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SAMMANFATTNING 
 
Familjeföretag har stor betydelse i västvärldens ekonomier. Dessa företag, i likhet med alla 
uthålliga företag, kommer förr eller senare till ett skede där ett ägarskifte/generationsskifte 
blir nödvändigt. Det är därför av intresse att studera vad som leder till att detta blir 
framgångsrikt. Detta eftersom vart tredje ägarskifte misslyckas. Denna magisteruppsatts 
syftar till att identifiera viktiga framgångsfaktorer förknippade med övergången av 
ledarskapet vid ett generationsskifte i ett familjeföretag med fokusering på introduktionen av 
efterträdaren, företrädarens/efterträdarens vision och hur dessa personer upplever företagets 
omgivning. För att uppnå syftet har en fallstudie utförts på två företag. Resultatet av studien 
visar att det finns ett antal framgångsfaktorer inom varje undersökt område. Dessa faktorer 
skiftar delvis mellan företagen, speciellt vilken roll den äldre generation har/haft efter 
generationsskiftet och betydelsen av samsyn, liksom den situation/omgivning som företagen 
befinner sig i. Det är därför mot bakgrund av detta viktigt att känna till företagets 
situation/omgivning, eftersom det som utgör en framgångsfaktor i en situation kan ha motsatt 
effekt i en annan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
Family Businesses are of great importance in Western World economies. These companies, 
like other companies with staying power, will sooner or later come to a phase when a change 
of owner-or between generations becomes necessary. It is important to study what makes this 
a success, because every third such owner change fails. The purpose of this Master Thesis is 
to identify important success factors associated with the transition of leadership between 
generations in a family firm, with focus on the introduction of the successor and the vision of 
the predecessor/successors and how these people experience the environment of the company. 
For this purpose, a case study was carried out in two companies. The result of the study 
illustrates a number of success factors. These factors vary between companies, especially 
which role the older generation has/had after the succession and the importance of having the 
same opinion, such as the situation/environment the company exists in. For this reason, it is 
important to know the situation/environment the company is facing because, what is a success 
factor in one situation can have the opposite effect in a other situation. 
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1 INLEDNING 
 
”I detta kapitel berörs betydelsen av familjeföretag och problematik förknippad med 
ägarskiften och generationsskiften. Därefter presenteras uppsatsens syfte.”  
 
1.1 Betydelsen av familjeföretag och små- och medelstora företag 
 
Familjeföretag1 har stor betydelse i västvärldens ekonomier. I USA går 80 till 90 procent av 
alla företag att relatera till den kategorin (Shepherd & Zacharakis, 2000). Även i Sverige har 
familjeägda företag stor betydelse för näringslivet. Familjeföretagen utgörs till övervägande 
del av små- och medelstora företag, SME2, det vill säga företag med färre än 250 anställda3. 
SME förutspås av NUTEK4 (1994) få en allt större betydelse framöver. Detta bland annat mot 
bakgrund av den höga graden av flexibilitet och dess förmåga att generera innovativa 
lösningar. I Sverige knyts stora förhoppningar till SME eftersom de har en viktig roll för 
tillväxten i samhället (ibid.). 
 
Nästan alla företag inom den privata sektorn utgörs av små- och medelstora företag. Trots att 
den övervägande delen av dessa företag bara har ett fåtal anställda, arbetar en tredjedel av 
samtliga sysselsatta i Sverige denna typ av företag. (NUTEK, 1994) En stor andel av dessa 
företag utgörs som tidigare nämnts av familjeföretag (NUTEK, 1998). Dessa kännetecknas av 
en eller ett fåtal ägare, vilka aktivt deltar i verksamheten samtidigt som de innehar ledande 
funktioner i företaget (NUTEK, 1994). 
 
1.2 Ägarskifte 
 
Familjeföretag, i likhet med alla uthålliga företag, kommer förr eller senare till ett skede där 
ett ägarskifte blir nödvändigt. Detta aktualiseras bland annat av den stora andel 40-talister 
som äger och är verksamma inom denna typ av företag. NUTEK (1998) räknar med att 
ungefär 40 procent av Sveriges småföretag inom en inte alltför avlägsen framtid står inför ett 
ägarskifte. Ett ägarskifte är en både krävande och kritisk fas i företagets levnadshistoria. Det 
ställs därför stora krav på att ägarskiftet kan ske utan att verksamheten påverkas negativt. 
Detta är enligt NUTEK viktigt eftersom dåligt planerade och misslyckade ägarskiften är en 
vanlig orsak till konkurser och nedläggningar av företag. Vart tredje ägarskifte misslyckas 
enligt NUTEK. Innebörden av detta är att mer än 20 000 företag därigenom hotas av 
nedläggning. Detta skulle i sin tur medföra att ungefär 60 000 arbetstillfällen ligger i 
farozonen. (ibid.) Ett stort antal nedläggningar eller konkurser skulle innebära att stora 
ekonomiska värden går till spillo. Misslyckade ägarskiften kan även innebära att företag som 
borde avvecklas drivs vidare. Vid exempelvis ägarskiften i familjeföretag utgör 
familjetraditionen enligt Malinen (2001) en stark drivkraft för att driva verksamheten vidare, 
vilket kan innebära att den ekonomiska nyttan av att bedriva verksamheten sätts i andra hand.  
 
Det finns ett antal olika typer av ägarskiften enligt Gersick, Davis, Hamton och Lansberg, 
(1997). I huvudsak går det att dela upp dessa i två kategorier; ägarskifte utom- och inom 
familjen. Ägarskifte utom familjen kan ske till kompanjoner, vilka antingen kan ha varit med 
och grundat företaget och/eller drivit företaget tillsammans med nuvarande ägare. Vid 
                                                           
1 Företag i vilka majoriteten av ägandet eller kontrollen finns inom en enskild familj, i vilken två eller fler 
familjemedlemmar är direkt eller tidvis är direkt involverade i verksamheten. (Rosenblatt, de Mik, Anderson & 
Johnson, 1985) 
2 SME- small and medium size enterprise 
3 Enligt EU-definition av små- och medelstora företag. Sveriges Riksdag (2002)  
4 NUTEK- Närings och teknikutvecklings verket 
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försäljning utom familjen kan ett alternativ vara att sälja företaget till de anställda. Det 
förekommer även ägarskiften i form av att ett utomstående företag köper upp verksamheten. 
En ny ägare kan även utgöras av ett riskkapitalbolag, detta är dock inte alltför vanligt i 
småföretag. Generationsskifte är ett ägarskifte inom familjen. Detta innebär exempelvis att en 
eller flera av ägarens barn eller mer avlägsna släktingar, exempelvis kusiner övertar 
verksamheten. (ibid.) 
 
Det finns en mängd svårigheter förknippade med ägarskiften/generationsskiften, 
skatteproblem, finansiering, civilrättsliga restriktioner med mera. Ett betydande problem för 
familjeföretagaren utgörs även av att denne har en press på sig att sätta affärsintressen före 
familjeintressen, vilket kan påverka relationerna inom familjen. Detta komplicerar 
ägarskiftet/generationsskiftet ytterligare. (Johansson & Falk, 1998) 
 
1.3 Generationsskifte- ledningsskifte 
 
Generationsskifte består förutom av ägarskiftet även  av ett personellt5 ledningsskifte. Vid 
generationsskifte i familjeföretag ställs det därför särskilda krav på att hantera övergången av 
ledarskapet. Ett ledningsskifte inom familjen förbereds därför i många företag långt före 
själva ägarskiftet. Detta sker främst genom att bygga upp efterträdarens kompetens inom och 
utom företaget. Ett ledningsskifte kompliceras av att det ofta finns ett nätverk kopplat till 
ledaren uppbyggt på personliga relationer. För en ledare kan det dessutom vara svårt att lämna 
företaget eftersom det innebär en förlust av makt och kontroll vilket kan innebära att ledaren 
känner att han/hon förlorar identitet och status. Ett generationsskifte innebär således många 
gånger en kollision mellan två till synes oförenliga krafter: den nuvarande ledarens svårighet 
att släppa taget och dra sig tillbaka samt den blivande företagsledarens otålighet att få ta över 
ledningen. En stor andel av familjeföretagens svårigheter vid ledarskiften går att härleda till 
just detta problem. (Gersick et al, 1997)  
 
Familjeföretag är dessutom ofta traditionsbenägna, vilket innebär att de är obenägna att 
förändras. Detta samtidigt som det sker förändringar i omvärlden i form av politiska-, 
ekonomiska-, sociokulturella- och teknologiska förändringar. Detta ställer i sin tur krav på 
företaget att anpassa sig. (Johansson & Falk, 1998) I familjeföretag kan det många gånger 
vara svårt att genomföra förändringar som rör strategi och inriktning eftersom dessa riskerar 
att gå mot tidigare ledares intentioner. Detta aktualiseras ytterligare vid ledningsskifte när det 
rör sig om nära släktskap som far/mor och son/dotter relationer. Arbetssättet i familjeföretag 
påverkas därigenom till stor del av det sociala systemet, vilket kan innebära att nödvändiga 
förändringar blir svåra att genomföra. Därigenom undviks införandet av nya processer 
eftersom dessa får konsekvenser för det sociala systemet. (Brunåker, 1996) Detta samtidigt 
som det är nödvändigt för en ny ledare att leda verksamheten efter sin egen ledarstil och 
personliga övertygelse.  
 
En del ledningsskiften innebär enligt Lansberg (1988) i princip bara en förändring av vilka 
personer som leder företaget. Det finns dock exempel på ledningsskiften som involverar mer 
fundamentala förändringar av strukturen och kulturen i företaget. Valet av en struktur före en 
annan kan bland annat baseras på en, av familjen gemensamt, delad vision om hur 
verksamheten ska utvecklas. (ibid.) En viktig förutsättning för att ett ledningsskifte ska bli 
framgångsrikt är att den nya ledaren accepteras av organisationens medlemmar och 
därigenom erhåller ledarstatus. Dessutom måste den nya ledaren även accepteras av andra 

                                                           
5 Termen ”personellt generationsskifte”  används av Wejkum (1998) 
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intressenter som kunder och leverantörer. Det krävs således mycket av en efterträdare för att 
kunna leva upp till dessa krav och förväntningar.  
 
En vanlig uppfattning, enligt teorin, är att den tilltänkte ledaren borde skaffa sig erfarenhet 
och kompetens utom familjeföretaget innan ett övertagande med ledningsskifte sker (Barach, 
Gantisky, Carson och Doochin, 1988). Därigenom ska han/hon kunna tillföra företaget 
influenser utifrån samt även ha lättare att uppnå trovärdighet i organisationen, jämfört med 
om han/hon kommer in i företaget, direkt eller gradvis, för att sedan arbeta sig upp i 
organisationen. Chrisman, Chua och Sharma (1998) menar att erfarenhet utifrån hjälper 
efterträdare att utveckla en identitet och förbereder denne för en mängd problem som hon/han 
kan konfronteras med i företaget.  
 
Valet att introducera innovation i samband med ledningsskiftet kan även fungera som ett 
medel för att uppnå trovärdighet och därigenom erhålla legitimitet. Efterträdaren kan dock 
även välja att inte introducera innovation i samma syfte. Det är lättare att introducera 
innovation i samband med ett ledarskifte när omgivningen är turbulent och förändring är 
nödvändig. Den vanligaste uppfattningen är dock att erfarenheter ifrån den dagliga 
verksamheten förbereder den nye ledaren, och gör det därigenom möjligt för honom/henne att 
fånga upp möjligheter till innovation. (Barach, et al, 1988) 
 
Mot bakgrund av detta vore det av intresse att studera vilka faktorer som gör att övergången 
av ledarskapet upplevs framgångsrik. Hur påverkar ett genomfört generationsskifte ledningen 
av företaget? Hur introduceras den tilltänkte familjemedlemmen inför uppgiften? Vad anses 
vara viktigt att fokusera på i det sammanhanget och varför just detta? Vilken betydelse har 
omgivningen och hur upplevs den av för-/efterträdaren. Hur påverkas företagets 
verksamhetsinriktning, vad beträffar exempelvis innovationsbenägenhet, av ett ledningsskifte 
inom familjen?  
 
1.4 Syfte 
 
Uppsatsens syfte är att vid ett generationsskifte identifiera viktiga företagsspecifika 
framgångsfaktorer förknippade med övergången av ledarskapet i ett familjeföretag. 
 
Syftet avser särskilt i det sammanhanget att identifiera faktorer kring: 
 
• Introduktionen av efterträdaren.  
 
• Företrädarens/efterträdarens vision och hur dessa personer upplever företagets omgivning.  
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2 METOD 
 
”I detta kapitel behandlas ämnesval, undersökningsansats, angreppssätt, tillvägagångssätt, 
samt de metodproblem som kan finnas förknippade med valet av metod”. 
 
2.1 Ämnesval  
 
Intresset för ämnet har sitt ursprung i den C-uppsats vi skrev under våren 2002. Under arbetet 
med uppsatsen framkom vilken betydelse små- och medelstora företag bedöms ha för 
tillväxten i samhället. Tre av de företag som vi utförde intervjuer på närmade sig det stadiet 
då ett ägar- eller generationsskifte är aktuellt. Hos några av de intervjuade fanns det även en 
önskan, att företagen skulle leva vidare inom familjen. Vid en intervju framkom att det finns 
många problem förknippade med att genomföra ett generationsskifte. 
 
Vi har mot bakgrund av detta funnit det intressant att studera generationsskiftesproblem. Inför 
D-uppsatsen har vi gått igenom litteratur för att ytterligare läsa in oss på de problem som 
förknippas med generationsskiften. Problemet kan därför sägas ha fångats både induktivt och 
deduktivt.  
 
2.2 Undersökningsansats 
 
Valet av undersökningsansats har gjorts mot bakgrund av verklighetsuppfattning, uppsatsens 
syfte och frågeställningarnas karaktär. Uppsatsen utgår ifrån befintliga teorier som rör 
generationsskifte i familjeföretag. Teorierna har tjänat som utgångspunkt vid genomförandet 
av den empiriska undersökningen. De slutsatser som varit möjliga att dra utifrån den 
empiriska undersökningen, har därefter återkopplas till teorin. Vi har således valt ett deduktivt 
angreppssätt enligt  Holme och Solvangs (1997) terminologi.  
 
Valet av metodsynsätt sker mot bakgrund av undersökarens verklighetsuppfattning. Enligt 
Arbnor och Bjerke (1994) går det att urskilja två ytterligheter vad verklighetsuppfattning 
beträffar. Den ena utgörs av uppfattningen att det existerar en objektiv verklighet, oberoende 
av aktörerna (det analytiska synsättet). Den andra utgörs av uppfattningen att det inte existerar 
någon objektiv, av aktörerna oberoende, verklighet. Enligt det synsättet är verkligheten en 
social konstruktion, vilken skapas utifrån människan själv (det aktörsorienterade synsättet). 
Systemsynsättet placeras mellan dessa ytterligheter. Det synsättet företräder uppfattningen att 
det finns både en objektiv och en subjektiv dimension av verkligheten. En individs 
verklighetsuppfattning behöver sålunda inte vara renodlat analytisk- eller aktörsorienterad, 
utan den kan innehålla komponenter från bägge synsätten. (ibid.) Denna uppsats baseras 
främst på ett aktörsliknande synsätt. Valet baseras på vår uppfattning av verklighetens 
beskaffenhet. Mot bakgrund av detta anser vi det vara mest centralt att kartlägga den 
betydelse och innebörd som de betydande aktörerna lägger i sina handlingar och den 
omgivande miljön. Då det fenomen vi avser att studera i form av generationsskifte, ytterst 
utgörs av aktörernas upplevelser, måste aktörernas verklighetsbilder först förstås i enligt 
Arbnor och Bjerke innan någon förståelse av fenomenet kan nås överhuvudtaget. 
 
2.3 Angreppssätt 
 
Den empiriska undersökningen baserar sig på ett kvalitativt angreppssätt. Det angreppssättet 
motiveras med att vi anser det lämpa sig väl, eftersom avser undersöka ett flertal faktorer på 
djupet i form av : ledarskapets överlämnande; vision angående företagets framtid; företagets 
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situation- omgivning och verksamhetsinriktning. Mot bakgrund av undersökningens syfte 
efterfrågas främst data om icke-mätbara egenskaper, det vill säga kvalitativ data. 
Angreppssättet ger dessutom en närhet till de faktorer vi studerar. Därigenom är det lättare att 
erhålla en djupare och mer nyansrik information. Detta syftar till att ge en helhetsbild av 
problemet och därigenom erhålla en ökad förståelse. Ett kvalitativt angreppssätt innebär enligt 
Holme och Solvang, (1997) att det som undersöks studeras intensivt och begränsas till ett 
fåtal enheter.  
 
Undersökningen har baserats på en fallstudie av generationsskifte med två företag som 
undersökningsobjekt. Fallstudien innebär enligt Eriksson och Weidersheim-Paul (1999) att ett 
fåtal objekt undersöks i en mängd avseenden. Den har tre särdrag: betoning av aktörsrollen, 
studier av historiska förlopp och en god förmåga att kommunicera med verkligheten. (ibid.) 
Valet av fallstudie har därför gjorts mot bakgrund av att vi önskar erhålla en djupare 
förståelse av fenomenet generationsskifte. Det är därför centralt att förstå nyckelaktörerna och 
deras agerande. Då vi dessutom avser att studera händelser som inträffat ett antal år tidigare 
samt att vår ambition är att kunna ge en så god beskrivning som möjligt av de olika aktörernas 
uppfattning av verkligheten, anser vi fallstudien vara lämplig. Detta för att därigenom kunna 
identifiera viktiga framgångsfaktorer, vilka kan förknippas med övergången av ledarskapet.  
 
Eftersom ett generationsskifte kan vara en känslig fråga som bland annat kan skapa 
motsättningar inom familjen, har vi erbjudit aktörerna i de utvalda företagen anonymitet i 
uppsatsen. 
 
2.4 Tillvägagångssätt 
 
Uppsatsarbetet inleddes med studier av litteratur i ämnet. Detta i syfte att läsa in oss på ämnet 
och därefter kunna utforma en problemformulering samt ett teoriavsnitt. Litteraturen till 
uppsatsen, i form av böcker och artiklar, fann vi genom att söka i Luleå 
universitetsbibliotekets databaser Lucia, Libris, Ebsco och Emerald med sökorden 
generationsskifte, familjeföretag, transmission management, succession, family. Vi har även 
sökt artiklar i tidskriften ”Family Business Review”. Genom referenser i litteraturen har vi 
kunnat gå vidare och söka ursprungsreferenser.  
 
Genom att inhämta kunskap ur litteraturen konstruerades en problemformulering samt en 
teoridel. Vi har dels valt att ha med litteratur som behandlar generationsskifte generellt men 
även litteratur som berör själva ledningsskiftet samt litteratur vilken behandlar företagets 
situation, omgivning och hur den uppfattas av företagaren. 
 
2.4.1 Val av företag 
 
För att få en jämförande bild av fenomenet har vi tagit med två företag i  den empiriska 
undersökningen. Val av företag och valet av aktörer att intervjua har avgörande betydelse vid 
kvalitativa undersökningar, även om representativt urval och statistisk generaliserbarhet inte 
tillhör huvudsyftet med metoden. Då syftet med metodvalet är att erhålla en djupare förståelse 
och en mer komplett bild av fenomenet är det enligt Holme & Solvang,(1997) viktigt att 
urvalet sker mot bakgrund av medvetet formulerade kriterier.  
 
