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FÖRORD 
 
Vi vill inleda detta arbete med att tacka alla de som på något sätt varit bidragande med 
hjälp och engagemang under genomförandet av denna studie. I första hand vill vi rikta 
ett stort tack till de entreprenörer som avsatt sin tid och ställt upp på intervjuer för 
studien. På så sätt har Ni bidragit med värdefull information till resultaten för studien 
men också gett oss lärorika synpunkter kring företagande och entreprenörskap, utan Er 
hade studien inte varit möjlig att genomföra. Vi vill även rikta vår uppskattning till vår 
handledare, Malin Malmström, för ytterst värdefull vägledning och återkoppling samt 
till våra klasskamrater tillika opponenter som kontinuerligt under studiens gång kritiskt 
granskat vårt arbete och på så sätt bidragit med konstruktiv feedback.  
 
Vi är tacksamma för den ämnesfördjupning och förståelse som studien givit oss samt 
för de lärdomar vi erhållit utifrån det självständiga, hårda arbete som studien inneburit 
och som varit möjligt tack vare gott samarbete. Vi hoppas att Du som läsare också ska 
finna studien intressant samt givande för ökad förståelse inom ämnet.  
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SAMMANFATTNING 
 
Det svenska näringslivet står inför en omfattande generationsväxling då många 
yrkesverksamma närmar sig pensionsålder och för att bibehålla den nuvarande 
sysselsättningen förutsätts att ägarskiften genomförs. Hur väl ett ägarskifte lyckas kan 
få stor betydelse för ett företags framtid och detta speciellt i små ägarledda företag där 
ägarskiftet ofta utgör ett kritiskt moment och där företagets framgång till stor del är 
knutet till företagsledaren. De relationer företagsledaren byggt upp till kontakter har 
visat sig vara ett kärnvärde och en konkurrensfördel för företaget och utgör ett socialt 
kapital som ofta är förankrat med företagsledaren. Överföringen av det sociala kapitalet 
vid ägarskiften kan därför vara av stor betydelse för företagets framgång och fortlevnad 
samt för att bibehålla företagets konkurrensförmåga. Då ägarskiften är en komplex 
process indikerar tidigare studier att det finns ett behov av att studerar det sociala 
kapitalets dynamik i en ägarskiftesprocess. Denna studie syftar därför till att öka 
förståelsen för ägarskiften genom att identifiera och beskriva bakomliggande 
mekanismer vid överföring av socialt kapital och vidare analysera varför dessa kan vara 
centrala samt utveckla en modell som åskådliggör dessa mekanismer. Studien har tagit 
ansats i säljarens perspektiv och för att uppfylla studiens syfte granskades och 
jämfördes tidigare litteratur och teori inom ämnet mot det empiriska material som 
framtagits genom 12 kvalitativa intervjuer. Genom att studera ett antal ägarskiften har 
insikt skapats kring att många affärsrelationer innefattar mer än bara affärer, det bygger 
som i vilken annan relation som helst på överensstämmelse i personkemi och ett 
upparbetat förtroende. Resultatet indikerar att förtroende tillsammans med 
kommunikation och personliga möten är de mest centrala mekanismerna för 
framgångsrik överföring av socialt kapital.  
 
 
Nyckelord: Ägarskifte, Socialt kapital, Social Exchange Theory  



 

ABSTRACT 
 
Swedish industry is facing a major succession when several professionals approaching 
retirement age. How well a company’s succession succeed may be of great importance 
for the future of the company and this especially in small, owner-managed firms where 
the change of ownership often represents a critical moment, and where the company's 
success is largely tied to the manager. The relationships that the manager has 
accumulated with different contacts represent a core value and a competitive advantage 
for the company. This in turn represents a social capital which often is embedded to the 
owner. The transfer of social capital in successions can therefore be of great importance 
for a company's future. Previous studies indicate that the succession process is complex 
and that more studies on transferring the social capital in successions is needed.  Hence, 
the purpose of this study is to increase understanding of successions by identifying and 
describing underlying mechanisms for the transfer of social capital and further analyze 
why these may be essential, and to develop a conceptual model that depicts these 
mechanisms. This study will approach the seller's perspective and to fulfill the purpose 
of the study previous literature and theory within the context of succession has been 
examined and compared to the empirical material that has been collected by 12 
qualitative interviews. By studying a number of successions, insight has been given that 
many business relationships involves more than just business, it is based as in any other 
relationship of conformity in personal chemistry and earned trust. The result indicates 
that trust, communication and personal encounters is the most significant mechanisms 
for successful transferring of social capital. 
 
Key words: Succession, Social capital, Social Exchange Theory  
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1. INTRODUKTION OCH ÖVERGRIPANDE 
PROBLEMFORMULERING 
 
Inledningsvis behandlar detta kapitel aktualiteten kring ägarskiften i Sverige. Vidare beskrivs 
och introduceras ägarskiften i allmänhet, vikten av det sociala kapitalet och dess beståndsdelar 
samt relevansen av att värdet av detta överförs vid en ägarskiftesprocess. Avslutningsvis 
presenteras studiens forskningsgap och syfte. 
 
1.1 Bakgrund och problemformulering 
 
Nära nog varannan svensk företagare är över 50 år vilket de facto innebär att de svenska 
företagarna är äldst i Europa, något som i dagsläget innebär ett stort hot mot näringslivet 
som står inför ett omfattande generationsskifte då många yrkesverksamma närmar sig 
pensionsålder (Dhyr, 2013, 28 juni). I Sverige handlar det om cirka 200 000 
sysselsättningar som kan gå till spillo om, i dagsläget, oundvikliga generationsskiften 
misslyckas (Entreprenörskapsforum, 2009). Enligt Winterkvist kommer det krävas ”En 
hel armé entreprenörer” för att klara av denna strukturomvandling (Dhyr, 2013, 28 juni) 
och med tanke på det faktum att två tredjedelar ännu inte planerat eller påbörjat 
skiftesprocessen är problemet högaktuellt (Andersson, 2015, 3 januari).   
 
Ett ägarskifte innebär att det juridiska ägandet överförs till en ny ägare och är en 
komplex process som omfattar många komplicerade frågeställningar, såväl tekniska 
som emotionella (Melin et al., 2007). För att ett ägarskifte ska bli framgångsrikt krävs 
att både ekonomiska och skattemässiga faktorer tas hänsyn till men minst lika viktiga är 
de personliga aspekterna såsom roller, värderingar, relationer och känslor inom 
företaget. Dessa är emotionella och relationsrelaterade frågor som enligt Melin et al. 
(2007) sällan berörs i samband med ägarskiften, trots att de i hög grad är påverkande 
faktorer för en ägarskiftesprocess.  
 
Hur väl ägarskiftet lyckas kan få stor betydelse för företagets framtid och detta speciellt 
i små, ägarledda företag där ägarskiftet ofta är ett särskilt kritiskt moment. Detta på 
grund av att dessa företag karaktäriseras av ett koncentrerat ägande som är starkt knutet 
till företagets framgång och avgörande för företagets utveckling. Mindre framgångsrika 
ägarskiften har visat sig medföra risker för nedläggning och därmed stora 
sysselsättningsbortfall, ändå visar studier att ägarskiften i ägarledda bolag ofta inte 
planeras och förbereds i speciellt stor omfattning (Melin et al., 2007). Att arvs- och 
gåvoskatten avskaffats tros vara en orsak till att planeringsprocessen förskjuts men de 
vanligaste problemen kopplade till svårigheten att lämna företaget uppges vara av 
känslomässig karaktär, en rädsla för att företaget ska tappa sin nuvarande företagskultur 
och de strategiska funktioner som finns inom företaget. Detta eftersom många 
företagare i dessa små ägarledda bolag anser sig ha en stor betydelse för företagets 
konkurrensförmåga där de viktigaste konkurrensfaktorerna ofta är knutna till ägaren via 
relationer med kunder, leverantörer och konkurrenter. Den känslomässiga bindningen 
till företaget blir således så stark att företagare ofta väljer att förtränga och blunda för att 
ett skifte står för dörren. (ibid.)  
 
Det nätverk en företagsledare byggt upp som består av kontakter och relationer bildar 
ett socialt kapital vilket har ett stort värde och en avgörande roll för strategisk framgång 
och överlevnad för ett företag (Steier, 2001). Det sociala kapitalet representerar det 
förankrade värdet i relationer mellan människor som utgår från den sociala strukturen i 
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individers nätverk av relationer och i sammanhanget för ägarskiften är detta ett 
ackumulerat värde som den avgående parten innehar (Tata & Prasad, 2010). Det sociala 
kapitalet består av personliga nätverk och goda kontakter med intressenter (Melin et al., 
2007), det vill säga ett antal resurser som innefattar relationer till bank, leverantörer, 
kunder, revisorer, advokater, rådgivare och andra affärsrelationer (Steier, 2001). Melin 
et al. (2007) menar att detta kan ses som ett kärnvärde som konkurrenter saknar och 
som företagsledaren kan bidra med till företaget. Överföringen av detta värde kan vara 
av stor betydelse för företagets framgång samtidigt som den efterträdandes nätverk kan 
bidra med ett kompletterande värde i ägarskiftet (Tata & Prasad, 2010).  
 
Vid tiden för ägarskifte står företagen inför en svår uppgift att överföra detta sociala 
kapital som företaget har, som har utvecklats till ett ackumulerat värde över tid, från den 
som avgår till den som efterträder (Tata & Prasad, 2010). Enligt Melin et al. (2007) 
ligger dessa resurser i riskzonen i detta sammanhang då de kan tänkas vara tagna för 
givet och innebörden och värdet av dem upptäcks först när företagsledaren lämnar och 
tar dessa värden med sig. Eftersom det sociala kapitalet, jämfört andra typer av kapital, 
är ett immateriellt och förgängligt värde (Coleman, 1998) är överföringsprocessen extra 
komplex (Steier, 2001; Tata & Prasad, 2010). I ett ägarskifte krävs därför att denna 
värdefulla resurs överförs och hanteras effektivt för att skiftet ska lyckas (Tata & 
Prasad, 2010), något som är tidskrävande och som förutsätter ett systematiskt arbete 
(Melin et al., 2007). Steier (2001) menar att denna process är en ytterst signifikant 
aktivitet i små ägarledda företag för att bibehålla företagets konkurrensförmåga då det 
är en unik resurs i en företagsform som karaktäriseras av långsiktiga kontinuitetsmål.  
 
1.2 Forskningsgap 
 
Ucbasaran et al. (2001) menar att det finns behov av ytterligare studier som noggrant 
undersöker konsekvenserna av ägarskiften för små ägarledda företag då denna 
successionsprocess är mycket komplex. Tata och Prasad (2010) menar vidare att 
befintlig litteratur kring ägarskiften främst fokuserar på överföringen av humankapital 
och fysiskt kapital och tenderar att bortse från utveckling och överföring av det sociala 
kapitalet. Det saknas således forskning som studerar ägarskiften ur ett 
socialkapitalsperspektiv. Denna uppfattning delas också av Steier (2001) som också 
poängterar att det sociala kapitalets dynamik i en ägarskiftesprocess är ett område där 
ökad förståelse är nödvändig.  
 
Med stöd i ovanstående resonemang anser vi att det är av vikt att studera ägarskiften 
genom att studera mekanismer1 som har betydelse för hur de mjuka värdena, i form av 
det sociala kapitalet, kan överföras vid ett ägarskifte i små ägarledda företag. Detta för 
att skapa transparens kring hur dessa värden kan tas till vara på vilket således kan 
resultera i praktiska bidrag för studien. Studien har också potential att generera ett 
teoretiskt bidrag då studier kring detta område, enligt Tata och Prasad (2010), kan 
resultera i ökad förståelse för mekanismer som kan sammankoppla ägarskiften och 
företags framtida prestanda och lönsamhet vilket leder in på studiens övergripande 
syfte.  
 
 

                                                
1 En mekanism är en del i ett orsakssamband som har en särskild funktion som skulle kunna vara 
förklaringen till vissa fenomen eller resultat (Hedström & Swedberg, 1998; Elster, 1989). 
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1.3 Syfte 
 
Det övergripandet syftet med denna studie är att öka förståelsen för ägarskiften genom 
att identifiera och beskriva bakomliggande mekanismer i överföringsprocesser av 
socialt kapital vid ägarskiften. Studien avser även att analysera orsaker till varför dessa 
mekanismer kan vara centrala och vidare utveckla en modell vilken åskådliggör dessa 
mekanismer för överföring av socialt kapital till en ny ägare. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 
Inledningsvis kommer detta kapitel att beskriva innebörden av socialt kapital. Vidare 
introduceras Social Exchange Theory som är den teori som ligger till grund för studiens 
utförande och för vidare analys kring bakomliggande mekanismer vid överföring av socialt 
kapital. Detta följs av en genomgång av studiens centrala mekanismer och kapitlet avslutas med 
en modell som åskådliggör studiens teoretiska referensram. 
 
2.1 Innebörden av socialt kapital 
 
Inom litteraturen har innebörden av socialt kapital definierats på en mängd olika sätt, 
detta beroende på utgångspunkten av vad författaren valt att studera samt från vilket 
perspektiv detta har gjorts (Adler & Kwon, 2002). Enligt Melin et al. (2007) består det 
sociala kapitalet av personliga nätverk och goda relationer med externa intressenter och 
enligt Tata och Prasad (2010) kan överföringen av det sociala kapitalet vara av stor 
betydelse för företagets framgång. Externt socialt kapital antas, genom det sociala 
nätverk som individen tillhör, utgöra en resurs (Adler & Kwon, 2002; Tata & Prasad, 
2010) och definieras enligt Bourdieu och Wacquant (refererad i Adler & Kwon, 2002) 
som summan av de, faktiska eller virtuella, resurserna som tillfaller en individ eller 
grupp på grund av dess position i ett socialt nätverk bestående av mer eller mindre 
institutionaliserade ömsesidiga relationer.  
 
Precis som andra typer av kapital möjliggör det sociala kapitalet för måluppfyllelse men 
till skillnad från exempelvis humankapital och fysiskt kapital återfinns det sociala 
kapitalet i strukturen av relationer mellan och bland individer vilket innebär att det kan 
utgöra en resurs både för individer och organisationer (Coleman, 1988). Adler och 
Kwon (2002) menar dock att det sociala kapitalet inte är sammankopplat med individen 
i sig utan karaktäriseras av det relationsnätverk som individen ingår i och Coleman 
(1988) menar att det sociala kapitalet utgör en immateriell resurs som existerar i 
relationer mellan individer. Adler och Kwon (2002) menar vidare att ovanstående 
karaktärsdrag kan förorsaka svårigheter när individen som utgör en del av en relation 
lämnar företaget då det kan medföra att relationen upphör vilket i sin tur innebär att det 
sociala kapitalet försvinner. Socialt kapital ackumuleras över en längre tidsperiod och 
kan enligt Steier (2001) vara svårt att överföra. Eftersom socialt kapital, och den 
konkurrensfördel det medför, till stor del är kopplat till företagsledaren inom små 
ägarledda företag (Melin et al., 2007; Cao et al., 2006) framhåller Tata och Prasad 
(2010) att det är av stor betydelse att det sociala kapitalet överförs från den avgående 
ägaren till dennes efterträdare för företagets framtida överlevnad och framgång. Trots 
att ägarskiften i grunden handlar om ett ekonomiskt utbyte mellan en säljare och en 
köpare utvecklas, som i de flesta ekonomiskt drivna relationer, även en social relation 
(Whitener et al., 1998). Melin et al. (2004) menar att det förutom de ekonomiska och 
juridiska aspekterna finns en rad olika faktorer som är av betydelse vid ett ägarskifte, 
däribland företagarens personliga nätverk. De framhåller att det finns fördelar med att 
dessa överförs till den nya ägaren då det ofta utgör företagets viktigaste 
konkurrensfaktor. Dessa typer av sociala utbytesrelationer kan enligt Whitener et al. 
(1998) förklaras av Social Exchange Theory. 
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2.2 Social Exchange Theory 
 
Social Exchange Theory är ingen renodlad teori utan en referensram, inom vilken olika 
mikro- och makroteorier samverkar, uppbyggd av ett antal författare som alla har olika 
vinklar och uppfattningar om dess innebörd (Emerson, 1976). Gemensamt för dem alla 
är dock deras utgångspunkt i det sociala utbytet (ibid.). En social utbytesrelation utgår 
från en princip om en allmän ömsesidighet (Morgan & Hunt, 1994) där en individ utför 
en tjänst åt någon annan och där det finns en allmän förväntan om att detta ska ge 
framtida avkastning och nytta (Whietner et al., 1998; Blau, refererad i Cook & Rice, 
2013). En avkastning vars natur inte definitivt definierats i förväg (Cook & Rice, 2013).  
 
Begreppet socialt utbyte riktar främst uppmärksamhet mot de framväxande 
egenskaperna i sociala relationer och social interaktion. Det grundar sig i ett ömsesidigt 
eller förhandlat utbyte av såväl materiella som immateriella värden mellan två parter 
som inriktas på socialt förmedlade mål (Blau, 1964; Cook & Rice, 2013; Cropanzano & 
Mitchell, 2005). Ett tydligt kännetecken inom forskning för socialt utbyte är dess 
tydliga anknytning mellan Social Exchange Theory och litteratur kring bland annat 
sociala nätverk, koalition, förtroende, känslor, ledarskap och organisation (Cook & 
Rice, 2013), och inom dessa ämnen menar Cropanzano och Mitchell (2005) att Social 
Exchange Theory är känt för att ha ett förklarande värde. Ett av grundantagandena inom 
teorin är att relationer uppkommer över tid och bildar förtroendefulla, lojala, ömsesidiga 
åtaganden (ibid.). Ur denna teori har framkommit att förtroende är en mekanism av 
betydelse (Young-Ybarra & Wiersema, 1999) och enligt Pappas och Flaherty (2008) 
bidrar förtroendet till en ökad benägenhet att delta i utbytesrelationer. Detta styrks även 
av Morgan och Hunt (1994) som menar att förtroende är en nyckelfaktor för en individs 
engagemang i en utbytesrelation. Young-Ybarra och Wirsema (1999) menar att forskare 
inom sociologi och organisationsteori också betonat vikten av förtroende i ekonomiska 
och sociala utbytesrelationer och förutom detta har kommunikation och förekomsten av 
delade värderingar ansetts ha positiv inverkan på förtroendet i relationen mellan 
parterna i en utbytessituation.  
 
2.3 Förtroende 
 
Mohr och Spekman (1994) menar att ett flertal författare belyser förtroendets vikt i 
sociala utbytesrelationer och att det anses vara ett centralt inslag i ett strategiskt 
samarbete och en primär mekanism för en framgångsrik utbytesrelation. Zaheer et al. 
(1998) menar att en utbytesrelation bygger på sociala komponenter som till stor del 
representeras av förtroende. Studier som utvecklat begreppet förankring2 stödjer detta 
resonemang och menar på att socialt förankrade relationer har en betydande roll inom 
ekonomiska utbytesrelationer (Zaheer et al., 1998). Zaheer et al. (1998) menar därmed 
att ekonomiska utbytesrelationer frångår ekonomiska motiv och en opportunistisk 
inriktning och istället blir förankrade med socialt innehåll som innebär starka 
förväntningar på förtroende. Mayer et al. (1995) beskriver att två specifika parter ingår i 
en relation om förtroende, en som inger förtroende och en som hyser förtroende, vilka 
kan representeras av köpande respektive säljande part vid ett ägarskifte.   
 
I enlighet med Dodgson (refererad i Young-Ybarra & Wiersema, 1999) kan förtroende 
beskrivas som ett sinnestillstånd, en förväntan från en part om att den andra parten ska 
uppföra sig på ett förutsägbart och ömsesidigt acceptabelt sätt. Denna definition går i 

                                                
2 Översatt från det engelska begreppet embeddedness 
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linje med Mohr och Spekman (1994) uppfattning om förtroende som tron om att 
uttalanden från en part är tillförlitliga och att denne kommer att uppfylla sin förväntade 
skyldighet i den utbytesrelation denne ingår i. Mohr och Spekman (1994) menar vidare 
att utbytesrelationer som genomsyras av förtroende visar bättre anpassningsförmåga och 
har bättre förutsättningar att hantera påfrestningar.  
 
2.4 Delmekanismer som inger förtroende 
 
Mayer et al. (1995) menar att bakomliggande förhållanden som föranleder förtroende 
har getts stor uppmärksamhet i tidigare litteratur där vissa författare identifierar enskilda 
mekanismer som bidrar till förtroende medan andra beskriver så många som tio stycken. 
Med grund i detta har Mayer et al. (1995) identifierat tre huvudsakliga mekanismer som 
inger förtroende och som återkommer inom litteraturen; förmåga, välvilja och integritet. 
Var och en understödjer de till unika perspektiv för att bedöma och förklara förtroende 
och bidrar således till en bra utgångspunkt för empiriska undersökningar av förtroende 
för en annan part (ibid.).  
 
2.4.1 Förmåga 
 
Att förmåga är en viktig mekanism för förtroende är ett flertal författare överens om 
(Sitkin & Roth, 1993; Cook & Wall, 1980; Butler & Cantrell, 1984). Resonemang har 
förts kring detta med hjälp av synonymer till begreppet (Mayer et al., 1995) bland annat 
genom upplevd expertis (Giffin, 1967), områdesspecifik kompetens, upplevd erfarenhet 
och affärskunskap (Butler, 1991). Mayer et al. (1995) menar att samtliga av dessa 
begrepp kan anses förknippas med förmåga och kan således bilda kritiska egenskaper 
för den person som vill få en annan part att hysa förtroende för denne. Mayer et al. 
(1995) menar vidare att förmåga är den uppsättning av färdigheter, kompetens och 
egenskaper som en part har inom ett visst område. Förmåga är således områdesspecifik 
eftersom den som ska inge förtroende, det vill säga den köpande parten, kan vara 
mycket kompetent inom ett visst område, vilket medför att denne får förtroende att 
utföra uppgifter och handlingar med anknytning till det området, medan denne å andra 
sidan kan sakna kompetens, utbildning eller erfarenhet inom ett annat område vilket 
således medför att förtroendet inom detta område minskar (ibid.). Med stöd i detta 
resonemang hävdas att förmåga är en mekanism som inger förtroende samt att denna 
förmåga härrör till ett visst område (Mayer et al., 1995) då en och samma person kan 
upplevas förtroendeingivande inom ett visst område samtidigt som denne inte inger 
förtroende inom ett annat där förmåga saknas (Zand, 1972). I denna studie undersöks 
säljarens upplevelse av den köpande partens erfarenhet, kompetens och affärskunskap 
inom vilket område som är aktuell för respektive kontakt som ska föras över för att 
urskilja påverkan på säljarens förtroende för köparen i sammanhanget samt vilken 
inverkan detta haft på överföringen av kontakter och relationer.  
 
2.4.2 Välvilja 
 
Larzelere och Huston (1980) menar att välvilja är en av de mest betydelsefulla 
mekanismerna för förtroende. Vidare beskriver Mayer et al. (1995) att välvilja är ett 
begrepp som använts av många författare för att analysera förtroende med utgångspunkt 
i den part som ska hysa förtroende, vilket går i linje med Larzelere och Huston (1980) 
som beskriver att välvilja riktad mot den som ska hysa förtroende kan påverka det 
upplevda förtroendet för den som ska inge det. Välvilja benämns i sammanhanget som i 
vilken utsträckning den som ska inge förtroende uppfattas eller förväntas vilja agera och 
handla bortom sitt egna vinstbaserade egenintresse till fördel för den som ska hysa 



 7 

förtroende för denne (Solomon et al., 1960; Larzelere & Huston, 1980), och anses spela 
en stor roll vid bedömning av förtroende (Mayer et al., 1995). Även begreppet välvilja 
har dock kunnat byggas på likvärdiga konstruktioner såsom lojalitet, mottaglighet, 
öppenhet (Mayer et al., 1995) samt sannolikheten att den förtroendeingivande parten 
sätter organisatoriska eller andra mål framför sina egna (Rosen & Jerdee, 1977). I vår 
studie avses säljarens uppfattning kring köparens vilja och inställning till att motta den 
säljande partens åsikter och önskemål kring de kontakter och relationer som avsetts 
överföras till den köpande parten och potentiell inverkan på överföringen och säljarens 
upplevda förtroende. 
 
2.4.3 Integritet 
 
Integritet har framhållits som föregångare till förtroende av ett antal teoretiker och anses 
vara en betydelsefull mekanism för upplevt förtroende (Mayer et al., 1995; Butler & 
Cantrell, 1984). Butler (1991) instämmer i detta resonemang och menar att integritet 
utgör en viktig förutsättning för att uppleva förtroende. Mayer et al. (1995) beskriver att 
förhållandet mellan integritet och förtroende grundar sig i en förväntan om att den part 
som ska inge förtroende följer den uppsättning principer och överenskommelser som 
den som ska hysa förtroende anser vara godtagbara. Övriga faktorer som har inverkan 
på den upplevda graden av integritet är bland annat i vilken utsträckning partens 
agerande överensstämmer med vad denne utlovat, det vill säga om agerande är i 
kongruens med vad som överenskommits (ibid.). Inflytandet av integritet för upplevt 
förtroende är enligt Mayer et al. (1995) väl förankrat i tidigare studier, det hävdas dock 
att den upplevda graden av integritet som sådan är den viktigaste indikatorn och vad 
som föreligger varför någon uppfattas ha hög eller låg grad av integritet kan variera och 
är således individuellt. I sammanhanget för vår studie avses hur köpande parten agerat i 
linje med säljarens förväntningar samt fullföljt sina uttalade åtaganden för de kontakter 
och relationer som avsetts överföras och potentiell inverkan för säljarens förtroende 
samt överföringen av kontakter och relationer.  
 
2.4.4 Sambandet mellan de tre förtroendeingivande delmekanismerna 
 
Av resonemanget ovan framkommer att de tre förtroendeingivande mekanismerna 
förmåga, välvilja och integritet är viktiga för upplevt förtroende och att var och en av 
dessa mekanismer kan variera oberoende av de andra, något som dock inte innebär att 
de saknar samband mellan varandra (Mayer et al., 1995). Förtroende kan dock ses som 
ett kontinuum, snarare än att någon är antingen trovärdig eller inte trovärdig, som var 
och en av de tre mekanismerna kan variera längs. I det enklaste fallet med hög grad av 
samtliga mekanismer kommer, enligt Mayer et al. (1995), en hög grad av förtroende 
uppnås men menar vidare att en meningsfull grad av förtroende kan utvecklas trots en 
något lägre nivå av någon av de tre.  
 
