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Abstract

Smaller family firms are of great importance for the Swedish Economy. Whilst many 
people have great confidence in family firms' importance for the national growth, 
studies show that few family firms carry on for more than one generation. The 
succession problem has become an essential issue for family firms but there is no 
generally accepted definition of the word succession. In this study the word 
succession is treated synonymous to leadership succession.

Until now, a lot of the published research concerning successions in family firms is 
based on qualitative methods. Significant factors for a specific succession vary a lot. 
Planning is often mentioned as a significant factor for a successful succession. Factors 
which have been pointed out in earlier studies as significant for successful 
successions in family firms, are in this study structured according to Ajzens Theory 
of Planned Behavior (TpB). With regards to leadership successions, Ajzens theory 
can be explained as followed: A higher grade of attitude, norm and perceived 
behavioural control has a positive effect on the intention to implement a leadership 
succession in the future.  

To reach the aim with this study, to explain how factors associated to attitudes, norms and 
perceived behavioural control can be related to a smaller family firm's success both in the process 
before the succession and the post-transition performance, as well as their desire to maintain the 
firm as a family firm in the future, a survey was carried out among 1 100 randomly 
selected Swedish firms with 10-49 employees. The response rate was 33.8 %. 

The main conclusions are that
1 A more positive attitude to planning, as well as a higher grade of self-efficacy in 

regard to the succession are strongly related to the perception of how successful 
the succession process has been. There was also a relation between a higher 
grade of perceived behavioural control – with regards to the ability to do a 
formal hand-over to the new leader – and the perception of a more successful 
succession process.  

2 There is a tendency of a relation that a higher grade of behavioural control – 
with regards to the ability to do a formal hand-over to the new leader – is 
linked to the firm's post-transition performance. 

3 A more positive attitude to the family involvement in questions concerning 
succession is the factor related to a stronger desire to maintain the firm as a 
family firm. 

4 The age of the leader and the number of earlier successions are two factors 
related to the intention to carry out a future succession in a small family firm. 

Keywords: Family firms, Smaller family firms, Succession, Planning, Attitude, 
Norm, Perceived behavioural control, Self efficacy. 





Förord

Familjeföretag har länge varit den kategori av företag som har fascinerat mig allra mest 
och under mina 12 år som revisor var det denna kategori av företag som stod mitt hjärta 
närmast. När jag för åtta år sedan började fördjupa mig i forskningsämnet drogs mitt
intresse till generationsskiftesproblematiken i familjeföretag. Det var väldigt tydligt för 
både mig och min omgivning att om jag någon gång i framtiden skulle skriva någon 
uppsats eller avhandling så skulle fokuseringen vara på generationsskiften i familjeföretag. 

Denna licentiatuppsats är ett resultat av två års kompetensutveckling som huvudsakligen 
har finansierats med stöd av strategiska medel från Luleå tekniska universitet. Ett stort tack
till dem som prioriterade mig i samband med att dessa medel skulle fördelas. En annan 
viktig förutsättning för att kunna genomföra studien har varit det empiriska bidraget. Jag
riktar därför ett varmt tack till alla er som har besvarat studiens enkät.

Den person som framförallt har utgjort ett stöd under mina stundtals stapplande steg på 
vägen mot uppsatsens slutliga version är min handledare, Mats Westerberg, som förtjänar
ett stort tack. Mats optimism har vid ett flertal tillfällen under de gångna två åren varit till
stor hjälp för mig när det har gällt att övervinna mina stunder av uppgivenhet. Två andra 
personer som har betytt mycket för att denna uppsats har vuxit fram till dess slutliga 
version är Anders Nilsson och Einar Häckner. Ett stort tack till er båda för det värdefulla
stöd, de goda råd och alla de uppmuntrande kommentarer ni har gett mig under arbetets 
gång.

Utöver de hittills nämnda personerna skulle listan kunna göras väldigt mycket längre men 
jag väljer att lyfta fram tre kollegor som har haft betydelse för utformningen av arbetet 
och kommit med många goda idéer.  Först och främst tänker jag här på Joakim Wincent
och Kent Nilsson som hösten 2004 gav mig värdefulla synpunkter i samband med
planeringsrapportsseminariet. Därefter tänker jag på Rickard Garvare som tog sig tid att 
läsa igenom uppsatsens manus i början av november 2005. Ett tack till samtliga tre för 
både den tid ni har lagt ner och de konstruktiva förbättringsförslag ni har bidragit med 
under arbetet med denna uppsats.