De företag vi avsåg att undersöka skulle uppfylla följande kriterier. Det skulle ha genomförts 
ett personellt generationsskifte i företaget, det vill säga ett ledningsskifte. Generationsskiftet 
fick inte heller ligga för nära i tiden. Motivet till detta var att undersökningen fokuserade på 
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ledningsskiftet. Det var därför viktigt att det har förflutit en tid sedan generationsskiftet för att 
företrädaren verkligen ska ha hunnit lämna över ledningen av företaget. Detta eftersom 
företrädaren många gånger fortsätter att vara verksam inom företaget, för att gradvisa minska 
sitt engagemang. Det var dessutom viktigt att har gått ett antal år efter det att VD-posten (eller 
företagsledningen i de företag där formell VD saknas) har överlämnats. Detta för att 
därigenom kunna skapa sig en uppfattning om eventuella förändringar i 
verksamhetsinriktningen går att härleda till efterträdaren. Det var även viktigt att så pass lång 
tid har förflutit att efterträdaren har fått känna på och hantera olika typer av 
omgivningsförändringar. Detta för att därigenom kunna få indikationer angående hur 
framgångsrikt ledningsskiftet varit. Det måste även vara möjligt att intervjua både företrädare 
och efterträdare i företaget. 
 
Ytterligare ett kriterium var att företagen ska ha visat tillväxt. Med tillväxt avser vi främst att 
verksamheten ska ha utökats väsentligt, vad antalet anställda beträffar. En omsättningstillväxt 
ska också ha skett. Att identifiera framgångsfaktorer förknippade med övergången av 
ledarskapet i växande SME anser vi vara av särskilt intresse, eftersom det är i denna typ av 
företag den framtida tillväxten förväntas genereras. Företagen ska också ha sitt säte i 
Norrbottens län (eller alternativt Västerbottens län). Anledning till den geografiska 
begränsningen är att den ökar möjligheterna för oss att kunna genomföra personliga 
intervjuer. Generationsskiftet får inte ha inträffat med allt för långt tidsavstånd i de undersökta 
företagen. Detta för att dessa skulle ha påverkats på ett likartat sätt av makroekonomiska 
förändringar i form av exempelvis konjunkturförändringar.  
 
Ett antal företag har valts ut som tänkbara intervjuobjekt. För att kunna göra ett urval, baserat 
på företag som genomfört ett personellt generationsskifte, har vi gjort förfrågningar till 
revisionsbyråer, intresseorganisationer, personliga bekanta, samt nyttjat egen kunskap kring 
ämnet. De förslag till företag vi erhållit har sedan granskats gentemot de uppställda kriterierna 
och därefter valdes två företag ut.  
 
2.4.2 Datainsamling 
 
För att samla in empirisk data har vi använt personliga intervjuer. Personliga intervjuer gör 
det möjligt att förtydliga frågeställningar samtidigt som möjlighet ges att ställa följdfrågor. 
Den valda intervjuformen har fördelen att det är lättare att förklara olika termer för den 
intervjuade. Det är därigenom lättare att undvika att de som intervjuas missuppfattar begrepp. 
Detta eftersom de inte alltid använder sig av facktermer. Det har varit mycket viktigt att de 
olika aktörerna förstår frågeställningarna fullt ut, då vi med hjälp av svaren har avsett att 
erhålla en djupare förståelse av fenomenet. I de två företag som ingår i den empiriska 
undersökningen intervjuades en person ur vardera generationen, det vill säga företrädare och 
efterträdare. Intervjuerna har utförts enskilt med företrädaren respektive efterträdaren. Motivet 
till detta var att få både företrädarens och efterträdarens syn på fenomenet samt att vi önskar 
fånga upp avvikande uppfattningar utan att de påverkas av varandra.  
 
Intervjuerna är genomförda utifrån en i förväg upprättad frågeram i form av en intervjuguide 
(bilaga 1). Intervjusituationen har dock många gånger gjort det nödvändigt att omformulera, 
förklara och ändra ordningsföljd på frågorna. Vid de tillfällen vi var tvungna att omformulera 
frågeställningar och ändra ordningsföljd, har vi dock sett till att avhandla de i förväg 
framtagna, områdena. Då det centrala med intervjuerna i undersökningen är att få fram de 
olika aktörernas åsikter och attityder, har detta påverkat följdfrågornas utformning. Samtliga 
intervjuer inleds med bakgrundsfrågor för att därigenom lättare komma igång och skapa 
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kontakt. Intervjuerna är utförda på respektive företag, samt hemma hos en av 
intervjupersonerna. Det förfaringssättet anser vi vara att föredra eftersom aktörerna därigenom 
befinner sig i sin invanda miljö. Detta är viktigt eftersom den invanda miljön dels bidrar till 
att skapa trygghet samt att den även ingår som en viktig del i aktörens verklighet, vilken vi 
avser undersöka.  
 
2.4.3 Metod för sammanställning och analys 
 
Det empiriska materialet redovisas företag för företag. Resultaten av intervjuerna inom varje 
företag redovisas även de separat. Materialet är strukturerat och sammanställt med 
utgångspunkt från de olika områdena i den teoretiska referensramen. Resultaten har sedan 
tolkats med hjälp av teorier och tidigare studier. Nästa steg var att konstatera om det fanns 
olikheter mellan aktörernas uppfattningar inom respektive företag. Därefter konstateras inom 
vilka områden företagen har likheter respektive skiljer sig åt. Detta avslutar den jämförande 
analysen av det empiriska materialet. Avslutningsvis dras ett antal slutsatser angående graden 
av samstämmighet i det tidigare analyserade materialet. 
 
2.5 Metodproblem 
 
En undersöknings trovärdighet kan bedömas genom att studera fyra områden: tillämplighet, 
överensstämmelse, pålitlighet och noggrannhet (Patel & Tebelius, 1987). Vi har valt att lyfta 
fram dessa områden i stället för begreppen reliabilitet och validitet, vilka ofta förknippas med 
kvantitativa undersökningar. Valet att använda begreppet trovärdighet har skett mot bakgrund 
av undersökningens kvalitativa angreppssätt.  
 
Tillämplighet avser undersökningsurvalet samt val av teknik för att samla in information. Val 
av teknik samt urval ska ske mot bakgrund av undersökningens frågeställningar.(ibid.) Valet 
av teknik har gjorts mot bakgrund av uppsatsens identifierande syfte, vilket kräver en djupare 
förståelse av de inblandade aktörerna. Urvalet av företag syftar till att erhålla information som 
inte bara rör en specifik bransch. Aktörerna är utvalda mot bakgrund av att de utgör 
nyckelaktörer vid generationsskifte. Vid tiden för generationsskiftet var VD funktionen i Alfa 
bara en formalitet, då företaget i praktiken styrdes gemensamt av den äldre generationen, där 
ingen hade mer inflytande än någon annan. Idag leds företaget av ledningsgruppen, vilken 
består av ägarna, där alla har samma grad av inflytande inklusive VD: n. Detta kan utgöra ett 
problem då vi endast har intervjuat en person från respektive generation och därigenom bara 
har deras bild. De aktörer som har intervjuats från den yngre- respektive äldre generationen 
har dock bägge tagit upp vikten av samförstånd för att leda företaget, vilket till viss del skulle 
kunna reducera problemet. Då undersökningen främst har karaktären av förstudie, är det svårt 
att dra generella slutsatser av resultaten. Metoden som undersökningen baseras på kan ge 
upphov till problem, när jämförelser görs med tidigare undersökningar. Detta eftersom många 
av dessa baseras på helt andra undersökningsmetoder. De resultat som har framkommit av 
uppsatsen lämpar sig mot bakgrund av detta främst som underlag för fortsatta studier. 
 
Överensstämmelse – rimlighet och pålitlighet avser, enligt Patel och Tebelius (1987), i vilken 
grad undersökningsinformationen stämmer överens med den verklighet vi avser beskriva. Då 
utgångspunkten för uppsatsen är ett aktörsliknande synsätt innebär detta att det centrala är att 
fånga de olika aktörernas upplevelse av situationen. I syfte att bygga upp förtroende och en 
avspänd atmosfär vid intervjutillfället har endast minnesanteckningar använts som stöd för 
dokumentationen. Under intervjun har en av oss har ställt frågor medan den andra fört 
anteckningar. Då det primära syftet med intervjuerna inte är att ordagrant återge ett samtal, 



 METOD   

 8

utan det centrala är att kunna tränga ned på djupet och erhålla en ökad förståelse för hur 
aktörerna upplevde situationen, ansåg vi det viktigt att undvika den typ av störningsmoment 
som band- och videoupptagningar kan utgöra. Detta inte minst mot bakgrund av våra tidigare 
erfarenheter från C-uppsatsen, beträffande hur skiftande medievana som finns i de mindre 
företagen. Det kan dock vara en nackdel att inte använda bandspelare eftersom det gör det 
svårare att sammanställa intervjun. En sammanställning har skett av respektive intervju direkt 
efter den genomförts. Då det förflutit cirka 10 år sedan generationsskiftet genomfördes i de 
bägge företagen finns en risk för att aktörerna har svårigheter minnas hur det såg ut det vid 
tidpunkten för generationsskiftet. Vår uppfattning är dock att samtliga aktörer hade en mycket 
god minnesbild av generationsskiftet och omständigheterna förknippade med detta. 
 
Vi har strävat efter att aktören vid de inledande frågeställningarna först allmänt ska få ge sin 
syn på fenomenet. Därefter har vi fört en dialog kring detta för att sedan, på den av aktören 
valda vägen, närma oss det specifika området. Hur intervjusvaren tolkas är givetvis av central 
betydelse i sammanhanget. Här kommer vår egen subjektivitet in i bilden, vilken påverkas 
bland annat av den förförståelse vi har i form av exempelvis den teoretiska referensramen och 
tidigare erfarenheter. 
 
Rimligheten måste bedömas i förhållande till upplevelsen i sig, det vill säga hur 
uppgiftslämnaren förhåller sig till den faktiska situationen (Patel & Tebelius, 1987). Ett led i 
att göra en yttre bedömning av rimligheten har varit att bereda uppgiftslämnarna möjlighet att 
granska våra tolkningar genom att skicka dem vår intervjusammanfattning. Därigenom har de 
fått avgöra om den överensstämmer med deras uppfattning av den undersökta situationen. Vid 
skillnader har förändringar gjorts. Tolkningarna har även relaterats till den teoretiska 
referensramen vilken har bildat utgångspunkt för uppsatsen. Det finns dock enligt Patel och 
Tebelius i det sammanhanget en risk för cirkulär bekräftelse av det vi på förhand antagit. För 
att undvika detta har vår ambition varit att vara öppna för det som de olika aktörerna delger 
oss. Dessutom har vi strävat efter att tolka materialet utifrån så många infallsvinklar som 
möjligt samt varit öppna för att det finns andra tolkningar än de gängse. 
 
Noggrannhet innebär i det här sammanhanget att öppet och ärligt redovisa 
undersökningsprocessen (ibid.). Vi har försökt leva upp till detta genom att öppet redovisa 
fakta och information som vi anser är relevant för undersökningen. Där ibland även faktorer 
som kan påverka undersökningens trovärdighet. Ett genomgående inslag i uppsatsarbetet har 
varit att reflektera över de olika momenten för att därigenom kunna använda dessa 
erfarenheter i det fortsatta uppsatsarbetet. Inte minst viktigt är att enligt Patel och Tebelius 
reflektera över hur vi påverkas och påverkar de olika aktörerna. Vi har strävat efter att 
motivera val och överväganden samt vad som ligger bakom olika tolkningar. Avslutningsvis 
har vi strävat efter att tydligt beskriva hur vi kommit fram till de olika slutsatserna i 
uppsatsen. 
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3 GENERATIONSSKIFTE I TEORIN 
 
”I detta kapitel behandlas teorier kring generationsskifte. Först presenteras teorier kring hur 
en efterträdare introduceras i företaget och blir ledare samt hur ledarskapet övergår (3.1). 
Därefter följer teorier om för- och efterträdares vision angående företagets framtid (3.2) och 
till sist behandlas betydelsen av omgivning och situation för verksamhetsinritningen (3.3). I 
sammanhanget bör betonas att det inte finns någon klar avgränsning mellan de tre avsnitten, 
varför det kan förekomma att en del av teorierna inom avsnitten även kan passa in under 
andra avsnitt.” 
 
3.1 Ledarskapets överlämnande 
 
En av de viktigaste uppgifterna ett familjeföretag står inför är, enligt Chrisman, Chua och 
Sharma (1998) att välja en efterträdare. Enligt Longenecker och Schoen (1978) börjar ofta 
förberedelsen för ledarskapet lång tid före efterträdaren kommer in i företaget och fortsätter 
efter tidpunkten för successionen6. Ett ledningsskifte innebär alltid en utmaning för en 
organisation. Trots de många svårigheter som finns förknippade med detta, är överlåtande av 
kontroll och makt en ofrånkomlig del i alla familjeföretag. Detta eftersom en företagsledare 
endast kan arbeta och leva en viss tid, oavsett hur duglig och skicklig han/hon än är. 
(Friedman, 1998)  
 
De personer som grundat företaget och startat upp verksamheten har ofta svårt att ge upp det 
som de har skapat och byggt upp. Dessa personer misslyckas ofta med att förbereda en 
succession genom att ignorera behovet av att välja ut eller träna upp en efterträdare. (Handler, 
1990) Enligt Danco (1982) resulterar detta många gånger i målmedvetet avvecklande av 
verksamheten – vilket han benämner ”corporeuthanasia”. Företagsledaren kan i ett försök att 
bevara företaget för all framtid försöka att forma organisationens framtida ledare efter sin 
egen föreställning. För den nuvarande VD: n kan många gånger faktorer som brist på andra 
intressen, psykologisk identitet med företaget, rädsla för åldrande, pensionering och död ge 
upphov till motstånd mot överlåtelse. (Handler, 1990) Att dra sig tillbaka innebär enligt 
Sonnenfeld (1988) även en förlust av sitt kall och av heroisk status, det vill säga den upphöjda 
position som den tidigare VD:n haft i företaget. 
 
3.1.1 Introduktion och träning av efterträdaren 
 
Det finns ett uppenbart behov av att träna och ge råd, vad gäller de många aspekter som finns 
förknippade med att driva familjeföretag, i form av ledarskap, intressentrelationer, relationer 
till anställda etcetera. (Malinen, 2001) Dessa relationer påverkas bland annat av på vilket sätt 
efterträdaren kommer in i företaget. Barach, Gantisky, Carson och  Doochin (1988) berör i 
sammanhanget vikten av planering för att integrera den yngre generationen i familjeföretaget. 
Barach et al menar att det finns två sätt för efterträdaren att göra entré i företaget: att komma 
in på en lägre nivå eller en försenad entré i företaget.  
 
Att komma in på en lägre nivå innebär att efterträdare tidigt börjar arbeta i företaget för att 
kontinuerligt avancera. Försenad entré innebär att efterträdaren arbetar på annat håll eller 
utbildar sig och senare kommer in i företaget och då i ledande ställning. Fördelar med att en 
efterträdare börjar på en lägre nivå i företaget är att han/hon erhåller kunskap om företagets 
natur och de anställda, samt erhåller färdigheter som är betydelsefulla för företaget. 

                                                           
6 efterträdandet 
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Efterträdaren uppnår också därigenom lättare acceptans och godkännande av de anställda. Det 
uppkommer även en stark relation mellan utnämnande och erkännande i organisationen. 
Bland nackdelar som nämns är; konflikter med företrädaren när denna försöker lära upp 
efterträdaren; fel som annars skulle betraktas som normala riskerar att ses som inkompetens 
hos efterträdaren. Kunskapen om miljön utanför blir även begränsad och det finns även risk 
för att efterträdaren i alltför stor omfattning kopierar sin föregångare. (ibid.)   
 
Senare entré ger fördelar i form av att efterträdarens kompetens bedöms med större 
objektivitet, samt att han/hon utvecklar sin självkännedom, vilket ger ökat oberoende av 
familjära influenser. Att lyckas utanför företaget ger ett godkännande och utgör en bas för att 
se efterträdaren som en kompetent ledare, dessutom blir perspektivet av företagets miljö 
vidare. Det finns dock även nackdelar med en försenad entré exempelvis kan efterträdaren 
därigenom sakna specifik kompetens och förståelse för företagets kritiska framgångsfaktorer 
och kultur. Sysselsättning utanför företaget riskerar dessutom att komma i konflikt med 
uppgifterna i företaget. Det finns även risk för missnöje i organisationen när efterträdaren 
avancerar snabbare än personer som varit anställda länge i företaget. (ibid.)  
 
Malinen (2001) menar att ett sätt att underlätta en succession är att involvera en tredje part i 
processen exempelvis konsulter och rådgivare. Även Wejkum (1998) råder företagare att ta 
hjälp av utomstående vid ledningsskifte, exempelvis från chefer i företaget och 
styrelserepresentanter som inte är familjemedlemmar. En viktig komponent för ett lyckat 
generationsskifte är enligt Grosskopf, (1986) en väl fungerande styrelse. Om styrelsen 
innefattar externa styrelseledamöter minskar beroende av ledaren, vilket underlättar för 
honom/henne att lämna sin post. Styrelsen är ofta en försummad funktion i flertalet 
familjeföretag, då styrelsen dessutom oftast består av enbart familjemedlemmar. (ibid.) 
 
Ett sätt att förbereda efterträdaren är att använda mentorer. Lämpliga mentorer är ofta, enligt 
Boyd, Upton och Wircenski (1999), chefer inom företaget som inte är familjemedlemmar, 
som både för- och efterträdare har tillit till. Dessa kan tillföra efterträdare kunskap om hur 
han/hon ska hantera affärer och människor. Även familjemedlemmar kan fungera som 
mentorer. Boyd et al kom i en studie fram till att mentorer har stor betydelse och 
rekommenderar användning av dessa. Om familjemedlemmar eller icke familjemedlemmar 
bör användas som mentorer, beror enligt Boyd et al på situationen och efterträdaren. 
Användning av familjemedlemmar i känsliga situationer riskerar att skapa konflikter. Om det 
däremot handlar om att överföra företagets värderingar är familjemedlemmar ett utmärkt val. 
Informellt mentorskap uppfattades som bättre för kommunikation, frihet och kreativitet. Den 
typen av mentorskap saknar dock ofta mål, tid och kontinuitet. (ibid.)   
 
3.1.2 Genomförandet - Successionsprocessen 
 
Cadieux, Lorrain och Hugron (2002) beskriver successionsprocessen som en dynamisk 
process under vilken roller och uppgifter för två involverade individer7 utvecklas, där 
ledarskap och ägande överförts till nästa generation. Handler (1990) menar att det vid en 
succession sker en ömsesidig anpassning mellan företagsledare från den äldre generationen 
och efterträdaren från den yngre generationen. Där den äldre generationens roll i 
sammanhanget definieras i termer av en minskad grad av inblandning och auktoritet i 
företaget. Efterträdaren i den yngre generationen ökar i motsvarande grad sitt engagemang i 
företaget. Detta innebär att den efterkommande generationens roll formas av föregångaren. 

                                                           
7 Efterträdare och företrädare kan dock även utgöras av flera personer (Cadieux et al, 2002) 
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Denne minskar sitt engagemang mot bakgrund av personliga överväganden (hälsa, ålder och 
andra intressen), organisationsfaktorer (tillväxt, behov av förändring och teknologiska 
innovationer), press från omgivningen (turbulens, osäkerhet) och för att tillgodose den 
efterkommande generationens behov. (ibid.)   
 