2.5 Delmekanismer som förstärker förtroende 
 
Som tidigare nämnt så antyder tidigare studier att de primära egenskaperna för en 
framgångsrik utbytesrelation bland annat härrör utifrån förtroende och Mohr och 
Spekman (1994) menar att bland annat kommunikation är en viktig aspekt för att 
förstärka detta. Zand (1972) hävdar att brist på förtroende kan vara skadligt för en 
utbytesrelation och att avsaknad av förtroende tenderar att medföra effektivitetsförluster 
i sådana utbytesrelationer. Zand (1972) menar vidare att detta beror på att någon som 
saknar förtroende för en annan part tenderar att utesluta eller snedvrida information och 
undviker därmed att ange viktiga fakta, idéer, slutsatser och känslor som denne anser 
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ökar exponering gentemot den andra parten vilket resulterar i att den information som 
överförs inte är i kongruens med verkligheten. För att uppnå fördelarna med ett utbyte 
av information är effektiv kommunikation mellan parterna en viktig faktor då 
kommunikation är det verktyg som gör att den information som flödar i utbytet kan 
fångas upp (Mohr & Spekman, 1994). Social Exchange Theory antyder också om att en 
av de viktigaste bakomliggande mekanismerna för förtroende är om det råder delade 
värderingar mellan parterna i en utbytesrelation och för att kunna dela samma 
värderingar krävs en förståelse för den andra partens mål och värderingar med utbytet 
(Young-Ybarra & Wiersema, 1999). Kang et al. (2005) instämmer i detta resonemang 
och menar att tidigare litteratur hänvisar till att bland annat kommunikation och delade 
värderingar kan ha direkt eller indirekt inverkan på förtroende. 
 
2.5.1 Kommunikation 
 
Som tidigare nämnt så tyder tidigare studier på att de primära egenskaperna för en 
framgångsrik utbytesrelation bland annat härrör utifrån förtroende och en betydande 
bakomliggande mekanism för förtroende är kommunikation (Morgan & Hunt, 1994; 
Young-Ybarra & Wiersema, 1999). Detta är något som även stöds av Mohr och 
Spekman (1994) som menar att kommunikation är en viktig mekanism för att förstärka 
förtroende och att kommunikation kan ses som ett mer öppet uttryck för förtroende som 
anses vara ett mer subtilt fenomen. Kommunikation kan definieras som utbyte av, såväl 
formell som informell, ändamålsenlig och aktuell information (Morgan & Hunt, 1994; 
Young-Ybarra & Wiersema, 1999) och främjar förtroende genom att bidra till att lösa 
tvister samt att anpassa uppfattningar och förväntningar i en relation (Morgan & Hunt, 
1994).  
 
Anderson et al. (1987) menar att frekvens och kvalitet för informationsutbytet kan vara 
betydande faktorer för att avgöra i hur stor utsträckning de inblandade parterna förstår 
varandras målbild och för att samordna dess ansträngningar för att uppnå de uppsatta 
målen. Anderson et al. (1987) menar vidare att två specifika aspekter av kommunikation 
är särskilt relevanta för att uppnå förtroende och målöverensstämmelse mellan två parter 
i en relation, detta uppnås genom återkoppling samt ömsesidigt deltagande i målarbete. 
Deltagande främjar att parterna kan internalisera målen som ska uppnå det önskade 
resultatet och informationsåterkoppling främjar att information kan ges i efterhand så att 
parterna kan anpassa sitt beteende eftersom tiden går för att uppnå 
målöverensstämmelse (ibid.). 
  
Mohr och Spekman (1994) menar att kommunikationsprocesser är bakomliggande i de 
flesta aspekter av organisatoriska funktioner och att kommunikationsbeteende kan vara 
en kritisk faktor för att uppnå effektiv kommunikation mellan parter. Detta eftersom 
kommunikation kan ses som ett verktyg som fångar upp nyttan av den information som 
utbyts och detta är således en nyckelmekanism för utbytesrelationer (ibid.). Mohr och 
Spekman (1994) beskriver vidare tre aspekter av kommunikationsbeteenden som 
karaktäriserar framgångsrika relationer; kommunikationskvalitet, informationsutbytets 
omfattning och deltagande i planering och uppsättning av mål.   
 
Kommunikationskvalitet anses vara en viktig del i en utbytesrelation där information 
utbyts. Kvalitet omfattar aspekter såsom noggrannhet, aktualitet, lämplighet och 
trovärdighet av den information som utbyts i sammanhanget (Mohr & Spekman, 1994; 
Morgan & Hunt, 1994). För att målet med utbytet av informationen ska uppnås krävs att 
relevant och korrekt information når den andre parten i rätt tid och det påpekas också att 
ärliga och öppna kommunikationskanaler, där parter utbyter tankar och idéer fritt och 
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ömsesidigt utbyter förväntningar, mål och motiv (Smith & Barclay, 1997), är av 
betydelse för att stärka relationen och förtroendet mellan parterna i utbytet (Mohr & 
Spekman, 1994; Whitener et al., 1998).  
 
Med begreppet informationsdelning avses i vilken utsträckning kritisk, ofta 
egenutvecklad eller patentskyddad, information kommuniceras till den andra parten och 
Mohr och Spekman (1994) menar att en nära relation ofta resulterar i att utbytet av 
information sker mer frekvent samt att mer relevant information delas mellan parterna. 
Genom att utbyta information mellan varandra menar Mohr och Spekman (1994) att 
möjligheter skapas för parterna att utöka kunskaperna kring varandras situation och på 
så sätt kan parterna agera självständigt för att upprätthålla relationen över tiden. 
Systematisk tillgång till information möjliggör att parter kan utföra ett mer effektivt 
arbete och är vidare förknippat med en ökad tillfredsställelse i utbytesrelationen och 
utgör således en viktig faktor för att denna ska lyckas (ibid.).  
 
Deltagandeaspekten syftar till den utsträckning parter i en utbytesrelation engagerar sig 
gemensamt i processen för planering och målsättning med utbytet. I en utbytesrelation 
där en parts agerande påverkar den andres förmåga att prestera effektivt finns ett ökat 
behov av deltagande kring rollfördelning, ansvar och förväntningar. Det har också visats 
att deltagande kring beslutsfattande i en utbytesrelation förknippas med tillfredsställelse 
(Mohr & Spekman, 1994). Mohr och Spekman (1994) menar vidare att gemensam 
planering skapar förutsättningar för att fastställa ömsesidiga förväntningar med utbytet 
och specificering av gemensamma ansträngningar i utbytesprocessen. Även Young-
Ybarra och Wiersema (1999) menar att kommunikation möjliggör för parter att 
kommunicera och utbyta information kring värderingar och mål vilka också utgör 
viktiga mekanismer för att uppnå förtroende. I vårt fall handlar det om att undersöka 
vilken betydelse kommunikation haft för överföring av relationer och kontakter vid ett 
ägarskifte samt om det, som litteraturen hävdar, haft någon förstärkande inverkan på 
säljarens förtroende för köparen.  
 
2.5.2 Delade värderingar 
 
Ägarledda företag präglas ofta av starka värderingar och en värdegrund som under lång 
tid upparbetats mellan generationer (Melin et al., 2007).  Enligt Melin et al. (2007) är 
det därför viktigt att den tidigare ägaren tydliggör de värderingar som genomsyrar 
företaget vid ägarskifte till en köpande part för att underlätta kommunikationen av 
värdegrunden. Detta går i linje med Morgan och Hunt (1994) som menar att förtroende i 
en relation utvecklas när parter i en utbytesrelation har liknande värderingar samt att 
dessa har en god kommunikation kring värdefull information, bland annat kring de båda 
parternas förväntningar med utbytet. Detta innebär således att det kan vara fördelaktigt 
för efterträdaren av ett ägarlett företag att skapa sig god förståelse för de värderingar 
och mål som genomsyrar företaget då de är av central betydelse för ägarskiftets 
framgång (Breton-Miller et al., 2004; Melin et al., 2007). Värderingar innefattar sociala 
principer som beskriver hur individer ska agera i olika situationer och sammanhang och 
hjälper individer att tolka och förstå omvärlden (Melin et al., 2007). Delade värderingar 
uppkommer när parter har gemensamma uppfattningar kring vilka mål och policys som 
är av betydelse och vilka som med fördel kan undvikas (Morgan & Hunt, 1994). Delade 
värderingar menar Kang et al. (2005) är en kritisk mekanism som påverkar relationer. 
Delade värderingar innebär i vilken utsträckning parter har gemensamma uppfattningar 
kring vilka beteenden och mål som är viktiga eller oviktiga, lämpliga eller olämpliga, 
rätt eller fel och att dessa uppfattningar överensstämmer kan ha positiv inverkan på 
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tillfredsställelsen i relationen då det påverkar anpassningen mellan de två parterna 
(ibid).  
 
Som tidigare nämnt betonar bland annat Social Exchange Theory förtroendets betydelse 
i en utbytesrelation (Young-Ybarra & Wiersema, 1999) och ett av de grundläggande 
antagandena i teorin är att förtroende kan associeras och underbyggas av delade 
värderingar (Kashyap & Sivadas, 2012; Tatham, 2013; Kang et al., 2005). Detta styrks 
även av Young-Ybarra och Wiersema (1999) som menar att delade värderingar och mål 
är positivt korrelerade till förtroende och således kan förtroende skapas och utvecklas 
om parterna har delade värderingar kring utbytet (Morgan & Hunt, 1994). Young-
Ybarra och Wiersema (1999) framhåller vidare att det finns fördelar med att de 
involverade parternas värderingar, mål och motiv med överföringen överensstämmer. 
Kashyap och Sivadas (2012) menar att förtroende i en utbytesrelation utvecklas genom 
tolkning och bedömning av respektive parts mål och motiv med överföringen. I vårt 
sammanhang innebär detta att den säljande parten upplever att den köpande parten delar 
dennes värderingar kring överföring av kontakter och relationer vid ett ägarskifte samt 
betydelsen för säljarens förtroende. 
 
2.6 Modell av den teoretiska referensramen 
 
En ägarskiftesprocess sker mellan två parter, en köpande och en säljande part, och 
mellan dessa sker ett utbyte där den säljande parten ger ifrån sig sitt företag mot att den 
köpande parten ger denne betalning som utbyte för detta. I företaget och värdet för det 
ingår ett socialt kapital och i utbytesrelationen, i form av ägarskiftet, är det av stor vikt 
att detta ingår och således överförs från säljare till köpare. För att underlätta detta utbyte 
kan det enligt Mohr och Spekman (1994) samt Young-Ybarra och Wiersema (1999) 
vara fördelaktigt om det föreligger förtroende mellan parterna vilket i en 
ägarskiftesprocess innebär förtroende från den säljande parten av företaget till den 
köpande parten. En part som ska inge förtroende, det vill säga den köpande parten i 
detta sammanhang, kan med fördel inneha de förtroendeingivande mekanismerna 
förmåga, välvilja och integritet för att inge förtroende (Mayer et al., 1995) och för att 
förstärka förtroende mellan dessa två parter kan det, enligt litteraturen, vara viktigt med 
förtroendeförstärkande mekanismer, det vill säga kommunikation (Mohr & Spekman, 
1994; Kang et al., 2005) och delade värderingar (Young-Ybarra & Wiersema, 1999; 
Kang et al., 2005). Förtroendet, och mekanismer som påverkar förtroendet3, som en 
säljande part haft för köpande part i ägarskiftesprocesser och dess inverkan på 
överföring av socialt kapital är därför i fokus i denna studie vars samband åskådliggörs i 
figur 1.  

                                                
3 Förmåga, Välvilja, Integritet samt Kommunikation och Delade värderingar 
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Figur 1: Betydelsefulla mekanismer för utbytesrelationer 
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3. METOD 
 
Detta kapitel behandlar och beskriver studiens undersökningsmetod, hur insamlingsprocessen 
av litteratur till studiens teoretiska referensram fortlöpt samt redogör för urvalsprocessen kring 
val av respondenter för studien. Vidare presenteras hur intervjuerna strukturerades och 
genomfördes samt hur det empiriska material som de genererade bearbetades och 
analyserades. Avslutningsvis beskrivs de svårigheter som uppstod till följd av den metod som 
låg till grund för studien och hur de hanterades.  
 
3.1 Undersökningsmetod och litteratursökning 
 
Studien är av deduktiv art vilket innebär att tidigare forskning, som presenteras i kapitel 
två, låg till grund för den framtagna intervjuguiden4 och för analys av den insamlade 
empirin och således styrde tidigare litteratur den empiriska studien. Den teoretiska 
referensramen är uppbyggd av vetenskapliga artiklar som inhämtades från sökmotorer 
såsom Google Scholar och Luleå tekniska universitets databas PRIMO. De insamlade 
artiklarna valdes ut då de ansågs utgöra en bra teoretisk grund inför studiens empiriska 
kapitel och för jämförelse mot den insamlade empirin samt för att kunna svara på 
studiens övergripande syfte. De artiklar vi ansåg vara relevanta för studien låg sedan till 
grund för vidare sökning då referenslistan till dessa genomsöktes efter nya relevanta 
artiklar. De artiklar som togs fram berör ägarskiften i små ägarledda företag, socialt 
kapital, sociala utbytesrelationer samt litteratur kring förtroende, delade värderingar och 
kommunikation. En redogörelse för de nyckelord som användes vid litteratursökning 
återfinns i bilaga 2. För att uppnå studiens syfte samt för att få en ökad förståelse för 
ägarskiften, som är en komplex process med mjuka värden, beslutades att genomföra en 
fallstudie vilket styrks av Yin (2009) som menar att en fallstudie är en lämplig 
undersökningsmetod vid studier av komplexa sammanhang. Denna studie utfördes 
genom 12 stycken personliga intervjuer och antog en kvalitativ ansats vilket bidrog till 
en djupare förståelse för hur respondenterna uppfattade sin verklighet tack vare att 
metoden, i linje med vad Miles och Huberman (1994) menar, öppnade upp för flexibla 
intervjuprocesser.  
 
3.2 Val av respondenter 
 
Valet av respondenter begränsades till att omfatta säljare av små ägarledda företag som 
genomgått ett ägarskifte de senaste sex åren. Detta då vi ansåg att en sexårsperiod utgör 
ett lämpligt tidsspann för att respondenten inte ska ha glömt detaljer och således kunna 
återberätta om upplevelser kring ägarskiftet på ett uttömmande sätt. Ägarledda företag 
kännetecknas enligt Melin et al. (2007) av att en ägarrepresentant driver företaget och 
kan delas in i tre kategorier, ensamägda som ägs till 100 procent av en enda person, 
familjeägda som ägs av två eller fler personer som är släkt och kompanjonägda som ägs 
av två eller fler personer som inte är släkt. De ägarledda företagen representeras enligt 
Melin et al. (2007) i samtliga storleksklasser men är mest frekvent förekommande i de 
små och medelstora företagen. Tidigare forskning antyder att företagsledare i mindre 
företag ser sina kontakter och relationer som väldigt betydande för företagets 
konkurrensförmåga (ibid.). Urvalet begränsades därför till att omfatta företag som har 
färre än 50 anställda och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 
miljoner euro per år, enligt EU:s definition av småföretag (Tillväxtverket).  

                                                
4 Se bilaga 1 
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I den övergripande teorin för studien framkommer att förtroende är en viktig mekanism 
för framgångsrika utbytesrelationer och Mayer et al. (1995) beskriver i litteraturen att 
två parter ingår i en relation om förtroende, en som inger förtroende och en som hyser 
förtroende. Då det sociala kapitalet till stor del är kopplat till företagsledaren inom 
ägarledda företag (Melin et al., 2007; Cao et al., 2006) och överföringen av detta värde 
kan vara av stor betydelse för företagets fortsatta framgång (Tata & Prasad, 2010) kan 
det ligga i köpande parts intresse att överta detta och avgörande för denne är att säljande 
part underlättar för processen. Om en säljande part känner förtroende för en köpande 
part kan det enligt Pappas och Flaherty (2008) bidra till en ökad benägenhet att delta i 
utbytesrelationen, det vill säga överföringsprocessen och det är således av vikt att 
säljande part känner förtroende för köpande part för att underlätta för detta. 
Ovanstående resonemang redogör för beslutet att intervjuer genomfördes med säljande 
part och således att studien utgår från säljande parts perspektiv inom ämnet. 
Anledningen till att det inte gjordes en jämförelsestudie mellan säljande och köpande 
part, vilket hade kunnat bidra till en ökad helhetsbild, var för att uppfylla det utlovade 
kravet om anonymitet. Vi bedömde att en jämförelsestudie mellan säljare och köpare 
skulle kunna innebära att parterna kunde dra slutsatser ur resultatet om den andra 
partens åsikter, vilket ansågs riskera anonymiteten och därmed parternas villighet att 
delta i studien samt besvara intervjuguidens frågeställningar och därmed studiens syfte. 
I de fall där flera företagsledare representerat den säljande parten valdes den eller de av 
dessa som varit mest knuten till det aktuella företagets kontakter och relationer och 
därmed företagets sociala kapital.  
 
I Sveriges fyra nordligaste län står idag omkring 8000 företag inför ett generationsskifte 
och i Norrbotten och Västerbotten är drygt 36 procent av alla företagare 55 år eller äldre 
vilket medför att hundratals företag per år måste göra generationsskiften för att 
bibehålla arbetstillfällen (Andersson, 2015, 3 januari). Med stöd i ovanstående 
resonemang samt till följd av vår geografiska position begränsades urvalet till att 
omfatta företag verksamma inom Norrbotten eller Västerbotten. Urvalet till denna 
studie präglades således delvis av ett bekvämlighetsurval då det begränsades till att 
omfatta företag som var lättåtkomliga (Bryman & Bell, 2005). Då ägarskiften inte är ett 
kriterium som går att söka på i databaser kontaktade vi, utifrån nämnda urvalskriterier, 
företag som vi haft eller fått5 kännedom om som genomgått ett ägarskifte för att få hjälp 
med kontaktuppgifter till den säljande parten. 
 
3.3 Intervjustruktur och genomförande 
 
För att fånga respondentens personliga uppfattning och synsätt och på så sätt få en 
djupare förståelse valdes en semi-strukturerad undersökningsmetod (Bryman & Bell, 
2005). Detta tillvägagångssätt bidrog till en flexibel intervjuprocess där en på förhand 
framtagen intervjuguide med öppna frågor utformades med ett visst utrymme för 
följdfrågor i situationer där behov av sådana uppstod (ibid.). En risk med att genomföra 
denna typ av intervju är enligt Bryman och Bell (2005) att insamlings- och 
bearbetningsprocessen kan bli relativt lång men då denna studie grundar sig på ett fåtal 
företag och syftar till att öka förståelsen ansågs fördelarna med att kunna få en ökad 
förståelse för respondenternas upplevelser kring ägarskiften överväga den alternativa 
risken. För att göra en prövning av den intervjuguide som tagits fram för studien och för 
att undvika att de intervjuer som var inplanerade för studien inte skulle påverkas 
negativt på grund av bristande kvalitet på intervjufrågorna (Bryman & Bell, 2005) 

                                                
5 Via branschorganisationer och bekanta 
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gjordes en pilotintervju innan insamlingen av empirin påbörjades. Respondenten, som 
även denne valde att vara anonym, var en person med god insikt inom ämnet och som 
gav oss feedback kring hur denne uppfattade frågorna varpå vissa revideringar gjordes 
på intervjuguiden innan resterande intervjuer genomfördes.  
 
De 12 respondenterna kontaktades löpande genom telefonsamtal för bokning av en 
personlig intervju vilka genomfördes under vecka 10 till 16. Intervjuerna varade mellan 
45-60 minuter och i samtycke med respektive respondent spelades konversationerna in. 
Detta för att vid senare tillfälle kunna transkribera materialet vilket säkerhetsställde att 
ingen information förbisågs samt för att kunna lyssna till intervjun vid ett flertal 
tillfällen om något upplevdes oklart (Bryman & Bell, 2005). Vid intervjuerna togs 
löpande anteckningar och förutom stödord noterades även tidpunkt för uttalanden samt 
reflektioner kring eventuella känslor som respondenten visade. Detta för att på ett enkelt 
sätt kunna gå tillbaka i det inspelade materialet samt för att förstå den insamlade 
empirin i sitt sammanhang (Miles & Huberman, 1994). Samtliga respondenter gav 
samtycke till att återkomma om nya frågor uppstod. Efter att studien publicerades 
raderades allt material som kunde förknippas med de företag som deltagit i studien.  
 
3.4 Analys och jämförelse 
 
Efter att intervjuerna genomfördes transkriberades det inspelade materialet för att 
underlätta den fortsatta bearbetningsprocessen. För att skapa förståelse för det 
transkriberade materialet och påskynda den empiriska bearbetningsprocessen (Miles & 
Huberman, 1994) noterades koder och kommentarer i transkriberingsdokumentets 
marginal. Utifrån den teoretiska referensram som presenteras i kapitel två och studiens 
övergripande syfte konstruerade vi, innan intervjuerna startade, ett kodsystem som låg 
till grund för att reducera det transkriberade materialet till en kvalitativ sammanfattning. 
Förutom de på förhand framtagna koderna kompletterades kodsystemet, efter noggranna 
bedömningar, allteftersom intervjuerna fortlöpte. Då ämnet är relativt outforskat har vi 
även varit öppna för induktiva inslag vid analysen av det empiriska materialet, detta för 
att förhindra att andra mekanismer som har påverkan i sammanhanget inte skulle 
förbises. De koder vi använde oss av definierades även för att vi båda skulle uppfatta 
dem på samma sätt och en sammanställning över dessa presenteras i bilaga 3. Att 
transkribera och använda kodning kan utgöra ett effektivt sätt att analysera empiriskt 
material för att hitta förklaringar och mönster i det insamlade materialet och kan 
påskynda bearbetningsprocessen av empirin (Miles & Huberman, 1994).  
 
Då syftet med denna studie är av förståelsekaraktär jämfördes och analyserades det 
bearbetade empiriska materialet mot tidigare forskning inom ämnet. Detta innebär att 
det empiriska material som presenteras i kapitel fyra analyserades mot de centrala 
mekanismerna som återfinns i den teoretiska referensramen (Yin, 2009) för att urskilja 
varför och på vilket sätt dessa varit centrala för överföringen av socialt kapital. Vidare 
analyserades även de mekanismer som identifierades ur det empiriska materialet och 
som den teoretiska referensramen inte berört för att urskilja vilken betydelse de haft för 
överföring av socialt kapital och varför.  
 
3.5 Metodproblem 
 
Samtliga respondenter erbjöds anonymitet till följd av att vi ansåg ämnet som relativt 
känsligt och för att detta således kunde öka förutsättningarna för öppna och ärliga svar. 
För att upprätthålla löftet om anonymitet fingerades därför samtliga namn, för såväl 
företag som personer, vid respektive transkriberingstillfälle. För att säkerhetsställa 
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studiens validitet och undvika försumlighet och trötthet (Miles & Huberman, 1994) 
startade bearbetningen av empirin omedelbart efter var och en av de personliga 
intervjuerna (Bryman & Bell, 2005). Mayer et al. (1995) och Zand (1972) menar, som 
tidigare nämnt, att individer kan upplevas förtroendeingivande i ett visst sammanhang 
och inte i ett annat och därav valdes vår analysenhet att omfatta överföring av specifika 
kontakter. Vi upplevde dock vid intervjuerna att respondenterna upplevde förtroende 
som en övergripande mekanism i sammanhanget för ägarskiftet och således att vår 
analysenhet i vissa fall upplevdes alltför snäv. Detta medförde att vissa respondenter 
hade svårt att särskilja förtroendeupplevelsen mellan olika kontakter då den varit en 
helhetsupplevelse för överföringen för samtliga kontakter. Vi upplever dock att vi ändå 
kunde urskilja mekanismer som haft betydelse för överföringen av relationer och 
kontakter tack vare att vi bröt ned förtroendebegreppet väl i den teoretiska 
referensramen. Vi kunde därmed urskilja mekanismer som inger förtroende samt 
mekanismer som förstärker förtroende i specifika kontakter genom att bryta ned 
begreppet förtroende till välvilja, integritet, förmåga, kommunikation och delade 
värderingar. På så sätt kunde vi ändå urskilja och analysera om förtroende förelåg vid 
överföring av specifika kontakter och således uppfylla den delen av syftet. Motsvarande 
problem upplevdes även kring den förstärkande delmekanismen delade värderingar där 
flertalet respondenter uttryckte en övergripande upplevelse kring värderingarna med 
företaget snarare än på kontaktbasis. Respondenternas svar indikerade dock att köparnas 
övergripande värderingar med företaget hade betydelse för överföringen av kontakter då 
det hade inverkan på vilka kontakter som köparna såg som betydelsefulla för företaget 
och således viktiga att överta. Därmed kunde vi ändå urskilja vilken betydelse delade 
värderingar haft för förtroende och överföring av socialt kapital.  
 
Under datainsamlingsprocessens gång fick vi insikt kring att många av de respondenter 
som deltog i studien inte tidigare reflekterat över den process i ägarskiftet som studien 
behandlar. Detta medförde vid vissa tillfällen att respondenterna behövde tänka efter 
och reflektera kring fenomenet under tiden för intervjun för att kunna svara på de frågor 
vi ställde, något vi i vissa fall upplevde som stressande för dessa. För att undvika detta 
och således kunna öka chanserna till mer uttömmande svar hade delar av intervjuguiden 
med fördel kunnat skickas ut till respondenten i förhand. Dock anser vi att vi, tack vare 
följdfrågor som behandlade området på en djupare detaljnivå, kunde tillgodose oss med 
en tillfredsställande mättnad av den data som samlades in samt att vi upplevde en fördel 
med att få icke förberedda svar på frågorna då dessa tack vare sin spontanitet upplevdes 
ärliga och tillförlitliga. Ett av företagen, företag Beta, särskilde sig från resterande 
företag på så sätt att de hade en annan inställning till utbytet och dess betydelse för 
företagets fortlevnad vilket påverkade vår möjlighet att analysera det empiriska 
materialet mot teori och litteratur, för vidare resonemang se bilaga 4. 
 
Vi har löpande under arbetets gång getts feedback på samtliga delar i studien för att 
säkerhetsställa dess pålitlighet och de val vi gjort, detta genom opponering från tre olika 
opponentgrupper vid fem tillfällen under arbetets gång. För att öka trovärdigheten för 
studien utformades intervjuerna så att respondenterna uppmanades att svara fritt och 
ledande frågor undveks. Ett flertal av de respondenter som deltagit i studien framförde 
att synliggörandet av mekanismer vid överföring av socialt kapital bidrog till ökad 
förståelse för den situation de genomgått. Att vi i vissa situationer belyste hur andra 
upplevt denna process indikerade de deltagande, som fortfarande arbetar kvar inom 
företagen, att de upplevde som råd inför kommande ägarskiften. Detta kan således ge en 
möjlighet att, utifrån andras upplevelser, förändra situationen och vidta åtgärder som 
dessa finner relevanta för att överföringen av det sociala kapitalet ska bli framgångsrik 
vilket, i enlighet med Bryman och Bell (2005), stärkt studiens autenticitet.   
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4. EMPIRI 
 
I följande kapitel ges en kort presentation av vart och ett av intervjusubjekten samt de 
respondenter som varit verksamma inom respektive företag. Därefter ges en beskrivning för 
ägarskiftesprocessen inom dessa företag samt hur överföringen av det sociala kapitalet fortlöpt 
genom denna process.  
 