Jag vill också tacka alla mina härliga kollegor vid avdelningen för Ekonomistyrning för det
stöd och den uppmuntran ni har gett mig under mitt arbete med denna uppsats. Ett 
speciellt varmt tack riktar jag till Annica Nilsson som med sin skarpa blick och skarpa 
hjärna hjälpte mig med den sista finputsningen av uppsatsen.

Sist, men inte minst, ett kärleksfullt tack till Bosse, Oskar och Maria som under de senaste
två åren har axlat ett stort ansvar i hemmet och visat en enorm förståelse för min
fokusering på generationsskiften i mindre familjeföretag. Så här i efterhand inser jag att jag 
ofta har varit minst sagt frånvarande i flera avseenden.

Luleå den 19 november 2005 

Anna Vikström 
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KAPITEL 1 

GENERATIONSSKIFTEN I MINDRE 
FAMILJEFÖRETAG

indre familjeföretag utgör ett viktigt inslag i det svenska näringslivet. Generationsskiften 
i familjeföretag är en central fråga för denna kategori av företag och ett flertal faktorer 

brukar nämnas som betydelsefulla för att generationsskiften ska betraktas som framgångsrika. I 
denna uppsats har faktorer strukturerats med utgångspunkt från Ajzens Theory of Planned
Behavior (TpB). Uppsatsen belyser framförallt vilka faktorer som har betydelse för att en gene-
rationsskiftesprocess ska uppfattas som framgångsrik, om någon av dessa faktorer även har 
betydelse för att företaget ska uppfattas som framgångsrikt efter ett genomfört generationsskifte 
samt viljan att företaget ska leva vidare som ett familjeföretag. I det första kapitlet belyses mindre 
familjeföretags inslag i den svenska ekonomin, generationsskiftets betydelse för familjeföretagens 
överlevnad och generationsskiftets problematik. Problematiseringen avslutas med ett par fråge-
ställningar och därefter återfinns uppsatsens syfte. Avslutningsvis belyses centrala begrepp för 
uppsatsen.

M

1.1 Mindre familjeföretags inslag i den svenska ekonomin 

Det är allmänt känt att små1 företag ger ett stort bidrag till många länders ekonomier.
Sverige är inget undantag från detta. Av Sveriges företag utgör mer än 99 % företag 
med färre än 50 anställda (Företagarna, 2003). Något som däremot inte är lika väl känt 
är att majoriteten av små företag är familjeföretag (Bridge, O´Neill & Cromie, 1998, 
Emling 2000, Nutek, 2004a). Familjeföretag var i en absolut majoritet under den 
första industriella revolutionen2 och det ”klassiska” familjeföretaget3 är fortfarande en 
realitet i stort sett i alla utvecklade ekonomier och de är viktiga i de flesta avancerade 
moderna ekonomier (Colli, 2002). Beroende på hur familjeföretag definieras före-
kommer de i olika utsträckning i olika länder (ibid). Familjeföretagen utgör enligt 
Emling (2000) ett viktigt inslag i det svenska näringslivet.

Familjeföretag återfinns inom de flesta sektorer i näringslivet och de startas kanske inte
i syfte att de ska vara familjeföretag men de kan så småningom anses vara ett sådant
beroende på hur vi definierar familjeföretag (Brunåker, 1996). Med utgångspunkt från 
att familjeföretagen inte kan sorteras in i något speciellt fack baserat på storlek, före-
tagsform eller branschtillhörighet gäller det att finna andra variabler när ett familje-
företag ska definieras (Colli, 2002).

1 Begreppen små och mindre företag definieras mer detaljerat i avsnitt 1.5.1 
2 Åren 1750-1850
3 Där ägande och kontroll är sammanbundna, där familjemedlemmar är involverade både strategiskt 

och i det dagliga arbetet med beslutsfattande och där företaget är format utifrån ett dynastimotiv.
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När det gäller definitionen av familjeföretag finns det ingen enhetlig definition 
(Neubauer & Lank, 1998). De definitioner som finns för begreppet familjeföretag4 är 
många gånger anpassad för det syfte som finns för en enskild studie. I vissa studier kan 
definitionen anses vara bred i den mening att den innebär att en familj har någon grad 
av effektiv kontroll över den strategiska styrningen i företaget samtidigt som familjens 
ambition är att företaget ska stanna inom familjen (Kim & deVaney, 2003). I andra 
studier kan definitionen betraktas som betydligt snävare då den kan innebära att 
familjeföretag är de företag där både ägar- och ledarskap innehas av en eller flera
medlemmar i ett hushåll5 (Olsson, Zuiker, Danes, Stafford, Heck & Duncan, 2003). 
Då familjens engagemang i företaget är viktigt i denna studie har jag valt en definition 
som innebär att; 