Succession kan enligt Longenecker och Schoen (1978) beskrivas som en 
socialiseringsprocess.8  Processen varierar vanligtvis mellan företagen. Själva processen kan 
liknas vid en ”succession dans”. Centralt för denna ”dans” är överföringen av 
ledarskapserfarenhet, auktoritet och rätten att fatta beslut. Den pågående utvecklingen av 
rollövergångarna mellan den yngre och den äldre generationen är kritisk för effektiviteten, 
vad beträffar successionen i familjeföretag. (Handler, 1990) Successionen kan indelas i fyra 
faser.   
 
 
 Företrädare 
 
 Ensam  
 ansvarig Monark  Delegerare Konsult 
   
 
 
 
  
 Fas 1 Fas 2  Fas 3 Fas 4  
 Initiering Integre-  Delat  Avgång 
  ring  Ledarskap 
 
 
 Ingen roll Assist-   Chef/ Besluts- 
  erande  Ledare fattare 
      
       
 
  
 
 
 Efterträdare 
 
Figur 1. Successionsprocessen i familjeföretag (efter Cadieux et al, 2002, s 19)  
 
Det första steget (ensamansvarig) innebär att verksamheten har påbörjats och att ägaren är 
engagerad i frågor som är förknippade med uppstarten av verksamheten. I detta stadium är 
ägaren ett med företaget. Successionsplanering är i det här stadiet inkonsekvent med 
företagets omedelbara behov. Den efterföljande generationens familjemedlemmar har heller 
ingen specifik roll i företaget. Oftast är inblandningen i verksamheten tämligen begränsad i 
form av exempelvis deltidsarbete i företaget. Därigenom är familjemedlemmar inte heller 
potentiella kandidater för en succession. Den efterföljande (yngre) generationens ålder kan 
påverka hastigheten med vilken utveckling av rollerna sker. (Handler, 1990) Matthews, 
Moore och Fialko (1999) menar dock att företrädaren redan i denna fas får en positiv syn på 
efterträdaren som en blivande företagsledare. Det uppkommer även ofta intresse hos 

                                                           
8 Med socialisering menas en process genom vilken individer förbereds för deltagande i ett system eller samhälle 
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efterträdaren för företaget och ägaren börjar fundera över vem som ska ta över företaget 
(ibid.). 
 
Fas två börjar enligt Cadieux et al (2002) med att ägaren tar in efterträdaren i företaget genom 
sommarjobb eller deltidsarbete. Han/hon ökar gradvis sitt engagemang och kommer 
därigenom att fungera som medhjälpare i företaget. Detta fungerar mest som en 
inlärningsperiod och efterträdaren är i ringa omfattning delaktig i operativa beslut. 
Efterträdarens roll är begränsad men funktionell. Enligt Handler (1990) har ägarens roll även 
skiftat i detta stadium till att ha näst intill oinskränkt makt över verksamheten och 
familjemedlemmarna (monark).   
 
De två sista stadierna, i rollövergångarna, mellan den äldre och den yngre generationen, 
framträder som de mest kritiska. Det är under dessa centrala faser som förberedelserna av den 
efterkommande generationen blir mest uppenbar. (ibid.) I den tredje fasen gör efterträdaren 
officiell entré i företaget (Stavrou, 1998). Familjemedlemmen från den efterkommande 
generationen får då en chefsroll. Det krävs därför oftast att den äldre generationens 
företagsledare har antagit en övervakande och delegerande roll i företaget. Ägarens funktion i 
företaget blir begränsad till den typ av uppgifter som kräver expertkunskap och erfarenhet. 
Under delegeringsfasen är det inte ovanligt att ägarens och den yngre generationens roller är 
otydliga och överlappar varandra. I det här stadiet finns risk för att det brister i den äldre 
generationens anpassning till den yngre generationens familjemedlemmar, vilket leder till en 
oförmåga att delegera ned uppgifter. Han/hon förmår då inte att lämna sin roll som monark 
(andra stadiet). Många av den äldre generationens ägare förmår därför inte släppa ifrån sig 
den dagliga löpande verksamheten, vilken effektivt skulle kunna delegeras ned till den yngre 
generationen. (Handler, 1990) 
 
Faktorer som kan påverka den äldre generationens beslut att minska sitt engagemang är att 
han/hon hyser förtroende för efterträdaren, vilket livsstadium företrädaren från den äldre 
generationens befinner sig i och hur de ömsesidiga relationerna är. Det finns i sammanhanget 
en rad oväntade händelser som kan påskynda successionen, genom att reducera motståndet 
som finns, hos den äldre generationen, mot att dra sig tillbaka. Dessa händelser utgörs 
exempelvis av ohälsa, oförmåga att anpassa sig till ny teknik och informationsanvändning. 
(ibid.)   
 
Familjemedlemmar i den yngre generationen som närmar sig det sista stadiet av övergången 
föreställer sig ofta företrädaren som en stabiliserande kraft i företaget. Så länge företrädaren 
är involverad i företaget upplevs maktutövning, maktfördelning, inflytande och uppgifter klart 
definierade i företaget. När företrädaren däremot övergår till att bara ha en rådgivande roll, 
måste företaget och familjemedlemmarna anpassa sig till denna förlust av stadga i 
organisationen. Att nå fram till det fjärde och sista steget i successionsprocessen innebär att 
den äldre generationen inte längre är aktivt involverad i organisationen, även om han/hon kan 
ingå i styrelsen. För den yngre generationen är det nödvändigt att föregångaren, i slutstadiet 
av successionsprocessen, intar rådgivande roll för att han/hon ska kunna bli ledare och 
beslutsfattare i organisationen. (ibid.) Fox och Nilakant (1996) menar att efterträdaren måste 
ges auktoritet eftersom det är nödvändigt att denna får kontrollen för att successionen ska vara 
lyckad. För att successionen ska vara fullständig måste två kriterier vara uppfyllda; 
efterträdaren ska ha antagit en ledande roll inom organisationen samt att efterträdaren är 
relativt självständig i den rollen, speciellt i sina relationer till företrädaren. Ledarrollen i 
företaget överförs således inte lika lätt som ledartiteln. (Longenecker & Schoen, 1978) Även 
om den äldre- och yngre generationen har kommit till det sista stadiet är det inte säkert att 



GENERATIONSSKIFTE I TEORIN  
 

 13

efterträdaren ser sig själv som en arvtagare. Detta indikerar att individer föreställer sig 
successionen som en långsam utvecklingsprocess snarare än en händelse. Handler, 1990) 
 
3.1.3 Företrädarens roll och betydelse efter avgång 
 
Enligt Sharma, Chrisman och Chua (2001) är det största problemet som rör ledningsskifte, 
överlåtarens ovilja att lämna sin post. Sonnenfeld (1988) delar in de olika stilarna för avgång i 
olika kategorier.  Monarker- är företagsledare som först lämnar företaget vid sin död.; 
Generaler- innefattar gruppen företagsledare som först lämnar företaget när det tvingas till 
det, men planerar att återkomma för att återta makten av en otillräcklig efterträdare. 
Ambassadörer- är de som frivilligt lämnar företaget och blir kvar som rådgivare till 
företagsledningen samt gruppen guvernörer består av personer som bestämmer över företaget 
under en period och sedan överlämnar företaget till någon annan. (ibid.)   
 
En kritisk aspekt utgörs av övergången av ledarskap och äganderättigheter. Ofta sker 
överföringen av ägandet långsamt eller till och med undviks för att föregångaren ska bibehålla 
kontrollen över företaget. (Handler, 1990) När företrädaren kvarstår som ägare trots sin 
avgång som företagsledare, finns ofta en risk att han/hon fortfarande utövar inflytande genom 
sin ställning som ägare (Sharma et al, 2001). Den yngre generationen upplever därigenom inte 
att övergången är slutgiltigt genomförd förrän ägandet övergått. Lansberg (1999) menar att 
problem kan uppstå om beslut måste bekräftas av en ledare som officiellt stigit åt sidan, detta 
är särskilt problematiskt då överlåtaren behåller ägandet. Harveston, Davis och Lyden (1997) 
menar att om ledarskapet i företaget överlåts men ägandet kvarstår skapas en principal- agent 
relation mellan överlåtaren och efterträdaren. Tillit från överlåtarens sida till efterträdares 
skicklighet och intention minskar dock behovet att kontrollera agenten och ökar överlåtarens 
vilja att stiga åt sidan. (ibid.)  
 
Det finns enligt Davis och Harveston (1999) ett flertal forskare, som menar att ett 
generationsskifte har en störande effekt på organisationen i form av en ökning av antalet 
konflikter. Andra forskare hävdar dock det motsatta och menar att succession i stället minskar 
antalet konflikter. Davis och Harveston menar att det finns en skugga från företrädaren som 
vilar över organisationen. Detta är den vanligaste anledningen till konflikter, enligt Harvey 
och Evans (1995). Denna situation är speciellt känslig när det berör grundaren, eftersom 
denne fattat initiala beslut som varit betydande för organisationens framtid, exempelvis beslut 
om affärsidé, mål och strategi. Grundaren har även utfört det dagliga arbetet, vilket resulterat i 
att organisationen har växt och eventuellt fortsätter att växa. (Davis & Harveston, 1999)   
 
Även om grundaren inte arbetar dagligen i företaget kommer detta icke desto mindre att 
utgöra en störande inverkan på efterträdarens ledarskap. När grundaren kvarstår i företaget är 
dennes uppgift inte klart definierad, vilket påverkar efterträdarens auktoritet och ansvar. 
(Davis & Harveston,1999). Då företrädaren spelar en betydande roll efter sin avgång kan 
generationsskiftet inte sägas vara komplett genomfört (ibid.). Fastän successionen genomförs 
kan en överlåtare som inte är fullt tillfredställd med sin avgång göra livet besvärligt för 
efterträdaren. (Sharma et al, 2001) Speciellt företagets grundare försöker, enligt Davis och 
Harveston (1999) efter sin avgång ofta på många sätt påverka företaget och besluten som 
fattas där.  
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3.2 Vision angående företagets framtid 
 
En företagsöverlåtelse påverkar dramatiskt organisationens stelhet beträffande förändringar. 
Exempelvis argumenterar Romanelli och Tushman (1994) för att en förändring av företagets 
ledning alltid är en förutsättning som leder till stora förändringar i organisationen. Detta även 
om företaget inte uppvisar negativ prestationstrend och/eller omgivningen är oförändrad. VD 
succession i småföretag kan vara särskilt kritiskt eftersom dessa företag påverkas mindre av 
organisationen jämfört med i stora företag. Detta innebär att den nye VD:ns beslut därför kan 
medföra proportionellt större och mer omedelbar påverkan på verksamheten. (Fiegener & 
Brown, 1996)  
 
Hydén och Wiberg (2000) menar att företaget inför ett generationsskifte står vid ett vägval 
mellan att fortsätta på den inslagna vägen eller förnya sig. Organisationer strävar efter att 
bevara kunskap, beteenden, normer och värderingar, vilka alla är mekanismer som hjälper till 
att normalisera företagets mål och standardisera aktiviteter. Detta leder till att 
ledaren/ledningens självbestämmande reduceras. Det finns, enligt Haddadj (1999), en 
koppling mellan ledaren och organisationen där han/hon är ärftligt länkad till att driva 
verksamheten vidare på samma sätt som tidigare. Faktum är att han/hon blir en del av det 
existerande sociala sammanhanget. Konsekvensen av detta är att handlingsfriheten, vad 
beträffar att kunna genomföra förändringar, blir starkt begränsad. Under den period, som 
vederbörande leder företaget, består ledarrollen främst i att implementera mindre förändringar 
för att förbättra nuvarande strategi och legitimera denna. Strukturen i vilken organisationen 
utvecklas för att uppnå samstämmighet i företaget kan således göra det svårt att förändras när 
detta är nödvändigt (Pfeifer, 1981). 
 
3.2.1 Överföring av makt och familjetradition 
 
Ingen annan händelse är kanske mer kritisk i organisationens historia än överföringen av makt 
och auktoritet från en generation till en annan. Organisationer är i det läget speciellt känsliga. 
Detta eftersom det vid ett generationsskifte kan finnas risk för att visionen och syftet med 
verksamheten går förlorad i samband med att VD:n, som lett företaget och hjälpt till att forma 
visionen, ersätts av en annan. De är således inte säkert att den nye VD:n delar företrädarens 
värderingar. (Fiegener & Brown, 1996) Enligt Kets de Vries (1996), är familjeföretag väldigt 
centraliserade kring grundarens tankar och idéer om hur verksamheten ska bedrivas. 
 
Familjetradition spelar en viktig roll i gamla etablerade familjeföretag. Dessa kännetecknas av 
en speciell kultur, rotad i tankar, värderingar och mål. (Hall, Melin, & Nordqvist, 2001) Det 
finns en nära koppling mellan företaget och familjen. Enligt Johansson och Falk (1998) 
innebär traditionsbenägenheten i familjeföretag att de är obenägna att förändras. Ett problem i 
sammanhanget är att företagets behov inte alltid överensstämmer med familjens. Brunåker 
(1996) menar att familjeföretag i stor utsträckning påverkas av arbetssätt och av det sociala 
systemet. Nödvändiga förändringar blir därigenom svåra att genomföra. Nya processer 
undviks eftersom dessa får konsekvenser för det sociala systemet. Brunåker anser att själva 
kulturen är svår att förändra eftersom den är skapad av den tidigare företagsledaren. 
Efterträdaren upplever sig dessutom många gånger vara tvungen att upprätthålla 
familjetraditionen. Att behålla verksamheten inom familjen är även detta fundamentalt för 
många familjeföretag. Familjetraditionen utgör även en stark drivkraft för att driva 
verksamheten vidare. (Malinen, 2001)  
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3.2.2 Överföring av visionen och graden av homogenitet 
 
För att en framgångsrik succession ska kunna genomföras föreslår många författare, enligt 
Malinen (2001), att det måste finnas en gemensam förståelse mellan den yngre och den äldre 
generationen, beträffande företagets framtida utveckling och de värderingar som är 
förknippade med företaget (delade värderingar). En VD som vill att organisationen ska 
överleva ledningsskiftet kommer att söka efter vägar för att kunna efterlämna visionen till sin 
efterträdare. (Fiegener & Brown, 1996) Att utveckla en efterträdare är enligt Aronoff och 
Ward (1991), den ultimata utmaningen för en VD.  
 
Gersick, Davis, Hamton och Lansberg, (1997) identifierar två olika koncept, vilka utvidgar 
den traditionella synen på successionsprocessen. Det första konceptet innefattar antalet 
möjliga successionsalternativ samt de fundamentalt olika processerna förknippade med dessa. 
Några ledarskapsövergångar involverar exempelvis bara en förändring av vilka individer som 
leder företaget, medan andra involverar stora förändringar av strukturen och kulturen i 
företaget. Planeringsprocessen kan härvid liknas vid en resa som formas vid varje steg genom 
den destination som familjen har bestämt. I det här fallet är destinationen, ägandeskapet och 
maktstrukturen, vilken är familjens vision av företagets framtid. (ibid.)   
 
Det andra konceptet bygger på att valet av en eller annan struktur vid ett givet ögonblick drivs 
av en delad dröm. I denna dröm vävs de olika individernas ambitioner samman till en 
kollektivt delad vision av framtiden. Den äldre generationens familjemedlemmar har 
föreställningar om hur företaget och familjen ska leva vidare efter att de är borta. De kan se 
företaget som ett monument över deras prestationer och färdigheter, med nya ledare som 
återupprepar deras framgång. Den äldre generationen kan även ha en annan vision, i vilken 
den yngre generationen bättre förmår att själva korrigera många av den äldre generationens 
självupplevda misstag. Den yngre generationen har i sin tur sin egen vision, vilken inkluderar 
hans eller hennes roll och förhoppningar om att kunna bygga upp egna nätverk och relationer. 
(ibid.)   
 
Den ideala processen vid överlåtelseplanering innefattar att gradvis ta fram de olika 
individuella drömmarna och målen, att uppnå detta ideal är dock inte lätt. De individuella 
drömmarna kan vara av mycket olika karaktär och även vara oförenliga som exempelvis då 
den pensionerade ledaren vill bibehålla kontinuiteten i verksamheten, medan den nye ledaren 
vill åstadkomma mer dramatiska förändringar. (ibid.) Enligt Hydén och Wiberg (2000) 
förlitar sig den yngre generationen främst på att lösa sakuppgifter medan äldre generationen 
mer fokuserar på att lösa generationsproblem och därigenom lämnar över sakuppgifterna. Det 
kan således många gånger finnas skillnader mellan vad aktörer från de olika generationerna 
uppfattar som viktigt i sammanhanget.  
 
Enligt Häckner (1998) är det av central betydelse att få en uppfattning om graden av 
homogenitet, det vill säga graden av överensstämmelse mellan de olika aktörernas 
föreställningar och värderingar. Hög homogenitet är ett uttryck för samstämmighet och 
engagemang. Därmed underlättas aktörernas handlande. En allt för hög grad av 
samstämmighet kan dock bli dysfunktionell. Detta gäller i synnerhet i situationer då 
förutsättningarna för organisationen förändras. I en komplex och dynamisk situation kan det 
tänkas att differentiering i kombination med en måttligt hög homogenitet kan vara 
utvecklande och positivt medan mer stabila förhållanden tål en högre grad av homogenitet. En 
alltför hög grad av homogenitet kan dock ha negativa effekter. Detta gäller främst om 
samsynen exempelvis är ett uttryck för ett auktoritärt ledarskap. En måttligt hög grad av 
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homogenitet förefaller vara ändamålsenligt. Var optimum ligger kan antas bero på graden av 
stabilitet i organisationen och förutsättningarna för verksamheten. (ibid.)  
 
3.3 Företagets situation - omgivningen och verksamhetsinriktningen 
 
Det finns stora skillnader företagen emellan vad beträffar storlek, vilken bransch de verkar i 
och hur företagets omgivningen ter sig. Tillsammans eller var för sig utgör dessa skillnader 
viktiga faktorer, vilka antingen direkt eller indirekt påverkar företagets situation. Contigency 
theory eller situationsteorin är en inriktning som enligt Häckner (1998) givit viktiga bidrag 
vid studier av effektivitet. Studierna, vilka oftast utförts på organisationer med 
marknadskoppling, har avsett samband mellan effektivitet och sådana faktorer som 
egenskaper i organisationens omgivning och dess former. Faktorerna som studeras delas 
vanligen in i situationsvariabler och design- eller strukturparametrar. (ibid.)     
 
Situationsfaktorerna kan utgöras av organisationens verksamhet, ålder, storlek och 
omgivningens beskaffenhet (stabil eller turbulent). Design- eller struktur parametrarna kan 
avse exempelvis organisationen, informations-, planerings och styrsystem eller graden av 
decentralisering. Vanligtvis behandlas situationsfaktorerna som oberoende och 
designparametrarna som beroende variabler. Grundantagandet är att för att uppnå goda 
prestationer förutsätts en överensstämmelse mellan situationsfaktorer och enligt teorin valda 
design- eller strukturparametrar. (ibid.) 
 
