin men inte nämns i empirin är användandet av riskkapital. Enligt 
Nyman (2002) och Nielsen et al. (1993) menar att riskkapitalisterna tar en större risk jäm-
fört med finansiärer som till exempel banken eller ALMI. Vidare beskriver Nyman (2002) 
att riskkapitalisterna kräver ägarandelar istället för ränta vilket blir dyrare för företagsför-
värvaren. Ett annat sätt att anskaffa kapial är att anlita en så kallad affärsängel vilka agerar 
som riskkapitalister men som dessutom satsar kunskap och operativt engagemang. Enligt 
Nutek (2007b) är följande en definition på en affärsängel: 

”Affärsänglar är privatpersoner som satsar kapital och kunskap i tidiga skeden i nystartade, växande fö-
retag. Företagaren får via affärsängeln tillgång till kapital, kompetens och kontakter via affärsängelns eget 
nätverk. En affärsängel har ofta själv erfarenhet av att vara företagsledare, och har tid, engagemang och 
kapital att satsa i nya, lovande affärsidéer.” (Nutek, 2007b, s. 17). 

Anledningen till att de två företagsförvärvarna i empirin inte har valt att använda sig av 
riskkapital eller affärsänglar kan bero på att de inte vill släppa ägarandelar vilket skulle inne-
bära ett minskat inflytande över det förvärvade företaget. Att använda sig av en affärsängel 
skulle kunna vara en fördel om förvärvaren vill erhålla en viss branschkunskap, å andra si-
dan kan förvärvaren känna sig åsidosatt och få en känsla av maktlöshet då dennes bolag till 
stor del kan styras av någon annan.  

5.3.2 Branscher 

Arbetande styrelseordförande på Svensk Företagsförmedling förklarar att de i princip för-
medlar bolag i alla branscher men att de inte brukar förmedla kontantbolag. Chef före-
tagsmarknad på Handelsbanken förklarar att det finns vissa branscher som klassas som 
svårbedömda till exempel kontantbranschen och i allmänhet är det lättare att få lån inom 
till exempel tillverkning och fastighetsbranschen. Företagschefen på Swedbank menar dock 
att kontantbranschen inte är något problem då det är siffrorna från verksamheten som är 
det viktiga. Företagschefen förklarar vidare att till exempel pizzerior inte har några problem 
att få lån då de sällan missköter sig. Företagskonsulten på ALMI menar att de lånar ut till 
kontantbranschen även om det är ovanligt. Empirin indikerar att vissa branscher tycks ha 
svårare att anskaffa kapital jämfört med andra branscher. Överlag tycks det existera en viss 
skepsis mot kontantbranschen vilket kan leda till att de har svårt att finna finansiärer. An-
ledningen till att det finns en skeptisk inställning mot kontantbranschen kan antas bero på 
svårigheter med redovisningen vilket kan göra bolagen svårbedömda.    
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5.3.3 Inkråmsaffär eller aktieöverlåtelse 

Ett av de vanligaste företagsförvärven är att endast köpa verksamheten, det vill säga inkrå-
met av ett företag (Hult, 1993). Till skillnad från Hult (1993) menar Sevenius (2003) att den 
vanligaste typen av företagsförvärv är aktieöverlåtelse. Enligt företagskonsulten på ALMI är 
uppdelningen lika mellan förvärvstyperna medan arbetande styrelseordförande på Svensk 
Företagsförmedling gör gällande att aktieöverlåtelse är den vanligaste formen av företags-
förvärv och täcker cirka 2/3 av köpen. Enligt företagschefen på Swedbank är 20 procent av 
alla företagsförvärv är inkråmsaffärer och 80 procent aktieöverlåtelser. Att det existerar oli-
ka syn på vad vilken förvärvsmetod som är vanligast härstammar troligen från att parterna 
har olika klienter. ALMI vänder sig främst till företag där omsättningen ligger mellan 0 och 
20 miljoner kronor och Svensk Företagsförmedling konsulterar generellt större bolag än 
ALMI. Intressant är också skillnaden i litteraturen, där en möjlighet till avvikelsen kan vara 
att böckerna är publicerade med 10 års mellanrum. Avvikelsen kan tyda på att det före-
kommer variationer över tiden i vilken typ av företagsförvärv som används. Orrbeck (2006) 
förklarar att säljaren tjänar skatteekonomiskt på att sälja aktierna vilket förklarar den 80 
procentiga andelen av aktieöverlåtelser som presenterades av företagschefen på Swedbank.  