4.1 Företag Alfa 
 
Företaget Alfa är ett familjeföretag verksamt inom byggbranschen. Företaget har under 
sin livstid till stor del varit ett ensamägt familjebolag men har under senare år, efter att 
ha minimerat sitt produktutbud, vuxit och mer än fördubblat sin omsättning. Den 
tidigare ägaren, Håkan, som arbetat i företaget i drygt 40 år och som tagit över efter sin 
far sålde majoriteten av sina andelar till sin son och en medarbetare under 2014. Några 
år innan försäljningen funderade Håkan på att sälja företaget men då sonen, vid tillfället, 
inte var intresserad av att ta över företaget gick tankarna på att sälja till en extern part. 
Det som bidrog till att den processen aldrig genomfördes var framförallt den 
känslomässiga biten.  
 
”Man har haft företaget hela livet, det är hela ens identitet. Om jag skulle sälja det, vad 
gör jag då? Vem är jag då? Firman blir ens liv, ens barn på något sätt, det blir väldigt 

känslosamt, en viktig historia som tar lång tid att släppa” 
 

Anledningen till försäljningen 2014 var många men den främsta orsaken var för att få 
mer tid och prioritera sitt privatliv. Att dessutom kunna behålla en viss andel i företaget 
och på så sätt fortfarande ha möjlighet att kunna påverka beslut som fattas i bolaget var 
en bidragande orsak till att försäljningen blev av. Företagets kundbas är relativt spridd 
då den till stor del utgörs av privatpersoner och arbetet med att överföra de sociala 
kontakterna har därför främst innefattat företagets leverantörer. Att företaget under 
senare år vuxit menar Håkan bidragit till att företaget har en starkare position vad gäller 
relationer till sina leverantörer och att det numera är leverantörerna som tar kontakt med 
företaget och inte vice versa.  
 
De relationer som Håkan haft till kunder och leverantörer har han successivt överfört till 
de nya ägarna, ju mer köparna lärt sig om branschen och verksamheten, desto mer 
ansvar har de fått. Att de båda sedan tidigare arbetat inom företaget anser Håkan har 
förenklat försäljningsprocessen men även överföringen av de sociala relationerna. Detta 
då de nya ägarna sedan tidigare har insyn i verksamheten, kunskap och kompetens inom 
branschen samt till stor del delar samma uppfattning kring kontakter som honom vilket 
han menar har underlättat för att lämna över ansvaret. 
 

”Nog fanns det kontakter med moralisk bindning men i och med att vi sålde inom 
företaget så gav det sig självt. Vi var ganska överens… Leverantörerna har inget emot 

att börja prata med de nya ägarna, det har de inte” 
 
Inom den aktuella branschen, som präglas av konjunkturkänslighet, menar Håkan att det 
är av stor betydelse att skapa och bibehålla starka leverantörsrelationer. Detta då 
konjunkturförändringar kan bidra till utebliven leverans om relationen till 
leverantörerna på något sätt infekterats. För att kunna överföra specifika kontakter som 
varit av betydelse för företaget har Håkan därför suttit ned och kommunicerat samt 
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diskuterat kring dessa för att förklara hur viktiga de är för företaget. Han menar vidare 
att det ibland kan ta emot att släppa vissa beslut, då han sedan tidigare varit van att 
bestämma allt inom företaget, men tror att detta lindras med tiden. Trots att Håkan 
numera inte är operativt delaktig i företaget spenderar han ett flertal timmar per dag 
med att samla information och menar att det än idag är företaget som engagerar och 
intresserar honom. De nya ägarna frågar honom fortfarande om råd och hjälp vilket han 
beskriver är av stor betydelse för honom då han upplever en känsla av att vara behövd. 
Håkan upplever att de nya ägarna till viss del är mottagliga för hans åsikter men att han 
i vissa situationer är tacksam att han har kvar ägarandelar för att fortfarande kunna ha 
inflytande i beslut som tas i bolaget. Trots att de flesta kontakter och relationer har 
kunnat överföras till de nya ägarna har det funnits ett fåtal relationer där överföringen 
inte varit framgångsrik. Håkan misstänker att detta dels beror på bristande 
kommunikation kring kontakten samt att de nya ägarna saknade erfarenhet kring 
företagande och affärsrelationer. På så sätt har de stött på minor längst vägen där Håkan 
bland annat berättar om en situation där det skurit sig med en kund vilket bidragit till att 
företaget i efterhand fått ersätta kunden. Han menar att detta troligtvis beror på 
avsaknad av erfarenhet och att detta kommer lösa sig med tiden.  
 
Håkan uppmanar andra som står inför denna utmaning att diskutera och tänka efter 
kring förväntningar, roller och ägardirektiv för ett lyckat ägarskifte. Han menar att roller 
och förväntningar som ställs på varandra ska tydliggöras för att ägarskiftet ska lyckas 
och vidare att säljaren av företaget måste ställa upp och svara på frågor under en lång 
period efter ägarskiftet. Att arbeta parallellt och introducera den nya företagsledaren för 
kunder och leverantörer genom personliga möten tror han är en viktig mekanism för att 
de sociala kontakterna ska kunna överföras till den nya ägaren. Han menar även att 
företagsledare som står inför ett ägarskifte bör starta i tid, mellan tre till fem år innan 
själva ägarskiften ska ske, då processen tar betydligt mer tid än vad gemene man kan 
föreställa sig. För företag Alfa tog ägarskiftesprocessen cirka två till tre år, från att 
funderingar kring ägarskiftet startade till dess att alla beslut tagits och en 
överenskommelse ingåtts. Håkan menar vidare att om frågan inte behandlas i tid kan det 
leda till minskat engagemang från företagsledaren vilket i sin tur sannolikt leder till ett 
mindre lönsamt företag som i slutändan kan bli svårt att sälja. 
 
4.2 Företag Beta 
 
Företag Beta är ett mindre handelsföretag, i form av en butik, beläget i en mindre ort 
som under 2014 genomgått ett ägarskifte. Innan ägarskiftet drevs företaget av två 
delägare, Karin och Lena, som tillsammans ansvarade för en stor del av det operativa 
och administrativa arbetet kring företaget med ett fåtal deltidsanställda till hjälp, främst 
kring försäljning och kassaarbete. Innan ägarskiftet ägt rum hade de två delägarna haft 
och drivit företaget i 25 år och beslutet att sälja företaget kom till följd av känslan att 
ägarna började ”slå rot” i butiken, en längtan efter att göra något annat i kombination 
med att rätt köpare dök upp vid rätt tidpunkt. Det senare medförde en ägarskiftesprocess 
som genomsyrades av enkelhet, bortom annonsering och budgivning, vilket var något 
som de tidigare ägarna värdesatte i sammanhanget, detta även om andra alternativ 
kanske hade inneburit en högre köpeskilling. Att köparen dessutom var en person som 
var fast bosatt på orten och således hade en lokal anknytning var ytterligare en faktor 
som Lena och Karin beskriver bidrog till en trygghet i att företag Beta skulle finnas kvar 
och drivas vidare på orten. För företag Beta pågick ägarskiftesprocessen drygt ett år, 
men med förberedelser och strategisk planering inräknat tog processen nästan två år och 
i tankarna hade en försäljning florerat av och till under nästan tio år. 
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Via ett konstant parallellt arbete under tre månader, som sedan trappades ner i takt med 
köparens självständighetsgrad steg, fick köparen själv skapa sina egna intryck om hur 
verksamheten bedrevs och hur företagets relationer till såväl kunder som leverantörer 
såg ut. Detta var ett sätt för säljarna att förbereda köparen på vad jobbet som ägare till 
butiken innebar och för att denne skulle få en utgångspunkt att ta sats från. Karin, en av 
de tidigare ägarna, menar att deras värderingar kring hur verksamheten skulle bedrivas 
inte var i linje med hur den nya ägaren indikerade på hur denne skulle fortsätta, men att 
detta inte var något varken Karin eller kompanjonen Lena hade något emot. Lena var 
inte ens säker på att verksamheten skulle fortsätta på samma sätt som tidigare, utan 
trodde snarare att någon del skulle avvecklas och att det skulle satsas mer på en annan 
gren inom verksamheten, detta var dock inget som varken Karin eller Lena hade något 
emot.  
 

”För oss var det inte viktigt att företaget skulle drivas vidare på samma sätt, snarare 
tvärtom, vi ville ha förändring” 

 
Det enda som var viktigt var att företag Beta skulle finnas kvar och att det inte bara var 
någon lycksökare som ville tjäna pengar som tog över, det hade stor betydelse att 
köparen hade bosatt sig på orten och skulle bli kvar. Karin menade att de hade ”tuffat” 
på i sina spår i 25 år, förhoppningen var således att se förändring.  
 
Att överföra de relationer och kontakter, främst i form av kunder och leverantörer, som 
var knutna till företaget och de gamla ägarna gjordes inte via någon helhjärtad 
överföringsprocess och detta mycket tack vare, eller på grund av, säljarnas inställning 
till att låta köparen sätta sin egen prägel på butiken på ett sätt så att det skulle märkas att 
det var en ny ägare. Lena menar att de inte ville styra över hur butiken skulle fortsätta 
drivas eller vilka relationer som tvunget skulle finnas kvar. Lena menar vidare att de 
kunde ge fingervisningar kring vilka varugrupper som var lönsamma och således vilka 
försäljare som tillhandahöll de varorna, men mer för att öka förutsättningarna för att 
butiken skulle fortsätta drivas framgångsrikt. Det fördes viss informativ kommunikation 
med några leverantörer om att ett ägarskifte skulle ske, men ingen direkt aktiv 
överföringsprocess genomfördes. Det fanns dock inga avsikter att på något sätt dölja 
eller hålla inne på information som efterfrågades, istället menar Lena att det fanns en 
vilja att dela med sig av sin kunskap för att allt skulle gå bra men att de inte ville ha 
åsikter kring hur den nya ägaren valde att ta till sig och förvalta den informationen utan 
att istället se positivt på de förändringar som genomfördes. Både Karin och Lena menar 
också att köparen ville ta emot deras information men att denne också hade nya idéer 
kring bland annat leverantörer, något de båda ville vara öppna för och uppmuntra 
köparen till att prova.  
 
Lena och Karin nämner en kundkontakt där överföring skett och där relationen fortsatt. 
Det var en kund som de fakturerat kontinuerligt och således haft ett löpande samarbete 
med. Detta samarbete har fortsatt och säljarna anser att orsaken till detta främst är att 
även köparen hade en personlig kontakt till den kunden sedan innan. Karin beskriver att 
de informerade köparen om att den kunden var bra då samarbetet lockade andra kunder 
till butiken men i övrigt gjordes inte någon övrig ansträngning för att överföra 
relationen och Karin menar vidare på att orsaken till att det gick så pass bra var tack 
vare den tidigare relationen mellan köparen och kunden.  
 
Säljarna nämner också en annan relation, med en leverantör, där de anser att 
överföringen till den nya ägaren gick mindre bra. Här beskriver Karin att orsaken till att 
samarbetet inte fortsatt berodde på att relationen mellan den nya ägaren och 
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leverantören av någon anledning blivit infekterad och att hon upplever att den nya 
ägaren på något vis upprört leverantören. Karin menar dock att det inte behöver vara så 
att köparen gjort något direkt fel utan att det likväl kunnat vara leverantören som inte 
gillade förändringen. Karin beskriver vidare att de förde en dialog med den nya ägaren 
kring att denne fått tillfälle att prova en ny likvärdig leverantör och hade en vilja att 
göra det, något som varken Karin eller Lena hade något emot eftersom de, som sagt, var 
öppna för förändringar.  
 

”Vi hade en moralisk bindning till vår leverantör vilket ju inte hon hade, så hon hade 
möjligheten att testa och vi hade inga åsikter kring det. Jag tror inte vi skulle kunna ha 

gjort annorlunda, vi ville ha förändring, hon ville testa på att ta en chans mot 
förändring och gjorde det. Det finns ingenting bittert eller skevt där” 

 
Med de större, som Karin och Lena såg det, leverantörerna och som den nya ägaren 
hade för avsikt att ha kvar menar Karin att det kunnat underlätta överföringen om de 
tillsammans med köparen och leverantören ifråga satt sig ned för att gå igenom vad 
ägarskiftet skulle få för innebörd och vilka ambitioner som fanns i framtiden kring 
samarbetet. I det här fallet, menar Karin, var det ju dock lite speciellt då det fanns 
ambitioner att testa en ny, motsvarande leverantör. Lena menar också att 25 års 
erfarenhet i butiken bidrar till att det utvecklas en stark egenskap av att kunna läsa 
människor och förstå gränser i de relationer de ingår i, vilket är svårt att veta efter tre 
månader. Karin håller med och menar på att de säkert också stött sig med kontakter 
genom åren, innan de lärt sig detta.  
 
Att känna förtroende i allmänhet för köparen anser både Karin och Lena ha betydelse 
vid ett ägarskifte, Karin menar på att ingen affär hade skett om det inte hade känts rätt. I 
det här fallet uppstod förtroende tack vare att säljarna kände till köparen sedan tidigare, 
att denne hade lokal anknytning till orten och var fast bosatt vilket, som tidigare nämnt, 
innebar en trygghet i att butiken skulle finnas kvar. Det spelade mindre roll att köparen 
saknade erfarenhet och kunskap inom branschen, personkemin med köparen och 
fortlevnad för butiken var viktigare för säljarna då de menar att kunskap och erfarenhet 
är något som kan byggas upp med tiden inom denna bransch.  
 
Säljarna uppfattade dock en osäkerhet hos köparen som sköt fram tidpunkten för när de 
gamla ägarna skulle avsluta övergångsperioden och att frågor, små som stora, aldrig tog 
slut. Såhär i efterhand menar de att redan i början när den nya ägaren kom in för att se 
hur företaget bedrevs skulle noggranna anteckningar förts löpande kring allt, främst 
kring erfarenheter inom vissa områden. Det är en lång process och mycket information, 
små som stora detaljer, som ska utbytas för att allt ska fungera och Karin och Lena 
upplevde att köparen hade svårt att snappa upp detta bara genom muntliga dialoger och 
pärmar med veckorutiner. Det som blivit naturligt och ryggmärgspräglat för säljarna 
efter 25 år i butiken är trots allt helt nytt för köparen. En mer omfattande 
kommunikation, planering och främst dokumentation kring detta, menar de båda, hade 
underlättat. Sammanfattningsvis råder Lena och Karin andra som står inför ägarskiften 
att börja i tid, både med mental förberedelse och praktiskt planeringsarbete. När 
processen väl är igång menar de att parallellt jobb är en viktig mekanism, speciellt inom 
den här branschen. Då fick de kontakter som Lena och Karin hade en relation till se dem 
tillsammans med köparen och säljarna en chans att presentera den nya ägaren. Karin 
och Lenar menar vidare att detta var speciellt viktigt med tanke på att de var starkt 
förknippade med företaget. 
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4.3 Företag Gamma 
 
Företag Gamma är ett familjeföretag som är beläget, med en butik, i en mindre stad och 
som verkar inom en relativt snäv bransch. Innan företaget genomgick ett ägarskifte, för 
ungefär fyra år sedan, ägdes och drevs det i 12 års tid av makarna Erik och Marie. 
Marie, som även arbetat i butiken innan hon tillsammans med maken tog över, arbetade 
med de anställda och då främst med försäljning i butiken. Detta medan Erik axlade VD-
rollen vars uppgifter hade en mer administrativ karaktär som bland annat innebar 
kontakt med butikens inköpskanaler. Erik beskriver att de innan försäljningen stod vid 
ett vägskäl, antingen sälja eller satsa. Då Marie jobbat i butiken i nästan hela sitt 
yrkesverksamma liv och familjen hade småbarn vilket ofta logistik- och tidsmässigt 
krockade med egenföretagandet vägde en försäljning tyngre och butiken sattes, via 
mäklare, ut till försäljning.  
 
Ett antal intressenter fanns och bland dessa en som då var anställd i butiken sedan 
knappt ett år tillbaka, som också innan sitt arbete i butiken drivit en motsvarande 
verksamhet, om än i betydligt mindre omfattning. Erik berättar att det fanns mer värden 
än pengar som avgjorde valet av köpare till butiken och menar främst på att de kände ett 
ansvar mot de anställda, viljan att de skulle få jobba kvar och trivas även efter 
försäljningen. Till följd av detta samt uppfattningen om att andra intressenter kändes 
oseriösa föll valet på den redan anställda, då Erik menar att det var värdefullt i 
sammanhanget att de redan hade en relation till denne samt att denne hade erfarenhet 
inom både branschen och butiken. Även om Erik instämmer om att ett ägarskifte kan 
vara en lång och svår process så beskriver han att det gick relativt fort, cirka åtta till nio 
månader, när det väl blev klart med köparen tack vare att de förberett sig väl.  
 
Vad gällde nätverket för butiken beskriver Erik en relativt spridd kundbas, till största 
del bestående av privatpersoner samt ett relativt varierat, men ack så viktigt 
leverantörsnätverk, där sist nämnda var det som var av störst vikt att den nya ägaren tog 
till sig. Erik berättar att det genomfördes en aktiv process kring överföringen av dessa, 
något som kändes väldigt viktigt.   
 

”Det är ju jätteviktigt att göra det, det är ju egentligen det, förutom namnet som är 
inarbetat, man som köpare betalar för” 

 
Eftersom den blivande köparen var anställd i företaget påbörjades denna process i 
samband med att köpet blev bestämt, vilket var omkring nio månader innan det formella 
ägarskiftet skulle ske. Det blev ett parallellt arbete där köparen fick sitta med när Erik 
skötte inköpen och sedan prova sig fram själv med Erik som stöttepelare när det dök 
upp frågor eller problem. Detta menar Erik medförde en bra chans för den nya ägaren 
att hinna gå igenom olika typer av situationer och vissa flera gånger vilket minskade 
risken för att något skulle glömmas bort, jämfört med om det bara skulle skett en 
överlämning i samband med det formella skiftet. Utöver detta så tog Erik med sig 
köparen för att träffa de grossister, leverantörer och kontakter som företaget hade 
kontakt med, för att denne skulle få en chans att nätverka och se hur allt gick till, något 
Erik ansåg vara nyttigt och intressant för båda parter samt underlättade integrationen 
mellan dem. I det skedet var det också en stor fördel att köparen hade erfarenhet av 
branschen och produkterna sedan tidigare, vilket gjorde att köparen lättare kunde känna 
samhörighet med leverantörerna trots att de aldrig träffats tidigare, detta då de pratade 
”samma språk”. Erik förordade de kontakter han hade haft goda erfarenheter och bra 
relationer med och försökte dela med sig av information kring dem samt, som tidigare 
nämnt, via fysiska möten med kontakterna kommunicera kring hur samarbetet med 
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kontakterna fungerar. Erik beskriver att ansträngningarna för de kontakter som de 
försökt överföra har genomförts på liknande sätt men trots detta har det i efterhand visat 
sig att vissa av dessa relationer finns kvar som leverantörer, medan vissa relationer 
blivit infekterade till följd av att personkemi inte överensstämt mellan köparen och 
några av de befintliga leverantörerna vilket Erik anser kan bero på att de nya ägarna 
verkar vara lite svåra att samarbeta med.  
 
Erik beskriver att branschen inte präglas av få leverantörer på så sätt att butiken var 
beroende av någon specifik leverantör utan syftet med överföringen var främst, från 
Eriks sida, att köparen skulle få bra förutsättningar för att driva butiken vidare i samma 
spår men att det fanns en förståelse för att köparen tar egna beslut för om någon skulle 
bytas ut. Erik menar dock att det fanns ett urval lokala leverantörer som han samarbetat 
med som han anser hade värdefulla kvaliteter och som han hade byggt upp en värdefull 
relation till. Exempelvis var det leverantörer som ställde upp med leveranser på kort 
varsel vilket medförde att lagret kunde hållas nere samt att de var lokala vilket 
medförde en moralisk relation med viljan att de ska finnas kvar på orten. Kring dessa 
framförde Erik önskemål till köparen att fortsätta vårda samarbetet, något som den nya 
ägaren dock inte velat ta till sig eller fullfölja.  
 
”De sa ju att de skulle köra vidare i samma spår men det har de ju definitivt inte gjort” 
 
Erik upplever att de var mottagliga för de åsikter han framförde vid tiden för ägarskiftet 
samt att de till en början följde detta, samt då också stod fast vid uttalandet om att driva 
verksamheten vidare i samma spår, men att de i takt med tiden gjort ändringar både 
kring leverantörer och kontakter och således ändrat approach på hela butiken. Erik 
menar att det i efterhand är svårt att svara på vad som skulle kunna vara orsaker till 
detta men berättar att den nya ägaren vid tidpunkten för ägarskiftet inte hade några egna 
kontakter, som var till nytta för butiken, vilket Erik menar medförde att köparen var illa 
tvungen att försöka ta över det befintliga nätverket som Erik byggt upp som 
utgångspunkt.  
 
4.4 Företag Delta 
 
Företag Delta är ett mindre företag verksamt inom bredband- och telekombranschen 
som sedan mitten av 90-talet och fram till försäljningen 2012 till största del ägts av 
Sven. Under 2007 var bolaget till försäljning då Svens energi och engagemang för 
bolaget börjat avta. Under säljprocessen drabbades Sven av en allvarlig sjukdom vilket 
bidrog till att försäljningen avbröts och vid tillfrisknandet uppstod en nytändning vilket 
bidrog till att Sven beslutade att fortsätta driva företaget. Svens dotter Malin, som 
tidigare inte varit intresserad av att ta över företaget då hon upplevde att hon inte hade 
speciellt mycket kompetens och erfarenhet att kunna bidra med, blev under 2008 
tillfrågad av sin far att börja arbeta inom företaget då han närmade sig pensionsålder. 
Malin hade då tack vare nya arbetslivserfarenheter kunskap och erfarenhet och upplevde 
att bolaget var på frammarsch samt att de tillsammans kunde bygga upp företaget. Året 
efter påbörjades ett generationsskifte och Malin började därför arbeta som 
affärsutvecklingschef med mål att ta över företaget. Såhär i efterhand upplever Malin att 
det hade varit fördelaktigt om hon hade blivit tillsatt som VD direkt då det uppstod 
osäkerhet och funderingar bland de anställda vem som egentligen bestämde vilket även 
Sven instämmer i. Malin menar därför att det vid ett ägarskifte är viktigt att tydliggöra 
roller, värderingar och förväntningar för att denna osäkerhet bland personal, kunder 
och leverantörer inte ska uppstå.  
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Då Malin skulle överta företaget arbetade Sven och Malin aktivt med att överföra 
kontakter och relationer genom att de tillsammans åkte ut till leverantörer och 
introducerade Malin för dessa. Sven kommunicerade även med Malin kring vilka 
kontakter han ansåg vara av vikt samt kring hur de olika kontakterna fungerade. Sven 
menar att detta var nödvändigt för att Malin skulle kunna ta över vissa leverantörer, och 
således hade det positiv inverkan på överföringen, samt att det hade betydelse att detta 
skedde löpande vilket Malin instämmer i. 
 

”Det tar ju tid att bygga relationer och relationer bygger man ju bara genom 
förtroende” 

 
Malin hade sedan tidigare arbetat inom byggbranschen som präglas mer av en avtals- 
och konfliktkultur än vad telekombranschen gör. Detta innebar en helt ny situation för 
Malin som ibland hade svårt att anpassa sig till branschens jargong vilket bidrog till att 
hon kunde ifrågasätta vissa relationer. 
 

”Så det var väl lite mer det, jag tyckte Sven var alldeles för snäll (skratt) och jag var 
lite hårdare. Lite så att, vi ska inte acceptera allting, de ska inte bara trampa på oss” 

 
Sven upplever att han var öppen för Malins impulser trots att han ibland kunde uppleva 
att det skapade osäkerhet bland personalen som varit van vid hans ledarstil. Under 2011 
blev företaget uppringt av ett amerikanskt bolag som letade företag att förvärva och 
etablera i Europa och som hade upptäckt företag Deltas produkt. Varken Sven eller 
Malin hade tankar på att sälja företaget men samtalet triggade en försäljningsprocess. 
 

”Jag menar jag flyttade ju inte hem för att vi skulle sälja firman, det fanns inte på 
kartan när jag flyttade hem… men då den här frågan kommer så måste man ju som ta 

ställning, jamen är företaget till salu eller inte? Och då bestämde vi oss för att företaget 
är till salu” 

 
En mäklare anlitades för att syna andra möjligheter och i slutändan blev det ett svenskt 
bolag som köpte företaget, ett företag som även hade varit en potentiell köpare vid 
försäljningsprocessen 2007. Försäljningsprocessen tog drygt ett år vilket Sven upplever 
var lagom då det inte fanns något som stoppade upp processen från varken köparen eller 
säljarens sida. Han misstänker att processen gick bra eftersom de vid den tilltänkta 
försäljningen 2007 varit i en liknande process med samma mäklare. Försäljningen blev 
dock inte riktigt som förväntat. Malin och Sven upplever att de två företagen som det i 
slutändan stod mellan, som båda hade kompetens inom branschen, inte var några som de 
verkligen ville sälja till. Vad gäller kontakter och relationer var överföringsprocessen 
formell och företagen arbetade inte aktivt med att överföra dem, vilket till stor del 
berodde på att medarbetarna inom företag Delta arbetade kvar inom företaget. 
 

”I vårt fall tycker jag man kan säga att kunnandet, kundkontakter och teknik och 
alltihop, det satt inte bara hos mig och Malin. Utan det satt i största grad hos de 

anställda. Vår personal var ju väldigt självgående och hade sina egna raka kanaler in i 
kundens processer” 

 
Att företaget som köpt upp Delta varit verksamma inom branschen tror Malin också 
varit en betydande orsak till att det inte gjordes några direkta insatser för att överföra 
kontakter och relationer. Då köparna inom ett affärsområde till stor del hade samma 
kundbas har en överföring av kontakter, trots uteblivna insatser, skett naturligt. Att de 
köpte upp företag Delta berodde till stor del på att de ville komplettera deras 
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produktportfölj med det affärsområde som det köpande företaget saknade. Det företag 
som köpt upp Delta har sedan förvärvet expanderat på marknaden och utgörs idag av en 
koncern med flera mindre bolag, i vilken bland annat Deltas största kund samt en av 
deras leverantörer ingår. Malin och Sven menar att de påpekade vilka kontakter som de 
upplevde som fördelaktiga för de nya ägarna vilket de var mottagliga för men upplevde 
dock att det köpande företaget hade nya ambitioner. 
 