3.3.1 Företagets omgivning och dess betydelse  
 
Organisationens omgivning kan delas in i tre olika dimensioner: dynamik, fientlighet och 
graden av heterogenitet. Dynamiken i omgivningen avser marknadens instabilitet, vilken 
påverkas av olika typer av förändringar. Konkurrenters ageranden, förändrade 
kundpreferenser och innovationsbenägenhet i branschen kan utgöra exempel på faktorer som 
hör samman med omgivningens dynamik. Fientlighet avser graden av rivalitet i branschen. En 
ökad rivalitet kan leda till minskad försäljning av företagets produkter/tjänster. Graden av 
konkurrens vad gäller exempelvis produktutförande, kvalitet och pris avgör hur fientlig 
omgivningen är. Heterogenitet avser att det är möjligt för företaget att betjäna många olika 
marknadssegment. Den typen av omgivning är att betrakta som komplex genom den mångfald 
av kundbehov som är förknippade med de olika marknadssegmenten. (Zahra, 1991)  
  
Förmågan att kunna ta till vara på tillfällen och att kunna leva upp till omgivningens krav på 
förändring, avgör till stor del om företaget kommer att leva vidare. Företagets ledare befinner 
sig i gränslandet mellan organisationen och den omgivande miljön, i vilken företaget verkar. 
Bara han/hon kan initiera och implementera de organisationsförändringar som krävs för att 
organisationen ska passa in i omgivningen. (Handler, 1990) 
 
Westerberg (2001) tar upp omgivningens betydelse, vad beträffar det utrymme som finns i 
organisationen, för ledningen, att göra eventuella misstag. Vid goda tider menar han att det 
finns större utrymme, både för den tidigare och den efterträdande ledaren, att göra misstag 
utan att riskera sin position. Om däremot omgivningen kännetecknas av hög konkurrens samt 
att det finns olika typer av hot som kan påverka företagets framtida existens, finns det litet 
utrymme för misstag. Detta leder till att den situationen ställer höga krav på ledningen oavsett 
om VD:n är gammal eller ny. Den upplevda dynamiken (d.v.s. förändring av kundpreferenser 
eller konkurrenters agerande) är också en viktig faktor i sammanhanget. (ibid.) 
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Succession verkar, enligt Miller (1993) påverka organisationens stadga. Om så är fallet bör 
succession vara mest användbart när organisationen upplever strategisk stagnation i samband 
med att omgivningen förändras, samt när organisationens prestationer försämras. I den 
situationen då strategierna istället är väl anpassade och omgivningen präglas av stabilitet, kan 
förändringarna som hör samman med succession göra mer skada än nytta. (ibid.) En 
förändring av ledningen kan således ge både positiva och negativa förändringar i 
organisationen. Positiva i form av att en ny ledare/ledning ger företaget en ny inriktning 
(Haddadj, 1999). Negativa förändringar kan uppkomma i form av att ledningsbytet medför 
drastiska förändringar när det egentligen bara krävs anpassning, vilket leder till förvirring i 
organisationen (Westerberg, 2001). 
 
I en studie fann Westerberg (1998) att många VD:ar har svårigheter att leda sina företag i en 
turbulent omgivning. Detta trots att de tidigare har varit framgångsrika företagsledare när 
omgivningen ej varit turbulent. När omgivningen upplevs osäker efterfrågas entreprenöriella 
aktiviteter för att därigenom ligga i fas med utvecklingen. I en mer stabil omgivning leder 
däremot introducerandet av entreprenörskap till dålig prestation, vilket innebär att det i den 
typen av omgivning oftast är bättre att införa finslipningsaktiviteter9. Det är mot bakgrund av 
detta viktigt för ledningen att ha klart för sig i vilken typ av omgivning företaget verkar. 
Ledningsbyte i små företag banar inte, enligt Westerberg (2001), väg för ökat 
entreprenörskap, men leder istället ofta till bättre prestation i företaget genom införande av 
finslipningsaktiviteter. Finslipning av marknadsaktiviteter har visat sig vara relaterat till bättre 
prestation när det gäller både marknads- och finansiella aspekter. Relationen mellan 
finslipning av marknadsaktiviteter och marknadsprestation är större när omgivningen ej är 
komplex. För finansiell prestation är tendensen den samma. (ibid.)   
 
Omgivningens beskaffenhet kan även påverka eventuellt motstånd mot en succession. I en 
omgivning som präglas av instabilitet, turbulens eller depression (ekonomisk nedgång) kan 
motståndet mot succession reduceras. (Handler, 1990) Hur omgivningen uppfattas av 
aktörerna och vilken påverkan detta har på successionen och förändringsbenägenheten, har 
varit föremål för studier. Haddadj (1999) fann i en studie att den strategiska inriktningen som 
efterföljer en succession, kan vara av mycket varierat slag. En förändring av VD kan öka 
sannolikheten för förändring av den strategiska orienteringen. Detta inte bara som ett resultat 
av omgivningsförändring, utan även beroende på att den nye VD:n upplever omgivningen 
förändrad, även om ingen faktisk förändring inträffat. (ibid.) Meyer (1982) noterar att hur 
omgivningen uppfattas är centralt eftersom den är basen för ledningens/ledarens ageranden. 
Meyer framhåller också faktumet att förändringar är mer relaterade till sociala realiteter än till 
faktiska realiteter orsakade av omgivningsförändringar. Den uppfattningen är tämligen 
annorlunda gentemot uppfattningen som utvecklats av tidigare forskare, där omgivningen 
betraktas vara objektiv och är relaterad till teknologiska-, lag-, sociala-, och 
konkurrensförändringar före den upplevs av aktörerna Haddadj (1999). Romanelli och 
Tushman (1994) argumenterar dock för att en förändring av företagets ledning alltid är en 
förutsättning som leder till stora omändringar i organisationen även om företagets omgivning 
är som tidigare. 
 
3.3.2 Efterträdarens förändringsbenägenhet  
 
Haddadj (1999) fann i en studie att det finns skillnader i strategisk orientering hos 
organisationer som bytt VD jämfört med organisationer som inte gjort detta. Undersökningen 

                                                           
9 Utveckling och förfining av nuvarande processer 
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kunde dock inte stödja att det fanns någon skillnad mellan om efterträdare kom inifrån eller 
utifrån företaget. Av studien framkom att hur omgivningen uppfattas, är en viktig faktor vid 
val av strategisk inriktning. Även om grundarna till familjeföretag ofta benämns 
entreprenörer, verkar deras entreprenöriella kapacitet avta när företaget kommer in i en 
mognadsfas. Efter att företaget har lyckats etablera sig, verkar denna kapacitet förloras och 
efterföljare leder företaget i överensstämmelse med etablerade traditioner och 
kärnvärderingar. (Hall et al, 2001) Familjetradition förhindrar många familjeföretag från att ta 
risker och genomföra förändringar som andra entreprenörer skulle vara villiga att införa. 
Därigenom begränsas den potentiella tillväxten för företaget. Studier har i det sammanhanget 
påvisat skillnader mellan de olika generationernas inställning. Den yngre generationen 
betonar tillväxt som ett potentiellt mål oftare än deras föräldrar. (Malinen, 2001). Ett sätt att 
uppnå detta mål är att introducera innovation i företaget. 
 
En minoritet av den yngre (efterträdande) generationen företagsledare använder sig, enligt 
Barach et al (1988), av innovationer tidigt i karriären för att uppnå legitimitet i 
organisationen. De motiverar detta med att introducerandet av innovation är bra i tider av 
förändring. Den vanligaste uppfattningen bland den yngre generationen företagsledare är dock 
att den nye ledaren ska förtjäna sin legitimitet i organisationen. Detta genom att skaffa sig den 
erfarenhet som behövs för att utföra arbetet bättre än någon annan. Den nye företagsledaren 
måste framförallt kunna uppvisa kompetens. Erfarenheter från den dagliga verksamheten ökar 
kompetensen och förbereder den nye ledaren. Därigenom är det möjligt för honom/henne att 
fånga upp möjligheter till innovation. Valet att introducera innovation eller inte för att uppnå 
legitimitet, måste således göras mot bakgrund av den erfarenhet vederbörande har och den 
situation företaget befinner sig i. (ibid.)  
 
En ytterligare faktor vilken kan påverka efterträdarens riskbenägenhet och indirekt viljan att 
införa förändringar, utgörs av endowment effect (donations/gåvoeffekten). Den innebär, enligt 
Shepherd och Zacharakis (2000), att individer har en benägenhet att värdera en tillgång som 
de redan innehar högre, i monetära termer, än vad de skulle vara beredda att lägga ut för att 
införskaffa samma tillgång. Endowment effect applicerad på successioner inom familjeföretag 
skulle, enligt Shepherd och Zacharakis, kunna innebära att när efterträdaren väl äger och 
kontrollerar familjeföretaget, kommer han/hon att värdera detta högre än före övertagandet 
(det vill säga en förändring av efterträdarens värderingar så att dessa hamnar linje med 
föregångarens). Shepherd och Zacharakis fann i en studie att; om den nye ledaren varit 
tvungen lägga ned tid och engagemang för att förtjäna sin position i företaget, var 
benägenheten att avyttra företaget mindre. De fann även att man bör vara medveten om att 
uppoffringar i form av investeringen för att överta verksamheten och det arbete som är 
nedlagt för att förtjäna en ledande position i företaget, kan öka sannolikheten för att mer 
riskfyllda beslut tas. Endowment effect förklaras med hjälp av prospect theory. (ibid.) 
 
Prospect theory är en beslutsmodell som utvecklats av Khaneman och Tversky (1979), vilken 
bygger på studier av beslutsfattande. De fann vid studier att individer undervärderar möjliga 
utfall i jämförelse med säkra utfall. Detta benämner de certainty effect, vilken innebär en 
motvilja hos individen att ta risker som involverar säkra vinster samt ett ökat risksökande vid 
val som involverar tidigare/säkra förluster. De fann även något som de benämner isolations 
effect, vilken innebär att då individen ställs inför ett val tas inte egenskaper, som är vanliga 
hos samtliga beslutsalternativ, under övervägande vid valet. Khaneman och Tversky 
identifierade även något som benämns reflection effect, vilken innebär att individen behandlar 
val som består av att finna det minst dåliga alternativet på ett likartat sätt som val vilka består 
i att finna ett bästa alternativ. (ibid.) 
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3.4 Teorikoppling 
 
En av de viktigaste uppgifterna ett familjeföretag står inför är att välja efterträdare. Vid ett 
ledningsskifte måste en mängd intressentrelationer hanteras, vilka bland annat påverkas av det 
sätt på vilket efterträdaren kommer in i företaget. Familjetradition samt att företrädaren många 
gånger har svårt att ge upp kontrollen, kan påverka den framtida ledningen av företaget. 
Ledarskapsövergången innebär således en ömsesidig anpassning av för- och efterträdare, där 
kunskap, ledning, makt och ägande stegvis överförs. De får därigenom olika roller i företaget. 
Företrädarens roll och betydelse efter det officiella generationsskiftet utgör därför en faktor 
som påverkar successionsprocessen.  
 
Vid ett generationsskifte står företaget inför ett vägval mellan att fortsätta på den inslagna 
vägen eller att förnya sig. Det är inte säkert att efterträdaren delar föregångarens vision och 
värderingar, vilket kan medföra problem då familjeföretag ofta är centrerade kring grundarens 
tankar och idéer om hur verksamheten ska bedrivas. För att en succession ska kunna 
genomföras framgångsrikt måste det finnas en gemensam förståelse mellan för- och 
efterträdare, vad rör företagets framtida utveckling. Nyttan av detta påverkas dock av 
omgivningens dynamik och komplexitet. Förmågan att ta till vara på tillfällen och kunna leva 
upp till omgivningens krav, avgör till stor del om företaget kommer att leva vidare eller ej. 
Omgivningen påverkar utrymmet för misstag och därigenom utrymmet att experimentera och 
förändra. Även hur verksamheten och efterträdarens position har förvärvats kan påverka 
riskbenägenheten och därigenom förändringsviljan. Ett ledningsbyte kan således initiera 
förändringar, vilka kan gagna verksamheten eller vara dysfunktionella, beroende på 
situationen och omgivningens krav.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2 Teori koppling 
 
Figuren beskriver hur övergången av ledarskapet påverkar graden av inflytande hos för- och 
efterträdare, vilket förändras över tiden under successionens olika faser. Övergången av 
inflytandet sker inte på ett enhetligt sätt för alla företag. Själva övergången kan antingen ske 
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stegvis i de olika faserna eller kontinuerligt, vilket i det senare fallet gör att övergången 
mellan de olika faserna inte märks. Både för- och efterträdaren har en vision kring företagets 
framtid, visionen påverkar tillsammans med situationen och omgivningen 
verksamhetsindiktningen. 
 
Sammanfattningsvis framgår av teorin att det finns ett antal viktiga faktorer som kan 
medverka till en lyckad övergång av ledarskapet vid ett generationsskifte. När det gäller 
introduktionen av efterträdaren är några av dessa faktorer: sättet på vilket efterträdaren gör 
entré i företaget, involvera utomstående i processen, användning av mentorer, genomförandet 
av successionsprocessen samt den äldre generationens roll efter generationsskiftet. 
Beträffande synen på företagsframtid är det främst hur för- och efterträdaren ser på företagets 
framtid och hur denna syn skiljer sig åt som kan utgöra en viktig faktor i sammanhanget. 
Faktorer förknippade med företagets situation och omgivning utgörs främst av hur dessa 
bägge uppfattas av för- och efterträdare. Omgivningen och situationen påverkar tillsammans 
med synen på företagets framtid företagets verksamhetsinriktning.  
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4 GENERATIONSSKIFTE I PRAKTIKEN 
 
”I detta kapitel redovisas den empiriska delen av undersökningen. Resultatet presenteras 
företag för företag med början ledarskapets överlämnande följt av vision angående företagets 
framtid; företagets situation – omgivningen och verksamhetsinriktningen samt råd till andra. 
Företagens  namn är fingerade liksom intervjupersonernas namn.” 
 
4.1 Företag Alfa 
 
Alfa är ett företag verksamt inom tjänstesektorn. I företaget har vi intervjuat Anna från den 
yngre generationen, samt hennes farbror Axel från den äldre. Verksamheten startades i början 
på sextiotalet av Axel och hans bror Albin (Annas far). I början var endast ett mindre antal 
personer verksamma inom företaget. Den operativa verksamheten var på den tiden främst 
förlagd till kvällstid. Allt eftersom företaget blev mer etablerat på marknaden, ökade antalet 
kunder. Detta möjliggjorde en expansion av verksamheten. Idag betjänar företaget en mängd 
olika kundtyper med skiftande behov. Företaget har ett väl inarbetat namn och är såväl 
kvalitets- som miljöcertifierat. Verksamheten sysselsätter i dagsläget en bit över hundra 
personer. Vid generationsskiftet som genomfördes för cirka 10 år sedan hade företaget 
ungefär 20 anställda. 
 
Idag är familjemedlemmar från såväl den äldre- som den yngre generationen verksamma inom 
företaget. Samtliga chefspositioner i företaget innehas av familjemedlemmar ur den yngre 
generationen. De olika familjemedlemmarna har var sitt ansvarsområde i företaget. Anna är 
VD för företaget, hennes bägge bröder innehar posterna driftschef respektive försäljningschef. 
Syskonen ingår även i företagets ledningsgrupp och styrelse. Ledningsgruppen behandlar och 
tar beslut kring frågor som rör hela verksamheten. Den äldre generationen representeras i 
företaget av Axel och brodern Albin, vilka främst är sysselsatta inom företagets 
administration och hanterar bland annat frågor som rör inköp samt olika typer av projekt. 
Även en del kundkontakter och hantering av inventarier sköts av Axel. Det finns dessutom ett 
antal arbetsledare, vilka har rekryterats utom familjen. Deras uppgifter består i att ha hand om 
den operativa delen av verksamheten. Axel och Albin ingår i företagets styrelse. Styrelsen 
behandlar främst beslut av långsiktig och övergripande karaktär. 
  
4.1.1 Ledarskapets överlämnande 
 
Den äldre generationens motiv till att lämna ifrån sig ledningen av företaget grundade sig 
enligt Axel främst på att den yngre generationen ville ta över verksamheten. ”I den åldern är 
man hungrig, medan jag själv bara är hungrig när det börjar närma sig middag.” Axel 
uppfattade det som att den yngre generationen gärna skulle vilja arbeta i sitt eget företag. Det 
föll sig då naturligt för den äldre generationen att träda tillbaka. I den situationen utgör den 
äldre generationen en viktig resurs i företaget genom att bistå med sin erfarenhet. 
Efterträdaren var enligt Axel utsedd sedan lång tid tillbaka. Det äldsta barnet i syskonskaran 
skulle överta VD posten. Det fanns dock tidigare funderingar på att sälja företaget till någon 
utomstående, men detta blev dock aldrig aktuellt. En viktig egenskap som eftersträvas hos 
såväl ledningen som hos andra organisationsmedlemmar är förmågan att vara lyhörd och 
kunna samarbeta med de olika intressenterna. De anställda är i det sammanhanget en viktig 
intressentgrupp eftersom dessa till största delen utgör verksamheten.  
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Introduktionen av den yngre generationen i företaget började tidigt genom att de under lov 
och andra ledigheter aktivt fick delta i verksamheten. De olika familjemedlemmarna i den 
yngre generationen utförde främst olika typer av arbetsuppgifter, vilka var kopplade till den 
löpande verksamheten. För Annas del innebar detta att utföra visst kontorsarbete på deltid. I 
samband med introduktionen av den yngre generationen nämner Axel att; ”vi (den äldre 
generationen) ställde högre krav på den yngre generationens familjemedlemmar och hur de 
utförde sina arbetsuppgifter, jämfört med andra anställda i företaget”. Därigenom framgick det 
tydligt att de inte hade några särskilda privilegier. Efter avslutad skolgång fortsatte Anna 
liksom hennes bröder med universitetsstudier i företagsekonomi. Efter avlagd examen och en 
kortare tids arbete utanför företaget återvände Anna och hennes bröder till företaget. Den 
största nyttan anser Anna sig dock haft av de erfarenheter som arbetet i familjeföretaget givit, 
vilket bland annat innebär att hon väl känner till verksamheten.  
 
Ingen från den yngre generationen hade någon ledande befattning i företaget fram till 
generationsskiftet, vilket innebar att det formella ledningsskiftet skedde i samband med 
ägarskiftet. Anna blev således företagsledare först i samband med ägarskiftet. Övergången av 
beslutsrätten har skett genom en successiv process. Anna beskriver den så att vid tiden för 
ledningsskiftet var den äldre generationen involverade i beslutsfattandet, men allt eftersom 
företaget växte delades verksamheten upp i olika ansvarsområden. Detta innebar att de olika 
familjemedlemmarna från den yngre respektive- äldre generationen fick egna ansvarsområden 
i företaget, inom vilka de har beslutsrätt. Uppdelningen och fördelningen av ansvarsområden 
innebar att den äldre generationen trädde tillbaka och intog en mer rådgivande roll i företaget. 
Idag leds företaget av ledningsgruppen. Ägandet av företaget gick i samband med 
generationsskiftet över till den yngre generationen. Ägarstrukturen i företaget består av tre 
delägare, Anna och hennes två bröder, vilka äger en tredjedel av företaget var.  
 