Ett familjeföretag är ett företag där en eller flera medlemmar av en familj innehar ägar- och 
röstmajoriteten i företaget samtidigt som en eller flera medlemmar av familjen ska vara
aktivt delaktiga i ledningen av företagets dagliga verksamhet.

Definitionen innebär att en familjemedlem kan äga företaget medan andra familje-
medlemmar kan vara de som är aktivt delaktiga i ledningen av företagets dagliga 
verksamhet. En mer ingående diskussion kring begreppet familjeföretag återfinns i 
avsnitt 1.5.2.

1.2 Generationsskiftets betydelse för familjeföretagens 
 överlevnad 

Nutek (2004a) har i en rapport beskrivit att om generationsskiften inte lyckas kan det
innebära att livskraftiga verksamheter upphör och att de som arbetat i företaget går till 
arbetslöshet eller till mindre produktiva arbeten. I Nuteks rapport sträcker de sig till 
och med så långt att de skriver att om företagen inte lyckas genomföra generations-
skiften och leva vidare kan det leda till ett näringspolitiskt problem. Ett sådant
näringspolitiskt problem kan i en förlängning även innebära ett hot mot vårt lands 
långsiktiga tillväxt och välfärd (ibid). 

Familjeföretagen utgör ett viktigt inslag i näringslivet och de uthålliga familjeföretagen 
(i likhet med andra uthålliga företag) kommer att öka den nationella och lokala
ekonomin. Av dessa anledningar är det viktigt att denna kategori av företag klarar av
att genomföra generationsskiften (Olsson, Zuiker, Danes, Stafford, Heck & Duncan, 
2003).

Generationsskiften förekommer i familjeföretag av alla storlekar. De generations-
skiften som genomförs i större företag uppfattas ofta som mindre riskfyllda och det 
anses vara mindre troligt att de större företagen som är familjeföretag kommer att upp-
höra med sin verksamhet med anledning av att generationsskiftet anses vara mindre 

4 Begreppet familjeföretag definieras mer detaljerat i avsnitt 1.5.2
5 Hushåll definieras här som en relation mellan två personer byggd på antingen blod, giftermål eller 
 adoption. 
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framgångsrikt (Nutek, 2004a). Många större företag har dessutom mer finansiella
resurser som kan användas för att anlita konsulter i samband med sitt generationsskifte 
vilket inte mindre familjeföretag har i samma utsträckning (ibid). En annan anledning
kan vara att det är lättare att finna köpare till större företag än till mindre företag. Ett
företag som säljs överlever och detta kan betraktas som framgångsrikt även om före-
taget per definition kanske inte längre kan kategoriseras som ett familjeföretag.

Även om det finns många likheter mellan ett större och ett mindre familjeföretag går
det inte att bortse från att ledaren/ägaren till det stora familjeföretaget kanske foku-
serar på andra saker än ledaren/ägaren till det lilla familjeföretaget. I det mindre 
familjeföretaget kan ledaren få fokusera all sin kraft på att få företaget att överleva.
Ledaren i det större företaget har många gånger mer tid och kraft att ägna sig åt att 
utveckla företagsstrategier. De riktigt små företagen kanske inte ens överlever så pass 
länge att det blivit aktuellt att diskutera ett generationsskifte då det är när företagen 
uppnår en viss storlek som de blir mer livskraftiga och det kan bli aktuellt att fundera
över generationsskiftet (Gersick, Davis, McCollom Hampton & Lansberg, 1997). 

Med utgångspunkt från att generationsskiften i större familjeföretag inte anses vara så 
riskfyllda och att de riktigt små familjeföretagen dels inte förväntas göra så många
generationsskiften och dels fokuserar en stor del av sin kraft på att överleva väljer jag 
att studera generationsskiften i mindre familjeföretag. 

