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Bäste chef och företagare, 

 

Covid-19 har lamslagit världen 
mer eller mindre. BNP i kvartal 

2 minskade med mellan 6 och 
25 % i olika länder. Norden 

har dock klarat sig relativt bra. 

 
Men det är också beroende på 

vilken bransch man verkar i. 
Restaurang, hotell, resor har 

kanske tappat 80-90 %, även 

om en viss återhämtning kan 
sköjas över sommaren.  

 

Tillverkningsindustrin verkar 
ha klarat sig relativt bra. I 

vissa fall har en nedgång i 
exportindustrin kompenserats 

av att svenska företag tagit 

hem produktion till Sverige. 
Även byggindustrin har 

kommit lindrigt undan. 
 

En märklig utveckling är att 

bostadspriserna förvisso sjönk 
lite under en månad, men 

sedan har de bara stigit igen. 
Känns som att vi svenskar har 

mer pengar att satsa hemma, 

nu när vi inte kan resa 
utomlands i samma 

 

Covid-19 och 

företagsförsäljning  
           

  
Hur har försäljningen av företag påverkats av Covid-

19? 
Den har minskat, speciellt i mars-maj, då det var mycket 

avvaktan både från köpare och säljare. En del köpare 

vågade inte gå vidare då man kände sig osäker över 
framtiden.  

 
Säljarna var det samma sak med, antalet inkomna objekt 

har varit färre, förmodligen för att man vill se vad som 

händer. 
 

Men det tog inte stopp helt, det genomfördes en del affärer 
ändå. De erfarna köparna ser långsiktigt på en företagsaffär, 

inte bara nuläget. 

 
Sedan juni månad har det sakta men säkert ökat igen. 

Intresset för inkomna objekt har varit större än tidigare och 
är nu snart uppe i normala nivåer. Givetvis beroende på 

vilken bransch man är i. 

 
Det finns de köpare som tror att det är rea på företag nu i 

Covid-19 tider, men det blir nobben direkt från köparna. 
Dessbättre är de köparna sällsynta. 

 

Vad ska man göra om man funderar på att sälja sitt företag? 
Ja, ska man ha total klarhet så kanske man ska avvakta 

med en försäljning, men det rekommenderas inte. Det 

kommer alltid att vara något "men om..." att haka upp sig 
på. 

 
Allan Mårtensson 

________________________________________________

__ 
 



 

utsträckning som tidigare. 

 
Hur kommer det att bli 

framöver då? De flesta räknar 

med att det blir en 
återhämtning, att BNP 

kommer att öka igen. Vi får 
leva på hoppet! 

 

Allan Mårtensson 

AM Företagsförmedling AB 

0705-46 94 94 
 

www.amforetag.se 

________________________

_   

  

Visdomsord i 

september 
 
Gör något  

Du ger ett säkrare och mer 

handlingskraftigt intryck om 
du agerar. Chansen att du 

lyckas är dessutom mycket 
större än om du sitter passiv. 

Skulle det bli fel kan du alltid 

fatta ett nytt beslut. 
___________________  

   

 

 

Företag till salu 

 
Här nedan finner du några av de företag som jag har 

inne till försäljning just nu. En total sammanställning 
av alla objekten finner du på denna länk: 

http://amforetag.se/salja-foretag/foretag-till-salu.aspx 

 
Mark- och anläggningsbolag 

Gör husgrunder, dränering, plattläggning m.m. Oms ca 10 

mkr. 
 

Återvinningsanläggning 
Tomtyta 35 000 kvm, hyr även ut mark åt andra 

återvinnare. Oms ca 3 mkr.  

 
Åkeri med miljötransporter 

Körningar inom miljö och återvinning. Oms ca 30 mkr 
 

Verkstadsindustri - skärande bearbetning 

Svarvning och fräsning, legotillverkning. Oms ca 15 mkr 
 

Kemisk design och utveckling av finkemikalier 
Löser kemiska problem åt forskning och industri. Oms ca 5 

mkr 

 
Köksinredning 

Främst köksluckor med även hela kök till fastighetsbolag. 
Oms 5-10 mkr. 

 

Mekanisk verkstad 
Smidesverkstad, inriktning mot byggsektorn. Oms ca 35 

mkr. 
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