Vid en övergång av ledarskapet följer även att företagets olika intressentrelationer måste 
hanteras och överföras till efterträdaren. Detta kan många gånger enligt Axel vara svårt. 
Kundrelationer är svåra att överföra eftersom de är så knutna till personen. För att underlätta 
för den yngre generationen gjorde Axel tillsammans med dessa personliga besök hos 
företagets intressenter. Där introducerades de och fick sedan presentera sig själva som ett led i 
att bygga upp en relation, vilket Anna uppfattade som mycket positivt. Axel har även hjälpt 
försäljningschefen att komma in i rollen. Trots introduktionen händer det dock fortfarande att 
gamla kunder kontaktar Axel. Anna anser inte att det påverkade stabiliteten i företaget när den 
äldre generationen började trappa ned sitt engagemang. Det beror på att de fortfarande fanns 
och finns kvar i företaget, även om de efter generationsskiftet kom att få nya roller. Familjen 
tog inte hjälp av någon utomstående vid ledningsskiftet, Anna nämner dock att det eventuellt 
skulle vara bra att ha med någon utomstående i styrelsen. 
 
Samsyn är, enligt både Axel och Anna, viktigt i företaget och det är viktigt att vara överens, 
inte minst mot bakgrund av ägarstrukturen i företaget. Axel nämner att det i ett familjeföretag 
ställs speciella krav, då man arbetar tillsammans med personer till vilka man har nära 
relationer. Därför kan det vara än viktigare att kunna arbeta tillsammans och komma överens. 
Anna nämner även hur viktig personalen är och hur viktigt det är att den mår bra i samband 
med ett generationsskifte. Varken Anna eller Axel kan så här i efterhand komma på något de 
skulle ha velat förändra i samband med generationsskiftet. 
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4.1.2 Vision angående företagets framtid 
 
Axels vision, angående företagets framtida utveckling, i samband med generationsskiftet, var 
att företaget skulle växa ytterligare och att verksamheten skulle utvecklas. Här ingick även att 
verksamheten skulle stanna inom familjen. Dessutom skulle företaget vara väletablerat och ha 
ett namn i branschen. Axel uppfattade att efterträdarens vision var likartad. Han kan inte 
komma på att det fanns några större avvikelser. Anna: ”Jag ville att företaget skulle växa, 
målet var att företaget skulle bli så stort att de skulle kunna sysselsätta samtliga ägare,” 
samtidigt som det skulle gå att specialisera sig. Detta för att ägarna därigenom inte skulle 
behöva vara involverade i alla olika aktiviteter inom företaget. Det skulle därigenom bli 
lättare att ägna sig åt sina ordinarie arbetsuppgifter och därigenom kunna bli effektivare. Anna 
uppfattade att den äldre generationens inställning var likartad. 
 
Personlig service är något som Anna tycker är förknippat med företaget. Kunden vet vem som 
är VD och kan komma in personligen om det är något. Det skiljer sig jämfört med företagets 
större konkurrenter. En viktig värdering i företaget, vid tidpunkten för generationsskiftet, 
utgjordes av personalens ställning i företaget. Anna menar att det är viktigt att personalen mår 
bra. Axel nämner att han uppskattar den yngre generationens personalpolitik med olika former 
av förmåner. Att företaget utför ”ett bra jobb” var och är en viktig förutsättning för företagets 
verksamhet. Om kunden inte är nöjd med något så görs det om. Det är även viktigt att hålla 
det som lovas exempelvis om ett arbete ska vara klar en viss tid. Vikten av att kunna 
tillhandahålla en hög servicenivå till kunderna är enligt Axel djupt rotad i företaget. Det var 
och är, enligt Axel och Anna, även viktigt att företagets resurser används effektivt. Axel 
menar dock att hög servicenivå och det färdiga resultatet hade och har en särställning. Anna 
anser även hon att fokus ligger på det färdiga resultatet. Vid generationsskiftet var detta extra 
viktigt eftersom det var en förutsättning att företaget förknippades med väl utförda jobb, för 
att därigenom kunna attrahera nya kunder.  
 
Kundens behov styrde då som nu i första hand, enligt Axel, företagets utformning av tjänsten 
och anskaffning av resurser. Anna menar att kundbehoven dock tidigare var relativt 
standardbetonade därför var behovet av att ta fram helt nya tjänster inte särskilt stort. Idag 
finns det en större betoning på kundens behov. Detta innebär att företagsledningen idag mer 
diskuterar med kunden vad han/hon behöver. Detta innebär att företaget strävar efter att kunna 
erbjuda lösningar som bättre passar kundens behov. Exempelvis i form av vad som ska ingå i 
tjänsten. De förändringar som har skett är främst vidareutveckling av de tjänster som tidigare 
har tillhandahållits. Detta innebär att det knutits vissa kringtjänster till själva kärntjänsten. 
Tyngdpunkten låg vid generationsskiftet främst, enligt Axel, på att utveckla företagets 
traditionella tjänster. Kvalitet har, enligt, Anna alltid varit viktigt i företaget. I början av en 
etablering och när företaget växer är detta extra viktigt. Då tog ledningen hellre ett sämre 
ekonomiskt resultat, det viktiga var att kunden blev nöjd. Axel konstaterar också att kvalitet 
kom allt mer i fokus i branschen vid tidpunkten för generationsskiftet.  
 
Anna tycker att det idag är lättare att föra en dialog med kunden där han/hon även kan prata 
med personalen direkt på plats om sina specifika önskemål utan att som tidigare vara tvungen 
gå via ledningen. Detta gör det lättare att ge kunden det han/hon efterfrågar. Vid 
generationsskiftet var det inte vanligt, enligt Anna, att delegera ned ansvar till personalen som 
befann sig i den operativa delen av verksamheten. Detta har förändrats, nu har personalen sina 
egna ansvarsområden, vilket innebär att kunden möter samma personer. I sammanhanget 
lyfter Axel fram vikten av att ha en rak kommunikation, de som befinner sig i den operativa 
delen av verksamheten ska känna att de kan gå direkt till ledningen om de har några problem.  
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4.1.3 Företagets situation – omgivning och verksamhetsinriktning 
 
Branschen inom vilken Alfa är verksam, kännetecknas inte enligt Axel av snabba 
omgivningsförändringar. Vid tiden för generationsskiftet anser både Axel och Anna att 
påverkan av politiska beslut var liten. Politiska beslut som utmynnat i avregleringar och 
privatiseringar påverkade dock, enligt Axel och Anna, även denna bransch i form av nya 
marknader. Förändringar av skattelagstiftningen kan idag påverka företaget både positivt och 
negativt. Detta beroende på att en förändring av exempelvis förmånsbeskattningen påverkar 
en av företagets kundgrupper. Ekonomiska faktorer i form av konjunktursvängningar 
påverkade inte, enligt Axel, branschen alltför dramatisk. Ett problem vid högkonjunktur var 
och är, enligt Anna, svårigheter att få tag på personal. Vid lågkonjunktur inträffar det motsatta 
i form av en mindre efterfrågan av företagets tjänster, samtidigt som det då är lättare att få tag 
i personal. Axels erfarenhet är att konjunktursvängningarna drabbar branschen med en viss 
fördröjning, där företaget är verksamt (övre Norrland). Axels uppfattning är att företaget 
bättre förmår hantera konjunktursvängningar jämfört med konkurrenterna, genom en god 
förmåga att anpassa sig efter kundens önskemål (exempelvis längre intervall mellan tjänstens 
utförande, vid konjunkturnedgång). Axel konstaterar även att det är en fördel att vara väl 
etablerad i branschen vid konjunkturnedgångar. Därigenom har företaget knutit till sig 
kundföretag, vilka har erfarenhet av att hantera den typen av händelser. Detta innebär att dessa 
kundföretag blir kvar även vid nedgångar. Teknisk utveckling utgör ytterligare en 
omgivningsfaktor som kan påverka företagen. Både Axel och Anna konstaterar att den 
tekniska utvecklingen inte i allt för hög grad påverkar verksamheten. Axel tycker dock att en 
viss teknisk utveckling har skett på maskinsidan och beträffande den utrustning som används. 
Anna menar att företagsledningen försöker ”hänga med” i teknikutvecklingen och uppfattar 
inte den som något större problem för företaget.  
 
De tjänster företaget erbjuder kräver inte, enligt Axel, kontinuerligt alltför stora anpassningar. 
En viss anpassning av tjänsten kan givetvis behövas genom att kundernas önskemål, 
beträffande exempelvis tidpunkten, i vilka intervaller tjänsten ska utföras och vad som ska 
ingå, förändras över tiden. Efter generationsskiftet har dock kundens önskemål, enligt  Anna, 
mer fått styra utformningen av tjänsten. Exempelvis i form av vad som ska uträttas, vad som 
ska ingå i tjänsten, hur ofta den ska utföras och en större valfrihet för kunden att bestämma 
var de vill att personalen på plats ska lägga tyngdpunkten.  
 
Konkurrensen från andra företag, beträffande priset på tjänsten, var tidigare enligt Axel hård. 
Priset utgjorde då det främsta konkurrensmedlet. Anna anser dock att priskonkurrensen är 
hårdare nu än vid generationsskiftet. Exempelvis är detta tydligt om man ser på den offentliga 
sektorn, där fokuseringen på priset är stor. Konkurrensen, vad kvalitet på tjänsten beträffar, 
hamnade tidigare i skymundan för priset enligt Axel. Både Axel och Anna anser att vid 
tidpunkten för generationsskiftet, började kunderna titta allt mer på vad som ingick i tjänsten. 
Därigenom började kunderna även att i högre grad efterfråga kvalitet. Anna understryker att, 
inställningen i företaget alltid har varit att ”göra ett bra jobb”. Axel tycker inte i 
sammanhanget att konkurrensen, vad gäller utförandet av tjänsten, var att betrakta som 
särskilt hård. De olika konkurrenterna utförde tjänsterna på ett liknande sätt. Annas 
uppfattning är att det inte var alltför vanligt med den typen av konkurrens, då hon kom in i 
verksamheten. Axel tyckte sig dock se en viss förändring vid tidpunkten för generationsskiftet 
genom att andra tjänster började knytas till själva kärntjänsten. Anna nämner också ett ökat 
intresse från kunderna att få andra typer av tjänster utförda i samband med kärntjänsten. Axel 
konstaterar att på senare tid har även hela verksamheter övertagits av konkurrenter, i vilka de 
tjänster som tillhör företagets kärnkompetens tidigare bara ingått som en del. Både Axel och 
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Anna anser att det tidigare var lättare att förutsäga konkurrenternas ageranden, genom att den 
tjänst som aktörerna i branschen erbjöd var tämligen homogen. Det finns även idag tämligen 
goda möjligheter att förutsäga konkurrenternas ageranden. Bilden har dock, enligt Anna, 
komplicerats något i och med att det idag mer fokuseras på vad som ingår i tjänsten.  
Utrymmet att göra misstag i branschen är mot bakgrund av hur omgivningen ter sig, enligt 
Axel, tämligen begränsad. Bland annat genom att det, då som nu, finns ett antal stora och små 
konkurrenter. Det har dessutom blivit allt mer viktigt hur man väljer att utforma tjänsten, för 
att den ska efterfrågas. Anna nämner i sammanhanget vikten av att ha nöjda kunder. Vid tiden 
för generationsskiftet prioriterades detta extra och det ekonomiska resultatet fick därigenom 
komma i andra hand. ”Så visst vågade vi prova nya idéer.” Detta främst genom att företaget 
var etablerat i branschen och den äldre generationen hade en mängd kundkontakter. Anna 
menar dock att hon är försiktig som person och undviker onödiga risker, hon uppfattar även 
övriga familjemedlemmar som försiktiga.  
 
Axel bedömde att det, vid tiden för generationsskiftet, fanns tillväxtmöjligheter för företaget. 
Detta främst mot bakgrund av att företaget var och är väl etablerat i branschen. Anna, 
uttrycker det så: ”vi visste att det fanns möjlighet för oss att växa”. Detta bland annat mot 
bakgrund av den kunskap, erfarenhet och kundkontakter som den äldre generationen hade. 
Axel hade och har ett stort kontaktnät i samhället, vilket var en fördel i sammanhanget. Axel 
uttrycker det som naturligt att företaget skulle växa. ”Är det inte det företagande ytterst går ut 
på, att utveckla verksamheten och dess förmåga att generera intäkter.” Efter generationsskiftet 
har företaget ökat sin marknadsandel. Tjänsterna har även utvecklats och anpassats för att 
kunna möta kundernas önskemål. Anna nämner att även nya kundgrupper har tillkommit. Idag 
betjänar företaget ett antal olika kundtyper i spektrat från industrikunder till privatpersoner. 
Alfa har även expanderat till nya geografiska marknader. Lönsamheten i företaget var dock, 
enligt Axel, bättre vid generationsskiftet än den är idag. ”Den stora skillnaden är att idag 
måste du anstränga dig mer för få samma behållning som tidigare.” Anna konstaterar att 
marginalerna är lägre idag men trots detta är lönsamheten i företaget bra och klart bättre än 
branschgenomsnittet.   
 
4.1.4 Råd till andra 
 
Axel nämner några saker som är viktiga för att ett generationsskifte, med där tillhörande 
ledningsskifte, ska bli lyckat. Först och främst är det viktigt att ha med sig personalen. Detta 
är speciellt viktigt i den typ verksamhet som företaget bedriver, ”då personalen utgör 
verksamheten eftersom det är den som kunden möter och förknippar med företaget”. Att vara 
lyhörd är därför viktigt och framförallt att lyssna på personalen. De interna relationerna är 
mycket viktiga. Som en ytterligare punkt tar Axel upp kostnadsmedvetenhet. Det är viktigt att 
ha klart för sig vilka ekonomiska konsekvenser olika typer av förändringar har.  
  
Anna tycker att det vid ett generationsskifte är viktigt att sträva mot samma mål. Det är därför 
viktigt att diskutera vägen till målet. Anna tycker att det i sammanhanget är viktigt att få den 
äldre generationens syn i olika frågor eftersom de har stor erfarenhet och kunnande.  
 
4.1.5 Framgångfaktorer kring generationsskiftet. 
 
I Alfa har en viktig framgångsfaktor kring övergången av ledarskapet utgjorts av att 
efterträdaren har introducerats på lägre nivå genom att tidigt börja arbeta i företaget. Det har 
gjort att den yngre generationen därigenom lärt sig verksamheten från grunden. Den äldre 
generationen har även haft stor betydelse efter generationsskiftet genom att den kunnat bistå 
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med stöd och råd. En annan viktig faktor har varit Axels introduktion av den yngre 
generationen hos kunder i syfte att därigenom överföra affärsrelationer. Att verksamheten 
delats upp i ansvarsområden har även varit en viktigt förutsättning för en smidig rollövergång 
mellan generationerna. I företaget fanns och finns en gemensam syn hos familjemedlemmarna 
angående företagets framtida utveckling. Detta har haft stor betydelse då de därigenom har 
arbetat mot samma mål. Det fanns även vid tiden för generationsskiftet en tämligen likartad 
bild hos bägge generationerna vad företagets omgivning och situation beträffar.  
 
4.2 Företag Beta 
 
Beta är ett företag som är verksamt inom anläggningsbranschen. I företaget har vi intervjuat 
företagets VD Björn som efter generationsskiftet tog över verksamheten och tillhör den yngre 
generationen samt hans far Bertil som tillhör den äldre generationen. Verksamheten 
grundades i slutet av femtiotalet av Bertil och hans bror. Bertil arbetade då heltid medan 
brodern arbetade deltid i företaget. Verksamheten utökades sedan och ytterligare en person 
anställdes. Bertil köpte i mitten av 70-talet ut sin bror och blev därefter ensam ägare till 
företaget. Verksamheten växte sedan successivt i omfattning och sysselsatte cirka nio 
personer vid tiden för generationsskiftet, vilket var ungefär 10 år sedan. Företaget var vid den 
tiden till huvudsak verksamt inom länet.  
 
Idag betjänar företaget främst ett mindre antal stora kunder och är även verksamt utom länet. 
Företaget har idag ett väl inarbetat namn och är kvalitetscertifierat. Verksamheten sysselsätter 
i dagsläget i medeltal ett 25-tal personer, med viss säsongsvariation. Björns uppgifter består i 
att ha det övergripande ansvaret och driva verksamheten. Bertil har inte arbetat aktivt i 
företaget sedan han drabbats av en arbetsskada, men han har god kännedom om företaget och 
brukar ofta besöka det. 
 
4.2.1 Ledarskapets överlämnande 
 
Bertils motiv att lämna ifrån sig ledningen grundade sig på att han ville avveckla sitt 
engagemang i företaget. För Bertil var det inte viktigt att företaget stannade i familjen. Han 
funderade i första hand på att sälja rörelsen till någon utomstående. Det berodde främst på att 
han inte ville att Björn skulle ta över verksamheten. Anledningen till detta var att Bertil vet 
vad det innebär att driva den typen av verksamhet. ”På de över 30 år jag var verksam var två 
veckor den längsta sammanhängande ledighet jag haft.” Björn ville dock trots allt vad det 
innebär, ta över verksamheten och så blev det. Björn hade redan i sjätte klass, på lov och 
kvällar, börjat hjälpa till i företaget. Efter avslutad grundskola gick Björn en fyraårig teknisk 
gymnasieutbildning. Därefter har han varit anställd utom företaget en kortare period. När han 
kom tillbaka till företaget arbetade han som maskinförare, reparerade maskiner och utrustning, 
var arbetsledare samt upprättade projektkalkyler. 
 
Bertil uppger att övergången av ledarskapet har varit en snabb process. Han anser dock att en 
förutsättning för att Björn skulle kunna ta över var att han själv fanns kvar och kunde ge råd. 
Efter generationsskiftet var Bertil reservförare, räknade på arbeten, reparerade maskiner och 
utrustning samt var även styrelseledamot några år efter generationsskiftet. På grund av en 
arbetsskada som inträffade i nära anslutning till generationsskiftet, blev Bertil tvungen att 
lämna företaget, han är numera enbart suppleant i företags styrelse. Styrelsen hade inte och 
har inte någon framträdande roll vid beslutsfattande. Björn tar de flesta besluten som rör 
företaget själv. Han, beskriver det som: ”vid tiden för generationsskiftet hade jag hand om alla 
typer av beslut som rörde verksamheten”. Familjen tog inte hjälp av någon utomstående för 
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att introducera Björn i rollen som ledare. Både ägande, ledning och beslutsrätt övergick till 
Björn tämligen omgående. Bertil, ansåg att det var mer motiverande om Björn ägde företaget 
när han skulle arbeta där.  
 
Vid en övergång av ledarskapet följer även att företagets olika intressentrelationer måste 
hanteras och överföras till efterträdaren. Under sin introduktion i verksamheten har såväl 
Bertil som anställda hjälpt honom att sätta sig in i verksamheten. I och med att Björn börjat i 
företaget tidigt och hunnit arbeta i företaget innan generationsskiftet så hade han, när de 
arbetade tillsammans, kommit i kontakt med kunder och andra intressenter. Både Bertil och 
Björn tar upp svårigheterna med att ta över exempelvis kundrelationer eftersom dessa är så 
knutna till person. Björn menar att: ”det var personen Bertil de hade relationen till” och det är 
inte alls säkert att ”personkemin” stämmer när en ny person kommer in i bilden. Dessutom var 
de relationer Björn hunnit bygga upp på ett annat plan. Det var främst relationen arbetare – 
kund. Eftersom bland annat kundrelationer var svåra att överta, påverkades därför 
verksamheten när Bertil lämnade företaget. Det blev därigenom svårare att behålla gamla 
kundrelationer. Detta mot bakgrund av att det tar tid att bygga upp relationer och de tidigare 
kundrelationerna som Björn hade var av en annan karaktär. Dessutom blev introduktionen 
kort, vad beträffar att leda företaget. Detta förde med sig att företaget tappade många av de 
gamla kunderna och Björn fick söka efter nya kunder och bygga upp nya kundrelationer. 
 