Hult (1993) förklarar att fördelen för köparen med aktieöverlåtelse är att denne får kontroll 
över alla tillgångar och skulder, nackdelen är att köparen blir ansvarig för till exempel ga-
rantier, reklamationer och miljöutsläpp vilket kan bli kostsamt. Enligt arbetande styrelse-
ordförande på Svensk Företagsförmedling är en aktieöverlåtelse betydligt enklare att 
genomföra jämfört med en inkråmsaffär. Orrbeck (2006) menar att företagsförvärvaren 
slipper problem skapade i regi av den tidigare ägaren vid en inkråmsaffär och att köpeskil-
lingen blir lägre. Företagschefen på Swedbank menar att en inkråmsaffär är att föredra som 
köpare, vilket också styrks av chefen över företagsmarknad på Handelsbanken som förkla-
rar att man slipper få med sig tidigare problem vid en inkråmsöverlåtelse. Chefen över före-
tagsmarknad förklarar vidare att en inkråmsaffär är att föredra ur bankens perspektiv då 
tillgångarna fungerar som en säkerhet för lånet. Företagsförvärvaren av NMW beskriver i 
empirin att han hade föredragit en inkråmsaffär men att den förre ägaren inte var villig att 
gå med på detta vilket kan ha sitt ursprung i säljarens skattemässiga fördel. Den största för-
delen för en företagsköpare kan med en inkråmsaffär således ses som en total nystart där 
den förra ägaren står ensam ansvarig för komplikationer som uppstått bakåt i tiden. En yt-
terliggare fördel med en inkråmsaffär kan sett från köparen perspektiv vara att tillgångarna i 
företaget kan sättas som säkerhet och därför bidra till en ökad chans att få finansiering. 
Fördelarna med en inkråmsaffär kan förklara varför företagsförvärvaren av NMW ville 
göra en inkråmsaffär istället för aktieöverlåtelse.  

Företagsförvärvaren av Ny Skylt köpte företaget av en konkursförvaltare vilket innebar att 
endast inkråmet förvärvades. Anledningen till att förvärva ett konkursbo kan vara den för-
månliga köpeskillingen vilken kan antas bero på att företaget tidigare haft ekonomiska svå-
righeter.  

5.4 Analys av fundamental analys och värderingsmetoder 

Enligt Nilsson et al. (2002) skall den fundamentala analysen förbereda inför den komman-
de värderingen, i analysen ingår strategisk analys, redovisningsanalys och en finansiell ana-
lys. Att göra en fundamental analys eller motsvarande av företaget och dess omgivning kan 
vara en betydande del i företagsförvärvet vilket också avspeglar sig i empirin. Arbetande 
styrelseordförande på Svensk Företagsförmedling förklarar att deras strategiska analys är 
likvärdig med en fundamental analys där man går genom ett antal variabler som till exempel 
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strukturkapital, lokaler, utrustning och finansiering. Företagskonsulten på ALMI valde inte 
heller att använda sig av begreppet fundamental analys, däremot sker en liknande analys 
dock inte under så formella former. Företagsförvärvaren av NMW utförde en full riskana-
lys 5 år framåt i tiden, där han även anlitade externa konsulter för att analysera de ekono-
miska och kvalitetsrelaterade delarna. För köparen bör det vara viktigt att få en så djup bild 
av det tänkte objektet som möjligt varför analysdelen av företagsförvärvet är betydelsefull. 
Då förvärvaren är den som investerar eget kapital med till exempel sin fastighet som säker-
het bör det också vara av stor vikt för denne att utföra en omfattande analys av företaget. 
Banken tar också en stor risk varför analysen även här är viktig, dock är skillnaden på privat 
satsat kapital från en privatperson och kapital från en bank stor då banken är ett bolag med 
större resurser. Här skiljer sig det procentuella risktagandet vilket innebär att banken insats 
endast är en liten del av tillgångarna i jämförelse med förvärvaren där insatsen generellt 
motsvarar en stor del av tillgångarna. 

Enligt Sevenius (2003) riktar sig den strategiska analysen till att identifiera och analysera 
omständigheter som påverkar företagets vinst. Enligt Nilsson et al. (2002) ingår det att ana-
lysera branschen i den strategiska analysen. Sevenius (2003) menar att Porters fem konkur-
rensdrivkrafter och SWOT- analysen är två av de vanligaste verktygen för att utföra en stra-
tegisk analys. Företagsförvärvare av Ny Skylt och chefen över företagsmarknad på Han-
delsbanken använder sig båda av SWOT-analyser för att skapa framtidsprognoser. Enligt 
Nilsson et al. (2002) innehåller SWOT- analysen svagheter exempel är att den lätt blir sub-
jektiv och att det inte direkt framgår vilka delar som är viktigast. Nilsson et al. (2002) för-
klarar vidare att man därför bör analysera sannolikheten och effekten av faktorerna. Nack-
delarna med SWOT- analysen kan vara anledningen till att alla respondenter inte använder 
sig utav analysverktyget. För att skapa en objektiv SWOT- analys kan det ses som lämpligt 
att anlita en extern konsult för att kringgå problematiken med subjektivitet. Nilsson et al. 
(2002) menar att PEST- analysen används för att bryta ned företagets makronivå till fyra 
grupper: Politiska, Ekonomiska, Sociokulturella och Teknologiska. I empirin nämns inte 
PEST- analysen vilket kan ha sin förklaring i att makromiljön i Sverige kan anses som sta-
bil, dock kan de externa delarna ha betydelse vid en analys av företaget. Till exempel bör en 
politisk förändring kunna ändra förutsättningarna i en viss bransch eller en finanskris kun-
na ändra förutsättningarna i en annan bransch. Den externa analysen av bolaget bör ses 
som viktig eftersom den kan visa köparen hur marknaden ser ut och vilka hot och möjlig-
heter som existerar.  