”Vi hade ju en värdering att Malin skulle kunna vara kvar i företaget men så blev det ju 

inte… och det vart väl en besvikelse… men de ville rensa bordet” 
 
Inför ett ägarskifte och vid överföring av relationer och kontakter menar Sven att det är 
viktigt att säljaren och köparen delar samma värderingar och synsätt kring kontakter 
och relationer och dess roll för företaget för att dessa ska överföras. Han menar på att 
det finns duktiga leverantörer överallt och att det är viktigt, för överföringen, att 
tydliggöra och kommunicera kring varför en specifik leverantör är av betydelse för 
företaget till den köpande parten och att köparen i sin tur är mottaglig för den kunskap 
som den tidigare ägaren lämnar ifrån sig. 
 
4.5 Företag Epsilon 
 
Företag Epsilon är ett mindre bolag verksamt inom tillverkningsindustrin. Företaget är 
beläget i en mindre ort och under slutet av 90-talet fanns planer på att flytta företaget 
från orten. Istället för förflyttning övertog två tidigare medarbetare, Karl och Jens, samt 
en utomstående person, Simon, företaget och drev samt utvecklade det fram till 
ägarskiftet 2011. Karl, som trots försäljningen arbetar kvar inom företaget, började 
arbeta på Epsilon i mitten av 70-talet och har genom åren utfört de flesta 
arbetsuppgifter. Sedan övertagandet av företaget har han arbetat med försäljning av 
företagets produkter och haft det huvudsakliga kundansvaret. Jens som i dagsläget är 
pensionär hade under sin yrkeskarriär ansvar för konstruktion och ekonomi i företaget. 
Den tredje delägaren Simon arbetade främst med inköp och produktion och hade det 
övergripande leverantörsansvaret och är i dagsläget även han pensionär6. Försäljningen 
av företaget berodde främst på att Simon, redan vid övertagandet, påtalat att han velat 
gå i pension vid en viss ålder och när frågan om försäljning lyftes kände även Jens att 
han var redo att avsluta sin yrkesverksamma karriär. En viktig aspekt för samtliga av 
delägarna var att företaget skulle bli kvar på orten även efter försäljningen och förutom 
den aspekten var även upplägget av betalningen och villkor kring garantikrav det som 
slutligen avgjorde valet av köpare.  
  
Något aktivt arbete med att överföra kontakter och relationer har inte skett utan 
kontakterna överfördes främst via företagets affärssystem. Simon upplevde att köparna 
inte var speciellt intresserade av att ta över de leverantörer som företaget haft utan att 
de hellre valde att söka nya aktörer. Han upplever att de nya ägarna tyckte att företagets 
leverantörer tog ett för högt pris och att köparna av företaget enbart varit intresserade av 
råd vid tillfällen då de stött på problem.  
 
”Jag är helt övertygad om att köparna tyckte att vi hade för dåliga leverantörer. Eller 
att vi var för dåliga på att pressa priserna. Men det där är väl både och, man måste ha 

en trogen leverantör för ibland kommer problemen och då vill man ha en trogen 
leverantör som kan fixa det åt en. Och det har jag förstått att de har haft problem med 

                                                
6 Intervjuer har genomförts med Karl och Simon vid två separata tillfällen. 
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ibland… börjar du jävlas för mycket så ställer ju inte leverantörerna upp heller, det är 
en relation” 

 
De nya ägarna har till viss del, i ett tidigt skede av ägarskiftesprocessen, varit 
intresserade av vilka leverantörer Epsilon haft och viss kommunikation, genom att delge 
köparna information om vilka företagets tio största leverantörer var, har genomförts. 
Simon upplever att köparna till en början delade säljarnas värderingar kring 
leverantörer men har med tiden insett att de nya ägarna avslutat relationer han förordat. 
Något speciellt överlämnande genom exempelvis personliga besök har dock inte skett 
och efter försäljningen upplever Simon och Karl att de flesta relationer till framförallt 
leverantörer i dagsläget inte är speciellt bra. 
 
”Köparna hörde säkert vilka leverantörer som vi tyckte att man absolut skulle behålla 

men sen har jag ju förstått att de brydde sig ju inte om det. De har liksom trampat 
ganska hårt på leverantörerna. Men köparna var som inte mottagliga. Det var som att 

sista kronan var viktigare än en bra leverantör” 
 
Många leverantörer som Simon mött efter försäljningen har påpekat sitt missnöje med 
relationen till företaget efter ägarskiftet. Han misstänker att relationerna till 
leverantörerna gått mindre bra då inställningen från köparens sida till leverantörerna 
varit allt annat än positiv och då betalningen vid vissa tillfällen blivit sen till 
leverantörerna. Även Karl upplever att köparna inte varit mottagliga och tagit till sig av 
de råd som de tidigare ägarna till en början försökt dela med sig av. 
 

”De har inte velat lyssna på oss som har varit här länge, de vill gärna köra sitt eget 
race och säger hela tiden att vi drev företaget så omodernt. Känner man att den som nu 
ska ta emot, man vill ju vara duktig och leverera och när de inte är mottagliga för det 
då blir man ju inåtvänd istället. För det finns ju ingen anledning att prata med någon 

som inte lyssnar… Om jag säger då att ja vi gjorde ju såhär och det tycker vi fungerade 
bra och så får man till svar att - jamen ni jobbade ju så gammeldags, jamen då kommer 

man inte och säger något nästan gång, då känner man att nämen okej, kör ni ert då” 
 
De produkter företaget tillverkar består ofta av material som bara enstaka leverantörer 
kan leverera. Att göra sig ovän med en sådan leverantör med tron om att det går att få 
tag i materialet hos någon annan för att sedan, när relationen är på botten, inse att enda 
sättet att få tag i materialet är att handla av den leverantören menar Simon bidrar till en 
dålig relation där företaget inte prioriteras. Detta kan få konsekvenser i form av 
exempelvis stående produktion, något som är väldigt kostsamt. Han misstänker att detta 
till stor del beror på att köparen av företaget saknade erfarenhet och kompetens om 
produkten och branschen vilket bidragit till att de inte förstått vikten av att ha bra 
relationer med leverantörerna inom branschen. Köparna av företaget hade främst 
erfarenhet och kompetens från större företag och hade sedan tidigare arbetat med 
konsultering.  
 
”Dom hade litegrann för stora visioner, att det skulle gå att få in på ett sådant här litet 

företag. Jag tror att det är två helt olika sätt att driva” 
  
När Karl, som planerar att gå i pension inom en snar framtid, ska lämna företaget har 
han önskemål om att en ny säljare ska anställas ett halvår innan hans avgång och han 
betonar att tidsaspekten är viktig för att kunna överföra kontakterna. Han menar på att 
säljaren först ska känna sin produkt och skapa tillräcklig kompetens kring den för att 
kunna bemöta frågor och informera kunder, en process som han beräknar tar minst två 
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månader. Vidare ska den nya säljaren följa med på mässor och introduceras för de 
viktigaste kunderna samt sitta med i olika kundmöten för att lära sig hur de olika 
kunderna fungerar och skapa en relation till dem. 
 
4.6 Företag Zeta 
 
Företag Zeta är ett familjeföretag som verkar inom byggbranschen och som genomgått 
ett ägarskifte i form av en generationsväxling inom familjen. Innan detta drevs företaget 
av de två makarna, Tomas och Carina, där Tomas hade en operativ roll och Carina 
skötte företagets administrativa uppgifter. Företaget har nu gått vidare inom familjen 
där de två syskonen, Emil och Patrik, övertagit föräldrarnas roller. Emil som operativt 
ansvarig och Patrik som numera har hand om de administrativa bitarna. Företaget 
grundades av Tomas far och har således alltid drivits som ett familjeföretag, där Tomas 
arbetat i hela sitt yrkesverksamma liv, och valet av vem som skulle driva företaget 
vidare föll sig naturligt då både Patrik och Emil arbetat i företaget sedan innan. 
Anledningen till att ägarskiftet blev aktuellt var på grund av naturliga skäl där Tomas 
och Carina närmat sig pensionsålder och en längtan efter att få tid över till andra 
intressen som till viss grad försummats under tiden som egna företagare, då mycket av 
den vakna tiden spenderades på företaget.  
 
Tomas beskriver hela generationsväxlingen som en successiv överlämning där det är 
svårt att sätta ett specifikt datum för när skiftet definitivt har skett. Till en början 
beskriver Tomas att det fanns en känsla av att det aldrig skulle kunna vara hållbart att 
lämna företaget men att i takt med att barnen mognat in i sina roller och utökat sina 
ansvarsområden har känslan förändrats till en trygghet i att företaget kommer leva 
vidare. I nuläget är det snarare han som får ställa frågor om vad som händer och hur det 
går. 
 

”Jag har insett att jag inte är oersättlig, de klarar sig helt klart bra. På så sätt tycker 
jag att det har varit en smärtfri generationsväxling, en successiv process” 

 
Tomas, som operativt ansvarig, var den inom företaget som hade nätverket av kontakter 
med kunder och leverantörer och som deltog på byggmöten vilka Tomas menar var 
viktiga för att vårda och upprätthålla relationerna och för att bibehålla kontaktnätet som 
var viktigt för företaget och detta var således viktigt att överföra till Emil. Utan att få 
med sig kontaktnätet och informationen kring det menar Tomas att det är att likställa 
med att starta företag på nytt.  
 

”Kontakter och relationer följer ju inte med automatiskt, man måste jobba för att 
bibehålla starka relationer med andra företag” 

 
Tomas beskriver dock att kontaktnätet var relativt brett och att det inte fanns någon 
direkt kontakt som var avgörande för företagets fortlevnad, leverantörer och grossister 
fanns det flera av och även kundbasen var spridd mellan privatpersoner och andra 
entreprenörer. Överföring av de kontakter som fanns, och som det fanns en avsikt från 
både Tomas och Emils sida att fortsätta samarbeta med, skedde genom en process där 
Tomas successivt introducerade Emil för de kontakterna. Emil fick följa med på 
byggmöten och ut till andra entreprenörer för att bygga vidare på relationerna på 
kundsidan vilket är något som Tomas menar har fungerat bra för överföringen av de 
kontakterna. Det har gett Emil erfarenhet kring hur sådana möten inom branschen ser ut 
och vilken jargong som präglar de olika relationerna. Att Emil jobbat i företaget sedan 
han gick ut skolan, det vill säga i snart 30 år, menar Tomas också hade en stor 
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bidragande orsak till att dessa kontakter framgångsrikt kunde överföras. Emil har 
tidigare jobbat med montering och tillverkning och har därmed erfarenhet kring 
materialet vilket Tomas beskriver underlättade för kommunikation med kontakter i 
nätverket och Tomas menar också att det är viktigt med erfarenhet för att kunna göra 
bedömningar på projekt och snabbare kunna lämna pris till kund, vilket är svårt utan 
erfarenhet och kompetens om det som ska köpas in, förädlas och säljas.  
 
”Det är väl som en tränare i ett fotbollslag, oftast har man ju varit fotbollsspelare. Jag 

vet inte hur du skulle kunna coacha ett lag om du inte har spelat fotboll själv” 
 
Vad gäller leverantörer specifikt menar Tomas att han delat med sig av den erfarenhet 
han haft kring hur kontaktnätet skötts tidigare och vilka kontakter som varit tillförlitliga 
och inte. Detta upplever han att Emil tagit till sig och fullföljt då Emil avslutat 
samarbetet med de leverantörer som Tomas påpekat varit opålitliga. Tomas beskriver att 
många av de kontakter som han byggt upp också finns kvar men att nätverket delvis 
också ser annorlunda ut idag än under tiden han drev företaget. Detta tror Tomas dels 
beror på att några av de kontakter han haft också blivit pensionerade samt att Emil gjort 
egna insatser för att knyta nya kontakter i takt med att bland annat arbetsmetoder 
förändrats. Tomas beskriver också vikten av att personkemin ska stämma och att vissa 
kontakter som han haft inte gått vidare till Emil på grund av att de inte ”klickat” på 
samma sätt men Emil har då istället sökt upp en motsvarande, ny kontakt.  
 
Att kontaktnätet, och i viss mån delar av verksamheten, förändrats till följd av 
generationsskiftet är dock ingenting som Tomas upplever som något negativt. Tomas är 
snarare positiv till sonens initiativ och nytänkande kring verksamheten och beskriver att 
han upplever att Emil behärskar att driva den operativa verksamheten väl. Tomas menar 
på att det är viktigt att hänga med i hur omvärlden förändras och att inte låsa sig i något 
specifikt, något han försökt förmedla till Emil och som han anser att Emil tagit till sig 
och anammat.   
 

”Jag kan ju inte leva kvar i den världen om att såhär har vi gjort och så ska vi alltid 
göra, då lägger jag ju krokben. Man ska ju inte köra i samma hjulspår som någon 

annan, då får man vattenplaning” 
 
Tomas upplever inte att han på något sätt utelämnat sig själv genom att dela med sig av 
sina erfarenheter kring kontakterna då han ville skapa så bra förutsättningar som möjligt 
för Emil att fortsätta driva företaget. Han menar vidare att det är en process som inte 
sker över en dag och att det kan handla om många smådetaljer som tillsammans blir ett 
stort sammanhang vilka således är viktiga att dela med sig av.  
 
Tomas beskriver att han anser generationsväxlingen som väldigt lyckad. Detta tror han 
beror på att den successiva överföringsprocessen har medfört att de gemensamt kommit 
till en punkt där Emil känner sig trygg i rollen som operativt ansvarig och där Tomas 
känner sig trygg i att Emil driver företaget. Detta är något som Tomas menar har varit 
en viktig känsla för uppfattningen om att ägarskiftet gått bra. Tomas beskriver att det 
successivt växt fram ett förtroende och att han aldrig behövt känna någon typ av 
konkurrens eller rädsla att bli utmanövrerad. Idag har han tillgång till en egen nyckel 
och får komma och gå på företaget som han vill. Tomas beskriver vidare att han tror att 
anledningen till att ägarskiftet i allmänhet, ur deras perspektiv, blev lyckat dels också 
beror på att han tagit hänsyn till de åsikter kollegor som genomgått ett generationsskifte 
delat med sig kring och där det inte gått så bra, och inte göra samma misstag som de 
gjort. Här menar Tomas främst att deltagandeaspekten och engagemang är viktig, att 
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båda parter är delaktiga genom processen och att den inte ska ske över en natt. Han 
menar på att de kollegor han refererar till är sådana som aldrig låtit sin efterträdare 
komma in på kontoret innan den dagen de lämnat företaget och då har de bara lämnat 
nyckeln och gått. Detta är något han inte tror är en fungerande metod då efterträdarna 
inte fått möjlighet att ta över erfarenheter och kontakter vilka han anser är viktiga 
detaljer att ta upp vid ett ägarskifte. De råd som Tomas kan framföra till andra som står 
inför ett generationsskifte är således att se till så att den nya generationen överlappar 
den gamla så att ägarskiften kan gå så obemärkt förbi som möjligt, att successivt låta 
efterträdaren mogna in i rollen som företagare. 
 
4.7 Företag Eta 
 
Företag Eta är ett handelsföretag beläget i en mindre ort som i drygt 25 år, fram tills 
ägarskiftet 2009, drivits av Lars och kompanjonen Anna. Orsaken till försäljningen 
grundade sig främst i att Lars tid och engagemang till att äga företaget minskat och när 
de båda fick möjlighet att arbeta kvar inom företaget, med ett arbete som de trivs väldigt 
bra med, togs beslutet att genomföra ett ägarskifte. Ägarskiftesprocessen för företag Eta 
tog några månader och avgörande för valet av köpare, förutom att de erhöll ett 
acceptabelt pris, var att den nya ägaren arbetade inom samma bransch och drev en 
liknande verksamhet, något som Lars menar ökade förtroendet för köparen.  
 

”Att ta in en som inte hade branschkännedom kändes lite sådär mer arbetsamt än en 
som visste vad det handlade om. För annars tyckte vi det hade blivit ungefär som att ha 

kvar det och det var liksom inte det som var meningen med hela biten” 
 
Lars menar att avsaknad av kompetens och erfarenhet inom branschen skulle inneburit 
att de behövt arbeta kvar med liknande roller som innan ägarskiftet under en längre 
period för att köparen skulle få insikt i branschen och verksamheten. Han har ett flertal 
exempel från andra företag inom branschen där icke branschkunniga har köpt upp 
företag vilket lett till konkurs och han menar att detta berott på att den nya ägaren inte 
haft kännedom kring produkter, kunder och leverantörer vilket medfört att de tagit 
beslut som fått förödande konsekvenser.  
 
Då både de gamla ägarna och den nya ägaren arbetar kvar inom företaget har de inte 
aktivt arbetat med att överföra kontakter och relationer utan istället har en integration 
mellan deras kontaktnät skett där de båda parternas kontaktnät kompletterat varandra 
och varje part har till stor del kvar sina relationer. I takt med att Lars och Annas 
engagemang minskat har dock vissa kontakter överförts successivt till den nya ägaren. 
Inom den bransch som företaget är verksamt menar Lars att kundrelationerna ofta 
utgörs av personliga relationer vilket bidragit till att de kunder som handlat av Lars och 
Anna innan ägarskiftet fortsatt göra det även efter ägarskiftet och det har således inte 
skett någon överföring av de befintliga kunderna till den nya ägaren. Nätverket av 
leverantörer består av ett 100-tal och kring dessa kommunicerar Lars och Anna dagligen 
med den nya ägaren. Detta sker främst genom att de informerar kring vilka leverantörer 
som de anser har fungerat bra vilket Lars menar uppfylls om leverantören, förutom att 
de har en bra produkt, även tar hand om dem som kund.  
 

”Jag tror att alla krig börjar med kommunikationsbrist, det är faktiskt så” 
 
Lars upplever att den nya ägaren varit mottaglig för han och Annas åsikter kring de 
kontakter som de överfört och menar på att detta till stor del beror på att den nya ägaren 
haft kännedom om företagets goda renommé och på så sätt haft respekt för deras åsikter. 
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Han menar vidare att köparens kunskap och erfarenhet inom branschen varit väsentlig, 
dels för att köparen haft tidigare samarbeten med vissa leverantörer men även för att 
den nya ägaren kunde avgöra vilka kontakter och relationer som var av betydelse, vilket 
således underlättade överföringsprocessen. Lars beskriver även att de överenskommelser 
som diskuterades kring specifika kontakter har fullföljts då köparen fortsatt samarbeta 
med dessa. Det fanns dock en specifik kontakt som gick mindre bra att överföra vilket 
Lars menar till stor del berodde på icke överensstämmelse i personkemi. 
 
”Det är väl som kärlek, att ibland tar det sig inte. För att det är ju personliga relationer 

vem man handlar med. Jag tror att det är mer personliga relationer än vad folk vill 
erkänna” 

 
Lars menar vidare att en ytterligare orsak till att relationen inte överfördes kan bero på 
att köparen inte delade samma värderingar och uppfattningar som Lars och Anna kring 
vilken betydelse den aktuella kontakten hade för företaget. Då köparen, som tidigare 
nämnt, hade kunskap och erfarenhet kring kontakten menar Lars på att bristande 
kompetens inte varit en bidragande faktor till att överföringen av kontakten inte 
lyckades. Lars upplever dock inte att misslyckandet av överföringen varit ett problem då 
han och Anna fortfarande arbetar inom företaget och därför kan ha hand om all kontakt 
med leverantören, vilket således innebär att det inte blivit någon förändring för företaget 
i dagsläget. Lars berättar vidare att vid ägarskiftet diskuterades varken värderingar 
kring ägarskiftet i allmänhet eller kontakter och relationer i synnerhet, något som han i 
dagsläget anser bör ha tagits upp till ytan innan ägarskiftet genomfördes. 
 
”Vi var kända för att vara väldigt kundmåna, inga superduktiga affärsmän på det viset 

men det här var liksom vårt jobb. Den biten har väl kanske fått sig en knäck kan jag 
tycka, så det kan jag väl ibland vara lite missnöjd med” 

 
Inför ett ägarskifte menar Lars att det kan vara en stor tillgång för köparen om den 
tidigare ägaren med sin erfarenhet och kompetens arbetar kvar i företaget som en 
mentor i det team som de tillsammans utgör. Vidare menar han att det är viktigt att 
tydliggöra roller och kommunicera innan köpet för att alla ska vara införstådda och dela 
värderingar kring framtiden för företaget. Lars menar att det sociala kapitalet till stor del 
är knutet till ägaren i små ägarledda bolag och att den kultur som växt fram inom 
företaget vad gäller kundbemötande, tankar och idéer samt handlingar måste tas i 
beaktning när ett ägarskifte ska genomföras för att samtliga parter i processen ska 
uppfatta dem på samma sätt och på så sätt underlätta överföringen av kontakter och 
relationer. Vidare rekommenderar Lars alla som står inför ett ägarskifte att fundera 
kring värderingar och dess betydelse innan försäljningen sker för att utfallet ska bli så 
bra som möjligt.  
 

”Det är ju alltid såhär, har man tänkt tanken så kan man värdera tanken, har den en 
stor betydelse för mig, ja då kanske jag ska tänka mer på det. Har jag tänkt på det och, 

ja det spelar inte så himla stor roll, då gör det ju mindre” 
 
4.8 Företag Theta 
 
Företag Theta är ett familjeföretag som verkar inom byggbranschen och som genomgått 
ett generationsskifte där företaget gått vidare till nästa generation, den tredje i 
ordningen. Det har varit ett skifte mellan far, Stig, och son, Mikael, där Mikael jobbat 
aktivt i företaget innan skiftet i ungefär fem år och där Stig, på grund av åldersskäl, valt 
att trappa ner för att överlåta verksamheten åt sin son. Att det blev ännu en ny 
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generation som klev in som ny ägare till företaget menar Stig främst berodde på två 
orsaker, dels att det fanns ett intresse hos Mikael att ta över men också för att det inte 
fanns någon direkt efterfrågan eller övriga intressenter av företaget och därmed fanns 
det inte någon tanke på att sälja externt när skiftet var aktuellt. Stig beskriver att 
processen att överlåta ägandet till sonen pågick successivt under nästan alla de år som 
sonen jobbat i företaget, detta för att successivt överlämna ansvar och överföra kunskap 
till Mikael som sedan sin tid som ägare utvecklat detta men också expanderat 
verksamheten ordentligt. Stig kände också, tack vare att han sett sonen arbeta inom 
företaget och således skaffat sig erfarenheter inom branschen, att Mikael hade vad som 
krävdes för att ta över.  
 
”Hade jag inte trott att Mikael skulle klara av det så hade jag aldrig släppt in honom. 
Han hade både drivet, intresset och kunskapen så att säga så där var det inga tvivel 

eller frågetecken” 
 
Vad gäller företagets nätverk av relationer och kontakter beskriver Stig en relativt 
spridd kund- och leverantörbas. Stig poängterar vidare vikten av att relationerna till 
leverantörer men främst kunder är goda då han menar att det är de två största 
kategorierna i företagets nätverk som måste vårdas för att företaget ska fungera bra och 
generera lönsamma resultat. 
 
Vad gäller leverantörer menar Stig att företaget inte hade några leverantörer som 
företaget var direkt beroende av eller någon leverantörsrelation som var viktigare än 
någon annan, snarare handlar det om leverantörer och säljare som själva tar kontakt med 
företaget för potentiellt samarbete. Av den orsaken gjordes inga direkta åtgärder för att 
överföra dessa till Mikael, överlämningen försiggick på så sätt att Stig hänvisade dessa 
vidare att ta kontakt med Mikael vilket med tiden medfört att Mikael naturligt blivit den 
som leverantörer primärt tar kontakt med. Tack vare Mikaels erfarenhet i företaget 
krävdes således ingen omfattande kommunikationsprocess kring företagets kontakter 
och relationer. Att kommunikationen var knapp berodde således inte på att Stig inte 
velat dela med sig av information, utan på att Mikael genom sina år i företaget succesivt 
tagit del av företagets nätverk. Företagets kundbas beskriver Stig som relativt spridd och 
Stig menar därför att ett gott rykte är en förutsättning för att befintliga kunder ska 
återkomma men nog så viktigt för att dessa befintliga kunder ska sprida sin goda 
uppfattning om de jobb som företaget utfört för att nya kunder ska tillkomma. Detta är 
något som Stig menar att företaget uppnått genom åren vilket han tror beror på den 
kultur som företaget drivits utifrån. Detta menar Stig var det viktigaste att föra över från 
honom till Mikael för att värna om kontakten med kunderna, det vill säga att värna om 
den inarbetade kulturen som medfört bra kundrelationer.  
 
”Vi har en bra kultur som vår marknad, våra kunder, uppskattar. Då är det ju viktigt att 

se till att det fungerar minst lika bra efter skiftet. Om man förändrar de bitarna på ett 
felaktigt sätt kan det gå åt skogen, riktigt åt skogen” 

 
Stig menar att det var inom detta område han upplevde att han kunde tillföra Mikael 
något, att se till att företagets kultur inte förlorades och att det som varit bra och viktigt 
för företaget skulle förstärkas. Stig anser därför att det var kring de bitarna han ansåg 
det viktigt att påminna och kommunicera med Mikael och att om det var på något 
område han faktiskt haft synpunkter med skiftet så var det kring att kulturen skulle 
bevaras. Eftersom Mikael jobbat i företaget parallellt med Stig när denna kultur präglat 
företaget menar dock Stig att det var naturligt att företaget skulle drivas i samma anda 
efter skiftet och uppfattade således att Mikael till stor del hade samma uppfattning kring 
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det. Att göra detta praktiskt menar Stig har inneburit att förmedla kulturen till de 
anställda vilka är de som ska träffa och bemöta kunden utifrån detta, ett samarbete 
mellan Mikael och de anställda. Detta så att företagets goda renommé kan bibehållas. 
Stig menar vidare att det var speciellt viktigt att göra ansträngningar kring de 
nyanställda då företaget expanderade, något som även prioriterats av Mikael. 
 
”Mikael ägnar mycket tid åt medarbetarna, via bland annat medarbetarsamtal, och har 
byggt upp ett system kring det så att det ska finnas som en naturlig del i verksamheten” 
 
Stig beskriver också Mikael som en mer utåtriktad, social och säljinriktad person än 
honom själv vilket han menar är orsaken till att Mikael på många plan skapat fler och 
starkare relationer till både leverantörer och kunder. På så sätt har ett än starkare nätverk 
än vad Stig hade under tiden han drev företaget utvecklats och Stig menar således att 
Mikael förstärkt företaget på de bitarna. På Stigs inrådan har Mikael också engagerat 
sig aktivt i den kedjekonstellation som företaget ingår i som bland annat fungerar som 
ett forum där företagen som ingår har möjlighet att träffas, nätverka och utbyta 
erfarenheter. Detta såg Stig som en bra möjlighet för Mikael att utvidga sitt nätverk och 
sina branschkunskaper vilket Mikael anammat.  
 