Björn tror inte att det sätt på vilket han kom in i verksamheten nämnvärt påverkar hans 
benägenhet att prova nya saker. Det har alltid funnits en vilja att prova nya saker. Björn tycker 
även att Bertil var intresserad av detta. Björn: ”Det ligger nog i entreprenörens natur att vilja 
pröva på saker.” Möjligen finns en skillnad när du övertar ett familjeföretag, gentemot om du 
kommer in som utomstående och köper verksamheten, i form av att det kan vara ekonomiskt 
fördelaktigare för en familjemedlem att överta verksamheten. Det påverkar vilka risker du är 
villig/kan ta. Detta påverkar även bankens vilja att låna ut pengar till olika projekt, menar 
Björn. 
 
Björn nämner en nackdel med att ha börjat i företaget tidigt för att sedan ta över ledningen. 
Det är lätt att anamma, ”så här gör vi här lösningar” utan att ifrågasätta dessa, Björn menar att 
han därigenom kan vara låst i sitt tankesätt. På vilket sätt är dock svårt att uttala sig om 
eftersom det är svårt att själv märka detta. Om du däremot kommer utifrån och direkt in i 
företaget, kan det utgöra en fördel i form av att du då har med dig influenser utifrån. 
Därigenom kan du se med andra ögon på hur verksamheten bedrivs. Björn anser dock att det 
är en fördel, att han genom att börja tidigt, har lärt sig verksamheten. Björn kan köra 
maskinerna och sköta andra verksamhetssysslor, vilket ger en helt annan inblick i 
verksamheten. Han tycker inte att det ena eller det andra sättet, att introduceras i 
verksamheten, är bättre eller sämre. Det finns för- och nackdelar med bägge sätten.  
 
Det snabba ledningsskiftet innebar att introduktionen beträffande de administrativa sysslorna 
blev kort. Det är ett område Björn nämner som har varit problematiska i samband med 
generationsskiftet. Vid tiden för generationsskiftet hade det varit svårt att göra detta 
annorlunda, men det är ett viktigt område att titta på för att generationsskiftet ska gå smidigt. 
Björn anser i sammanhanget inte samsyn vara viktigt, han anser snarare att det är en styrka att 
ha olika syn och menar att ”om något ska utvecklas måste det förändras”. Bertil menar att det 
är viktigt att man kommer överens, vilket inte behöver betyda att man har samma uppfattning.  
”Jag har alltid talat om för Björn hur jag har uppfattat och tänkt i olika frågor, sedan har Björn 
själv fått sålla ut det han har ansett vara viktigt.” Varken Björn eller Bertil skulle ha velat 
genomföra generationsskiftet på något annorlunda sätt under de då rådande omständigheterna.  
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4.2.2 Vision angående företagets framtid 
 
Bertils vision i samband med generationsskiftet var att bibehålla dåvarande storlek på 
företaget. Bertil visste sedan tidigare att det krävdes en hel del för att driva den här typen av 
verksamhet i form av alla de faktorer som måste tas hänsyn till och kunna hanteras. ”Jag 
trodde inte att Björn skulle klara detta.”, ”Överhuvudtaget var jag tveksam till om det skulle 
gå vägen, för honom att driva företaget”. ”Jag hade aldrig kunnat drömma om att företaget 
skulle bli så stort som det är idag.” Vad Björn hade för vision vet Bertil inte. De pratade inte 
direkt om detta.  Bertil tyckte däremot att det var viktigt att Björn fick göra som han ville och 
prova på saker och göra sina egna misstag. Bertil försökte undvika att lägga sig i och tala om 
vad som är rätt och fel. Bertil menar att det var och är nödvändigt att Björn får prova på saker 
och ibland göra fel. Björns egen vision var att företaget skulle växa på sin dåvarande marknad. 
Detta skulle ske genom att introducera nya typer av arbeten, vilka kunderna efterfrågade och 
framförallt fortsätta att utveckla företagets kärnverksamhet. Bertils vision uppfattade Björn 
vara att företaget var nog stort och tror inte att han önskade att det skulle bli större. Motivet 
till detta tror Björn var att Bertil ville ha överblick över verksamheten. 
 
Kvalitet och att hålla det man lovar har, enligt Bertil, alltid varit mycket viktigt i företaget. 
Det har alltid, menar Björn, varit viktigt att utföra jobbet väl. Kvalitet var och är, enligt Bertil, 
viktigt, ”hellre minska vinsten än att tumma på kvalitet”. Givetvis gick det ju inte att helt 
bortse ifrån kostnaderna. Björn menar att när de har tagit på sig ett arbete vägs inte kvalitet 
mot kostnad. Kvalitén ska vara den överenskomna ”eftersom det är enda sättet att långsiktigt 
överleva i branschen”. Det viktigaste var och är dock att ”inte bluffa och fuska”. Detta är 
speciellt viktigt när avsikten är att företaget ska växa, eftersom ett gott rykte betyder mycket 
för förmågan att kunna knyta till sig nya kunder.  
 
Det färdiga resultatet har alltid, enligt Bertil, varit i centrum. Naturligtvis har det även varit 
viktigt att maskiner, personal och utrustning används på ett bra sätt. Björn menar att det 
färdiga resultatet var viktigast, även om arbetet gick ekonomiskt back. ”Om vi hade åtagit oss 
ett jobb, så skulle det slutföras oavsett hur det gick ekonomiskt.” Det var givetvis även viktigt 
att i sammanhanget se till att ha lönsamma avtal och att resurserna användes effektivt.  
 
Kundens behov styrde till stor del verksamheten enligt Bertil. Utrustning och maskiner 
skaffades för att klara de åtaganden företaget hade. Det prioriterades att skaffa egna resurser. 
Även Björn sätter kundbehoven i centrum. För att infria företagets åtaganden har utrustning 
införskaffats eller kapacitet hyrts in. Förr hände det dock ibland att företaget försökte hitta 
kunder som efterfrågade det företaget, med dåvarande resurser, kunde utföra. Bertil tycker att 
det är viktigt att tjänsten anpassas efter vad kunden efterfrågar. Han nämner som ett exempel 
att Björn köpte in en specialmaskin, då den enda i Sverige, för att kunna utföra en viss typ av 
arbeten som en kund efterfrågade. Björn tycker också att det är viktigt att anpassa företagets 
tjänster till kundens önskemål. Fokus ligger dock på att vidareutveckla nuvarande tjänster.  
 
När det gäller delegering av ansvar tycker sig Bertil vara ”gammalmodig”. ”Jag ville alltid 
själv vara med för att ha överblick över hur jobb och verksamheten utvecklade sig.” ”Det är 
tur att det har förändrats.” Med den storlek som företaget har idag, går det inte att själv vara 
med överallt. Idag har de anställda stort ansvar i företaget. Björn anser också att synen på att 
delegera har förändrats mot ett ökat medarbetaransvar. ”Vi hade nog olika syn på behovet av 
att delegera. ”Bertil ville ha järnkoll på verksamheten, medan jag bara drar upp riktlinjer åt 
dem som ska utföra arbetet på plats.” De som utför arbetet har därigenom ett större ansvar. 
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Vid eventuella oklarheter kontaktar de Björn och så beslutar de tillsammans om hur problemet 
ska lösas. 
 
Vid tiden för generationsskiftet fanns det inte, enligt Björn, några funderingar på att söka sig 
nya marknader. För att kunna växa har företaget däremot varit tvungna att söka sig ut på nya 
marknader. Detta eftersom det finns ett antal relativt stora konkurrenter inom närområdet. 
Bertil menar även han, att detta var nödvändigt eftersom det enda sättet att konkurrera på den 
lokala marknaden var med priset. 
 
4.2.3 Företagets situation – omgivning och verksamhetsinriktning 
 
Bertil anser att omgivningsförändringar i form av politiska beslut på det kommunala planet 
påverkade verksamheten, främst mot bakgrund av de kunder som företaget betjänade. Olika 
former av finanspolitiska åtgärder i form av exempelvis infrastruktursatsningar har påverkat 
sysselsättningen positivt vid konjunkturnedgångar. Björn anser dock inte att politiska beslut 
påverkar branschen i någon större omfattning. Det är främst beslut som rör infrastrukturen 
som påverkar. Den statliga avregleringen har däremot inte påverkat företaget, eftersom 
konkurrensen alltid har varit hård i branschen. Varken Bertil eller Björn anser att ekonomiska 
faktorer, i form av exempelvis konjunktursvängningar, har allt för stor påverkan på branschen. 
Byggandet minskar dock vid lågkonjunktur men företaget har andra kunder, vilka inte 
bedriver lika konjunkturkänslig verksamhet. Dessutom rivs det en del, enligt Björn, vilket 
bidrar till efterfrågan på företagets tjänster. Det sker, enligt både Bertil och Björn en 
kontinuerlig teknisk utveckling i branschen. Björn konstaterar att den efter generationsskiftet 
har tagit ytterligare fart på grund av ökade miljö- och kvalitetskrav från kunderna. Idag ger en 
nyare maskinpark konkurrensfördelar i form av att de är miljövänligare, har bättre 
driftsekonomi och bättre förarmiljö. Dessutom efterfrågar en del beställare modernare och 
miljöklassificerade maskiner. Vid tidpunkten för generationsskiftet kunde företaget klara sig 
med äldre maskiner. 
 
Det förekom, enligt Bertil, en viss kundanpassning av företagets tjänster vid tiden för 
generationsskiftet. Exempelvis efterfrågade kunder ibland vissa hantverkstjänster i samband 
med kärntjänsten. Björn anser också att det fanns ett visst behov av att anpassa tjänsten. På 
senare tid har dock stora förändringar skett i form av ökade miljö- och kvalitetskrav, vilket 
bland annat ställer helt andra krav på dokumentation och därmed vad som ska ingå i tjänsten. 
Utförandekraven har däremot inte förändrats i någon större omfattning. Det var och är, enligt 
Bertil, viktigt att ha skicklig personal som kan hantera maskiner och utrustning, eftersom en 
del kunder till och med efterfrågade en speciell förare. Dessutom kunde olika kunders 
önskemål kräva visst handhavande av utrustningen. 
 
Priskonkurrensen i branschen har, enligt Bertil och Björn, alltid varit hård. Björn nämner att 
det i branschen finns många små företagare som bara har en maskin, vilka ibland kan välja att 
utföra arbeten utan full kostnadsteckning, hellre än att stå med maskinen. Vid tiden för 
generationsskiftet var kvalitet inte något huvudsakligt konkurrensmedel eftersom den inte var 
lika viktigt för kunderna som idag. Kvalitet har dock alltid varit viktigt i företaget, enligt 
Bertil. Nu krävs dessutom dokumentation och kvalitetssäkring. Varje utförare är även oftast 
själv kvalitetsansvarig för sin del i projektet. Björn menar att kvalitet är viktigt eftersom 
konkurrenterna tillhandahåller liknande bastjänster. Kvalitet är dessutom viktigt för att skapa 
sig ett namn i branschen och bidrar till en ökad efterfrågan av företagets tjänster, vilket var 
speciellt viktigt då avsikten var att företaget skulle växa. Konkurrens angående vad som ska 
ingå i tjänsten var vid ledningsskiftet, enligt Bertil inte särskilt stor. Idag ställer däremot 
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kunden högre krav på vad som ska ingå. Björn menar att det alltid funnits viss konkurrens 
beträffande vad som ska ingå. Exempelvis krävs större resurser i form av personal och 
maskinkapacitet för att åta sig större uppdrag.  
 
Bertil menar att det längre tillbaka var svårt att förutsäga vad konkurrenterna skulle ta sig till 
eftersom de olika konkurrenterna motarbetade varandra samt försökte med alla medel ta 
kunder från varandra. Idag är det lättare att förutsäga konkurrentbeteenden. Relationen mellan 
aktörerna har även blivit bättre, vilket innebär att det exempelvis går att hyra in 
maskinkapacitet från konkurrenter. Priset är exempelvis, enligt Björn relativt lätt att förutsäga 
eftersom marginalen i branschen är så låg, är det inte troligt att konkurrenterna sänker priset. 
Även vid beaktande av hur företagets omgivning ter sig i form av hård konkurrens med mera, 
finns det enligt Bertil alltid utrymme att prova nya saker. ”Det beror främst på individen” hur 
villig denne är att prova nya lösningar. Björn anser att man i företaget alltid har 
experimenterat, utvecklat och provat ny utrustning. Företaget har ofta varit tidigt ute med att 
köpa in maskiner med ny teknik.  
 
Bertil bedömer att det, vid tiden för generationsskiftet, fanns tillväxtmöjligheter. Detta 
eftersom detta främst beror på individens vilja att växa. Det gäller att vara kreativ för att 
därigenom kunna ta marknadsandelar. Bertil själv hade dock ingen ambition att företagets 
skulle bli större. Björn menar han ständigt försöker att utveckla verksamheten. Det har inte 
skett genom revolutionerande omvälvningar, utan det har främst skett inom befintlig 
verksamhet, vilket har lett till att företaget kunnat utöka personalen och maskinkapaciteten. 
Tidigare hade företaget enligt Bertil och Björn främst två stora kunder. Björn: ”Idag har vi till 
98 procent stora kunder.” Antalet kunder inom den kategorin har ökat något. Vid tiden för 
generationsskiftet fanns tillväxtmöjligheter främst genom att ta marknadsandelar. ”På den 
tiden var man dessutom ung och hungrig.” Idag är det svårare att växa på grund av 
överetablering. Både Björn och Bertil tycker att lönsamheten i branschen var bättre förr. Bertil 
säger ”På den tiden ville man en marginal på 15 procent”. Nu är det betydligt lägre marginaler 
som gäller. ”Idag ligger den ungefär på 4 - 5 procent.” Det krävs därför större volym på 
verksamheten för att uppnå upp till samma resultat. Vid tiden för generationsskiftet var, enligt 
Björn, lönsamheten god i företaget, bättre än branschgenomsnittet. Det berodde bland annat 
att förtaget hade en del arbeten, där marginalen var bättre än branschgenomsnittet. Idag har 
företaget något sämre lönsamhet gentemot tidigare. Detta beror förutom på en generellt lägre 
lönsamhet i branschen, bland annat på att det tar resurser i anspråk för att växa.  
 
4.2.4 Råd till andra 
 
Bertil nämner tre faktorer för att ett ledningsskifte ska lyckas. För det första är det viktigt att 
kunna verksamheten. Därför har det varit bra att Björn har arbetat i företaget och fått lära sig 
verksamheten, på samma villkor som övriga anställda. För det andra är det viktigt att ge 
efterträdaren eget ansvar. ”Jag minns att jag var nöjd när Björn började göra affärer på egen 
hand.” ”Om man som Björn hade och har en ledande ställning så ska man inte behöva fråga 
om lov.” Idag kan Björn göra miljonaffärer utan att jag vet om det.” Det ska inte enligt Bertil 
fungera som i ett konkurrerande företag (beläget i en närliggande kommun), där den då 80-
årige fadern fattade alla viktiga beslut i företaget. Fastän sonen arbetat i företaget sedan lång 
tid tillbaka saknade han beslutsrätt. När fadern avled klarade inte, den då 60-årige, sonen av 
att leda företaget eftersom han aldrig tidigare fått fatta beslut själv. För det tredje är det viktigt 
att för- och efterträdare talar om för varandra hur de vill ha det samt respekterar att man kan 
ha olika uppfattningar.  
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Enligt Björn är det framförallt viktigt att företrädaren träder tillbaka och att beslutsfattandet 
övergår, för att efterträdaren ska få det självförtroende som behövs för att leda företaget. 
Björn nämner även att vid vissa typer av beslut kan det vara en fördel att ha externa 
representanter i styrelsen. Detta eftersom de har med sig andra erfarenheter, exempelvis från 
andra branscher. Därigenom inför de andra perspektiv på hur verksamheten bedrivs. De för 
även med sig nätverk, vilka kan vara mycket värdefulla att ha tillgång till. Björn tycker att det 
är viktigt att kunna fråga någon om råd när det gäller företagande och ekonomiska spörsmål. 
Externa styrelserepresentanter och andra utom företaget kan i det sammanhanget vara en 
resurs. 
 
4.2.5 Framgångfaktorer kring generationsskiftet. 
 
I Beta har en viktig framgångsfaktor vid övergången av ledarskapet varit Björns introduktion i 
verksamheten på lägre nivå, vilken medfört att han behärskar även det operativa arbetet. Att 
Björn tidigt bereddes möjlighet att fatta egna beslut, genom att Bertil drog sig tillbaka, var 
även viktigt eftersom han därigenom fick det självförtroendet som behövdes för att leda 
företaget. I företaget fanns vid tiden för generationsskiftet olika syn angående företagets 
framtida utveckling, det uppfattades dock i det sammanhanget viktigt att man respekterade 
varandras åsikter. En viktig värderingsförändring som inträffat i företaget efter 
generationsskiftet är att ett betydligt större ansvar har delegerats ner till personalen, vilket 
givit företaget möjligheter att växa. Företagets omgivning och situation uppfattades ungefär 
likartat av både Björn och Bertil, det fanns dock vissa skillnader angående betydelsen av 
politiska beslut. 
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5 ANALYS & SLUTSATSER 
 
” I detta kapitel analyseras först generationsskiftet i praktiken och jämförs med teorin. I 
analysen berörs även likheter och olikheter mellan företagen. Analysen inleds med  
Ledarskapets överlämnande (5.1) därefter följer vision angående företagets framtid (5.2) och 
företagets situation - omgivningen och verksamhetsinriktningen (5.3). Slutligen presenteras 
uppsatsens slutsatser, avslutande diskussion och förslag till fortsatta studier. 
 
5.1 Ledarskapets överlämnande  
 
Det sätt företagsledarna har kommit in i verksamhet skiljer sig till viss del åt mellan företagen. 
Anna, i företaget Alfa, kom in i verksamheten genom en kombination av att komma in på 
lägre nivå och en försenad entré, i enlighet med Barach, Gantisky, Carson och Doochin, 
(1988) terminologi. Anna började arbeta i företaget med administrativa uppgifter, främst 
under lov, vilket har likheter med entré på lägre nivå. Anna har därefter utbildat sig och även i 
början av sitt yrkesliv arbetat utanför företaget, efter ägarskiftet erhöll hon ledande 
befattningar vilket påminner om försenad entré. Anna anser dock inte att erfarenheterna 
utifrån har påverkat hennes agerande i alltför hög grad. Detta eftersom hennes yrkeserfarenhet 
främst kommer från arbetet inom familjeföretaget. 
 
I företaget Beta påminner introduktionen av Björn mer om entré på lägre nivå. Björn har tidigt 
börjat arbeta i företaget för att sedan få mer avancerade arbetsuppgifter och senare hastigt 
blivit till företagsledare. Han har även utbildat sig och parallellt arbetat i företaget samt arbetat 
en kortare tid utanför företaget. Björn uppfattar det som en styrka att han även behärskar det 
operativa arbetet. Tidig entré kan enligt Barach et al (1988) vara en fördel eftersom 
efterträdaren därigenom skaffar sig praktiska färdigheter, vilket gagnar företaget. Även Bertil 
anser att det är mer fördelaktigt att arbeta sig upp i organisationen för att sedan bli 
företagsledare. Detta eftersom efterträdaren därigenom bättre känner verksamheten, vilket är i 
linje med de fördelar som Barach et al förknippar med tidig entré. Björn berör även en 
nackdel som Barach et al tar upp i form av att det finns en risk för att en efterträdare, som 
tidigt börjar arbeta i företaget, inte lika lätt tar till sig nya idéer samt att det därigenom finns 
risk att vederbörande anammar resonemanget ”Vi har alltid gjort så här varför göra det på ett 
annat sätt”. 
 