Vad som karaktäriserar ett generationsskifte kan variera definitionsmässigt. I denna 
uppsats betraktas generationsskiftet som den händelse när ledarskapet lämnas över från 
en generation till en annan. Ett ekonomiskt ägarskifte behöver därmed inte ha genom-
förts för att skiftet ska betraktas som ett generationsskifte. En mer ingående diskussion 
kring begreppet generationsskifte återfinns i avsnitt 1.5.3. 

Samtidigt som många sätter en stor tilltro till familjeföretagens betydelse för nationens
tillväxt (Neubauer & Lank, 1998) så visar en del studier att endast ett fåtal familjeföre-
tag genomför mer än ett generationsskifte (Fox, Nilikant & Hamilton, 1996, Lansberg, 
1999). Olika beskrivningar av familjeföretags överlevnadstal förekommer i akademiska 
texter och ofta inleds litteratur på temat familjeföretag med referenser till studier som 
visar hur få som överlever till en andra, tredje eller fjärde generation (Beckhard &
Dyer, 1983; Bridge, O´Neill & Cromie, 1998; Kets de Vries 1993; Karlsson Stider, 
2000; Neubauer & Lank, 1998; Ward, 1987). Vad som händer med de företag som 
inte genomför mer än ett generationsskifte kan variera. I en del fall finns det inte 
familjemedlemmar som är intresserade att ta över företaget vid ett kommande 
generationsskifte och företaget kan då säljas till andra anställda, till konkurrenter eller
avvecklas.

Att använda sig av ordet "bara" vid beskrivning av hur stor andel av familjeföretagen
som överlever till nästa generation innebär att det finns något att jämföra med. 
Familjeföretagen har förmodligen inte en lägre överlevnadsfrekvens än andra företag
som inte klassificeras som familjeföretag. Däremot så kan det finnas en skillnad mellan 
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de två kategorierna av företag när det gäller vad som är det främsta målet med att
bedriva verksamhet i företaget. Familjeföretagen har, i större utsträckning än andra
företag, som mål att verksamheten ska ha en långsiktig överlevnad utan någon nämn-
värd tillväxt. Emling (2000) menar till och med att familjeföretag i högre utsträckning 
än andra kategorier av företag strävar efter att överleva. Det kan därmed ifrågasättas om 
det verkligen är befogat att skriva att endast en viss procent generationsskiften kan 
anses vara lyckade och om familjeföretag verkligen är mindre livskraftiga än företag i 
övrigt. Det kanske är mer befogat att vända på uttrycket och skriva hur många procent
som genomför generationsskiften till nästa generation (ibid). 

Oavsett om familjeföretagen anses ha en större eller mindre livskraft än andra företag
inom en bransch så är generationsskiften en central fråga när det gäller kunskapen om 
familjeföretag (Emling, 2000). En anledning till att generationsskiften anses vara mer
avgörande i familjeföretag än i andra företag är att det inte enbart handlar om att
rekrytera en ny företagsledare. I familjeföretaget kan processen ibland omfatta både
rekryteringen av en person som kan överta ägandet av företaget men även någon som
kan vara lämplig att leda företaget. (Nutek, 2004a).

Samtidigt som generationsskiftesprocessen anses vara en svår och komplicerad uppgift
(Venter, Boshoff & Maas, 2003) så är den betydelsefull för familjeföretagens överlev-
nad (Colli, 2002; Fiegener, Brown, Prince & File, 1996; Johansson & Lewin, 1992;
Morris, Williams, Allen & Avila, 1997; Venter, Boshoff & Maas, 2003).  Det finns en
ett flertal komplexa frågor som behöver lösas i samband med ett generationsskifte 
(Birley, Ng & Godfrey, 1999).

1.3 Generationsskiftets problematik 

Forskning kring faktorer av betydelse för generationsskiftesprocessen och det som kan 
betraktas som det slutliga generationsskiftet har utkristalliserat en rad olika faktorer som 
anses vara betydelsefulla för att ett generationsskifte ska kunna genomföras (Morris,
Williams, Allen & Avila, 1997). Både den avgående och den tillträdande ledaren har
viktiga roller i generationsskiftesprocessen även om båda parterna ställer mer tilltro till 
den andra partens betydelse i processen (Sharma, Chrisman & Chua, 2003a). Genera-
tionsskiftet i ett familjeföretag är med andra ord beroende av ett flertal personliga fak-
torer som anses vara betydelsefulla för att processen och/eller det slutliga generations-
skiftet ska betraktas som framgångsrikt (Hall, 2003; Miller, Steier & Le Breton-Miller
2003; Moores & Barrett, 2002; Sharma, Chrisman & Chua, 2003a; Sharma, Chrisman 
& Chua, 2003b; Venter, Boshoff & Maas, 2003).