Nilsson et al. (2002) menar att redovisningsanalysen påvisar hur väl redovisningen stämmer 
överens med verksamheten, där årsredovisningen är den viktigaste handlingen. Nilsson et 
al. (2002) förklarar vidare att den finansiella analysen till exempel avspeglar företagets till-
växt och lönsamhet. Företagsförvärvaren av Ny Skylt understryker att han arbetade mycket 
med budgeten för att skapa en plan över hur han skulle få rätsida på de befintliga proble-
men. I företagsförvärvaren av Ny Skylts fall var antagligen redovisningsanalysen och den 
finansiella analysen extra viktiga, då han förvärvade ett företag i konkurs som tidigare haft 
ekonomiska svårigheter. Antagligen utför de flesta köpare någon form av redovisningsana-
lys och finansiell analys för att granska hur väl företaget är skött. Det kan antas att när sälja-
ren planerar en avyttring av sin verksamhet gör denne med största säkerhet också en del 
strategiska val för att göra bolaget mer attraktivt och värdefullt för köparen. Exempel på 
detta skulle kunna vara minskad uttagen lön eller minskade inköp av maskiner för att på så 
sätt öka den årliga avkastningen. Att dessa preparationer är gjorda bör köparen också anta 
och därför bör företagsförvärvaren analysera bolaget noggrant. 
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5.4.1 Värdering 

Enligt Hult (1993) värderas företag vanligtvis utifrån flera modeller för att få ett så rättvist 
resultat som möjligt, vilket även bekräftas av empirin. Chefen över företagsmarknad på 
Handelsbanken hävdar att de två vanligaste metoderna är substansvärdering och avkast-
ningsvärdering med lite mer tyngd på den senare. Resonemanget med substansvärdering 
och avkastningsvärdering stöds även av företagsförvärvaren av NMW, Företagschefen på 
Swedbank och chefen över företagsmarknad på Handelsbanken. Enligt Hult (1993) är av-
kastningsvärdering den värderingsmetod där man beräknar företagets värde genom att be-
räkna nuvärdet av de framtida medlen. Revisorn på Öhrlings PWC menar att de nästan ute-
slutande använder sig av diskonterade framtida kassaflöden (DCF) som värderingsmetod 
vilken är en av avkastningsvärdering. Utifrån empirin uppfattas avkastningsvärdering vara 
den vanligaste metoden att använda sig utav eftersom det är den framtida avkastningen 
som ska betala köpeskillingen vilket även företagskonsulten på ALMI bekräftar. Projektle-
daren på KPMG hävdade att förutom avkastningsvärdering var även relativvärdering en 
viktig metod då den ger en bedömning av marknaden. Anledningen till att relativvärde-
ringsmetoden inte är allmänt vedertagen kan ha sitt ursprung i svårigheten att finna fakta 
från tidigare företagsförvärv då priser och avtal inte är offentliga handlingar. Enligt Johans-
son (1992) innebär P/E-talsmodellen att man jämför olika objekt för att se om de är över 
eller undervärderade. Arbetande styrelseordförande på Svensk Företagsförmedling beskri-
ver att ett flertal värderingsmetoder används där P/E-talsmodellen är en av dem. Använ-
dandet av P/E-tals modell är enligt Johansson (2002) ett anspråkslöst sätt att jämföra olika 
objekt. Eftersom P/E-tals modellen är ett enkelt sätt att bedöma företag utifrån kan det an-
ses egendomligt att inte empirin visar på ett större användande.  

Arbetande styrelseordförande på Svensk Företagsförmedling beskriver att även en egenut-
vecklad förvärvskalkyl används. Även Företagsförvärvaren av NMW gör en egen modell 
där han väger samman avkastningsvärdering och substansvärdering. Att värderingsmetoder 
kombineras kan vara ett sätt att uppnå ett mer rättvisande resultat. Empirin och teorin visar 
på vikten av att använda sig utav mer än en värderingsmetod eftersom resultatet av den to-
tala granskningen då blir mer komplett.  

Anmärkningsvärt är att skilja på begreppen värde och pris. Värdet kan vara hur högt eller 
hur lågt som helst utan att det behöver spela någon roll eftersom det måste finnas en för-
värvare villig att betala. Priset blir således marknadsbaserat. Företagsförvärvaren av NMW 
förklarar att många säljare försöker få betalt för många år av tungt slit men att det inte fun-
gerar så i praktiken. Köparen bör inte vara villig att betala för annat än företaget avkastning 
eller substans då dessa två faktorer av empirin framhålls som särskilt viktiga.   

Ernst & Young (2006) menar att immateriella tillgångar som till exempel företagets varu-
märke inte får tas upp i företagets balansräkning. Goodwill är en immateriell tillgång som 
till exempel kan uppstå genom ett inarbetat varumärke. Anledningen till att empirin inte 
närmare behandlar Goodwill kan bero på avsaknaden av denna typ av tillgångar. Företags-
förvärvaren av Ny Skylt beskriver att företaget köptes av en konkursförvaltare. Det kan ha 
resulterat i avsaknaden av goodwill då förvärvaren endast betalar för de materiella tillgång-
arna vid förvärv av ett konkursbo.    