Stig menar att ägarskiftet, i deras fall, skulle se annorlunda ut om det hade varit fråga 
om en extern köpare som saknade branscherfarenhet eller som inte jobbat i företaget 
sedan innan och skapat sig en uppfattning om hur företaget och nätverket såg ut. Han 
menar att ägarskiftesprocessen troligtvis inte präglats av överlappning i samma 
utsträckning vid en sådan situation och att det hade varit mer aktuellt med specifika 
insatser för att introducera en ny ägare i nätverket. Stig berättar att han i ett sådant fall, 
om det önskades av köparen, hade tagit den personen ”i handen” och presenterat denne 
för det befintliga nätverket. Detta för att få alla parter införstådda i hur samarbetet ser ut 
och hur det skulle se ut i framtiden och för att öka förutsättningarna för att en ny ägare 
skulle kunna driva företaget på samma goda sätt. Stig menar dock på att det viktigaste 
för honom, även vid en extern försäljning, hade varit att förmedla företagets kultur och 
sin önskan om att medarbetarna skulle få en bra framtid. Det hade, menar Stig, varit 
viktigt att ha kännedom om vem köparen var och vad denne hade för ambitioner med 
företaget. Enligt Stig är det sådana faktorer som kunnat väga tyngre än ekonomiska i en 
försäljningssituation men menar att det kan bero på att han som småföretagare i ett 
familjeföretag har skapat sig en identitet i företaget då han jobbat med hjärtat i företaget 
i hela sitt liv. Slutligen pekar Stig på vikten med att, vid ett ägarskifte, ha en öppen 
relation på så sätt att det finns plats för dialog, både mellan köpare och säljare men 
också med de andra som ingår i företaget och som således också påverkas av skiftet. 
 
4.9 Företag Iota 
 
Företag Iota är ett handelsföretag, i form av en butik, som från starten 1984 och fram 
tills ägarskiftet 2013 drivits av två kompanjoner, Fredrik och Staffan. Staffan skötte de 
administrativa uppgifterna för butiken såsom bokföring och beställningar medan 
Fredrik ansvarade för det operativa och praktiska arbetet. Fredrik och Staffan hade 
under sina 29 år som ägare byggt upp ett gott renommé där de var kända för sitt goda 
kundbemötande och sin höga nivå av service, en företagsanda som de värnade om och 
var angelägna skulle förvaltas. Att sälja butiken var ett beslut som växt fram i takt med 
att de två kompanjonerna närmat sig ålder för pension, att de hade fått ut vad de önskat 
med butiken samt att de kommit till en punkt där det var dags att göra en nysatsning för 
att inte fastna, vilket de upplevde att de inte hade energi att engagera sig i. Detta i 
kombination med att de blev kontaktade av två personer som visade intresse för att 
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driva företaget vidare i samma anda och som dessutom hade god erfarenhet inom 
branschen gjorde att beslutet att sälja kändes rätt. Processen från det att de nya ägarna 
tog kontakt och visade intresse till dess att skiftet blev bestämt pågick under en två-
årsperiod, något som Fredrik menar var en tid för köparna att lära känna sina 
efterträdare och bearbeta alla praktiska detaljer tills de båda parterna kände sig tillfreds.  
 
Vad gäller butikens nätverk av kunder och leverantörer beskriver Fredrik en, som för de 
flesta butiker, relativt bred kundbas med både återkommande och nya kunder och 
Fredrik menar vidare att inga direkta insatser gjordes för att föra över specifika 
kundrelationer. Detta då kundbasen var så pass spridd och de nya ägarna också skulle 
ändra delar av sortimentet, vilket naturligt medförde en förändring av kundbasens 
dynamik. Säljarna fick tidigt uppfattningen om att köparna delade deras värderingar 
kring hur kunder skulle bemötas och servas vilket de tror var viktigt för att bibehålla 
deras goda renommé och således upprätthålla goda kundrelationer. Vad gäller butikens 
leverantörer var de största, och mest viktiga för butiken, avtal med kända och stora 
märken som levererar till hela världen. Här menar Fredrik att det såklart var viktigt att 
introducera de nya ägarna för dessa så att de leverantörerna visste att butiken fick nya 
ägare och vilka dessa var. Fredrik menar dock att introduktionsprocessen var relativt 
enkel och lättsam vilket han tror berodde på att många av dem redan visste vem en av 
de nya ägarna var och hade en relation till denne från andra sammanhang tack vare att 
denne jobbade i branschen och rörde sig i dessa kretsar. 
 
”Jag menar, han kände ju alla killar som är med så det var ju otroligt fördelaktigt där. 

Och de vet vem han är och alltihop, bra namn helt enkelt, det har ju hjälpt otroligt 
mycket” 

 
En specifik relation som Fredrik menar att de ansåg var viktig att överföra och som de 
hade ett väldigt fint samarbete med var med ett märke som Fredrik ansåg vore en bra 
grund att stå på för de nya ägarna då det dels sålde bra, varorna var populära och hade 
god kvalitet samt att affärsrelationen till leverantören dessutom var mycket god. Detta 
var något de framförde till de nya ägarna som båda samtyckte i att det var ett bra märke 
som de gillade och således en relation de ville fortsätta samarbeta med och bygga vidare 
på. Detta, tror Fredrik, var främsta orsaken till att överföringen gick så bra, att de nya 
ägarna gick in med samma inställning som de haft i relationen och delade säljarnas 
åsikter kring vad leverantören och märket har för betydelse för butiken. Någon djupare 
kommunikation än så, kring kontakterna, menar Fredrik inte behövdes då både han och 
Staffan kände sig trygga med hur de tänkt fortsätta driva butiken och visste att de 
förberett sig väl i flera år inför att ta över. Dock så var det inte så att Fredrik på något 
vis kände sig snål om sin information, var det något de ville ha någon åsikt eller 
information kring så var Fredrik, som han uttrycker det, naturligtvis hjälpsam men 
också ödmjuk till att de åsikter han hade präglades av deras tankesätt och att det 
möjligtvis behövdes nya mer moderna tankar också. Fredrik upplever dock ändå att de 
nya ägarna tog till sig av den information som säljarna ansåg var viktig och att det 
snarare handlade om att ge dem den information de frågade efter och inte pusha med 
deras egna åsikter. 
 
”Vi brydde oss inte så mycket om sådana där grejer, det är ju bättre att man känner att 

de ville, att det inte var vi som bestämde” 
 
Det är ingen kontakt som Fredrik kommer på som inte, av någon orsak, gått att 
överföra. Alla de kontakter som det fanns en ambition att fortsätta samarbeta med har 
gått bra och sett över hela skiftet tycker Fredrik att resultatet blev väldigt lyckat och i 
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dagsläget känner han en bra känsla när han hälsar på i butiken. De leverantörer köparna 
slutat samarbeta med har varit sådana som de lämnat på grund av att de velat ändra 
delar av sortimentet och orsaken, tror Fredrik, till att de inte länge samarbetar med dem 
är att de helt enkelt tagit in nya märken till butiken och inte på grund av att det skurit sig 
relationsmässigt, några sådana vibbar har han aldrig känt. Fredrik menar att det 
viktigaste var att de nya ägarna hade ungefär samma anda som den som han och Staffan 
haft, främst kring kundbemötande och kundservice, under tiden de drev företaget. Detta 
då han menar att nästan 30 år i en butik medfört att ens identitet förknippas med 
företaget och det blev således viktigt att de som skulle ta över butiken förvaltade det 
som han och Staffan byggt upp, även om ett ägarskifte såklart också medför 
förändringar. Det var också denna kultur som Fredrik ansåg var viktig att föra över till 
de nya ägarna och det enda som de egentligen kommunicerade kring på det viset. 
Fredrik menar att anledningen till att de inte behövde kommunicera så mycket mer kring 
annat var tack vare känslan av att de delade samma värderingar kring hur butiken 
skulle drivas vilket skapade en trygghet.  
 

”För vår del så kändes det så jäkla bra. För det hade inte varit så roligt att det hade 
kommit vem som helst och… Det kanske hade funkat också men det kändes som att de 
här kunde stå för vad vi hade trott på i hela vårt liv när vi jobbade och drev det där så 

det kändes riktigt, riktigt bra. De hade samma tankar, med lite andra infallsvinklar 
naturligtvis” 

 
Som råd till andra som står inför ett ägarskifte menar Fredrik att det som säljare är 
viktigt att tänka igenom vad ambitionen med företagets framtid är och att ha en plan för 
hur processen ska se ut. Han menar att det kan låta klyschigt men att det är viktiga saker 
att tänka på innan, detta eftersom det är ett stort beslut att sälja ett företag och det kan 
vara en lång process att hitta en köpare som det känns rätt att sälja till.  
 
4.10 Företag Kappa 
 
Företag Kappa är ett mindre företag verksamt inom bageribranschen som sedan början 
av 90-talet, fram till ägarskiftet, utvecklades och drevs av makarna Per och Eva. Eva, 
som i grunden är ekonom, skötte företagets löpande ekonomi och andra administrativa 
arbetsuppgifter medan Per till stor del arbetade operativt i verksamheten men även med 
personal, kund- och leverantörskontakter. Orsaken till försäljningen berodde till stor del 
på att makarnas engagemang börjat minska och då de båda även hade andra 
sysselsättningar bestämde de sig för att sälja företaget, där de i första hand erbjöd 
personalen att köpa och efter lite olika intressenter blev det till slut en anställd som 
tillsammans med sin sambo köpte företaget. Att lämna över företaget och överföra de 
relationer som företaget hade var en relativt intensiv process som successivt pågick 
under ett fåtal månader.  
 
Per beskriver en aktiv överföringsprocess som han anser varit framgångsrik då samtliga 
av de avtal och kontakter som företaget hade överfördes till de nya ägarna. Detta anser 
Per till stor del berodde på köparnas personlighet och goda inställning samt tack vare 
att Per och Eva skapat sig ett gott renommé i sitt nätverk som innebar relationer som 
byggts upp under flera års tid och som präglades av tillit. Dessa kunder och leverantörer 
hade ett förtroende för Eva och Per vilket Per menar bidrog till att de litade på dem när 
de kommunicerade kring sitt förtroende för de nya ägarna och således skapades ett 
fortsatt förtroende och samarbete mellan de nya ägarna och det befintliga nätverket.  Per 
betonar att de hade ett starkt förtroende till de nya ägarna och att detta var av betydelse 
för ägarskiftet i allmänhet men även för överföringen av kontakter och relationer. Per 
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beskriver att han varit delaktig, som säljande part, i ett annat ägarskifte där förtroende 
saknats till följd av att köparna i det fallet inte var intresserade av hans hjälp och inte 
heller mottagliga för de viktiga råd och åsikter han framfört kring kritiska kontakter. 
Själva överföringsprocessen var i det fallet, till en början, likadan som den för företag 
Kappa men i takt med att Per insåg att köparna i det fallet inte lyssnade minskade hans 
förtroende och därmed engagemang kring överföringen vilket han menar fick stor 
negativ inverkan på överföringen då de flesta av företagets kontakter och relationer inte 
överfördes.  
 
Till en början informerade Per och Eva framförallt leverantörer om att de skulle sälja 
och när försäljningen hade genomförts tog Per med sig de nya ägarna till företagets 
större leverantörer och kunder för att introducera dem för varandra samt för att inleda 
den nya relationen. Vidare arbetade Per och Eva aktivt med att överföra de avtal som de 
hade haft i 25 års tid till de nya ägarna genom att sitta med i förhandlingar kring dessa. 
Per berättar vidare att, innan köpekontraktet var undertecknat men sedan det blivit klart 
med köparna, när en ny leverantör besökte dem för att sälja en produkt fick de nya 
ägarna sköta kommunikationen med denne och tillsammans med Pers stöd, ta beslutet 
kring produkten. Det aktiva arbetet med att överföra kunder och leverantörer och 
tillsammans sitta ned och gå igenom hur kontakter och relationer fungerade, vilken 
jargong som präglade respektive relation, tror Per var avgörande för att relationerna 
överfördes framgångsrikt till de nya ägarna då det skapade en ny relation till dessa 
tillsammans med Per.  
 
Per beskriver vidare en överföring av en specifik råvaruleverantör där överföringen varit 
framgångsrik. Vid överföringen av kontakten kommunicerade Per och Eva tidigt med 
leverantören att de skulle sälja företaget och att de önskade att de nya ägarna skulle få 
samma avtal och således förutsättningar, vad gällde pris och service, som Per och Eva 
hade haft. Per menar vidare att det hade stor betydelse att en av de nya ägarna arbetade 
inom företaget sedan innan då leverantörerna redan hade en viss relation till honom då 
de visste vem han var och hade sett honom arbeta i produktionen. Per menar att det även 
skapade en trygghet hos leverantörerna då de informerade om att han hade arbetat inom 
företaget i 10 år, något han tror hade väldigt stor betydelse för överföringen av 
kontakten. Per upplevde att de nya ägarna var mottagliga för hans åsikter kring 
kontakter och relationer och att de tog till sig av dessa samt att de ville behålla de 
kontakter han förespråkade vilket han tror är en bidragande orsak till att de flesta av 
dessa kontakter och relationer finns kvar inom företaget. Per upplever även att de nya 
ägarna hade samma värderingar kring företagets kontakter och beskriver att han tror att 
det var viktigt för att relationen skulle fortlöpa då det bidrog till att de hade samma 
värdering om hur kontakten skulle vårdas och således hur betydelsefull den var för 
företaget. Per tycker att han hade lätt att kommunicera och dela med sig av information 
kring kontakten då han hade en vilja om att det skulle gå så bra som möjligt för de nya 
ägarna. Han menar vidare att det var av stor betydelse att kommunicera kring vilken 
jargong som präglade relationer genom att informera de nya ägarna hur de olika 
relationerna fungerade och hur de i sin tur skulle kommunicera med leverantörer för att 
relationerna till kontakterna skulle fortlöpa. Per berättar vidare att de nya ägarna än idag 
kan kontakta honom för att få råd om specifika kontakter och hur dessa ska bemötas. 
 

”Och även efteråt har ju de nya ägarna ringt och frågat att nu är det så med den här, 
kan det verkligen vara möjligt att den här personen håller på sådär. Jomen det är lugnt, 
låt den bara hålla på och så tar du det sen, ta det om en dag eller två, alltså lite sådär” 
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Han menar vidare att det varit viktigt att de nya ägarna hade samma syn på hur de olika 
kontakterna skulle bemötas för att kunna ta över dem och bemöta de olika relationerna 
på rätt sätt vilket han menar bidrog till att relationerna och personkemin mellan 
kontakterna och de nya ägarna fungerade och att överföringen därmed blev 
framgångsrik.   
 
4.11 Företag Lambda 
 
Företag Lambda är ett mindre företag som ingår i en större franchisekedja och som 
sedan starten fram till ägarskiftet drivits av Nils och hans kompanjon Roland. Orsaken 
till försäljningen berodde till stor del på en önskan om andra arbetstider och mer fritid, 
en önskan som funnits under en period men då arbetet i sig var något som Nils trivdes 
med behövdes en extern parts önskan om att förvärva företaget för att ägarskiftet skulle 
bli av. Vad gäller överföringen av kontakter och relationer startade, vid påskrift av 
köpekontraktet, en aktiv överföringsprocess genom att informera och introducera den 
nya ägaren för viktiga kontakter inom företaget för att dessa skulle skapa en relation till 
varandra. Nils upplevde till en början att den nya ägaren var intresserad av att lyssna 
och ta till sig av hans råd vilket han upplever skapade ett förtroende för den nya ägaren 
trots att denne saknade branschkännedom. Nils beskriver dock att han relativt snabbt 
insåg att den nya ägaren varken lyssnade eller var intresserad av hans kunskap och 
information då den nya ägaren agerade tvärtemot vad Nils förmedlade, något han menar 
bidrog till att de flesta viktiga relationerna inte överfördes till den nya ägaren. Han 
beskriver att kommunikationerna kring kontakterna blev mer av en monolog än en 
dialog där den nya ägaren varken varit delaktig i kommunikationsprocessen eller 
lyssnade på Nils åsikter. 
 
”Det tog inte lång tid för mig att förstå att antingen så gick inte informationen in, eller 
så sket de i informationen som de fick. Vi matade till en början information hela, hela 
tiden kring vad som fungerade och hur de skulle göra i olika situationer men det var 

som att det gick in genom ena örat och ut genom det andra” 
 
Att den nya ägaren inte hade någon tidigare erfarenhet inom branschen upplevde Nils 
till en början inte som något problem men menar att eftersom efterträdaren saknade 
erfarenhet så var det av betydelse att denne tog till sig av Nils råd och information kring 
kontakter och relationer för att relationen till dem skulle fortsätta efter att Nils lämnade 
företaget.  
 

”Den här personen ville i princip inte ha någon hjälp alls. Även om vi försökte hela 
tiden, gör inte så, det där har vi provat, såhär måste du göra och så vidare så var det 

som att personen sket fullständigt i det. Den nya ägaren hade inte kännedom inom 
branschen och dessutom inte viljan att höra från några som har kört branschen i massa 
år, som kunde den till punkt och pricka. Till en början tyckte vi att viljan fanns att få all 

den här hjälpen men efter ett tag insåg vi att den nya ägaren inte ville ha den. Vi 
fortsatte processen med att överföra kontakter och relationer men då gick 

engagemanget ner istället, då blev det mer en rutin. Att här är den nya ägaren, hjälp 
den. Till slut så bryr man sig inte. Då blir det litegrann såhär att jamen nu har du köpt 

det, nu är det ditt. Nu får det gå som det vill för dig, jag behöver inte bry mig” 
  
Nils beskriver också att den nya ägaren inte hade samma uppfattning kring de olika 
kontakternas betydelse för företaget och menar vidare att detta bidrog till att 
efterträdaren inte var mottaglig för Nils åsikter vilket i sin tur bidrog till att relationerna 
blev infekterade. Vad gäller relationen till leverantörer beskriver Nils att de flesta 
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kontakter överfördes till den nya ägaren men att detta till stor del berodde på att det 
inom franchisekedjan fanns färdiga avtal som den nya ägaren övertog och följde och att 
arbetet med dessa främst innefattade att informera den nya ägaren om avtalen och 
vikten av att följa dem.  
 
Sammanfattningsvis menar Nils att den icke framgångsrika överföringsprocessen av 
kontakter och relationer till stor del berodde på att den nya ägaren inte var mottaglig för 
hans åsikter och kunskap vilket Nils menar var speciellt viktigt då den nya ägaren 
saknade kunskap och erfarenhet inom branschen. Han menar vidare att den nya ägarens 
avsaknad av att vara mottaglig och öppen för hans åsikter kring kontakter och relationer 
skapade en irritation hos honom då han upplevde att de svar han gav på den nya ägarens 
frågor var oviktiga för denne. Han beskriver vidare att detta i sin tur bidrog till att 
engagemanget till att överföra kontakter och att hjälpa den nya ägaren skapa relationer 
minskade vilket således hade en negativ inverkan på överföringen av kontakter och 
relationer. Han beskriver även att han tror att köparen till en början lyssnade på honom 
men att efterträdarens vision om hur det skulle vara att driva företaget inte 
överensstämde med verkligheten och således blev den information Nils förmedlade 
något främmande som denne inte vill höra och därmed inte ta till sig. Nils menar att det 
vid ägarskiftet förelåg ett förtroende men att detta successivt avtog i takt med att han 
upptäckte att köparens mottaglighet och vilja att ta till sig av hans åsikter minskade och 
att detta i sin tur bidrog till att engagemanget avtog.  
 
4.12 Sammanställning empiri 
 
Det empiriska materialet indikerar om att förmåga, välvilja och integritet är viktiga 
mekanismer för överföring av socialt kapital och vidare att hög grad av kommunikation 
och delade värderingar bidragit till framgångsrika överföringsprocesser. Säljarna inom 
ett flertal företag indikerar om att hög grad av förmåga inneburit att de köpande parterna 
kunnat värdera och avgöra vilka kontakter och relationer som varit av betydelse för 
företaget och menar på att detta underlättat överföringen av kontakter och relationer. 
Motsatsvis har avsaknaden av förmåga visat sig haft en negativ inverkan på 
överföringen av kontakter och relationer. Det förefaller vidare som att säljarnas 
engagemang till att dela med sig av information ökar om den uppleva välviljan är hög, 
respektive minskar om den upplevda graden av välvilja varit låg, vilket indikerar att 
välvilja kan ha positiv inverkan på överföringen av kontakter och relationer. Vidare 
påvisar det empiriska materialet att framgångsrika överföringsprocesser innefattat hög 
upplevd grad av integritet och att avsaknaden av densamma bidragit till att 
engagemanget till att överföra kontakter och relationer minskat vilket haft negativ 
inverkan på överföringsprocessen. Kommunikation kring kontakter och relationers 
betydelse för respektive företag har visat sig vara av betydelse för överföringsprocessen 
och det empiriska materialet indikerar att mindre framgångsrika överföringsprocesser 
bland annat haft bristfällig kommunikation. I de fall där köpare och säljare haft delade 
värderingar kring specifika kontakter har överföringen av dessa varit framgångsrik. 
Avsaknaden av delade värderingar kring specifika kontakter och relationer har 
motsatsvis visat sig haft negativ inverkan på överföringsprocessen då parterna inte haft 
delade uppfattningar om kontakternas betydelse för företaget och således inte haft 
samma ambition att överföra kontakten. Personliga möten och integration med 
kontakter samt kommunikation kring jargong och kultur förefaller vidare vara viktiga 
mekanismer för överföring av socialt kapital. Ett flertal företag indikerar att personliga 
möten och integration mellan den nya ägaren och kontakterna haft positiv inverkan på 
överföringen då de, genom att presentera och introducera den nya ägaren för 
kontakterna, skapat ett ökat förtroende för de nya ägarna. Det empiriska materialet 
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indikerar att bristfällig kommunikation kring vilken jargong som präglat respektive 
relation varit en bidragande mekanism för att överföringen varit mindre framgångsrik då 
de aktuella relationerna och personkemin dem emellan infekterats och motsatsvis att 
förekomsten av mekanismen möjliggjort för framgångsrika överföringsprocesser. Inom 
de företag där kulturen präglats av hög kundservice framhålls att det varit av stor 
betydelse att kommunicera kring detta för att relationen till kontakterna skulle kvarstå 
samt överföras till den nya ägaren. Stöd för ovanstående resonemang återfinns i bilaga 5 
via en detaljerad sammanställning över det empiriska materialet samt sammanställs 
kortfattat i nedanstående tabell. 

 
Tabell 1: Sammanställning över mekanismer som haft betydelse för överföring av socialt kapital 

 Framgångsrik överföring av 
socialt kapital 

Icke-framgångsrik 
överföring av socialt kapital 

Mekanismer som 
inger förtroende 
 
 
Mekanismer som 
förstärker förtroende 
 
 
Mekanismer som haft 
betydelse för 
överföring av socialt 
kapital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- förekomst av förmåga 
- förekomst av välvilja 
- förekomst av integritet 
 
- förekomst av delade 
värderingar kring specifika 
kontakter och företaget 
 
- förekomst av upplevt 
förtroende 
- förekomst av 
kommunikationsbeteende 
- förekomst av kommunikation 
kring delade värderingar 
- förekomst av kommunikation 
kring företagskultur 
- förekomst av personliga 
möten mellan säljare, köpare 
och kontakt 
- förekomst av kommunikation 
kring vilken jargong som 
präglat respektive relation 

- avsaknad av förmåga 
- avsaknad av välvilja 
- avsaknad av integritet 
 
- avsaknad av delade 
värderingar kring specifika 
kontakter och företaget  
 
- avsaknad av upplevt 
förtroende 
- avsaknad av 
kommunikationsbeteende 
- avsaknad av 
kommunikation kring delade 
värderingar  
- avsaknad av 
kommunikation kring 
företagskultur 
- avsaknad av 
kommunikation kring vilken 
jargong som präglar 
respektive relation 

   



 37 

 
 
5. ANALYS OCH SLUTSATSER 
 
I följande kapitel analyseras inledningsvis de mekanismer som teorin och litteraturen framhållit 
som betydelsefulla mot det empiriska material som presenteras i kapitel fyra. Fortsättningsvis 
påvisas slutsatser kring varför dessa är centrala för överföringen av socialt kapital samt vilken 
inverkan de haft på förtroendet. Vidare presenteras och analyseras de mekanismer som urskilts 
ur det empiriska materialet och en diskussion kring varför dessa är centrala förs. Avslutningsvis 
presenteras en modell som åskådliggör studiens slutsatser och de mekanismer som är av 
betydelse för en framgångsrik överföring. 
 
5.1 Förtroendets betydelse för överföring av socialt kapital 
 
I det empiriska materialet för studien återfinns att utbytesrelationer som påvisat hög 
grad av mekanismer som inger förtroende, och således hög grad av upplevt förtroende, 
också upplevt en framgångsrik överföringsprocess av socialt kapital. Överföringen av 
socialt kapital i företag Zeta, Eta, Theta, Kappa och Iota är exempel som styrker detta 
där en tillfredsställande grad av förmåga, välvilja och integritet för den köpande parten 
förelegat och som i enlighet med Mayer et al. (1995) är tydliga mekanismer som 
indikerar att förtroende föreligger. Detta är i sin tur något som säljande parter indikerat 
som bidragande mekanismer till att överföringen av kontakter och relationer varit 
framgångsrik vilket går i linje med både Social Exchange Theory och litteratur7 som är 
överens om att förtroende kan vara en primär mekanism för en framgångsrik 
utbytesrelation. Ur det empiriska materialet har också framkommit att utbytesrelationer 
som präglats av låg grad av förtroende8 eller där förtroende endast förekommit en 
kortare period9 lyckats mindre bra med överföringen av socialt kapital. För dessa har 
förtroendet avtagit i takt med att säljaren upplevt låg grad av mekanismer som enligt 
Mayer et al. (1995) inger förtroende, det vill säga förmåga, välvilja och integritet, vilket 
ger ytterligare stöd för att dessa mekanismer är viktiga för att uppleva förtroende och 
således viktiga för en framgångsrik utbytesrelation vilket ökar förutsättningarna för en 
framgångsrik överföring av socialt kapital. Att förtroende är en viktig mekanism stöds 
även av företag Delta där förtroende förelåg mellan far och dotter vilket möjliggjorde 
och bidrog till en aktiv överföringsprocess till skillnad från den externa försäljningen 
där förtroende saknades vilket bidrog till att överföringsprocessen uteblev.  
 