Successionen har ungefär haft följande förlopp  
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Övergången av beslutsrätten skiljer sig åt mellan företagen (se figur 3). I Alfa fick Anna och 
hennes bröder, i samband med ägarskiftet, ledande befattningar och rätt att bestämma över 
verksamheten. Den äldre generation var i början mer involverad för att stötta efterträdarna i 
deras roll som ledare. Beslutsfattande har i detta fall övergått successivt i enlighet med 
Handler (1990); Cadieux, Lorrain och Hugrons (2002) uppfattning av successionsprocessen. 
Björn i företaget Beta tvingades däremot snabbt komma in ledarrollen Bertil kunde dock 
fungera som en rådgivare till en början men Björn fick tidigt som företagsledare rätt att fatta 
beslut på egen hand. Detta anser Björn vara bra eftersom en ny företagsledare måste ges 
förtroende och kunna fatta beslut på egen hand. Bertil anser även att det var bra att Björn 
snabbt kunde fatta egna beslut och valde att inte lägga sig i. 
 
I både Alfa och Beta arbetade den äldre generationen först i verksamheten och den yngre kom 
in företaget genom deltidsarbete under skoltiden eller sommarjobb, vilket påminner om 
faserna 1 och 2 i ”successionsdansen” (se 3.1.1) som bland andra Handler (1990) och Cadieux 
et al (2002) beskriver. Fas 3 i ”successionsdansen” avviker i bägge företagen från hur den 
beskrivs i teorin. I Alfa fick den yngre generationen först ledande befattningar i samband med 
ägarskiftet, medan den äldre generationen trädde tillbaka till en mer rådgivande roll. Detta 
påminner mer om fas 4 i ”successionsdansen” och det som Longenecker och Schoen (1978) 
kallar tidig succession. En förklaring till detta kan vara att ledningen i Alfa strävade efter att 
snabbt kunna specialisera arbetsuppgifterna, för att därigenom reducera de problem som enligt 
Handler kan uppstå i fas 3, i form av otydliga roller och att dessa överlappar varandra. 
Dessutom fanns inte möjlighet att ge den yngre generationen ledande befattningar före 
generationsskiftet eftersom företaget genom sin dåvarande storlek inte kunde rymma fler 
ledande befattningshavare.  
 
Björn fick nästan direkt komma in i rollen som företagsledare från att tidigare varit arbetare 
och passerade i stort sett fas 3 för att gå direkt till fas 4. Han kom även snabbt in den rollen 
utan att behöva råd från Bertil, vilket innebär att han snabbt kom in i mognadsfasen som 
Longenecker och Schoen (1978) beskriver det. Handler (1990) tar upp att oväntade händelser 
är en faktor som kan påskynda successionen, vilket var en anledning till att Björn snabbt fick 
komma in rollen som företagsledare. I både Alfa och Beta antog företrädaren en rådgivande 
roll vilket Handler (1990) beskriver som viktigt. 
 
Det finns i Alfa vissa likheter med tidig succession och mognad succession som processen 
beskrivs av Longenecker & Schoen, (1978), genom att den äldre generationen till en början 
fungerade mer som rådgivare för att senare mer dra sig tillbaka. Det sätt företrädarna lämnat 
sina poster i Alfa kan liknas med det som Sonnenfeld (1988) benämner ambassadörer, där den 
äldre generationen fungerar som rådgivare, medan det i Beta påminner om en kombination av 
guvernör och ambassadör. Där den äldre generationen fungerade till viss del som rådgivare 
för att sedan lämna ifrån sig hela ansvaret för verksamheten till den yngre generationen. 
 
Sharma, Chrisman, och Chua (2001) tar upp problem i form av att företrädaren fortfarande 
utövar inflytande genom ägandet. Detta är dock inget problem för något av de undersökta 
företagen, där ägandet övergått i samband med ledningsskiftet. Särskilt Bertil anser det, i 
likhet med teorin, vara viktigt att efterträdaren får äga företaget eftersom han då i högre grad 
ser företaget som ”sitt”.  
 
Vid ledningsskiftet har inget av företagen tagit hjälp av någon utomstående, vilket Malinen 
(2001); Wejkum (1998) förespråkar. Björn tar dock upp betydelsen av att ha utomstående att 
kunna rådfråga, exempelvis kring frågor som rör företagande. Han menar generellt att 



 ANALYS & SLUTSATSER  
 

 34

utomstående utgör en resurs, exempelvis i företagens styrelser genom att de för in andra 
perspektiv på verksamheten. I bägge företagen förekommer dock enbart familjemedlemmar i 
styrelsen, vilket Grosskopf (1986) menar är typiskt för familjeföretag. I Alfa sker dock 
formella styrelsemöten vilket innebär att företaget inte försummar denna funktion. I Beta 
däremot är styrelsens funktion mer försummad, vilket Grosskopf (1986) menar är vanligt i 
familjeföretag.  
 
I Alfa fungerade medlemmar ur den äldre generationen som rådgivare åt den yngre 
generationen och hjälpte dessa att komma in i ledarrollen. Axel introducerade den yngre 
generationen hos kunder och hjälpte även en av Annas bröder att komma in i rollen som 
försäljningschef. Detta förfarande har likheter med det Boyd, Upton och Wircenski (1999) 
beskriver som mentorskap. I Beta hjälpte Bertil samt även de anställda Björn att komma in i 
företaget främst som anställd. Björn fick dock mindre hjälp att komma in i rollen som 
företagsledare.  
 
Malinen (2001) tar upp svårigheten med att överföra kundrelationer, vilket är ett problem som 
berört den yngre generationen både i Alfa och Beta. Detta har dock varit störst problem i Beta. 
Visserligen arbetade Björn i företaget sedan tidigare men kunderna kände honom främst som 
anställd och inte som företagsledare, vilket gjorde det svårare att behålla de kunder som Bertil 
hade och därigenom uppstod behovet att inrikta sig mot andra kunder. I Alfa upplevdes inte 
generationsskiftet påverka organisationens stadga. I Beta däremot var situationen den 
motsatta, främst genom de problem som är förknippade med att överta gamla kundrelationer. 
Generationsskiftets obetydliga påverkan på organisationens stadga i Alfa, går mot Millers 
(1993) uppfattning, att ett generationsskifte verkar påverkar stadgan i organisationen. 
Situationen i Beta stödjer däremot mer Millers (1993) uppfattning. En förklaring till 
skillnaderna kan utgöras av att den äldre generationen stannade kvar i företaget Alfa vilket 
gav längre tid för den ömsesidiga anpassningen i den av Handler (1990) benämnda 
successionsprocessen.  
 
5.2 Vision angående företagets framtid 
 
Hydén och Wiberg (2000) menar att företag inför ett generationsskifte står inför ett vägval, att 
fortsätta på den inslagna vägen eller att förnya sig. I både Alfa och Beta har inriktningen 
förändrats bland annat mot att knyta till sig nya kundgrupper respektive ge sig ut på nya 
marknader. I bägge fallen kan det ses som ett avsteg från den tidigare inslagna vägen. 
Därigenom skiljer sig de bägge företagen från Haddadjs (1999) uppfattning att det finns en 
koppling mellan ledaren och organisationen där han/hon är ärftligt länkad till att driva 
verksamheten vidare på samma sätt som tidigare. Det skulle i Betas fall kunna förklaras av att 
den yngre generationen i enlighet med Malinens (2001) uppfattning är mer tillväxtorienterad. 
 
Kets de Vries (1996) anser att familjeföretag är väldigt centrerade kring grundarens idéer om 
hur verksamheten ska bedrivas. Detta stämmer till viss del med situationen i de undersökta 
företagen, om man ser till själva kärnverksamheten, vilken fortfarande är den samma i bägge 
företagen. I Beta skiljer sig däremot, vilka kunder som idag betjänas av företaget. Det har 
även tillkommit marknader samt att företaget har växt efter generationsskiftet. Tillväxten har 
framförallt gått mot Bertils tidigare uppfattning om hur verksamheten skulle bedrivas. I Alfa 
var däremot bägge generationerna enade kring exempelvis uppfattningen att företaget skulle 
växa. 
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Brunåker (1996) menar att familjeföretag i stor utsträckning påverkas av arbetssätt och av det 
sociala systemet. Därigenom blir nödvändiga förändringar svåra att genomföra, vilket gör att 
nya processer undviks. I de undersökta företagen anses det främst vara teknisk utveckling i 
branschen som avgör behovet av att förändra själva processen. I både Alfa och Beta anser 
man sig ”hänga med” i det avseendet. I Beta nämner Björn en värdering som förknippas med 
företaget; att det alltid i företaget funnits intresse av att utveckla och prova ny utrustning. 
Denna skillnad gentemot Brunåkers (1996) ståndpunkt skulle i Betas fall kunna förklaras med 
hjälp av Boyd et al (1999) uppfattning; att familjemedlemmar (Bertil) är effektiva att överföra 
viktiga värderingar förknippade med företaget.  
 
För att en succession ska bli framgångsrik föreslår många författare, enligt Malinen (2001), att 
det måste finnas en gemensam förståelse mellan den yngre- och den äldre generationen, vad 
rör företagets framtida utveckling och värderingar. I Beta nämner Bertil särskilt vikten av att 
både företrädare och efterträdare bereds möjlighet att tala om för varandra hur de vill att 
företaget ska utvecklas. Det tycker han är viktigt även om de har olika uppfattningar. Detta för 
att efterträdaren sedan själv ska kunna få ”sålla ut” det han anser vara viktigt. Det förfarandet 
ger stöd för Gersick, Davis, Hamton och Lansbergs, 1997 uppfattning att vid 
överlåtelseplanering skall de olika individuella uppfattningarna och målen tas fram. Angående 
företagets framtida utveckling fanns det som tidigare nämnts framförallt skillnader i Beta 
mellan de olika generationernas uppfattning. Trots dessa skillnader stödjer Bertils inställning 
Malinens (2001) uppfattning angående vikten av förståelse för varandras ståndpunkter. 
 
Några viktiga värderingar som fanns i Alfa och delades av bägge generationerna, vid tiden för 
generationsskiftet, var vikten av att kunna tillhandahålla personlig service. I Beta fokuserades 
på att utföra jobbet väl och att hålla det man lovar. Viktigaste var och är dock att inte ”bluffa 
och fuska”. I både Alfa och Beta nämns vikten av att ta hand om personalen och se till att den 
mår bra. Detta har alltid varit viktig och har dessutom blivit än viktigare idag. Det finns och 
fanns även en fokusering i bägge företagen på det färdiga resultatet. Kundens behov ansågs i 
både Alfa och Beta viktig och har blivit än viktigare idag. Kvalitet har enligt Anna alltid varit 
viktigt i företaget och är även det mer i fokus idag. I Beta var och är kvalitet, enligt Bertil, 
prioriterat, ”hellre minska vinsten än att tumma på kvalitet”. Att delegera ned ansvar har inte 
tidigare varit särskilt vanligt i något av företagen. Efter generationsskiftet har däremot stora 
förändring skett i bägge företagen. Detta har varit en faktor som påverkat tillväxten eftersom 
en förutsättning för att kunna växa har varit att delegera ner ansvar. I både Alfa och Beta är de 
bägge generationerna tämligen överens om vilka värderingar som fanns och finns i företaget. 
Det är främst beträffande behovet av att delegera ned ansvar de största skillnaderna fanns men 
även i den frågan har man idag i stort samma värderingar. Detta stämmer väl in på att det 
enligt Malinen (2001) måste finnas en gemensam förståelse mellan generationerna.  
 
Malinen (2001) konstaterar att en VD som vill att organisationen ska överleva bytet av VD 
kommer att söka vägar för att kunna överlämna visionen. I Alfas fall var visionen för både den 
äldre- och yngre generationen att företaget skulle växa. Det ger stöd för Malinens (2001) 
uppfattning av vikten att kunna lämna över visionen till efterträdaren. I Beta däremot finns 
inte samma stöd för Malinens (2001) uppfattning i och med de skillnader i vision som fanns 
hos den äldre- respektive den yngre generationen. En tänkbar förklaring skulle kunna gå att 
härleda utifrån en av grundarens (Bertil) värderingar; vikten av att acceptera och respektera en 
avvikande uppfattning.  



 ANALYS & SLUTSATSER  
 

 36

5.3 Företagets situation - omgivningen och verksamhetsinriktningen 
 
Enligt Zarah (1991) kan organisationens omgivning delas in i tre olika dimensioner: dynamik, 
fientlighet och graden av heterogenitet. I företagen Alfa anses inte politiska beslut, 
konjunkturer, anpassning av tjänsten och teknisk utveckling utgöra allt för stor påverkan på 
företaget. Det innebär med utgångspunkt från Zarahs (1991) terminologi att den omgivning 
som företagen verkade i, vid generationsskiftet, inte var speciellt dynamisk. I Beta anses 
politiska beslut på kommunal nivå ha påverkat företaget. Detta skulle innebära att Betas 
omgivning upplevdes som något mer dynamisk. 
 
Priskonkurrensen från andra företag i branschen vid generationsskiftet, upplevs som hård i 
både Alfa och Beta. Konkurrenstrycket, beträffande kvalitet på tjänsten upplevdes i bägge 
företagen som tämligen måttlig. Konkurrensen från andra företag, vad gäller utförandet av 
tjänsten betraktades inte heller i Alfa och Beta som särskilt hård. Det innebär enligt Zarahs 
(1991) terminologi att rivaliteten i branschen, vid tiden för generationsskiftet, var att betrakta 
som måttlig.  
 
I företaget Alfa betjänas ett antal olika typer av kunder. Beta däremot har bara några olika 
kundtyper. Detta innebar att Alfa tvingades hantera en högre grad av heterogenitet, i form av 
skiftande kundönskemål. Det var för ledningen i Alfa relativt lätt att förutsäga 
konkurrenternas agerande i branschen. Detta var däremot, enligt Bertil, svårt i Beta. 
Sammantaget tyder detta, enligt Zarahs terminologi (1991), på att både Alfas och Betas 
omgivning, vid tiden för generationsskiftet, upplevdes ha en viss grad av komplexitet. 
 
Både Axel och Anna anser att utrymmet att göra misstag i branschen mot bakgrund till hur de 
upplever omgivningen var tämligen begränsad. I företaget Beta, däremot anses att det alltid 
finns utrymme för att prova nya saker. Viljan att experimentera och prova nya saker är främst, 
enligt Björn, kopplat till individen. Enligt Westerberg (2001) påverkar graden av konkurrens 
och olika typer av hot samt den upplevda dynamiken i omgivningen utrymmet för att göra 
misstag. Då priskonkurrensen, var och är hård kan Axel och Annas åsikt sägas ligga i linje 
med Westerbergs (2001) uppfattning. I Beta däremot tillskrivs inte omgivningen samma 
betydelse för utrymmet att prova nya saker och därmed risk för misslyckande. En förklaring 
till detta kan vara att grundarens idéer i likhet med Kets de Vries (1996) uppfattning påverkar 
det sätt på vilket verksamheten bedrivs. I Betas fall skulle grundarens viljan att prova nya 
saker kunna utgöra en sådan faktor. 
 
Efter generationsskiftet har ledningen i Alfa utvecklat dåvarande tjänster, etablerat sig på nya 
marknader samt även knutit till sig nya kundgrupper. I Beta har kärntjänsten utvecklas samt 
nya geografiska marknader har bearbetats. Agerandet i företagen stämmer överens med 
Westerbergs (2001) uppfattning att ledningsbyte leder till införande av finslipningsaktiviteter i 
företaget. Det har dock även i viss mån införts vissa entreprenöriella aktiviteter i form av en 
utökning av marknadssegment i Alfa och en utökning av den geografiska marknaden för Alfa 
och Beta. Detta skulle kunna bero på att det, i enlighet med Malinens (2001) uppfattning, 
finns skillnader mellan den äldre- och den yngre generationens inställning till tillväxt. 
 
Anna och Axel har i stort en liknande uppfattning om företagets omgivning i samband med 
generationsskiftet. Det är främst när det gäller fientlighet, det vill säga graden av rivalitet i 
branschen, som deras uppfattningar skiljer sig åt. Axel anser att priskonkurrensen var hårdare 
förr, medan Anna anser att den är hårdare idag. I Beta skiljer sig inte heller Bertil och Björns 
uppfattningar alltför mycket åt, angående företagets omgivning. Det är bara när det gäller hur 
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dynamisk omgivningen var, vid tidpunkten för generationsskiftet, som de har något olika 
uppfattning. Bertil upplever att politiska beslut på det kommunala planet påverkade 
verksamheten medan Björn inte anser att påverkan från politiska beslut är särskilt stor. Synen 
i Alfa och Beta på omgivningens beskaffenhet går inte mer än på ett område för respektive 
företag, koppla till Haddadjs (1999) uppfattning, att den nye VD: n ofta upplever 
omgivningen förändrad trots att den är som tidigare. En anledning till detta kan vara att både 
Anna och Björn delvis har introducerats i företaget på låg nivå. Detta kan enligt Barach et al. 
(1988) innebära att kunskapen om miljön utanför företaget är begränsad, vilket leder till att 
efterträdaren kopierar sin föregångares åsikter och uppfattningar. 
 
Graden av samstämmighet hos den yngre- respektive äldre generationen är i Alfa tämligen 
hög. Det är enligt Häckner (1998) viktigt att få en uppfattning om graden av homogenitet, i 
form av graden av överensstämmelse mellan de olika aktörernas föreställningar och 
värderingar. Vid en icke-komplex och föga dynamisk omgivning kan organisationen, enligt 
Häckner (1998), tåla en relativt hög grad av homogenitet. Då Alfas omgivning vid tiden för 
generationsskiftet inte upplevdes som speciellt dynamisk eller allt för komplex, ger detta stöd 
för Häckners (1998) uppfattning att organisationer i den typen av omgivning är betjänta av en 
viss grad av homogenitet. I Beta uppvisade den yngre- respektive äldre generationen lägre 
grad av samstämmighet främst vad gäller synen på hur verksamheten borde bedrivas efter 
generationsskiftet. Omgivningen upplevdes i sin tur vara något dynamisk mot bakgrund av 
politiska besluts inverkan och den tekniska utvecklingen i branschen. En viss komplexitet 
kännetecknade även omgivningen genom att det var svårt att förutsäga konkurrenternas 
ageranden. Även detta ligger i linje med Häckners (1998) uppfattning att, i en mer komplex 
och dynamisk situation kan en måttligt hög grad av homogenitet vara utvecklande och positivt 
för organisationen.  
 