5.5 Analys av Due Diligence 

Enligt Nilsson et al. (2002) är Due Diligence en betydelsefull och vanligt förekommande 
aktivitet vid företagsförvärv. Att utförandet av en Due Diligence är viktig vid företagsför-
värv framgår i det teorin då samtliga författare är överens om dess vikt. Hult (1993) argu-
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menterar för att resultat framkomna under en Due Diligence i slutändan kan ha påverkan 
på köpeskillingen och vara avgörande huruvida det blir ett förvärv överhuvudtaget. Enligt 
företagskonsulten på ALMI genomförs Due Diligence som en checklista inför en eventuell 
affärsuppgörelse då köparen får så mycket kunskap om objektet som möjligt. Enligt arbe-
tande styrelseordförande Svensk Företagsförmedling är Due Diligence en tjänst som de rå-
der alla klienter att utföra. Företagsförvärvaren av NMW anser att det inte går att genomfö-
ra ett företagsförvärv utan någon form av Due Diligence vilket också styrks av revisorn på 
Öhrlings PWC som även menar att Due Diligence ger ett bra avstamp för en snabb integ-
ration. En Due Diligence bör kunna underlätta företagsförvärvet då köparen antagligen 
känner sig tryggare om säljaren valt att frivilligt presentera allt material. I grunden handlar 
en Due Diligence om att ta reda på så mycket som möjligt om företaget och det borde ligga 
i köparens intresse. Gorton (2002) anser en Due Diligence vara närmast jämförbar med 
köplagens undersökningsplikt.  

Företagschefen på Swedbank menar att det är viktigt att ta hjälp av externa konsulter som 
revisor och i vissa fall även juridisk kompetens. Detta styrks i teorin av Gorton (2002) som 
menar att då Due Diligence är så pass uttömmande på information bör externa experter 
som revisorer, advokater och jurister konsulteras. När externa konsulter ska hyras in kan 
priset bli högt vilket kan leda till att företagsförvärvare tvekar på om det är värt den eko-
nomiska uppoffringen. En Due Diligence bör vara värd den ekonomiska uppoffringen då 
man får en möjlighet att upptäcka avvikelser som annars inte vore kända. Företagsförvärva-
re gör antagligen ofta någon form av Due Diligence, mer eller mindre omfattande.  

Arbetande styrelseordförande på Svensk Företagsförmedling beskriver att beroende på fö-
retagsstorlek varierar omfattningen av själva Due Diligencen. Här instämmer även chef 
över företagsmarknad på Handelsbanken och utvecklar att vid mindre bolag handlar det 
mer om att man analyserar bolagets struktur. Projektledare på KPMG förklarar att det är 
otroligt viktigt att utföra någon form av kritisk analys av bolaget och fortsätter att förklara 
begreppet Due Diligence som en omfattande process som är både tid- och resurskrävande 
varför det i mindre bolag ofta handlar om en finansiell analys eftersom en komplett Due 
Diligence blir för dyr. Enligt Nilsson et al. (2002) kan undersökningens omfattning variera 
beroende på vilken typ av företag som ska analyseras. En mindre finansiell analys bör även 
den mycket väl kunna kallas Due Diligence om den görs med avsikt att undersöka bolaget 
innan avslut. Det bör även ligga i säljarens intresse att genomföra en Due Diligence med 
avsikt att kunna presentera sitt företag för köparen på ett trovärdigt och professionellt vis. 
Säljaren initiativ att göra en Due Diligence bör underlätta företagsförvärvet ur köparens 
perspektiv eftersom information gällande företaget är sammanställd. 

5.6 Analys av Bud och Förhandling 

Enligt chefen över företagsmarknad på Handelsbanken finns det ingen grafisk modell för 
hur ett upplägg ser ut på en bud och förhandlingsprocess, då det sällan blir en ren budgiv-
ning. Företagschefen på Swedbank förklarar att förvärvaren bör ta sig tid till förvärvet och 
förklarar vidare att överlåtelser nästan alltid forceras fram, vilket är synd då det inte finns 
tid att göra ändringar som skulle kunna gynna både köpare och säljare. Enligt Sevenius 
(2003) är det svårt att veta när en förhandling inleds och Orrbeck (2006) menar att för-
handlingen först avslutats när ett slutligt köpeavtal undertecknats. Wallsten (1985) beskriver 
att den största delen i förhandlingsfasen utgörs av diskussioner rörande priset. Chefen över 
företagsmarknad på Handelsbanken menar att de tidigt vet ungefär vad köpeskillingen 
kommer att sluta på.  
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En av punkterna som företagsförvärvaren bör förhandla om innan köpeavtalet underteck-
nats är tilläggsköpeskillingen. Enligt Sevenius (2003) minskar en tilläggsköpeskilling den fi-
nansiella risken för företagsförvärvare och finansiär. Wallsten (1985) menar att avsikten 
med avtalet i första hand är att reducera köparens osäkerhet och att samtidigt ge säljaren 
incitament till hög prestation under avtalsperioden. Genom att köparen förhandlar fram en 
tilläggsköpeskilling borde han inte behöva betala extra för det säljaren prognostiserar för 
framtida resultat om detta inte blir verklighet. Enligt chefen över företagsmarknad på Han-
delsbanken vinner alla parter på upplägget, banken genom mindre risk, köparen genom po-
sitivt resultat och säljaren genom att han kan begära mer pengar. Företagsförvärvaren bör 
om möjligt försöka avtala fram någon form av tilläggsköpeskilling vilket kan ge denne eko-
nomisk säkerhet. Ett problem med tilläggsköpeskilling kan vara företagsledningen av det 
förvärvade företaget. Om säljaren riskerar att förlora kapital genom att den nya ledningen 
är mindre lämpad vill han givetvis stanna kvar i bolaget under avtalstiden till och med att 
tiden för tilläggsköpeskillingen upphör. Detta kan leda till att bolaget blir svårt att kontrol-
lera om viljorna går isär. För att lösa detta bör man även avtala om rollerna i företaget un-
der avtalsperioden. Projektledaren på KPMG menar att det är viktigt att ta med en juridisk 
expert under förhandlingarna eftersom de kan hjälpa till att formulera avtalen så att de gyn-
nar den egna sidan. Om säljaren stannar kvar i företaget kan bör han besitta viktig informa-
tion gällande företaget, därför bör det vara av intresse att behålla honom en begränsad tid. 
Detta förutsatt att han delar med sig av information och inte bli ”Fat and Happy” vilket be-
skrivs av företagsförvärvaren av Ny Skylt. För att minska risken för ”Fat and Happy” fe-
nomenet bör köparen även avtala om en tilläggsköpeskilling vilket motverkar detta feno-
men.  