5.1.1 Förmåga som betydande mekanism 
 
Ur det empiriska materialet har framkommit att förmåga varit en viktig mekanism för 
upplevt förtroende, vilket också finner stöd i litteraturen (Sithkin & Roth, 1993; Cook & 
Wall, 1980; Butler & Cantrell, 1984). Förmåga har visat sig stärka förtroende på två 
sätt, både mellan säljare och köpare men även mellan den köpande parten och de 
kontakter som avsetts föras över. I företag Alfa och Zeta beskriver den säljande parten 
att förtroendet ökat i takt med att de nya ägarnas kompetens inom företaget och 
branschen ökat. Säljarna beskriver vidare att i takt med att förtroendet ökade fick 
köparna successivt större kund- och leverantörsansvar och indikerar om att ökad 
kompetens och erfarenhet underlättade överföringen av kontakter och relationer tack 
vare att det ökade förtroende för köparna, vilket går i linje med Young-Ybarra och 
Wirsema (1999) som menar att förtroende är viktigt för en framgångsrik utbytesrelation.  

                                                
7 Mohr och Spekman (1994) samt Zaheer et al. (1998) 
8 Företag Lambda och Epsilon 
9 Företag Gamma 
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Detta är något som också blev särskilt tydligt i företag Alfa där säljaren menar att 
anledningen till att en specifik kontakt inte kunde överföras berodde på att köparna vid 
den tidpunkten saknade tillräckligt med erfarenhet för att förvalta relationen.  
 
Förmåga har också visat sig haft inverkan på förtroendet mellan köpare och de 
relationer som det funnits avsikt att föra över vilket i sin tur haft inverkan på 
överföringen av dessa relationer. Stöd för detta återfinns i fem studerade ägarskiften10 
där säljande parter beskriver att de upplevde att överföringen av leverantörskontakter 
underlättades tack vare att köparen hade erfarenhet inom branschen och verksamheten. 
Detta då säljarna menar att arbetslivserfarenhet underlättat samhörigheten mellan de 
aktuella kontakterna och köparna tack vare att dessa haft kännedom om produkt och 
marknad och således pratade ”samma språk”. Detta menar säljarna medfört indikationer 
om att kontakter och relationer känt ett förtroende för köparna vilket i sin tur underlättat 
överföringen vilket ger ytterligare stöd för Young-Ybarra och Wirsema (1999) 
resonemang. Säljaren i företag Eta beskriver också att köparens erfarenhet och 
kompetens hade positiv inverkan på överföringen av relationer, detta tack vare att 
köparen hade god bedömningsförmåga kring vilka leverantörer som var viktiga för 
företaget och således viktiga att bibehålla relationen till.  
 
I enlighet med Mayer et al. (1995) och Butlers (1991) resonemang kring att förmåga är 
en områdesspecifik mekanism har det empiriska materialet påvisat att kompetens och 
erfarenhet med fördel kan vara kopplad till det aktuella företagets bransch och 
verksamhet för att ha positiv inverkan på förtroendet samt överföringen av kontakter 
och relationer. Det empiriska materialet ger dock inte stöd för att förmåga skulle vara så 
pass områdesspecifikt att det skiljer sig på kontaktbasis för ett och samma företag och 
därmed att dess inverkan på förtroende inte skiljer sig mellan dessa. Säljarna till företag 
Epsilon beskriver att köparna hade erfarenhet och kompetens av företagande och 
konsultation sedan tidigare men saknade erfarenhet kring ett mindre, tillverkande 
företag såsom Epsilon. Att köparna förlitade sig på sina tidigare erfarenheter menar 
säljarna snarare stjälpte än underlättade för överföring av kontakter och relationer och 
avsaknaden av förmåga fick således en negativ inverkan på överföringsprocessen. Detta 
då företag Epsilons relationer till stor del präglades av tillit och inte främst av 
ekonomiska förhandlingar vilket köparna inte hade erfarenhet av och således inte 
värdesatte eller förvaltade vilket fick negativ inverkan på överföringen. Även inom 
företag Lambda beskriver säljaren att köparens avsaknad av erfarenhet och kunskap var 
en bidragande orsak till att kontakter inte kunde överföras då köparen inte kunde 
värdera vilka kontakter som var viktiga för företaget. Stöd för detta återfinns också i det 
empiriska materialet för företag Delta kring ägarskiftet mellan far och dotter där dottern, 
som efterträdande part, hade tidigare erfarenhet inom projektledning och företagande 
från en annan bransch där relationer präglades av en mer avtalsstyrd och 
konfliktbaserad kultur än den bransch som företag Delta verkar inom. Detta beskriver 
säljaren som något som medförde att köparen ifrågasatte vissa relationer samt också att 
köparen gick in i de nya relationerna med en jargong som inte präglade branschen, 
något som hade negativ inverkan på vissa relationer och således på överföringen av 
dessa till den nya ägaren.  
 
5.1.2 Välvilja som betydande mekanism 
 
I enlighet med Mayer et al. (1995) resonemang kring att välvilja är ett begrepp som 
underlättar analys kring om förtroende förelegat har det varit en ansenlig indikator i 

                                                
10 Företag Gamma, Zeta, Theta, Iota och Kappa 
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denna studie. Det empiriska materialet påvisar, i enlighet med Mayer et al. (1995), att 
mottaglighet för den säljande partens åsikter haft en positiv inverkan på förtroendet 
samt också kring att detta varit fördelaktigt för överföringen av kontakter och relationer. 
Säljaren i företag Kappa beskriver att köparnas mottaglighet för dennes information och 
åsikter kring företagets kontakter var en avgörande mekanism för att dessa kunde 
överföras framgångsrikt. Detta då det skapade ett engagemang hos säljaren att överföra 
kontakterna vilket tog sig uttryck i att denne aktivt introducerade de nya ägarna för 
företagets kontakter samt förmedlade till dessa att han litade på köparna vilket således 
skapade goda förutsättningar för de nya ägarna att fortsätta de relationer och samarbeten 
säljaren byggt upp. Säljaren för företag Lambda upplevde, i motsats till tidigare nämnd, 
att köparen i det fallet helt nonchalerade de åsikter som denne framförde kring 
kontakterna för företaget, ett egocentriskt agerande som, i enlighet med Solomon et al. 
(1960) och Larzelere och Huston (1980) hade negativ inverkan på säljarens förtroende. 
Säljaren indikerar också om att det fanns kontakter som var av stor betydelse för 
företaget och att den nya ägaren med fördel borde tagit till sig av dennes information för 
att undvika att inte förlora relationen till de kontakterna, vilket var vad som inträffade. 
Köparens nonchalans kring säljarens åsikter menar säljaren var den största orsaken till 
detta då det medförde att dennes engagemang i överföringsprocessen minskade kraftigt 
vilket säljaren menar hade varit viktig för köparen att ta tillvara på för att ta över 
kontakterna med tanke på köparens okunskap. I företag Delta valde dottern att i vissa 
situationer förlita sig på de åsikter hon hade kring hur relationer skulle skötas istället för 
att lyssna till faderns råd och åsikter, något som i vissa fall hade negativ påverkan på 
överföringsprocessen då dottern inte värnade om kontakterna på samma sätt som fadern 
gjort. Att välvilja är en viktig delmekanism för förtroende stöds även av företag Gamma 
där säljaren indikerar om att i takt med att denne insåg att köparens välvilja avtog 
minskade säljarens förtroende för denne.   
 
I företag Epsilon menar säljarna att köparna prioriterade sina egna åsikter framför de 
som framfördes av säljarna vilket de, i linje med Rosen och Jerdee (1977), anser hade 
negativ inverkan på förtroendet och deras engagemang i utbytesrelationen vilket i sin 
tur också hade negativ inverkan på överföringen av företagets kontakter. Detta tog sig 
uttryck i att köparna nonchalerade säljarnas åsikter kring vilka kontakter som var 
viktiga för företaget och som därmed var viktiga för köparna att skapa en relation till 
och istället satte sina egna värderingar, som präglades av prisfokus, i första hand. 
Köparna kom sedan till insikt om att vissa kontakter inte gick att substituera men 
eftersom de redan infekterat relationen till de gamla kontakterna, som säljarna förordat, 
var de tvungna att bygga upp relationen på nytt och kunde således inte ta vid där 
säljarna avslutat. Då förtroendet till köparna försämrats till följd av detta menar säljarna 
också att deras vilja att skapa bra förutsättningar för köparna minskat och när köparna 
endast ville lyssna till deras åsikter när de stötte på problem uteblev engagemanget att 
bistå köparna. Välvilja har således, i linje med Larzelere och Huston (1980), visat sig 
vara en särskilt viktig mekanism för förtroende och överföringsprocessen och detta 
specifikt i sammanhang där det funnits kritiska relationer för företaget som varit särskilt 
viktiga att föra över och således där det varit viktigt för den köpande parten att ta till sig 
av den säljande partens åsikter och erfarenhet kring kontakter.  
 
5.1.3 Integritet som betydande mekanism 
 
I det empiriska materialet identifieras att hög upplevd grad av integritet tenderar att ha 
positiv inverkan på förtroende och detta har generellt sett återfunnits vid de ägarskiften 
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där överföringen av kontakter och relationer varit framgångsrika 11 , vilket ger 
indikationer om att stöd återfinns för Mayer et al. (1995), Butler och Cantrell (1984) 
samt Butler (1991) som alla anger att integritet är en betydelsefull mekanism för upplevt 
förtroende. Hur och varför detta påverkat överföring av kontakter och relationer har 
dock varierat då den upplevda graden av integritet förstärks eller försvagas i takt med 
tiden, det vill säga i takt med att köparens agerande synliggjorts. Detta går i linje med 
Mayer et al. (1995) som menar att den upplevda graden av integritet påverkas av 
huruvida en parts, i det här fallet den köpande, agerande går i linje med vad som 
överenskommit. Detta kan därför medföra att en hög grad av upplevd integritet till en 
början kan bidra till förtroende för köparen, vilket kan möjliggöra för överföring av 
kontakter och relationer, men om köparen efter tiden börjar agera i motsats till vad som 
förväntas i sammanhanget kan detta få negativ inverkan på säljarens fortsatta 
engagemang och således på fortsatt överföring av kontakter. Säljaren till företag 
Gamma upplevde till en början att köparen hade integritet men i takt med tiden började 
säljaren inse att de förväntningar som denne haft på köparen om att bibehålla de 
relationer som säljaren förespråkade inte överensstämde med verkligheten. Detta då 
köparen ignorerade detta och avslutade dessa samarbeten i samband med att köparen 
ändrade inriktning för butiken, något som inte var vad som kommunicerades vid 
ägarskiftet. Detta menar säljaren hade en negativ inverkan på förtroendet som denne 
upplevt för köparen till en början vilket således avtog i takt med att köparens integritet 
förändrades, vilket går i linje med Mayer et al. (1995) beskrivning kring förhållandet 
mellan integritet och förtroende. Även om köparens agerande bidrog till en stark negativ 
inverkan på förtroende hade det dock ingen direkt påverkan på överföringen av de 
kontakter och relationer som gick förlorade eftersom köparen upplevde integritet vid 
tillfället för överföringen och att samarbetena avslutats efter att denne medverkat till att 
överföra dem. Av nedanstående resonemang, kring företag Lambda och Epsilon, kan 
dock slutsats dras kring att köparen av företag Gamma hade fått problem att ta över 
kontakter till följd av minskat engagemang från säljarens sida om den uteblivna 
integriteten upptäckts i samband med den ursprungliga överföringsprocessen.  
 
Säljaren till företag Lambda beskriver en situation där köparens integritet upplevdes 
som låg till följd av att denne agerade tvärt emot de råd som säljaren gav kring 
företagets kontakter och hur dessa skulle hanteras för att samarbetet med dem skulle 
fungera. Säljaren menar vidare att detta, i kombination med låg grad av upplevd 
välvilja, hade negativ inverkan på överföringen av kontakter då säljarens engagemang 
och delaktighet i överföringsprocessen avtog. Säljaren för företag Epsilon beskriver en 
liknande situation där köparna av företaget avslutat relationer som de till en början, på 
inrådan av säljarna, indikerat om att de skulle fortsätta samarbeta med. Insikten kring att 
köparna agerade i motsats till det som säljarna förespråkat menar de utstrålade en 
respektlöshet till den erfarenhet de hade inom företagandet och branschen vilket bidrog 
till att förtroendet, i enlighet med Mayer et al. (1995), Butler och Cantrell (1984) och 
Butler (1991), för köparna minskade. Säljarna beskriver också att detta, i kombination 
med låg grad av upplevd välvilja, var en bidragande orsak till minskat engagemang från 
deras sida vilket i sin tur medförde att säljarna frivilligt slutade kommunicera viktig 
information som köparna hade behövt för att ta över vissa kontakter.  
 
Integritet har visat sig ha stor inverkan på förtroende och sammanfattningsvis kan 
integritet upplevas till en början men ändras i takt med att en säljande part inser att en 
köpande parts agerande förändras till det sämre och således inte upprätthåller 
integriteten. Avsaknaden av integritet har visat sig ha en negativ inverkan på 

                                                
11 Företag Alfa, Zeta, Eta, Theta, Iota, Kappa 
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överföringen av kontakter och relationer i de fall där avsaknaden av mekanismen 
upptäckts innan överföringsprocessen slutförts. Detta innebär att det krävs en parallell 
överföringsprocess för att denna mekanism ska ha direkt inverkan på överföringen då 
det är en upplevd uppfattning som, i enlighet med Mayer (1995), kan ändras till följd av 
köparens agerande och därav över tid påverka förtroendet för denne och i sin tur 
överföringen av kontakter och relationer som görs efter det.  
 
5.1.4 Sambandet mellan mekanismer som inger förtroende 
  
Vad gäller de tre förtroendeingivande mekanismernas inverkan på förtroende och 
överföring av socialt kapital finner vi med stöd i det empiriska materialet, och i enlighet 
med Mayer et al. (1995), att variation för mekanismerna kan förekomma utan att 
undergräva ett förtroende och att de olika mekanismernas betydelse varierar utifrån de 
sammanhang de verkar inom, vilket i det här fallet är i de olika ägarskiften som 
studerats. Dessa har i sin tur olika stor påverkan på överföring av det sociala kapitalet 
beroende på de förutsättningar ägarskiftet utgår ifrån. Vad gäller förmåga så har stöd 
funnits för att denna mekanism i många fall haft stor betydelse för framgångsrik 
överföring av socialt kapital och ökat förutsättningarna för en framgångsrik 
överföringsprocess12. Det har dock också framkommit att överföring av vissa kontakter 
varit framgångsrik trots utebliven förmåga och erfarenhet13, noterbart är dock att det i 
sammanhanget förelegat en tillfredsställande upplevd grad av välvilja och integritet där 
köparen varit öppen och haft respekt för säljarens åsikter och erfarenhet kring de 
aktuella kontakterna samt fullföljt dennes råd kring dessa. Vidare ger det empiriska 
materialet också ytterligare stöd för vikten av att köparen besitter välvilja och integritet 
vid utebliven förmåga14. Detta då säljarna av företag Epsilon och Lambda indikerar att 
detta var bidragande orsaker till att överföringen av kontakter och relationer varit icke 
framgångsrik och dessa poängterar således vikten av att som köpande part, utan 
erfarenhet och branschkännedom, ha respekt, ta till sig och agera i linje med säljarens 
åsikter och råd för att kontakter och relationer ska överföras framgångsrikt.   
 
Mohr och Spekman (1994) menar att utbytesrelationer som präglas av förtroende kan 
visa bättre anpassningsförmåga och ha bättre förutsättningar att hantera påfrestningar än 
relationer där förtroende uteblir. I linje med detta resonemang har det empiriska 
materialet indikerat om förtroende som en viktig mekanism för att en säljande part ska 
känna engagemang att delta aktivt i utbytesrelationen. Säljare till företag Lambda och 
Epsilon menar att engagemanget för att delta aktivt i överföringsprocessen och därmed 
skapa bra förutsättningar för en ny ägare minskat i takt med att förtroendet för dessa 
minskat. Pappas och Flaherty (2008) beskriver i linje med detta att förtroende bidrar till 
ökad benägenhet att delta i utbytesrelationer och Morgan och Hunt (1994) instämmer 
och beskriver att förtroende är en nyckelmekanism för att känna engagemang i en 
utbytesrelation vilket vi, i det empiriska materialet 15 , identifierat som en viktig 
mekanism för en framgångsrik överföring. Det empiriska materialet ger således stöd för 
att upplevt förtroende är viktigt för säljarens engagemang i en utbytesrelation och 
således för framgångsrik överföring av socialt kapital.  
 
 
 

                                                
12 Företag Alfa, Gamma, Zeta, Eta, Theta, Iota och Kappa 
13 Företag Delta 
14 Företag Epsilon och Lambda 
15 Företag Alfa, Epsilon, Kappa, och Lambda 
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5.1.5 Förtroendets betydelse för överföringsprocessen i familjeföretag 
 
I de ägarskiften där företaget varit ett familjeföretag16 och där det varit fråga om en 
generationsväxling inom familjen snarare än ett externt ägarskifte har överföringen av 
det sociala kapitalet generellt sett varit framgångsrikt. Förtroendet har oftast upplevts 
som starkt i dessa företag vilket stödjer resonemanget kring att högt förtroende ofta 
föranleder framgångsrika utbytesrelationer samt också Mohr och Spekman (1994) 
resonemang kring att det är lättare att uppnå i nära relationer. Inom denna 
företagskonstellation har det i de flesta fall funnits mer tid till att bygga upp ett 
förtroende då efterträdaren arbetat i företaget en längre tid innan försäljningen och 
således varit väl förberedd då den avgående parten kunnat avgöra när tidpunkten för att 
släppa ifrån sig företaget varit lämplig, vilket upplevs vara vid tiden då den äldre 
generationen känt förtroende för den yngre att driva företaget vidare. Det har således 
framkommit ur det empiriska materialet för dessa företag att den avgående parten 
upplevt att den efterträdande parten haft tillfredsställande grad av välvilja, integritet och 
förmåga, vilket indikerar om att inom dessa företag sker ägarskiftet, i många fall, vid 
tidpunkten där förtroendet infinner sig. Förutsättningarna för överföring av socialt 
kapital inom familjeföretag är därför goda vilket ofta föranleder en relativt smärtfri 
överföringsprocess.  
 
5.2 Delade värderingar som en betydelsefull mekanism 
 
Det empiriska materialet påvisar, i enlighet med Social Exchange Theory (Young-
Ybarra & Wiersema, 1999; Kashyap & Sivadas, 2012; Tatham, 2013; Kang et al., 2005) 
att förtroende kan associeras och underbyggas av delade värderingar. Inom företag Iota 
och Kappa beskriver säljarna att de upplevde att köparna av respektive företag till stor 
del delade deras värderingar och att detta i sin tur hade betydelse för förtroendet och 
överföringen av det sociala kapitalet. Detta då de menar att köparna delade deras 
värderingar kring kontakter och relationer och hur dessa skulle bemötas och tack vare 
detta infann sig en trygghet och ett förtroende i att köparna skulle värna om kontakterna 
på samma sätt som säljarna gjort. Säljaren inom företag Lambda beskriver att köparen 
hade en annan vision om hur företaget skulle drivas och menar att detta haft betydelse 
för överföringen av kontakter och relationer då det bidragit till att köparen inte förstått 
nyttan med de kontakter säljaren förespråkat och således har de flesta kontakter inte 
överförts. Säljaren menar vidare att förtroendet för köparen successivt avtog i takt med 
upptäckten om att köparen inte delade dennes värderingar kring kontakterna och således 
inte var mottaglig för säljarens åsikter. Detta bidrog i sin tur till att förtroendet 
minskade och engagemanget till att överföra kontakter och relationer avtog vilket går i 
linje med Morgan och Hunt (1994) som menar att förtroende skapas och utvecklas om 
parterna har delade värderingar kring utbytet. 
 
Säljarna inom företag Alfa, Delta, Zeta och Theta indikerar om att efterträdarna varit väl 
inarbetade i de värderingar som genomsyrat respektive företag då de flesta av dem 
arbetat inom företaget under en längre tidsperiod vilket bidragit till att de löpande tagit 
del av företagets värderingar kring kontakter och relationer. Detta menar säljarna bidrog 
till ett ökat förtroende och en trygghet i att överlämna kontakter och relationer tack vare 
att efterträdarna uttryckte likartade avsikter med företaget och kontakterna. Säljaren av 
företag Delta beskriver att det fanns vissa relationer som fadern och dottern inte hade 
samma åsikter och värderingar kring, något han menar bidragit till att vissa kontakter 
inte överfördes till dottern vilket således indikerar om värderingarnas betydelse för att 

                                                
16 Företag Alfa, Delta, Zeta, Theta 
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kontakter ska överföras. Förtroendet mellan fadern och dottern har dock, trots avsaknad 
av delade värderingar kring vissa kontakter, inte påverkats nämnvärt. Som tidigare 
nämnt menar Mohr och Spekman (1994) att informationsutbytet sker mer frekvent 
mellan parter i en nära relation vilket stöds av ovanstående resonemang som behandlar 
familjeföretag. 
 
5.3 Kommunikation som en betydelsefull mekanism 
 
I enlighet med Mohr och Spekman (1994), som menar att kommunikation är en viktig 
mekanism för framgångsrika utbytesrelationer då det möjliggör för parter att fånga upp 
information, indikerar det empiriska materialet att kommunikation varit en betydelsefull 
mekanism för överföringen av socialt kapital. Säljaren i företag Alfa menar att 
kommunikation kring kontakter och relationer varit avgörande för att köparna skulle få 
insikt i hur viktiga, framförallt leverantörskontakterna, var för företaget då de verkar 
inom en konjunkturkänslig bransch. Den tidigare ägaren inom Alfa menar att utebliven 
kommunikation kring kontakternas betydelse hade medfört en viss risk för att de 
kritiska relationerna inte hade överförts till de nya ägarna, vilket indikerar om 
kommunikationens betydelse för överföringen. Även inom företag Delta beskrivs vikten 
av kommunikation kring kontakter och relationers betydelse för en framgångsrik 
överföring. Fadern inom företaget menar på att det var av vikt att informera och 
beskriva för dottern om företagets kritiska kontakter och varför just de, till skillnad från 
andra leverantörer på marknaden, var viktiga för dem. Han menar på att 
kommunikationen, där han synliggjorde leverantörernas styrkor, var av betydelse för att 
dottern skulle motiveras till att överta faderns nätverk istället för att behöva skapa ett 
nytt.  
 
Inom de företag där överföringen av kontakter och relationer varit mindre 
framgångsrik17 har kommunikationen varit bristande, vilket ofta berott på att säljarna 
inom respektive företag insett att köparen saknat välvilja och integritet vilket i sin tur 
bidragit till att deras förtroende minskat och kommunikationen har till följd av detta 
uteblivit. Detta då engagemanget till att kommunicera minskat i takt med ett avtagande 
förtroende vilket i sin tur inneburit att överföringen av kontakter och relationer inom 
dessa företag varit mindre framgångsrik. Detta till följd av att kommunikationen kring 
kontakternas betydelse och hur de ska bemötas uteblivit vilket i sin tur bidragit till att 
relationerna infekterats. Stöd för ovanstående resonemang återfinns i Zand (1972) som 
menar att avsaknaden av förtroende för en annan part kan påverka kommunikationen då 
det kan skapa en rädsla för att exponera sig vilket i sin tur kan leda till att den som hyser 
förtroende utesluter eller snedvrider information. Inom de företag där förtroende har 
förelegat18 har kommunikationen kring kontakter och relationer varit god och någon 
rädsla för att exponera sig har inte existerat. Detta har haft en positiv inverkan på 
överföringsprocessen då kommunikation förts kring kontakternas betydelse för företaget 
och hur de kan bemötas vilket påvisar förtroendets betydelse för att kommunikation ska 
uppstå. Vidare återfinns inte något empiriskt stöd till Kang et al. (2005), Morgan och 
Hunt (1994) och Young-Ybarra och Wiersema (1999) resonemang om att 
kommunikation är en mekanism som förstärker förtroende utan istället påvisar det 
empiriska materialet, som ovan nämnt, att förtroende möjliggör för kommunikation. 
Detta för att kommunikation kring kontakter och relationers betydelse ska uppstå och 
således för att överföringen av dessa ska vara framgångsrik. Detta resonemang 
konfirmeras även av företag Alfa där säljarens förtroende för köparna inte var fullgott19 
                                                
17 Företag Epsilon, Lambda 
18 Företag Delta, Zeta, Eta, Theta, Kappa  
19 Till följd av ofullständig grad av förmåga och välvilja 
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vilket bidragit till att säljaren i vissa situationer undvikit att exponera sig och låtit de 
nya ägarna ta egna initiativ som i sin tur lett till minskad kommunikation kring 
kontakter och relationer.  
 
I enlighet med Mohr och Spekman (1994), som menar att utbytet av information sker 
mer frekvent samt att mer information delas mellan parter i en nära relation, återfinns 
empiriskt stöd för att familjeföretag20 löpande, ofta under flera år, kommunicerat och 
informerat nästa generation kring kontakter och relationer. Inom dessa företag har 
merparten av kontakterna överförts till efterträdaren då denne löpande delgetts kritisk 
information och således successivt kunnat överta kontakterna. Att arbeta parallellt har 
även förekommit inom andra ägarskifteskonstellationer21 vilket, i linje med Mohr och 
Spekman (1994), ökat tillfredsställelsen i utbytesrelationerna då parterna systematiskt 
och frekvent kunnat dela med sig av information och kommunicerat kring kontakter och 
relationer vilket skapat en successiv överföringsprocess där varje relation kunnat 
bearbetas fortlöpande. Mohr och Spekman (1994) menar vidare att deltagande kring 
beslutsfattande är av betydelse för överföringsprocessen vilket säljaren inom företag 
Kappa också påpekar underlättade överföringen av kontakter och relationer. Denne 
beskriver att köparna, redan när det stod klart att de skulle förvärva företaget, fick ta 
beslut som framförallt berörde nya leverantörer och nya produkter vilket han menar 
underlättade överföringen då det skapade en ny relation mellan efterträdaren och 
leverantören där den tidigare ägaren funnits som ett stöd vid besluten. Fadern inom 
företag Delta menar att bristen på kommunikation kring rollfördelningen mellan honom 
och dottern bidrog till att vissa kontakter och relationer inte överfördes till dottern då 
det skapade en osäkerhet kring vem av dem kontakterna skulle vända sig till. 
Deltagande kring rollfördelning, ansvar och förväntningar menar Mohr och Spekman 
(1994) är av betydelse i utbytesrelationer där den ena partens agerande påverkar den 
andras förmåga att prestera, vilket kan likställas med överföring av socialt kapital då det 
råder informationsasymmetri mellan säljaren och köparen där säljarens agerande kring 
kommunikation kan påverka köparens framtida förutsättningar. 
 