I företaget Alfa var både Axel och Anna överens om att det fanns tillväxtmöjligheter för 
företaget, mot bakgrund av hur omgivningen förhöll sig vid generationsskiftet. I Beta var 
situationen den samma. Det vill säga att både Bertil och Björn var eniga om att det fanns 
tillväxtmöjligheter. I Beta var det dock bara Björn som ville att företaget skulle växa. Bertil 
däremot var nöjd med företagets dåvarande storlek. I Alfa avsåg däremot både Axel och Anna 
att utöka verksamheten. De skillnader som finns i Beta ligger i linje med Malinens (2001) 
uppfattning att det finns skillnader mellan de olika generationernas inställning till tillväxt, där 
den yngre generationen oftare har tillväxt som mål jämfört med den äldre generationen. Inget 
av företagen uppvisar dock att de, i enlighet med Malinens (2001) uppfattning, skulle vara 
förhindrade av familjetradition att uppnå företagets fulla tillväxtpotential. Då familjetradition, 
enligt Hall, Melin, och Nordqvist (2001), kännetecknas av en speciell kultur, rotad i tankar, 
värderingar och mål kan den som i Alfas (samsynen kring att växa) även utgöra en källa till att 
företagets potential tillvaratas. I Betas fall kan värderingar i form av respekt för varandras 
uppfattning ha fyllt en liknande funktion. 
 
Det sätt på vilket Björn använder sig av de erfarenheter som han fått genom att arbeta sig upp 
i företaget, för att utveckla verksamheten (nya marknader) stödjer till viss del Barach et al 
(1988) uppfattning: att erfarenheter ifrån den dagliga verksamheten ökar kompetensen hos den 
nya ledaren och gör det möjligt för han/hon att fånga upp möjligheter till innovation. Detta 
kan till viss del även gälla Alfa men Anna nämner även den äldre generationens erfarenhet i 
sammanhanget. 
 
Björns syn på att utrymmet för att experimentera och prova nya saker i företaget främst är 
kopplat till individuella faktorer, skiljer sig gentemot Shepherd och Zackarakis (2000) 
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uppfattning, att det engagemang i form av ekonomiska uppoffringar och arbetet för att 
förtjäna en ledande position kan påverka riskbenägenheten. Björn nämner ytterligare en faktor 
som kan påverka riskbenägenheten. Detta i form av att det många gånger kan vara mer 
ekonomiskt fördelaktigt att överta företaget genom ett generationsskifte, vilket kan påverka 
utrymmet för att prova nya saker och därigenom riskbenägenheten. Detta skulle delvis kunna 
förklaras av den betydelse övergången av ägandet enligt Handler (1990) har vid ett 
generationsskifte. 
 
5.4 Slutsatser 
 
Uppsatsen syftar till att identifiera framgångsfaktorer vid övergången av ledarskap i 
familjeföretag. Den empiriska undersökningen visar på ett antal framgångsfaktorer, vilka hör 
samman med introduktionen av den yngre generationen; vision och värderingar; samt 
situation - omgivning och verksamhetsinriktning. 
 
Introduktion på lägre nivå tillmäts stor betydelse för att lära sig verksamheten. Nackdelar kan 
dock vara att möjligheten att fånga upp influenser utifrån därigenom begränsas. I Alfa har 
makt och beslutsrätt fördelats ut till de olika familjemedlemmarna genom en uppdelning av 
verksamheten i olika ansvarsområden. Den äldre generationen fanns därigenom kvar i 
företaget och kunde ge Anna stöd att utvecklas i ledarrollen, samtidigt som deras erfarenheter 
och branschkunskap kom företaget tillgodo. I Beta övergick ledningen och beslutsrätten 
tämligen snabbt, vilket innebar att Björn snabbt kunde bygga upp det självförtroende som 
behövdes för att leda företaget. För att uppnå detta var det en förutsättning att den äldre 
generationen drog sig tillbaka. Introduktionen hos kunder och överföring av kundrelationer är 
ytterligare en viktig faktor som underlättar ledningsskiftet. Att ägandet övergått var även 
viktigt inte minst i motivationshänseende.  
 
I företaget Alfa fanns hos bägge generationerna en likartad vision angående företagets 
framtid. Samsyn och gemensamma mål uppfattades viktigt i företaget vid övergången av 
beslutsfattandet. Den gemensamma visionen kan ha utgjort en fördel i Alfa då företrädarna 
efter generationsskiftet blev kvar i företaget. I Beta fanns skilda visioner hos generationerna 
angående företagets framtid. För att Björns vision, att växa, skulle kunna genomföras krävdes 
en värderingsförändring i företaget, vad gällde delegering av ansvar. En viktig gemensam 
värdering i företaget Beta utgörs av att respektera varandras åsikter även om de skiljer sig åt. 
Mot bakgrund av utvecklingen i branschen, mot större enheter, och att omgivningen i övrigt 
präglas av en viss dynamik, tyder mycket på Björns vision, att växa, har varit ändamålsenlig. 
Såväl delade visioner som värderingar kan utgöra framgångsfaktorer. Detta samtidigt som 
olika visioner kombinerat med värderingar, i form av acceptans för avvikande uppfattningar, 
kan initiera nödvändiga förändringar i företaget. Vilket som gagnar företaget bäst bör kopplas 
till företagets situation och omgivning.  
 
I de bägge företagen har den yngre- och den äldre generationen i stort en likartad bild, vad 
beträffar omgivningens beskaffenhet vid generationsskiftet. Då företaget Alfa verkade i en 
omgivning som varken upplevdes speciellt dynamiskt eller alltför komplex, talar mycket för 
att detta har tjänat företaget, då tidigare erfarenheter kan vara både användbara och värdefulla. 
Synen på politiska besluts inverkan i Beta kan vara ett exempel på att en efterträdare som har 
verkat i företaget länge kan ha svårare att upptäcka omgivningsförändringar. Björn tillmäter 
exempelvis dessa beslut mindre betydelse än Bertil. Detta kan gå att koppla till att politiska 
beslut tidigare utgjorde större påverkan på verksamheten men dess betydelse har avtagit 
genom statens minskade möjligheter att bedriva konjunkturpolitik. Nyttan av att bägge 
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generationerna uppfattar omgivningen likartat, beror främst på i vilken typ av omgivning som 
företaget verkar samt i vilken takt denna förändras.  
 
Generationsskiftet har inte i något av företagen medfört några genomgripande förändringar av 
verksamheten. I Alfa och Beta bedrivs i stort sett samma verksamhet som tidigare. Det är 
främst kärnverksamheten som har utvecklats. Företagen har växt genom att ta 
marknadsandelar men även genom att geografisk utöka verksamheten. 
 
5.5 Avslutande diskussion 
 
Den empiriska undersökningen visar på ett antal framgångsfaktorer, vilka hör samman med 
introduktionen av den yngre generationen. Några av faktorerna är i direkt motsatsförhållande 
till varandra, exempelvis att; den äldre generationen finns kvar i företaget och utgör ett stöd då 
efterträdaren utvecklas i ledarrollen samt betydelsen av att den äldre generationen drar sig 
tillbaka. Detta visar på svårigheten med att finna en bästa lösning som leder till en 
framgångsrik övergång av ledarskapet. Bägge företagen har med framgång valt helt olika 
lösningar. Detta stöds delvis av uppfattningen, hos samtliga aktörer, att de inte skulle ha 
genomfört ledningsskiftet annorlunda idag om företagets situation varit den samma. Det är 
därför viktigt att ha klart för sig i vilken situation och omgivning företaget verkar i, för att 
bedöma exempelvis nyttan av att den äldre generationen stannar kvar i företaget. Det verkar 
rimligt att anta att i den typ av omgivning som Alfa verkar i (måttligt komplex och inte alltför 
dynamisk) utgör den äldre generationens kunskaper och erfarenheter en tillgång. En ökad 
insikt om sambandet mellan företagets situation/omgivning och vilken roll den äldre- 
respektive yngre generationen är betjänta av att inta efter generationsskiftet, skulle kunna 
bidra till ökad kunskap kring faktorer som förknippas med lyckade generationsskiften.  
 
I bägge företagen uppfattas det positivt att kunna ta del av åsikter från utomstående. Trots 
detta saknas personer utanför familjen i företagens styrelser och på ledande befattningar. Inte i 
något av företagen har heller hjälp anlitats av någon utomstående, vid ledningsskiftet. Detta 
skulle kunna vara en indikation på att det behövs andra forum för att tillföra denna typ av 
företag kunskaper och erfarenheter från utomstående. Inte minst vid generationsskiften skulle 
utomståendes kunskaper och erfarenheter kunna utgöra en framgångsfaktor.  
 
Den empiriska undersökningen vittnar om skilda förhållningssätt i företagen, kring betydelsen 
av samsyn och en gemensam framtida vision. Det kan vara av betydelse att ställa detta i 
relation till vilken roll den äldre generationen ska inta i företaget efter generationsskiftet. 
Dessutom är det även viktigt att känna till företagets situation/omgivning för att göra sig en 
uppfattning om vilket förhållningssätt som bäst gagnar företaget. Företagens omgivning 
uppfattades likartad av såväl för- som efterträdare, vilket skulle kunna kopplas till att den 
yngre generationen, i bägge företagen, har arbetat i verksamheten innan generationsskiftet och 
därigenom präglats av den äldre generationens uppfattning. Det vore därför rimligt anta att 
fler olikheter framkommit om efterträdaren kommit in i företaget genom sen entré. En alltför 
homogen uppfattning kan vara dysfunktionell i en snabbt föränderlig omgivning. Då risken 
finns att omgivningsförändringar inte uppfattas på grund av att inget ifrågasättande sker av 
den gängse uppfattningen. Om så är fallet kan detta idag utgöra ett problem i dagens globala 
och snabbt föränderliga omgivning. I en stabil omgivning är situationen den motsatta, då 
utgör det en styrka att kunna enas kring hur hot ska bemötas och möjligheter utnyttjas i 
omgivningen. Den äldre generationens kunskaper och erfarenheter är då en tillgång.  
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Var tredje företag överlever inte ett ägarskifte. Bägge de undersökta företagen har levt vidare 
efter generations/ägarskiftet genom att främst utveckla kärnverksamheten och utnyttjat de 
erfarenheter som funnits i företaget. Detta visar på betydelsen av att enbart införa radikala 
förändringar av verksamheten när omgivningen kräver detta. Det är således inte bara viktigt 
att känna till i vilken omgivning företaget verkar för att därigenom avgöra betydelsen av olika 
framgångsfaktorer förknippade med övergången av ledarskapet, då ledningen väl har övergått 
krävs även att hänsyn tas till omgivningen för att därigenom avgöra vilken inriktning som bäst 
gagnar företaget. 
 
5.5.1 Förslag till fortsatta studier 
 
I varken Alfa och Beta har den yngre generationen gjort en renodlad sen entré i företagen. Det 
skulle därför vara av intresse att undersöka ett generationsskifte där efterträdaren kommer in i 
familjeföretaget efter att ha varit verksamt utanför företaget en längre tid. Inget av företagen 
har heller tagit hjälp av utomstående vid ledningsskiftet. Det skulle därför vara av intresse att 
undersöka om det finns några skillnader i företag, där utomstående är involverade och vilken 
roll de intar i successionsprocessen. Det vore även intressant att undersöka om det i dessa fall 
finns skillnader i hur ledarskapet övergår och hur verksamhetens inriktning påverkas. 
 
Ett resultat av undersökningen är betydelsen av att hänsyn tas till i vilken miljö företaget 
verkar i. Det vore mot bakgrund av detta av intresse att studera miljöns inverkan på 
framgångsfaktorerna, då främst i en mer dynamisk och komplex omgivning. 
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INTERVJUGUIDE     
   Bilaga 1 
 
Förklaringar: Vissa frågor ställs enbart till företrädare respektive efterträdaren. Bakom dessa 
frågor står det vem de ställs. Bägge innebär att frågan ställs till både för- och efterträdare  
 
Allmänna frågor  
 
Antal anställda?  
 
Verksamhet? När startades verksamheten? Har den förändras?  (Vilka marknader verkar 
företaget på och med vilka produkter?) Beskriv specifika händelser företags historia. 
Grundande? Ägarskiften?  
 
Vem äger företaget? Hur ser organisationen ut? Finns det chefer inom företaget som inte är 
familjemedlemmar? 
 
Ledarskapets överlämnande 
 
På vilket sätt introducerades du i verksamheten (Lägre nivå/ försenad entré)? Utbildning? Har 
du arbetat utanför företaget?  Vilka roller/uppgifter har du haft i företaget? (efterträdare) 
 
Vad anser du om det sätt på vilket du gjorde entré i företaget? Var det fördelaktigast eller 
skulle du rekommendera ett annat sätt? (efterträdare) 
 
Hur vill du beskriva styrelsens uppgift i företaget? (Vilka ingår i styrelsen)? Hur sker 
styrelsearbetet? Har någon styrelseledamot varit delaktig i processen kring ledningsskiftet  
 
Fanns det någon som fungerade som mentor i företaget? Har Du haft någon/några inom eller 
utanför företaget som hjälpt Dig att komma in i rollen som ledare? Familjemedlem, 
Ickefamiljemedlem? (efterträdare) 
 
Vilken/vilka anledningar fanns till att du valde att minska ditt engagemang i företaget? 
(företrädare) 
 
Hur gick övergången av ledarskapet till, beskriv processen, ev. olika faser.(bägge) Hur 
upplevde du successionen (snabb eller utdragen process)? (bägge) Hade du någon ledande 
befattning före du blev VD? (efterträdare) När upplevde du att beslutsrätten i företaget 
övergick, beskriv hur det gick till? (efterträdare) 
  
Vilken påverkan hade det på verksamheten när och om den äldre generationen drog sig 
tillbaka  (efterträdare) 
 
Har ägandet av företaget övergått (till efterträdaren)? I så fall när? (efterträdare) 
 
Hur uppfattar Ni att beslutsfattandet sker i företaget (efterträdaren ensam, samförstånd, 
efterträdare tar vissa typer av beslut)? (bägge) Fattas beslut gemensamt? (bägge) 
 
Vilken roll har efterträdaren i företaget i dag respektive vid generationsskiftet? (bägge) 
 



 

  

Vad gjorde företrädaren efter generationsskiftet, blev han kvar i företaget? (företrädare) 
Om du fick nämna några viktiga saker att tänka på (för att ett ledningsskifte ska bli lyckat) i 
samband med ett generationsskifte, vilka saker skulle det vara (bägge)? 
 
Vision angående företagets framtid 
 
Vilken bild hade du (i samband med ledningsskiftet) av företagets framtida utveckling 
(vision)? (frågan ställs till både för- och efterträdare) Strävade du efter att företaget skulle 
växa när du tog över verksamheten? I så fall varför/varför inte? (efterträdare) 
 
Vilken bild tror du att din för /efterträdare hade (i samband med ledningsskiftet) av företagets 
framtida utveckling (vision)? På vilket sätt skilde den sig respektive var den samma? (bägge) 
 
Beskriv den övergripande synen på hur verksamheten skulle bedrivas, vad som ansågs viktigt 
att fokusera på (värderingar) vid tiden för ledningsskiftet. (bägge) Vad anser du är viktigt i 
dag? 
 
Var låg tyngdpunkten vid tiden för ledningsskiftet: att fokusera på hur det fortlöpande arbetet 
utfördes och hur effektivt företagets resurser användes för att färdigställa arbetet eller låg 
tyngdpunkten på det färdiga resultatet? (bägge) Hur ser det ut idag? 
 
Hur resonerade man i företaget angående kundernas behov? Styrdes tjänstens utformning och 
resursanskaffningen främst av detta eller låg tyngdpunkten på att kunna erbjuda kunderna en 
tjänst framtagen med de resurser som fanns tillgängliga i företaget? (bägge) Hur ser det ut 
idag? 
 
Hur såg man i företaget på kvalitet? Strävade man efter att den skulle vara så hög som möjligt 
eller vägdes kostnad mot den intäktsökning/kostnadsbesparing som kvalitetsförbättringar 
förväntades generera? (bägge) Hur ser det ut idag? 
 
Hur var synen i företaget vad gäller att delegera ned ansvar? Utveckla (då, nu)? (bägge) 
 
Hur resonerade man i företaget angående behovet att ta fram nya tjänster (viktigt att: ta fram 
nya tjänster, vidare utveckla de tjänster företaget kunde erbjuda, eller inget behov fanns av att 
förändra tjänsterna)? Vad grundades denna uppfattning på? (bägge) Hur ser det ut idag? 
  
Vilken uppfattning fanns i företaget angående behovet att söka sig till nya 
marknader/segment? (söka nya Marknader/segment, stärka sin position på nuvarande 
marknader, behålla sin position ev. minska sin andel). Vad grundades denna uppfattning på? 
(bägge) Hur ser det ut idag? 
 
Resonerade ni kring vilka mål, vad ni ville uppnå med verksamheten samt den övergripande 
synen på hur verksamheten skulle bedrivas? Hur viktigt ansåg du det vara med att uppnå 
samsyn? (bägge) 
 
Övervägdes några andra alternativ, i form av försäljning eller ledningsrekrytering utom 
familjen, vid tiden för generationsskiftet? Hur viktigt ansåg du det vara att företaget stannade 
inom familjens ägo? (Företrädaren) 
 
Hur har intressentrelationer och affärskontakter hanterats och förmedlats till den yngre 
generationen, i samband med ledningsskiftet? (Företrädaren) 



 

  

 
Är det någonting som du skulle ha ändrat om generationsskiftet hade utförts idag? (bägge) 
 
Företagets situation – omgivning och verksamhetsinriktning 
 
Först får intervjupersonen uppskatta påståendets riktighet på den femgradiga skalan. Därefter 
följer följdfrågor för att klarlägga motiven till uppfattningen. Både hur situationen uppfattades 
vid generationsskiftet (företrädaren och efterträdaren) och hur den uppfattas nu (efterträdaren) 
 
Stämmer inte                       Instämmer helt 
        1      2          3         4          5 
     □     □     □     □      □ 
 
Dynamik: Olika typer av politiska beslut har stor inverkan på företagets situation. 
 
Den bransch som företaget verkar inom är konjunkturkänslig. 
 
Den erbjudna tjänsten måste hela tiden anpassas, eftersom kundernas önskemål förändras. 
 
Teknisk utveckling kräver ofta anpassning av företagets utrustning för att utföra tjänsten. 
 
Fientlighet: Konkurrensen från andra företag i branschen är hård vad gäller priset på tjänsten. 
 
Konkurrensen i branschen är hård vad gäller kvalitet på tjänsten. 
 
Konkurrensen från andra företag i branschen är hård vad gäller utförandet av tjänsten (vad 
som ingår). 
 
Heterogenitet: Företaget betjänar ett stort antal olika typer av kunder. 
                                           
Det är svårt att förutsäga konkurrenternas framtida agerande i branschen. 
 
Hur stort utrymme anser du mot bakgrund av detta (hur omgivningen upplevs, dynamisk, 
fientlig, graden av heterogenitet) fanns det vid ledningsskiftet, jämfört med idag, 
att begå misstag (i branschen generellt och i företaget) 
 
Hur uppfattar du tillväxtmöjligheterna i branschen mot bakgrund av detta (hur omgivningen 
upplevs, dynamisk, fientlig, graden av heterogenitet) vid tiden för generationsskiftet, jämfört 
med idag? Motiv till uppfattningen? 
 
Har företaget utökat sin verksamhet efter generationsskiftet? 
 
Lönsamheten var god i branschen (vid generationsskiftet), är god (idag). 
 
Lönsamheten i företaget var god (vid generationsskiftet), är god (idag). 
 
Har verksamhetsinriktningen förändrats, vad beträffar ökad inriktning mot entreprenörskap? 
(efterträdare) 
Tror du att det sätt på vilket ägandet, om det övergått, respektive hur du kom in påverkar din 
riskbenägenhet? (efterträdare) 
 