Företagskonsulten på ALMI tycker den största vikten i bud och förhandling ligger på att 
skapa en dialog mellan parterna och att man kommer fram till om det är rätt köpare till ob-
jektet eller inte. Sevenius (2003) menar att alla människor inte har samma avsikter och att 
man inte kan utgå från en typisk köpare eller säljare. För ett lyckat företagsförvärv bör en-
ligt teorin och empirin bör köparen vara lämpad för det aktuella objektet vilket även är i fi-
nansiärernas intresse då de vill få tillbaka utlånat kapital. Företagsförvärvaren av NMW 
trycker på vikten av att ha en bra plan på hur företaget ska se efter övertagandet och förstå 
vilka förändringar som man vill göra. De initiala delarna av företagsförvärvet bör kräva en 
rejäl arbetsinsats och man bör inte nå till bud och förhandlingsfasen utan ett engagerat ar-
bete.  
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6 Slutsats 

Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen beträffande företagsförvärv gällande onoterade 
små och medelstora företag (SME). Kapitlet slutsats besvarar uppsatsens syfte och svarar 
på frågorna i problemdiskussionen. 

Slutsats av Företagsförvärv 

Vi anser att köparen bör tänka efter om denne är villig att göra de uppoffringar som krävs 
för att förvärva ett bolag. Om köparen är intresserad av att förvärva ett företag anser vi att 
till exempel en företagsförvärvarkurs är ett bra forum för att knyta kontakter och ställa frå-
gor till bland annat tidigare företagsförvärvare, revisorer och finansiärer. Vår studie visar att 
erfarenhet reducerar tiden för företagsförvärvet vilket medför att om köparen är oerfaren 
tar förvärvet längre tid. Vi menar dock att det är viktigt för förvärvaren att ta god tid på sig 
eftersom det både gynnar chanserna att finansieringen blir lyckad och analysen av företaget 
blir grundlig.  

Slutsats av Söka & Välja objekt 

Köparen bör ha i åtanke att flera intressenter i företagsförvärvet har ett egenintresse efter-
som de förmedlar tjänster där de har ett vinstintresse. Exempelvis tjänar banken pengar på 
att låna ut kapital och företagsförmedlarna på att agera mäklare. Då det finns många aktörer 
av varje intressent anser vi det viktigt för förvärvaren att jämföra de olika alternativen för 
att på så sätt finna det mest gynnsamma upplägget gällande företagsförvärvet. Vi anser att 
det som förstagångsförvärvare är en god idé att i första hand vända sig till en företagsmäk-
lare för konsultation. Eftersom företagsmäklaren har ett intresse i att förmedla bolag är 
denne troligen instruktiv och beskrivande gällande frågor som rör företagsförvärv i allmän-
het och i synnerhet gällande utannonserade objekt. Vidare menar vi att den rutinerade före-
tagsförvärvaren själv kan söka objekt för att sedan konsultera en företagsmäklare för att e-
tablera en kontakt med säljaren. Den rutinerade företagsförvärvaren har troligen bankkon-
takter sedan tidigare vilket kan underlätta företagsförvärvet.  

Slutsats av Finansiering 

Företagsförvärvaren bör utgå ifrån att finansiären kräver en egen insats av förvärvaren i 
form av kapital. Den egna insatsen varierar från fall till fall och empirin av de tillfrågade fö-
retagsförvärvarna visar att den egna insatsen generellt ligger på en lägre nivå än vad teorin 
och bankerna hävdar. Empirin visar att det existerar extremfall där den egna insatsen varit 
låg i förhållande till köpeskillingen. Att extremfallen förekommer beror säkerligen på en 
mängd olika anledningar där vi förmodar att bankens risktagande är avgörande där en för-
mögen person verkar ha lättare att få förmånliga lån. Vi anser att förvärvaren bör förhandla 
med olika banker för att på så sätt få bättre villkor och samtidigt lägga stor kraft på att pre-
sentera en bra affärsplan för finansiärerna. Om förvärvaren upplever svårigheter med att 
anskaffa kapital anser vi att en riskkapitalist kan vara en utväg, dock menar vi att banken är 
ett bättre alternativ eftersom riskkapitalisten kräver en ägarandel i företaget till skillnad mot 
banken som kräver ränta på kapital. För vissa branscher verkar det vara svårare att anskaffa 
kapital i jämfört med andra, exempel på dessa branscher är kontantbranschen.  