5.3.1 Kommunikation kring delade värderingar 
 
Det empiriska materialet påvisar, i linje med Smith och Barclay (1997) och Melin et al. 
(2005), att kommunikation kring vilka värderingar som genomsyrar företaget är av 
betydelse för överföringen av kontakter och relationer. Säljaren av företag Iota 
beskriver att de kommunicerade med köparna kring att de värderade en specifik kontakt 
högt till följd av att kontakten var viktig för företaget. Detta upplevde säljarna var den 
främsta orsaken till att överföringen av kontakten blev framgångsrik då de nya ägarna 
gick in med samma inställning i relationen då de delade säljarnas åsikter kring vikten av 
kontakten. Säljarna inom företag Epsilon beskriver att de försökte förmedla och 
kommunicera kring att de värderade lojala och trogna leverantörer och att detta var 
viktigare än de ekonomiska aspekterna, något som inte överensstämde med köparnas 
värderingar. Detta bidrog till att relationerna blev infekterade och således hade 
avsaknaden av delade värderingar en negativ inverkan på överföringen av kontakter. 
Även inom företag Eta beskriver säljaren att avsaknaden av kommunikation kring en 
specifik kontakts betydelse bidrog till att överföringen av kontakten blev mindre 
framgångsrik då köparen inte värderade kontakten och dess betydelse lika högt som 
säljaren och således gick köparen in med en annan inställning vilket bidrog till att 
kontakten inte överfördes till den nya ägaren. 
 
                                                
20 Alfa, Delta, Zeta, Theta 
21 Beta, Gamma, Eta, Kappa 
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5.3.2 Kommunikation kring jargong 
 
Vid överföring av kontakter och relationer har det vidare visat sig vara av yttersta vikt 
att ta hänsyn och kommunicera kring den jargong22 som präglar respektive relation, det 
vill säga hur uttryck ska tolkas i relationen för att förstå vilka gränser den präglas av och 
vilket förhållningssätt som karaktäriserar relationen, detta för att öka förutsättningarna 
för överenstämmelse i personkemi. Flertalet av respondenterna 23  beskriver att 
kommunikation kring detta varit en avgörande mekanism för om överföringen av 
relationen varit framgångsrik eller ej. Säljaren inom företag Kappa beskriver att de i stor 
omfattning kommunicerat kring vilken jargong som präglat de olika relationerna och att 
detta varit avgörande för att överföringen av kontakter och relationer skett 
framgångsrikt. Detta då säljaren ansåg att det var viktigt för köparen att vara införstådd 
kring vilken jargong som präglat respektive relation för att bemöta kontakterna med rätt 
inställning och således minska risken för att relationerna skulle infekteras. Till skillnad 
från företag Kappa som beskriver en framgångsrik överföring till följd av mekanismens 
förekomst menar resterande 24  respondenter, som beskriver en avsaknad av 
kommunikation kring jargong, att bristen på detta varit en av de största bidragande 
orsakerna till att relationer infekterats och således att kontakter inte överförts till den 
nya ägaren då personkemin inte överensstämt, vilket ytterligare indikerar på vikten av 
att kommunicera vilken jargong som präglar respektive relation vid överföring av 
socialt kapital. Våra resultat indikerar vidare att jargongen inom relationer skiljer sig 
mellan olika branscher då säljare inom företag Delta och Epsilon sedan tidigare haft 
erfarenhet från andra branscher än inom de studerade företagen vilket bidragit till 
infekterade relationer då de inte haft kännedom kring vilken jargong som präglat den 
nya branschen. Det framstår därför som en viktig mekanism att som köpare, även om 
denne innehar tidigare erfarenhet från en annan bransch, ha respekt för en säljande parts 
kommunikation kring vilken jargong som präglar relationerna i den aktuella branschen 
för att öka förutsättningarna för att personkemin mellan köparen och de befintliga 
relationerna kan överensstämma. 
 
5.3.3 Kommunikation kring företagskultur 
 
Inom företag Eta, Theta och Iota framhäver respektive säljare att det var av betydelse att 
den kultur som genomsyrat företaget, som till stor del karaktäriseras av god 
kundservice, överfördes till den nya ägaren. Till skillnad från delade värderingar, som 
innefattar värderingar kring specifika kontakter och dess vikt för företaget, indikerar 
respondenterna att den kultur som genomsyrar företaget grundar sig på hur kontakterna 
vårdas och bemöts. Respondenterna menar vidare att det var av betydelse att 
kommunicera och informera den nya ägaren om den inarbetade kulturen för att 
bibehålla respektive företags konkurrenskraft och för en framgångsrik överföring av 
kontakter och relationer. Inom företag Eta beskriver säljaren att de inte kommunicerade 
eller arbetade aktivt med att överföra företagets kultur vilket säljaren upplever bidragit 
till att den inarbetade kulturen och företagets goda renommé vad gäller kundservice 
förändrats till det sämre och således har avsaknaden av kommunikation kring företagets 
kultur påverkat överföringsprocessen negativt då vissa kundrelationer i dagsläget inte 
kvarstår. Ovanstående indikerar därmed att det, då kulturen präglar och berör kontakter 
och relationer, är av stor betydelse att kommunicera kring detta och att den nya ägaren 
är införstådd i vikten av att ta till sig kulturen för att kontakter och relationer ska 

                                                
22 Språkform med en speciell stil och specialuttryck som används i viss grupp och som inte utan vidare 
förstås av utomstående (NE)  
23 Företag Beta, Gamma, Epsilon, Zeta, Eta, Kappa, Lambda 
24 Företag Beta, Gamma, Epsilon, Zeta, Eta, Lambda 
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överföras till den nya ägaren. Detta då den inarbetade kulturen skapar en förväntan från 
befintliga kunder hur de ska behandlas och om detta inte uppfylls kan det få en negativ 
inverkan på relationen mellan kontakterna och företaget vilket kan bidra till att 
kunderna slutar vända sig till företaget.  
 
5.4 Personliga möten 
 
Respondenter inom ett flertal företag25 belyser att de genom personliga möten och 
integration mellan den nya ägaren och kontakter upplever att överföringen av kontakter 
och relationer underlättats då de personliga besöken skapat bättre förutsättningar för 
efterträdaren. Detta genom att de tillsammans besökt leverantörer, grossister och kunder 
för att ge efterträdaren en inblick i hur nätverket fungerar samt för att underlätta 
integrationen mellan dem genom att presentera och introducera den nya ägaren för 
kontakterna. Säljarna framhåller att detta har bidragit till att respektive kontakt upplevt 
ett ökat förtroende för de nya ägarna som således kunnat överta och utveckla relationen 
till respektive kontakt. Säljarna har genom de personliga mötena gett respektive 
efterträdare ett försprång genom att indikera till kontakterna att de känner ett förtroende 
och en förväntan om att relationen ska fortleva vilket i sin tur skapar en grogrund 
mellan kontakten och den nya ägaren och således haft positiv inverkan på överföringen 
av kontakter och relationer. 
 
5.5 Sambandet mellan mekanismernas inverkan på överföring av 
socialt kapital 
 
Social Exchange Theory beskriver förtroende som en avgörande mekanism för 
framgångsrika utbytesrelationer, det vill säga överföring av socialt kapital i 
sammanhanget för vår studie, och att förekomsten av kommunikation och delade 
värderingar påverkar överföring av socialt kapital positivt till följd av att de stärker 
förtroendet mellan de två parterna, säljare och köpare, i utbytesrelationen. Det 
empiriska materialet indikerar, i linje med teori och litteratur, om att förmåga, välvilja 
och integritet är viktiga mekanismer för upplevt förtroende och i sin tur överföring av 
socialt kapital. Vidare har visats att hög grad av kommunikation och delade värderingar 
har bidragit till framgångsrika överföringsprocesser. För att framgångsrikt kunna 
överföra kontakter och relationer och således skapa förutsättningar för att dessa ska 
fortleva ges också antydan, i linje med var som framkommit i kapitlet, att 
kommunikation kring vilken jargong som präglar respektive relation, möten 
tillsammans med respektive kontakt och vidare att köparen är mottaglig och öppen för 
säljarens åsikter, värderingar och rekommendationer kring företagets kultur om sådan 
föreligger. För att åskådliggöra dessa mekanismer och sambandet mellan dem och 
framgångsrik överföring presenteras studiens slutsatser i nedanstående figur. 

                                                
25 Företag Beta, Gamma, Delta, Zeta, Kappa 
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Figur 2: Betydelsefulla mekanismer för överföring av socialt kapital 
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6. AVSLUTANDE DISKUSSION OCH FÖRSLAG TILL 
VIDARE FORSKNING 
 
I detta kapitel ges en avslutande diskussion kring slutsatser och reflektioner inom ämnet vilka 
utmynnar i tre för studien centrala propositioner följt av en kort diskussion kring förslag till 
vidare forskning.  
 
6.1 Avslutande diskussion 
 
Denna studie har avsett att öka förståelsen för ägarskiften genom att identifiera och 
beskriva bakomliggande mekanismer i en överföringsprocess av socialt kapital. 
Avsikten har vidare varit att analysera orsaker till varför dessa mekanismer är centrala 
samt att utveckla en modell vilken åskådliggör dessa mekanismer. Tidigare forskning 
inom ämnet för ägarskiften har främst fokuserat på överföring av fysiskt kapital och 
humankapital och tenderar att förbise överföring av socialt kapital, detta trots att det 
anses vara av stor betydelse att överföra i ett ägarskifte för att skapa förutsättningar för 
företags fortlevnad. 
 
Många affärsrelationer innefattar mer än bara affärer, det bygger som i vilken annan 
relation som helst på överensstämmelse i personkemi och ett upparbetat förtroende. I 
linje med vad som framkommer i kapitel fem och som åskådliggörs i Figur 2 har vi, 
genom denna studie, identifierat tre centrala mekanismer, nämligen förtroende, 
kommunikation och personliga möten. Dessa underbyggs av sju stycken 
delmekanismer; förmåga, välvilja, integritet, delade värderingar samt kommunikation 
kring jargong, kultur och delade värderingar vilka kan öka förutsättningarna för att 
framgångsrikt kunna överföra relationer till en ny ägare och således skapa 
förutsättningar för att dessa ska fortleva även efter ett ägarskifte. Detta med 
utgångspunkt i Social Exchange Theory inom vilken vi likställt relationen mellan säljare 
och köpare med den utbytesrelation som teorin illustrerar. Vår studie ger indikationer 
kring förtroende som den mest betydelsefulla mekanismen för framgångsrik överföring 
av socialt kapital, detta tillsammans med kommunikation och personliga möten som 
också visat sig vara viktiga mekanismer. Förmåga, välvilja och integritet har även ur det 
empiriska materialet kunnat urskiljas som delmekanismer som inger förtroende där hög 
upplevd grad av dessa tenderar att öka förutsättningarna för framgångsrik överföring. 
Delade värderingar tenderar att vara en delmekanism på så sätt att delade värderingar 
mellan säljare och köpare kan öka förtroendet. Vidare indikerar resultaten att 
kommunikation kring delade värderingar, jargong och kultur identifierats som 
delmekanismer där kommunikation kring dessa kan vara bidragande mekanismer för 
framgångsrik överföring av socialt kapital. Teorin ger indikationer kring att förtroende 
har en betydande roll för utbytesrelationer samt att kommunikation och delade 
värderingar är förstärkande mekanismer för förtroende. Litteraturen beskriver vidare 
förtroende som en produkt av delmekanismer som inger förtroende vilka beskrivs som 
förmåga, välvilja och integritet. Våra resultat stämmer således till stor del överens med 
Social Exchange Theory via indikationer kring att förtroende varit en avgörande 
mekanism för framgångsrika utbytesrelationer och antyder vidare i linje med litteraturen 
att delade värderingar haft betydelse för ett upplevt förtroende. Till skillnad från 
litteraturen påvisar det empiriska materialet att kommunikation varit en betydelsefull 
mekanism för framgångsrika utbytesrelationer snarare än en förstärkande mekanism för 
förtroende. 
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Förtroendets betydelse för överföring av socialt kapital kan, som tidigare nämnt, vara 
stor. Detta främst till följd av att upplevt förtroende, i form av hög grad av förmåga, 
välvilja och integritet, tenderar att medföra att en säljande part känner engagemang att 
delta aktivt i utbytesrelationen och således överföringsprocessen vilket har visat sig ha 
stor betydelse för en framgångsrik överföring. Detta då säljarens engagemang visat sig 
vara viktigt för att skapa bra förutsättningar för en köpande part då det underlättat för 
fortsatt god relation med de kontakter som det funnits avsikt att föra över och således 
för att överföringen av dessa skett framgångsrikt.  
 
Proposition 1: Ju högre grad av förtroende som finns mellan säljare och köpare desto 
mer aktiv och engagerad kommer säljaren att vara i överföringsprocessen och desto mer 
framgångsrikt kan kontakter och relationer överföras till en ny ägare.  
 
Ur resultatet för studien ges också indikationer kring att kommunikation varit en viktig 
mekanism för framgångsrik överföring av socialt kapital och att upplevt förtroende 
möjliggjort för att kommunikation kring det sociala kapitalets betydelse kunnat uppstå 
och således för att överföringen av dessa kunnat ske framgångsrikt. Detta då förtroende 
tenderar att öka säljande parts engagemang att kommunicera samt bidragit till minskad 
rädsla för exponering gentemot den köpande parten. Kommunikation kring vilken 
jargong som präglar kontakter och relationer inom det sociala kapitalet, vilka 
värderingar som föreligger för respektive kontakt samt kommunikation kring vilken 
kultur som präglat företagets relationer där detta haft betydelse har kunnat tolkas som 
viktiga delmekanismer inom kommunikation för en framgångsrik överföringsprocess. 
Inom en utbytesrelation föreligger informationsasymmetri mellan säljare och köpare 
och utebliven kommunikation kring ovan nämnda mekanismer tenderar att medföra viss 
risk för att relationer, till följd av detta, infekterats på grund av att den personkemi som 
en fungerande affärsrelation bygger på inte överensstämt med den nya ägaren. Att dela 
värderingar kring kontakter och relationer har också visat sig stärka förtroendet och 
skapa bättre förutsättningar för överföringsprocessen då det bidrar till en trygghet och 
ett förtroende om att den köpande parten ska värdera kontakterna på samma sätt som 
innan ägarskiftet. Detta understödjer också vikten av att köpande part är öppen, 
mottaglig och har respekt för säljande parts åsikter, värderingar och rekommendationer 
kring kontakterna.  
 
Proposition 2a: Ju mer mottaglig och öppen en köpande part är för säljande parts 
åsikter, värderingar och rekommendationer kring kontakter desto bättre förutsättningar 
skapas för kommunikation.  
 
Proposition 2b: Ju mer kommunikation som förs kring kontakter och relationers 
betydelse samt kring värderingar, jargong och kultur desto mer framgångsrik blir 
överföringen av det sociala kapitalet.  
 
Studiens resultat ger också indikationer kring att personliga möten och integration 
mellan köpande part och de relationer och kontakter som ingår i det sociala kapitalet 
varit en betydelsefull mekanism för att dessa framgångsrikt kunnat överföras. Detta då 
aktiv integration via personliga möten tenderat att skapa en grogrund för fortsatt 
samarbete till följd av att befintliga kontakter indikerat om ökat förtroende för köpande 
part tack vare att säljande part introducerat de nya ägarna inför kontakterna.  
 
Proposition 3: Personliga möten där den tidigare ägaren validerar efterträdaren ökar 
sannolikheten för en fortsatt relation mellan den nya ägaren och företagets kontakter, 
och således en framgångsrik överföringsprocess. 
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Utifrån de insikter vi fått kring den säljande partens perspektiv på hur det sociala 
nätverket kan överföras kan slutsatser dras kring vilka mekanismer en potentiell köpare 
med fördel kan inneha för att överföringsprocessen ska bli framgångsrik. Även om en 
efterträdare vill skapa förändring och sätta egen prägel på företaget är det fördelaktigt 
om köparen har respekt för den säljande partens erfarenhet kring marknaden och 
branschen och är lyhörd för de råd denne ger utifrån sina erfarenheter. Detta inte minst 
för att uppnå en ge-och-ta-relation mellan parterna, så att den säljande parten känner sig 
respekterad, vilket vår empiriska studie indikerar skapar ett ökat engagemang till att 
delge köparen relevant och viktig information. 
 
Vi har via studien genererat ökad förståelse för den komplexa process som ägarskiften i 
små ägarledda företag innebär samt kring de konsekvenser som kan följa av 
successionsprocessen. Vi har också bidragit med ökad förståelse för det sociala 
kapitalets dynamik i sammanhanget, något som tidigare forskning tenderat att bortse 
ifrån då befintlig litteratur främst studerat överföring av humankapital och fysiskt 
kapital. Vi har vidare skapat transparens kring mekanismer i processen vilka kan 
möjliggöra för ökade förutsättningar för en ny ägare och således för företagets framtida 
prestanda och lönsamhet. Studiens resultat kan generera praktiska implikationer om att 
överföring av kontakter och relationer visat sig vara en viktig aktivitet i ägarskiftets 
kontext och således kan det vara av vikt att uppmärksamma samt skapa transparens 
kring vilka mekanismer som ökar premisserna för att detta ska kunna genomföras 
framgångsrikt. Detta för att öka förutsättningarna för att värdet av befintliga relationer 
ska kunna tas till vara på av en ny ägare och således för fortsatt framgångsrikt 
företagande. I förhållande till vad Social Exchange Theory identifierar som viktiga 
mekanismer i en utbytesrelation har vi i denna studie funnit stöd för stora delar av 
teorins antaganden vilket ger indikationer kring att teorin kan ha ett förklarande värde i 
kontext för ägarskiften och således vara tillämpbar på utbytesrelationer vilka präglas av 
ekonomiska motiv.  
 
6.2 Förslag till vidare forskning 
 
I vår studie har främst säljarens perspektiv antagits men vi anser även att köparens 
perspektiv kan studeras och således att detta är föremål för vidare forskning inom 
området, att från den köpande partens sida studera vilka mekanismer som anses vara 
viktiga för ett framgångsrikt övertagande av en säljande parts sociala kapital samt vilka 
effekter dessa får inför fortsatt verksamhet.  
 
I vår studie har fokus lagts på att överföra den tidigare ägarens nätverk till efterträdaren 
men viktigt att ta i beaktning är att den nya ägaren ofta besitter ett eget nätverk som ska 
integreras i företaget. Detta är något vi anser relevant och intressant att studera varpå 
identifiering av mekanismer för en framgångsrik integration mellan den tidigare ägarens 
nätverk och efterträdarens befintliga nätverk lämnas öppen för vidare forskning. 
 
Avslutningsvis föreslår vi att framtida forskning utvidgar forskningsområdet och även 
inkluderar den interna delen av socialt kapital, det vill säga den delen som omfattar 
företagarens affärskunskap. Vi upplever att respondenterna ofta reflekterat över 
överföringen av affärskunskap och att det är den interna delen de arbetat aktivt med att 
överföra. Vi menar därför att en studie kring centrala mekanismer för överföringen av 
affärskunskap, samt om dessa överensstämmer med de mekanismer som vi tagit fram 
för överföring av det sociala kapitalet, skulle vara av relevans för fortsatt forskning och 
kunna generera både ett praktiskt och teoretiskt bidrag.  
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BILAGA 1 - INTERVJUGUIDE 
 
Sålt företag: 
Respondent: 
Tid för intervju:  
 
Inledning av intervjun 
 
Presentation av syftet med studien och respondentens roll och betydelse för studien. 
Beräknad intervjutid, cirka 60 minuter. 
Informera om anonymitet samt inspelning av intervjun och erhåll godkännande kring 
detta.  
 
Inledande frågor 
 
1. Berätta lite kort om företaget och vilken roll du haft i företaget? 
 
2. Hur länge hade du arbetat inom företaget innan ägarskiftet? 
 
3. Vad var orsaken/orsakerna till försäljningen? 
 
4. Vilken relation hade du till personen/erna som tagit över företaget? 
 
5. Vad avgjorde valet kring köpare av ditt företag? 
 
6. Arbetade du aktivt med att överföra externa kontakter och relationer till den nya 
ägaren? Varför/varför inte? Hur gjorde du i sådana fall och varför?  
 
7. Vad anser du viktigt för att relationer och kontakter ska kunna överföras till en ny 
ägare och varför? 
 
8. Har du några råd kring vad som är viktigt att tänka på vid överföring av relationer 
och kontakter?  
 
Kärnfrågor 
 
9. Kan du berätta om en överföring av en kontakt eller relation, till den nya ägaren, som 
gick bra? Varför tror du att den gick bra? Vad var orsakerna till det? 

 
a. Kan du berätta hur du upplevde köparens tidigare erfarenhet och 
kunskap inom området som berör den kontakt eller relation som gick bra 
att överföra? 

 
b. Kan du berätta hur du upplevde köparens mottaglighet för dina åsikter 
och önskemål kring kontakten? 
 
c. Hur upplevde du köparens inställning till att fullfölja 
överenskommelserna och det som var sagt kring kontakten? 
 



 

d. Kommunicerade du med den nya ägaren kring den aktuella kontakten? 
Varför/varför inte? Och i sådana fall på vilket sätt? 

 
e. Upplevde du att du hade lätt att kommunicera och dela med dig av din 
information kring kontakten? Varför/varför inte? 
 
 f. Vad anser du var syftet med att överföra den här kontakten/relationen 
och upplever du att köparen hade samma syfte/mål med överföringen? 

 
10. Kan du berätta om en överföring av en kontakt som inte blev bra? Varför tror du att 
den gick mindre bra? Vad var orsakerna till det? 

 
a. Kan du berätta hur du upplevde köparens tidigare erfarenhet och 
kunskap inom området som berör den kontakt eller relation som inte gick 
bra att överföra? 

 
b. Kan du berätta hur du upplevde köparens mottaglighet för dina åsikter 
och önskemål kring kontakten? 
 
c. Hur upplevde du köparens inställning till att fullfölja 
överenskommelserna och det som var sagt kring kontakten? 
 
d. Kommunicerade du med den nya ägaren kring den aktuella kontakten? 
Varför/varför inte? Och i sådana fall på vilket sätt? 

 
e. Upplevde du att du hade lätt att kommunicera och dela med dig av din 
information kring kontakten? Varför/varför inte? 
 
 f. Vad anser du var syftet med att överföra den här kontakten/relationen 
och upplever du att köparen hade samma syfte/mål med överföringen? 

 
Avslutande frågor 
 
11. Upplevde du att det är viktigt att en köpare har erfarenhet och kompetens inom 
området för att en överföring av en kontakt eller relations ska vara framgångsrik? 
Varför/varför inte? 
 
12. Vilken betydelse hade det för dig att känna förtroende för den som tog över 
företaget och varför? 
 
13. Vilken betydelse hade det för dig att kunna kommunicera kring kontakter och 
relationer för att kunna överföra dem till en ny ägare? Varför? 
 
14. Vilken betydelse hade det för dig att känna att köparen delade dina värderingar 
kring de kontakter som du överförde till köparen? Varför? 
 
Kompletterande frågor 
 
15. Finns det något ytterligare du vill tillägga? 
 
16. Vill du ta del av vårt slutliga arbete? 
 



 

17. Har du några ytterligare frågor innan vi avslutar? 
 
18. Finns det möjlighet att återkomma för kompletterande frågor? 
 
Tack för din medverkan!  



 

 
 
BILAGA 2 – SÖKORD 
 
 
 

  

 

Succession/
Ägarskifte1

Social capital/Socialt 
kapital 

Social1Exchange1
Theory1

Trust/förtroende 
•  Ability 
•  Benevolence 
•  Integrity 

Communication/kommunikation 

Shared values/delade värderingar 



 

 
 
BILAGA 3 - KODNINGSSCHEMA 
 
Information  INFO Bakgrundsfakta om företaget, företagaren och 

ägarskiftet.  
 
Förtroende   FÖR Allmän information generellt kopplat till 

förtroende. 
 
Förmåga  FÖR-FÖR Färdigheter, kompetens och egenskaper som 

den säljande parten uppfattar att köparen innehar. 
 
Välvilja  FÖR-VÄL Säljaren upplevelse kring köpares mottaglighet 

för dennes åsikter och villighet att bortse från sitt 
egenintresse. 

 
Integritet  FÖR-INT Hur säljaren upplever att det som parterna 

kommit överens om uppfyllts.  
 
Kommunikation  FÖR-KOM  Deltagande, kommunikationskvalité och 

informationsdelning. 
 
Delade värderingar  FÖR-DELV Handlar om att säljaren och köparen har delade 

värderingar. 
 
Induktiva inslag INDUK Faktorer som framkom vid den empiriska 

insamlingen som inte tidigare berörts i den teoretiska 
referensramen. 

  



 

 
 
BILAGA 4 – FÖRETAG BETA 
 
Ur det empiriska materialet för företag Beta förefaller det att säljarens inställning till 
förändring och dennes syn på kontakternas betydelse för företagets överlevnad och 
framtid, och således relevansen av utbytet, haft inverkan på förekomsten av överföring 
av socialt kapital. Detta bidrog till att vi inte kunde analysera det empiriska materialet 
mot den teoretiska referensramen i sin helhet. Säljarna i detta fall framhävde tydligt att 
de var positivt inställda till förändring och vi upplever att de därför ställde sig likgiltiga 
till de val som köparen gjorde och att detta i sin tur bidrog till att de inte överförde 
kontakter och relationer. Detta då de upplevdes anse att företaget kunde vara verksamt 
och överleva utan att det befintliga sociala kapitalet överfördes. Det enda som säljarna 
framförde som viktigt var att köparen var en person som kändes rätt för företaget och 
som bodde på orten så att företaget skulle finnas kvar, på vilket sätt och vad dennes 
sociala kapital skulle bestå av var inget säljarna hade varken åsikter eller värderingar 
kring och således uppmuntrades köparen att bygga upp ett eget socialt kapital för att 
sätta egen prägel på företaget.  
  



 

 
 
BILAGA 5 – SAMMANSTÄLLNING EMPIRI 
 
Förtroende 
Företag Alfa 
  

En viss grad av förtroende förelåg då köparna hade kompetens 
och erfarenhet inom branschen och integritet men då säljaren 
upplevde att köparnas välvilja inte var fullgod fanns en trygghet i 
att ha kvar andelar i företaget.  
Förmåga: Köparna hade erfarenhet och kompetens då de tidigare 
arbetat inom företaget vilket säljaren menar underlättade 
överföringen av kontakter då köparna fått mer kund- och 
leverantöransvar allt eftersom deras kompetens och erfarenhet 
ökat och således ökat förtroendet. Anledningen till att en specifik 
relation inte gick att överföra berodde till stor del på att köparna 
saknade erfarenhet.  
Välvilja: Säljaren ansåg vidare att köparna till viss del lyssnade 
på hans åsikter kring kontakter och leverantörer men upplevde en 
trygghet i att ha kvar ägarandelar för att fortfarande ha inflytande 
i beslut som tas.  
Integritet: De kontakter som är viktiga för företaget och som de 
haft överenskommelser kring har köparna fullföljt.  

Företag Beta En viss grad av förtroende förelåg. Anmärkningsvärt i 
sammanhanget är att säljarna var tydliga med att de ville se 
förändring vilket de förmedlade till köparen och således har 
förtroendet inte varit avgörande för överföringen av kontakter 
och relationer. 
Förmåga: Köparen saknade erfarenhet och kompetens inom 
branschen, något som dock säljarna inte upplevde som ett 
problem.  
Välvilja: Säljarna upplever att köparen var mottaglig för deras 
information men att köparen ville pröva nya samarbeten. Detta 
såg de dock inte som något problem då de förordat förändring.  
Integritet: Köparen har kvar en relation som säljarna förordat.  

Företag Gamma Förtroende förelåg till en början men avtog i takt med att säljaren 
upplevde att köparens välvilja och integritet uteblev. 
Förmåga: Köparen hade drivit en liknande verksamhet tidigare 
samt arbetade i butiken innan ägarskiftet vilket underlättade 
överföringen av kontakter och relationer då köparen kunde känna 
bättre samhörighet med kontakterna. 
Välvilja: Säljaren upplevde till en början att köparen var 
mottaglig för hans åsikter men att i takt med att köparens egna 
nätverk växt har köparen ändrat butikens approach och 
leverantörbas vilket bidragit till att säljaren upplever att de 
struntat i hans åsikter.  
Integritet: Säljaren upplevde till en början att köparen hade 
integritet eftersom köparen indikerade om att fortsätta med de 
relationer som säljaren förordade, något som sedan visade sig att 
köparen inte fullföljde vilket säljaren upplever minskat deras 
integritet. 

Företag Delta Förtroende förelåg mellan far och dotter men saknades vid det 
externa ägarskiftet. 



 

Förmåga: Dottern saknade kompetens och erfarenhet inom 
branschen vilket bidrog till att vissa kontakter inte överfördes. 
Att överföringen av kontakterna och relationerna gått bra till de 
externa köparna, trots avsaknaden av en aktiv 
överföringsprocess, berodde enligt säljarna till stor del på att 
köparna hade branschkännedom.    
Välvilja: Fadern upplevde att dottern till viss del var mottaglig 
för hans åsikter men att hon ibland, med grund i sin tidigare 
erfarenhet, ifrågasatte vissa relationer. Vidare upplevde de att de 
externa köparna hade välvilja då de var mottagliga för säljarnas 
åsikter. 
Integritet: Några specifika överenskommelser kring kontakter 
och relation mellan fadern och dottern saknades. Vad gäller 
överenskommelser till de externa köparna upplever säljarna att 
de inte fullföljdes och således att köparna saknade integritet. 

Företag Epsilon Förtroende förelåg till en början men avtog i takt med att säljaren 
upplevde att köparens välvilja och integritet uteblev. 
Förmåga: Köparna saknade erfarenhet och kompetens inom 
branschen. Hade dock sedan tidigare erfarenhet och kompetens 
kring att driva företag och konsultera, dock på betydligt större 
företag vilket inneburit att de försökt applicera en 
storföretagsstrategi på ett litet företag.   
Välvilja: Säljarna upplever inte att köparna hade välvilja då de 
inte ville ta över de relationer som säljarna förordade. 
Integritet: Säljarna upplevde till en början att köparna skulle 
uppfylla de överenskommelser som de hade men har insett att de 
avslutat många av de relationer som säljarna påpekade att de 
skulle behålla. 

Företag Zeta Starkt förtroende förelåg mellan fadern och sonen.  
Förmåga: Ju längre barnen arbetat i företaget och ju mer 
kompetens och erfarenhet de skaffat sig desto mer förtroende 
fick fadern för dem. 
Välvilja: Fadern upplevde att sonen varit mottaglig för hans 
åsikter då han lyssnat och tagit till sig av faderns råd kring 
kontakterna. 
Integritet: Fadern upplevde att sonen skulle fullfölja 
överenskommelserna kring specifika kontakter, något som sonen 
även gjorde.  

Företag Eta Förtroende förelåg mellan säljaren och köparen.  
Förmåga: Köparen hade god erfarenhet och kompetens inom 
branschen samt av vissa leverantörer som han tidigare samarbetat 
med vilket var avgörande då den nya ägaren kunde bedöma vilka 
leverantörer som var viktiga för överföringen vilket säljaren 
menade ökade förtroendet för köparen. 
Välvilja: Säljaren upplevde att köparen, tack vare säljarnas goda 
renommé, var mottaglig för deras åsikter. 
Integritet: Säljaren upplevde att köparen skulle fullfölja de 
överenskommelser som diskuterades kring specifika kontakter. 

Företag Theta Förtroende förelåg mellan fadern och sonen. 
Förmåga: Sonen hade god erfarenhet och kompetens inom 
branschen då han arbetat i företaget flera år innan ägarskiftet och 
hade således tagit del av kund- och leverantörsnätverket innan 



 

ägarskiftet genomfördes.  
Välvilja: Fadern upplever att sonen varit mottaglig för hans 
åsikter kring kontakter och relationer då han engagerat sig i en 
kedjekonstellation som fadern förespråkat. 
Integritet: Fadern menar på att sonen hade integritet då han 
upplevde att han skulle fullfölja det som de kommit överens om, 
vidare att sonen skulle fortsätta driva företag i samma kultur som 
fadern vilket var viktigt för honom.  

Företag Iota Starkt förtroende förelåg mellan säljare och köpare.  
Förmåga: Båda köparna, men främst en av de, hade god 
erfarenhet inom branschen tack vare arbete i en liknande 
verksamhet tidigare. Denne hade också haft kontakt med ett antal 
av butikens leverantörer innan vilket innebar att han var ett känt 
namn för stora delar av butikens nätverk.  
Välvilja: Säljarna upplevde att köparna tog till sig av och hade 
respekt för de åsikter kring kontakter och relationer som de 
tyckte var viktiga att framföra, även om säljarna inte ville styra 
för mycket kring det utan litade på köparnas omdöme.  
Integritet: Vad gäller den kontakt som säljarna specifikt 
framförde åsikter kring fortsatt samarbete med upplevde de att 
köparna indikerade om att de delade säljarnas åsikter kring denna 
kontakt. Säljarna upplever att de hade integritet då samarbetet 
och relationen till bland annat denna kontakt fortlöpt.  

Företag Kappa Förelåg starkt förtroende mellan säljare och köpare.  
Förmåga: En av köparna hade god förmåga kring bransch, 
produkt och delar av nätverket tack vare lång arbetslivserfarenhet 
inom företaget.  
Välvilja: Säljaren upplevde att köparna var mycket mottagliga 
för dennes åsikter kring den information som denne delgav kring 
kontakter och relationer och hur dessa fungerade samt vilken 
jargong som präglade dem. Han beskriver också att de än idag 
kan kontakta honom för råd och åsikter kring detta vilket stärker 
välviljan.  
Integritet: Säljaren upplevde att köparna skulle bibehålla de 
kontakter han förespråkat och således att köparna hade integritet.  

Företag Lambda Förtroende förelåg till en början men avtog i takt med att säljaren 
upplevde att köparens välvilja och integritet uteblev.  
Förmåga: Köparen hade ingen erfarenhet eller kompetens eller 
erfarenhet inom branschen eller liknande typ av verksamhet. 
Säljaren upplevde inte det som ett problem vid tiden för 
försäljningen men att det blev ett problem eftersom köparen inte 
hade respekt och tog till sig av nödvändig information som denne 
behövt till följd av sin okunskap.  
Välvilja: Säljaren upplevde att köparen struntade helt i dennes 
åsikter och upplevde således en väldigt låg grad av välvilja vilket 
denne anser påverkade överföringen av kontakter och relationer 
negativt. Detta på grund av att säljarens engagemang kring 
överföringen minskade kraftigt till följd av detta vilket han 
menar hade varit väldigt fördelaktigt för köparen att ta till vara 
på i sammanhanget med tanke på dennes okunskap.  
Integritet: Säljaren upplevde inte att köparen hade integritet då 
denne agerade tvärtemot de råd som säljaren delgav. Detta menar 



 

säljaren var en bidragande orsak till att överföringen av 
kontakterna blev mindre framgångsrik då engagemanget och 
viljan att det skulle gå bra för den nya ägaren avtog vilket i sin 
tur medförde att säljaren slutade vara delaktig i 
överföringsprocessen. 

 
Kommunikation 
Företag Alfa Att överföra leverantörskontakter var viktigt då företaget varit 

beroende av starka leverantörskontakter för att klara sig väl och 
hålla produktionen löpande vid konjunkturförändringar. Det var 
således viktigt för säljaren att informera och diskutera kring 
dessa avgörande kontakters betydelse för företaget och vikten av 
att samarbetet med dessa bör fortsätta vårdas för att köparna 
skulle engagera sig i att ta över kontakterna, något som i de flesta 
fall lyckades. Säljaren var sedan en lång tid i företaget van att 
tidigare bestämma allt inom företaget vilket medfört att denne 
uppskattade att känna sig behövd i företaget även efter 
ägarskiftet. Detta har medfört att säljaren medvetet, i vissa 
situationer, undvikit att exponera sig själv och har istället låtit de 
nya ägarna ta initiativ och ansvar att inhämta information från 
säljaren. En specifik relation som inte framgångsrikt kunde 
överföras till den nya ägaren tror säljaren delvis berodde på 
bristande kommunikation kring kontakten. För att de nya ägarna 
skulle skaffa sig erfarenheter och kompetens inom branschen 
samt för att underlätta överföringsprocessen av kontakter och 
relationer arbetade köparen och säljaren i företag Alfa parallellt. 

Företag Beta Säljarna upplevde ingen rädsla för exponering utan delade med 
sig av all information som köparen ville ta del av. Kring den 
kontakt som gick bra att överföra till den nya ägaren menar 
säljarna att kommunikation förekom kring att denna varit viktig 
för företaget. Säljarna menar dock att en mer uttömmande 
kommunikation kring vilka förväntningar som fanns med fortsatt 
samarbete hade varit fördelaktigt kring de större, avgörande 
leverantörerna för att några som inte överfördes haft bättre 
förutsättningar att överföras. Köparen och säljaren i företag Beta 
arbetade parallellt under tre månaders tid, ett arbete som 
trappades ned i takt med att köparens självständighetsgrad steg. 
Detta för att öka förutsättningarna för att kontakter och relationer 
skulle kunna överföras. 

Företag Gamma Säljaren och köparen arbetade parallellt under nio månader med 
bland annat inköpen, detta för att underlätta överföringen och gå 
igenom olika typer av situationer vilket minskade risken för att 
någon kontakt som exempelvis var säsongsbetonad skulle 
glömmas bort. 

Företag Delta Vad gäller överföringen mellan far och dotter kommunicerade 
fadern kring vilka kontakter som var viktiga för företaget samt 
kring hur dessa fungerade. Detta var viktigt, menade fadern, för 
att det inom branschen fanns ett stort antal leverantörer att välja 
bland och det var således viktigt att tydliggöra för dottern vilka 
som var bra och därmed viktiga att ta över vilket var en 
bidragande orsak till att många viktiga kontakter kunde föras 



 

över. Då både fadern och dottern fanns kvar i företaget efter 
ägarskiftet menar dock fadern att rollfördelningen och 
förväntningarna på deras olika roll i företaget var oklar till följd 
av att det inte fördes kommunikation kring detta, något som fick 
negativ inverkan på överföringen av vissa kontakter. Detta då 
vissa kontakter upplevde osäkerhet kring vem som bestämde och 
således vem de skulle ta kontakt med. Vad gäller den externa 
försäljningen fördes ingen direkt kommunikation kring kontakter 
eller relationer.  

Företag Epsilon Viss kommunikation fördes kring vilka kontakter som fanns och 
som var viktiga, något dock säljarna upplevde som en 
envägskommunikation vilket medförde att 
kommunikationsfrekvensen avtog relativt snabbt i takt med att 
informationen inte togs på allvar och att ingen respekt togs till 
säljarnas erfarenheter och råd kring området. Köparna framförde 
också åsikter kring att de ansåg säljarnas arbetssätt som 
omodernt och detta fick en negativ inverkan på säljarnas vilja att 
dela med sig av information. Säljarna anser att detta är en 
bidragande orsak till varför många relationer infekterats och 
därmed inte finns kvar.  

Företag Zeta Säljaren, det vill säga fadern i företaget, har kommunicerat kring 
vilka kontakter denne ansåg vara tillförlitliga och inte för att 
hjälpa och skapa bra förutsättningar för sonen att fortsätta 
samarbeta med pålitliga kontakter och har aldrig känt någon 
rädsla för att exponera sig.  Fadern och sonen arbetade även 
parallellt under en längre period vilket bidrog till att sonen 
successivt introducerades för kontakter och relationer vilket 
underlättade överföringsprocessen. 

Företag Eta Säljaren ansåg kommunikation som en viktig del för att 
samarbeten med kontakterna skulle fortsätta och har således 
kommunicerat och informerat den nya ägaren kring vilka 
kontakter som fungerat bra och vilka som de rekommenderade 
den nya ägaren att fortsätta samarbeta med. Att de gamla ägarna 
fortfarande arbetar kvar i företaget anser säljaren underlättade 
överföringen av kontakter och relationer då den nya ägaren 
successivt kunde ta över dem.  

Företag Theta Då sonen i företaget var grundligt inarbetad i företaget hade 
denne tack vare det god kännedom kring vilka kontakter som 
hade betydelse för företaget, vilka var i linje med de som fadern 
ansåg.  Fadern menar att han aldrig kände någon rädsla kring att 
dela med sig av information kring kontakterna men att någon 
uttömmande kommunikation inte krävdes då han ansåg att sonen 
var en utåtriktad och social person vilket bidrog till att han kände 
sig trygg i att sonen skulle sköta övertagandet bra vilket också 
blev utfallet. Vidare arbetade fadern och sonen parallellt under en 
längre period vilket bidrog till att sonen successivt kunde ta del 
av företagets nätverk.    

Företag Iota Eftersom säljarna upplevde att det var viktigast för de att känna 
att deras värderingar kring butiken kommunicerades och 
överfördes menar de att kommunikation, för deras del, inte 
behövdes i så stor omfattning tack vare att de i ett tidigt skede 
upplevde att köparna delade deras värderingar kring detta. Detta 



 

medförde en känsla av trygghet i hur köparna skulle förvalta 
företaget och dess kontakter utan att behöva kommunicera 
uttömmande kring specifika kontakter. Säljarna menar också att 
detta också berodde på att köparna hade god erfarenhet och redan 
befintliga kontakter inom branschen. 

Företag Kappa Kommunikation var en viktig faktor trots att 
överföringsprocessen var relativt kort och intensiv. Säljaren 
menar att uttömmande kommunikation medförde att 
överföringen av kontakter och relationer gick bra då det gav 
köparna viktig information kring kontakter som skapade bra 
förutsättningar för att relationen skulle leva vidare. Säljaren 
menar att det var vad som var syftet med kommunikationen 
också och att han därför aldrig kände någon rädsla för att dela 
med sig av information.  Så fort det blev klart med att den 
anställde skulle köpa företaget beskriver säljaren att denne fick 
vara med när leverantörer kom till företaget för att, tillsammans 
med säljaren, kommunicera och ta beslut. Detta menar säljaren 
bidrog positivt till överföringen då köparen blev presenterad för 
leverantören och fick praktisk erfarenhet kring vilken jargong 
som präglade kontakten. 

Företag Lambda Säljaren beskriver att försök, från dennes sida, att kommunicera 
gjordes men att kommunikationen kring kontakterna snarare 
karaktäriserades av en monolog där köparen inte var delaktig i 
kommunikationsprocessen. Detta är något han menar bidrog till 
att de flesta viktiga relationerna inte överfördes då det medförde 
att säljarens slutade dela med sig av information som var viktig 
då han märkte att ingen lyssnade och köparen gick därför miste 
om viktig information kring de kontakter och relationer som 
företaget hade.     

 
 
Delade värderingar 
Företag Alfa Säljaren menar att tack vare att köparna arbetade i företaget 

sedan tidigare har de insett själva vilka relationer som var viktiga 
för företaget, en uppfattning som var i linje med säljarens 
värderingar. Detta är något som säljaren menar har varit en 
bidragande faktor till överföringen gick bra då det kändes lättare 
för honom att släppa ansvaret kring kontakterna.  

Företag Beta Säljarna i företag Beta upplevde inte att de hade delade 
värderingar kring specifika kontakter. Dock menar säljarna att 
detta inte var speciellt viktigt för dem då de ville se förändring 
och var således positiva till köparens egna initiativ kring nya 
kontakter.  

Företag Gamma Till en början upplevde säljaren att köparen delade de 
värderingar han framförde kring hur butiken skulle drivas och 
således kring vilka kontakter som var viktiga i det avseendet. 
Detta är dock något han anser har ändrats då den nya ägaren efter 
ägarskiftet ändrat approach på hela butiken och således gjort 
förändringar i kontaktnätet för att matcha den nya inriktningen, 
något som i sin tur medfört att samarbeten som den gamla 
ägaren, av bland annat moraliska skäl, förespråkat istället 



 

avslutats.  
Företag Delta Till stor del hade fadern och dottern samma värderingar kring 

företagets kontakter och relationer men det fanns vissa relationer 
som dottern ifrågasatte, mycket på grund av hon ansåg dessa 
agera på ett icke-acceptabelt sätt, vilket hade negativ inverkan på 
överföringen. Vad gäller den externa försäljningen framförde 
säljarna vilka kontakter och relationer som de ansåg vara 
fördelaktiga men menar att de upplevde att de nya ägarna hade 
nya ambitioner med företaget och således egna värderingar kring 
vilka kontakter som skulle vara viktigt för företaget i framtiden.  

Företag Epsilon Säljarna menar att det fanns vissa kontakter som var direkt 
viktiga för företagets produktion på grund av att det inte gick att 
få tag i vissa delar från andra leverantörer. Säljarna förordade 
därför trogna och starka relationer där priset ofta var mindre 
viktigt och la istället vikt vid att värna om relationer som 
präglades av tillit.  Köparna delade inte samma värderingar som 
säljarna om vilka kontakter som var viktiga och vilka relationer 
som var viktiga att värna om för företaget, de hade istället ett 
starkt prispressande fokus, vilket säljarna anser fått stark negativ 
inverkan på överföringen av kontakterna.  

Företag Zeta Fadern menar att fadern och sonen, tack vare att sonen arbetat i 
företaget i hela sitt liv, delade samma värderingar kring vilka 
kontakter som var viktiga. Detta då de tillsammans bildat denna 
uppfattning genom att de arbetade parallellt när företaget 
successivt överförts till sonen. Detta medförde att sonen visste 
vilka kontakter som var viktiga att värna om överföringen, enligt 
fadern, gick smärtfritt kring dessa kontakter. Både fadern och 
sonen var båda positivt inställda till förändringar och att det är 
viktigt för ett företag att göra förändringar i nätverket för att följa 
med i förändringar på marknaden. Tack vare den inställningen 
menar fadern på att de kontakter som inte överförts berott på att 
sonen velat göra förändringar och haft egna kontakter, något som 
fadern upplevde som positivt och inte haft någon negativ 
inverkan på företaget.   

Företag Eta Säljaren menar att de inte kommunicerade kring vilka 
värderingar de hade med kontakter och relationer vilket denne 
insett har bidragit till att den inarbetade kultur de haft kring god 
kundservice förändrats till det sämre, något säljaren upplever 
skadat deras goda renommé. Säljaren menar vidare att 
avsaknaden av delade värderingar kring en leverantörsrelation 
också var en bidragande orsak till att överföringen av den 
kontakten blev mindre framgångsrik. Detta då säljarna hade en 
värdering kring att det var en viktig leverantör, något som inte 
köparen ansåg vilket bidrog till att denne hade en annan 
inställning till vad relationen betydde för företaget och således 
till att överföringen inte lyckades.  

Företag Theta Säljaren, det vill säga fadern, menar att bland det viktigaste för 
företag Theta var att föra över och således bibehålla 
kundrelationer. Detta var något som fadern var noga med att 
påpeka för sonen och som han upplever att sonen också 
värderade högt. För att bibehålla kundrelationerna har därför 
sonen förvaltat detta och gjort stora satsningar på att 



 

medarbetarna ska förmedla hög kundservice och fadern menar 
således att detta bidragit till att de kunnat behålla sin viktigaste 
konkurrensfördel, vilket de båda värderade högt.  

Företag Iota Värderingar anser säljarna var en av de viktigaste faktorerna för 
att ägarskiftet och överföringen gick bra. De beskriver att en 
specifik överföring som blev väldigt lyckad var den troliga 
orsaken att köparna delade deras värdering kring kontakten och 
dess vikt för butiken och att de således inledde relationen med 
samma inställning som säljarna. Orsaken till att några 
samarbeten inte fortlöpt anser säljarna bero på att de nya ägarna 
ändrat delar av sortimentet och således bytt ut en del leverantörer 
som säljarna haft till följd av detta, en naturlig förändring som 
säljarna inte ansåg som något negativt.  

Företag Kappa Säljaren upplever att köparna hade samma värderingar kring 
vilka kontakter han ansåg vara viktiga för företaget. Detta är 
något han ansåg vara en bidragande orsak för den framgångsrika 
överföringen av dessa kontakter tack vare att köparna hade 
samma inställning kring hur dessa skulle vårdas till följd av 
vilken betydelse de hade företaget.  

Företag Lambda Säljaren upplevde inte att köparen delade dennes värderingar 
kring vilka kontakter och relationer som var viktiga för företaget. 
Säljaren menar att detta var en trolig orsak till att köparen inte 
var mottaglig för säljarens åsikter kring detta vilket i sin tur 
medförde att väldigt viktiga relationer för företaget blev 
infekterade på grund av att köparen inte tog dessa på allvar.  

 
Induktivt 
Företag Alfa 
  

 

Företag Beta Personliga möten/integration: Vid en av de överföringar som var 
framgångsrika hade köparen av företag Beta en personlig relation 
till kunden vilket säljarna av företaget tror var den bidragande 
orsaken till att överföringen var framgångsrik.  
Personkemi/Jargong: Orsaken till att överföringen av en specifik 
kontakt varit mindre framgångsrik berodde till stor del på att 
relationen mellan den nya ägaren och leverantören på något sätt 
blivit infekterad, något säljarna tror berodde på att de inte 
kommunicerade kring vilken jargong som präglade relationen till 
leverantören. 

Företag Gamma Personliga möten/integration: Säljaren introducerade och tog 
med sig köparen av företaget till grossister, leverantörer och 
kontakter för att presentera köparen och ge denne en inblick i hur 
nätverket fungerade och hur allt gick till men även för att 
underlätta integrationen mellan dem.  
Personkemi/Jargong: Säljaren upplever att de nya ägarna är lite 
svåra att samarbeta med vilket bidragit till att vissa relationer till 
framförallt leverantörer inte fungerat och överföringen av 
specifika kontakter har därför blivit mindre framgångsrik.   

Företag Delta Personliga möten/integration: Fadern tog med sig dottern till 
befintliga leverantörer och introducerade henne för dem för att 
underlätta överföringen av kontakter och relationer och för att 
leverantörer och kunder skulle vända sig till henne istället för 



 

honom.  
Personkemi/Jargong: Dotterns tidigare erfarenhet inom en annan 
bransch bidrog till infekterade relationer då hennes agerande inte 
gick i linje med branschens jargong. 

Företag Epsilon Personkemi/Jargong: Säljarna upplevde att relationerna till 
leverantörer gick mindre bra på grund av köparnas negativa 
inställning till de befintliga leverantörerna samt på grund av att 
de ändrade befintliga fungerande betalningsrutiner mot 
leverantörer vilket infekterade relationerna. 

Företag Zeta Personliga möten/integration: Som nämnt ovan så 
introducerades sonen, genom att delta på kundmöten, för de 
kontakter och relationer som varit av betydelse för företaget.   
Personkemi/Jargong: Anledningen till att vissa kontakter inte 
överfördes till sonen berodde till stor del på bristande 
personkemi mellan sonen och leverantörerna.    

Företag Eta Personkemi/Jargong: Anledningen till att en viss kontakt inte 
överfördes till den nya ägaren berodde enligt säljaren till stor del 
på bristande personkemi mellan den nya ägaren och leverantören. 
Vidare menar säljaren att detta inte varit ett problem för företaget 
eftersom de gamla ägarna fortfarande arbetar kvar och således 
kan vårda relationen. 

Företag Theta Kultur: Fadern menar att det var av yttersta vikt att överföra 
företagets kultur, som främst innefattade kundservice, något som 
han sedan tidigare förmedlat till sina medarbetare som arbetade 
närmast kunden. Fadern menar därför att det vid ägarskiftet var 
viktigt att även sonen tog till sig kulturen och fortsatte att 
förmedla den till medarbetarna för att kundrelationerna indirekt 
skulle överföras vid ägarskiftet. 

Företag Iota Kultur: Företaget hade ett gott rykte bland kunder och var kända 
för sitt goda kundbemötande och höga kundservice vilket de 
anser var viktigt att förmedla till sina efterträdare. Detta för att 
bibehålla företagets största konkurrenskraft.  

Företag Kappa Personliga möten/integration: Säljaren menar att engagemang 
från dennes sida genom deltagande i överföringsprocessen där 
han följde sina efterträdare ut till sina kontakter och förespråkade 
att han hade förtroende för dem var en bidragande orsak till 
framgångsrika överföringar av kontakter och relationer. Detta då 
säljaren tillsammans med efterträdarna deltog i 
överföringsprocessen och integrationen med företagets kontakter. 
Personkemi/Jargong: Säljaren menar att det var viktigt att 
kommunicera kring vilken jargong som präglade de olika 
relationerna och hur dessa fungerade. Detta för att öka 
förutsättningarna för att relationerna skulle fortlöpa då det var 
viktigt att känna till för att inte infektera viktiga relationer.  

Företag Lambda Personkemi/Jargong: Säljaren menar att det fanns kontakter 
inom företaget som präglades av en specifik jargong och där det 
var viktigt att vara medveten om detta för att öka 
förutsättningarna för ett fortsatt samarbete. Detta var dock något 
som köparen inte lyssnade till vilket säljaren anser vara en stor 
bidragande orsak till varför dessa relationer blev infekterade och 
således inte överfördes framgångsrikt.  

  