Vi ser tendenser till att en inkråmsaffär är att föredra före aktieöverlåtelse ur företagsför-
värvarens perspektiv om säljaren är villig att gå med på upplägget. Vi anser att fördelarna 
med att undgå ansvar för tidigare problem orsakade av den tidigare ägaren tillsammans med 
den lägre köpeskillingen överväger nackdelarna.    
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Slutsats av Fundamental Analys och Värdering 

Vi anser i linje med teorin och empirin att företagsförvärvaren bör skapa sig en så djup bild 
som möjligt av det tänkta objektet. Enligt oss bör den fundamentala analysen inkludera en 
analys av det tänkta företagets makro- och mikromiljö med verktyg som till exempel 
SWOT, PEST och Porters fem konkurrensdrivkrafter. Vi menar att företagsförvärvaren 
bör anlita externa konsulter när den fundamentala analysen skall genomföras med avsikt att 
få en objektiv bedömning av företaget.  

Vi menar att de två vanligast förekommande värderingsmetoderna är substansvärdering 
och avkastningsvärdering. Vi anser vidare att dessa två värderingsmetoder är viktiga även 
om vi menar att företagsförvärvaren bör använda sig av flera värderingsmetoder för att 
skapa sig en rättvis bild av företaget.  

Slutsats av Due Diligence 

Vi kan konstatera att utförandet av en Due Diligence är av stor betydelse och de flesta fö-
retagsförvärvare gör någon form av Due Diligence av olika omfattning. Vi anser att det 
bästa scenariot är om säljaren själv har tagit initiativ till en Due Diligence, då denne genom 
handlingen visar sig seriös och samarbetsvillig. Vi kan konstatera att en Due Diligence bör 
vara omfattande sett i relation till företagets storlek. Företagsförvärvaren bör anlita extern 
konsultation i form av till exempel revisor för att bedöma det tänkta bolagets finansiella 
skick.  

Slutsats av Bud och förhandling 

Upplägget för en förhandling verkar variera och företagsförvärvaren bör ta sig tid till att 
inhämta information gällande köpeavtalet. Vi ser tendenser till att den viktigaste punkten i 
bud och förhandlingsskedet är att förhandla om en eventuell tilläggsköpeskilling för att re-
ducera köparens osäkerhet. Vi anser att tilläggsköpeskilling är att rekommendera då alla in-
blandade parter vinner på upplägget. Innan köpeavtalet skrivs under bör företagsförvärva-
ren ta ställning till huruvida den förra ägaren ska stanna kvar i företaget eller inte, vi anser 
att det inte går att säga vad som är rätt eller fel då omständigheterna skiljer sig från fall till 
fall.  
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Förslag till framtida fördjupning 

Då uppsatsen är skriven ur företagsförvärvarens perspektiv kan förslag till ett framtida för-
djupning vara att granska säljaren. Ett alternativt perspektiv är att granska större noterade 
bolag där studieområdet blir väsentligt bredare med till exempel större vikt vid enbart vär-
dering eller Due Diligence. Vad det gäller mindre bolag är ett förslag att granska familjefö-
retag där den yngre generationen förvärvar bolaget av en släkting, den här typen av affärer 
har andra svårigheter vilket kan ge en intressant approach. I uppsatsen har de juridiska 
aspekterna avsiktligt delvis lämnats åt sidan då mindre bolag normalt inte anlitar juridiska 
konsulter. Ett sista förslag är således att granska den juridiska betydelsen av företagsförvärv 
i olika stora företag. 
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Bilagor 

I detta avsnitt kommer bilagorna som tillhör uppsatsens empiri att redovisas. 

Bilaga 1 

Frågor till Finansiering 

Inledning 

• Vilken position har du i företaget? 
 

• Vilken bakgrund har du? 
 

• Hur du skulle du beskriva ett företagsförvärv? 
 

Söka och välja objekt 

• Vad är ditt råd till privatpersoner som önskar förvärva ett bolag, ska han ta kontakt 
med er direkt eller ska något förberedas innan? 

 

Finansiering  

• Hur många företagsförvärv hjälper ni till att finansiera på år? 
 

• Hjälper ni till och granskar om köpeskillingen för det tänkta bolaget är skäligt eller 
bedömer ni endast risken med att låna ut till individen? 
 

• Hur ser er kontakt ut med ALMI? Vill ni att man kontakter dem som första kontakt 
eller går man till er först?  
 

• Att den personliga insatsen varierar kraftigt beroende på objekt och förutsättningar 
tar vi som givet. Kan du ge oss ett spann på lägsta respektive högsta insatser? Ex-
empel på extremfall? 

 

• En privatperson som endast är villig/kapabel att satsa privatkapital till aktiekapita-
let, är han uträknad redan innan eller har han någon chans med rätt ambition, vilja 
och kunskap? 
 

• Kan man låna på fler olika banker och på det sättet få kapital till förvärvet med 
mindre privat kapitalinsats? 
 

• Vad rekommenderar ni, inkråmsaffär eller intern aktieöverlåtelse?  
 

• Vi antar att det är olika bedömningar på olika branscher. Vilka branscher är det lät-
tast respektive svårast att få lån inom? (Till exempel tillverkning eller handel) 
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• Om bolaget idag har er som bank, underlättare det då för köparen att vända sig till 
er eller har det ingen betydelse? 

• Hur ser företagslånet ut om man blir beviljad, läggs det upp likt ett bolån med 
topplån etc.?  

 

• Vilken återbetalningstid räknar ni med? (Inom till exempel restaurang, produktion, 
handel) Extremfall? 
 

• Vi står inför en framtid med 40-talister som slutar och fler bolag behöver säljas. 
Dock blir människor allt försiktigare gällande risker med privata medel. Vad är din 
generella uppmaning till samhället och näringslivet gällande detta problem?  

 
• Hur ser generellt fördelningen mellan olika finansieringssätt ut? 

 

Fundamental analys och värderingsmetoder 

• Mindre bolag betingar generellt lägre köpeskilling än större bolag. Hur gör ni på 
banken era beräkningar vid mikroföretagsförvärv? Om priset fastställs till X kr, 
räknar ni då med samma procentsatser eller blir procentsatsen högre eftersom kö-
peskillingen är lägre? 
 

• Använder ni er av fundamental analys för att skapa en prognos över företagets 
framtid? 
 

• Vilka värderingsmetoder/metod är vanligast? 
 

Due Diligence 

•  Hur viktigt är det att genomföra någon sort av Due Diligence och varför? 
 

Bud och förhandling 

•  Vilka steg anser du är viktiga under bud och förhandlingsprocessen? 
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Bilaga 2 

Frågor till ALMI 

Inledning 

• Vilken position har du i företaget? 
 

• Vilken bakgrund har du? 
 

• Hur du skulle du beskriva ett företagsförvärv? 
 
Söka och välja objekt 

• Vad är ditt råd till privatpersoner som önskar förvärva ett bolag, ska han ta kontakt 
med er direkt eller ska något förberedas innan? 

 
Finansiering  

• Hur ser generellt fördelningen mellan olika finansieringssätt ut? 
 

• Vad är er roll på ALMI gällande bolagsfinansiering vid förvärv?  
 

• Konkurrerar ni på något sätt med bankerna?  
 

• Vilken storleksordning på bolag vänder ni er till? Hur mycket kan ni investera per 
projekt? 

 

• Hur många projekt investerar ni i just nu? Hur mycket kapital? 
 

• Ska man kontakta er direkt eller förväntar ni er att man diskuterat köpeskilling med 
företagsvärderare och bank innan? 

 

• Om banken lånar ut 60 procent av köpeskillingen, vad är då ert maxbelopp procen-
tuellt som ni lånar ut? Kan man med hjälp av ert lån undvika att betala någon privat 
kapitalinsats? 

 

• Om banken ger avslag på en låneansökan, finns det då någon chans att få den bevil-
jad hos er? Lånar ni endast ut tillsammans med banken? 

 

• Lånar ni ut till alla branscher?  
 

• Hur lång återbetalningstid räknar ni med? (Till exempel restaurang, produktionsbo-
lag, handelsbolag)  
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• Hur mycket är ”normal” privatinsats i procent? Om man får ett fördelaktigt lån hos 
banken, lånar ni då ut en mindre del för att hålla upp privatinsatsen? 

 
Fundamental analys och värderingsmetoder 

• Använder ni er av fundamental analys för att skapa en prognos över företagets 
framtid? 
 

• Vilka värderingsmetoder/metod är vanligast 
 

• Hjälper ni till med värdering av bolaget?  
 
Due Diligence 

•  Hur viktigt är det att genomföra någon sort av Due Diligence och varför? 
 

Bud och förhandling 

 
•  Vilka steg anser du är viktiga under bud och förhandlingsprocessen? 
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Bilaga 3 

Frågor till företagsmäklare 

Inledning 

• Vilken position har du i företaget? 
 

• Vilken bakgrund har du? 
 

• Hur du skulle du beskriva ett företagsförvärv? 
 
Söka och välja objekt 

• Vad är ditt råd till privatpersoner som önskar förvärva ett bolag, ska han ta kontakt 
med er direkt eller ska något förberedas innan? 

 
• Kan du bli konsulterad på både köparens och säljarens sida? (Givetvis inte i samma 
process) Vilka tjänster erbjuder du respektive sida? 

 
• Om ni utannonserar ett objekt, ska man kontakta bank och finansiärer innan man 
kontaktar er eller vill ni vara med ”hela vägen”?  

 

• Som köpare kan man lätt bli underlägsen säljaren och dess konsult om man för-
handlar ensam. Vilka personer rekommenderar du att man som köpare anlitar inför 
en förhandling? (Till exempel revisor, jurist etc.?) 

 
 
• Vad är den generella prisnivån för att förmedla ett objekt i din bransch? Procent el-
ler fast pris? 

 

• Kan jag som köpare kontakta dig och be dig hitta lämpliga bolag som inte finns ut-
annonserade? Vad kostar en sådan tjänst? 

 

• Har ni märkt ökad efterfrågan på er tjänster i och med att 40-talisterna börjar sälja 
av sina bolag? 

 
• Vad tycker du köparen bör tänka på om han önskar förvärva ett objekt? 
 

Finansiering  

• Hur ser generellt fördelningen mellan olika finansieringssätt ut? 
 

• Är Aktieöverlåtelse eller Inkråmsaffär den vanligaste formen av överlåtelse? 
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• När en köpare första gången vänder sig till er, gör ni då en kreditupplysning eller 
annan granskning av befintligt kapital eller förlitar ni er på att köparen med hjälp av 
finansiärer och egen kassa klarar betalningen? 

 

• Om ni är anlitade på säljarens sida, hjälper ni då köparen att granska om det är fi-
nansiellt möjligt att genomföra förvärvet eller blir det upp till köparen? 

 
• Hur lång återbetalningstid tycker du är skälig vid en förvärvskalkyl? (Inom till ex-
empel restaurang, produktionsbolag, handelsbolag)  

 

• Köparen vill självklart lägga så liten personlig risk som möjligt vid ett företagsför-
värv. Vad är rimligt att köparen själv lägger ur egen fick procentuellt? Har du något 
extremt exempel åt vartdera hållet? 

 
Fundamental analys och värderingsmetoder 

• Använder ni er av fundamental analys för att skapa en prognos över företagets 
framtid? 
 

• Vilka värderingsmetoder/metod är vanligast? 
 

• Prissätter ni bolag som är till salu tillsammans med säljaren eller anlitas revisorer för 
detta jobb? 

 
• Förmedlar ni bolag inom alla branscher? 

 

• Gör du bolagsvärderingar eller ska man vända sig till någon annan för den tjänsten? 
 

Due Diligence 

•  Hur viktigt är det att genomföra någon sort av Due Diligence och varför? 
 

Bud och förhandling 

 
•  Vilka steg anser du är viktiga under bud och förhandlingsprocessen? 
 
• Kan man generellt säga vilka branscher som är mest eftertraktade?  
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Bilaga 4 

Frågor till företagsförvärvare 

Inledning 

• Vilken position har du i företaget? 
 

• Vilket bolag förvärvade du?  
 

• Hur du skulle du beskriva ett företagsförvärv? 
 
Söka och välja objekt 

• Var bolaget utannonserat eller anlitade du en företagsmäklare för hjälp att hitta 
lämpligt objekt? 

 

• Hur många bolag granskade du innan du bestämde dig? 
 

• Hur lång tid tog hela processen från initial kontakt till påskrivet kontrakt? 
 

• Stannade säljaren kvar i bolaget efter köpet? 
 

 
Finansiering  

• Hur ser generellt fördelningen mellan olika finansieringssätt ut? 
 
• Köpte du aktierna i bolaget eller var det en inkråmsaffär? 

 

• Hur villiga var banken och ALMI med att låna ut kapital?  
 

• Hur många banker kontaktade du?  
 

• Tror du att det finns stor möjlighet att förhandla hos banken eller bör man vara 
nöjd över att överhuvudtaget? 

 
• Hur stor blev din personliga insats i procent?  
 

Fundamental analys och värderingsmetoder 

• Använder ni er av fundamental analys för att skapa en prognos över företagets 
framtid? 

 
• Fick du betala mycket för eventuell goodwillpost?  
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• Vilka värderingsmetoder/metod är vanligast? 
 

Due Diligence 

•  Hur viktigt är det att genomföra någon sort av Due Diligence och varför? 
 
• Vilka externa konsulter tog du hjälp av vid granskandet av bolaget? 

 

Bud och förhandling 

 
•  Vilka steg anser du är viktiga under bud och förhandlingsprocessen? 

 
• Vilka råd vill du ge blivande köpare av företag? 
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Bilaga 5 

Frågor till Revisor 

Inledning 

• Vilken position har du i företaget? 
 

• Hur du skulle du beskriva ett företagsförvärv? 
 

• Vilka tjänster erbjuder ni köpare av bolag?  
 

• När tycker du man ska kontakta en revisor i förvärvsprocessen? 
 
Söka och välja objekt 

• Vad är ditt råd till privatpersoner som önskar förvärva ett bolag, ska han ta kontakt 
med er direkt eller ska något förberedas innan? 

 
Finansiering  

• Hur ser generellt fördelningen mellan olika finansieringssätt ut? 
 

Fundamental analys och värderingsmetoder 

• Använder ni er av fundamental analys för att skapa en prognos över företagets 
framtid? 

 
• Vilka värderingsmetoder/metod är vanligast? 

 
• Vilka värderingsmodeller använder ni när ni värderar ett objekt? 

 
• Hur stort spelutrymme finns det i dessa modeller, det vill säga hur mycket kan det 
skilja mellan olika värderingar?  

 
• Hur många olika modeller bör användas?  

 
Due Diligence 

•  Hur viktigt är det att genomföra någon sort av Due Diligence och varför? 
 
• Vilka externa konsulter tog du hjälp av vid granskandet av bolaget? 
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Bud och förhandling 

 
•  Vilka steg anser du är viktiga under bud och förhandlingsprocessen? 

 

• Om ni idag har en klient som ni utför revision för och jag som köpare kontaktar er, 
vilken information får ni då ge mig?  

 
• Årsredovisningar ska ju vara sanningsenliga och granskade av auktoriserad revisor, 
dock finns det rum för en del tolkningar, hur mycket vågar man lita på dessa? 

 

 

 