Winter, Danes, Koh, Fredericks och Paul (2004) menar att framgång för ett företag är
en viktig faktor när det gäller att förutspå kontinuitet för företaget. Det är de fram-
gångsrika företagen som förväntas fortsätta sin verksamhet. Företagsledarens syn på vad
som kännetecknar framgång för företaget har en större betydelse än företagets resultat 
när det gäller att förutsäga något om företagets fortsatta existens.
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En faktor som ofta nämns som betydelsefull för ett generationsskifte är att det finns en
strukturerad plan för hur generationsskiftet ska genomföras (Neubauer & Lank, 1998; 
Ward, 1987). Ward menar att en plan kan vara till nytta för både företaget och 
familjen och han gör ingen skillnad mellan stora och små företag. Den process som 
pågår när en plan utformas ger familjen en möjlighet att diskutera målet med verksam-
heten.

Santiago (2000) menar, i motsats till många andra, att en successionsplanering inte är 
någon garanti för att generationsskiftet ska anses vara framgångsrikt. Dessutom finns 
det skillnader i vilken utsträckning företag av olika storlekar planerar sin verksamhet. 
Ett flertal studier har enligt Wijewardena, De Zoysa, Fonseka och Perera (2004) visat
att majoriteten av de mycket små företagen inte använder sig av någon form av skrivna 
planer. Formaliseringsgraden är många gånger lägre i de mindre företagen (Lyman,
1991) men även om de inte har några skrivna planer så förekommer planer i andra 
former. Förekomsten av formaliserade planer och den grad av utförlighet som kan 
finnas i planeringen ökar många gånger i takt med företagets storlek. Vad som är
anledningen till detta varierar. En möjlig anledning kan vara att det inte finns samma 
tidsmässiga resurser i de mindre företagen att ägna sig åt långsiktig planering då det är 
färre anställda som ska upprätthålla den dagliga verksamheten i företaget. Formaliserade
planer kan därmed inte ges samma prioritering i mindre företag som i de större före-
tagen där det finns mer resurser.

Generationsskiften är komplexa och de kan i vissa situationer även betraktas som något 
ostrukturerade. I en situation som kan karaktäriseras som ostrukturerad kan tidigare 
erfarenhet vara en faktor som kan vara till hjälp när problem ska lösas (Häckner &
Nilsson, 1999). Den erfarenhet som ägare/ledare i familjeföretag kan ha om ledar-
skiften i företag baseras dels på erfarenheter som kan ha uppnåtts vid tidigare gene-
rationsskiften i det aktuella familjeföretaget men den kan också ha erhållits vid tidigare
generationsskiften i något annat familjeföretag. Den samlade erfarenheten i ett mindre 
familjeföretag kanske gör att formell planering inte är nödvändig i samband med att ett 
generationsskifte ska genomföras?

Det är många gånger svårt att förklara ett beteende i all sin komplexitet när det gäller
en svår uppgift (Ajzen, 1991). Om generationsskiftet ska betecknas som en planerad 
handling bör det finnas en initiativtagare och det finns ett behov av att initiativtagaren
är medveten om de attityder som finns om generationsskiftet. Ett sätt att analysera de 
faktorer som kan kopplas till uppfattningen om generationsskiftesprocessen betraktas 
som framgångsrik och om företaget har uppnått framgång efter det senaste genera-
tionsskiftet är att strukturera dem enligt Ajzens Theory of Planned Behaviour (TpB).
Ajzens teori beskrivs mer detaljerat i avsnitt 2.4.

Vilka faktorer som har betydelse för varje enskilt generationsskifte tycks variera. Fak-
torerna har en större koppling till de individer som är delaktiga i processen än till 
vilken bransch som företaget tillhör. En stor del av den forskning som hittills har
publicerats gällande generationsskiften är berättelser och de flesta studier fokuserar på 
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en eller två faktorer med koppling till de individer som berörs av generationsskiftes-
processen och det slutliga generationsskiftet. Det är få systematiska ansatser som har
gjorts för att ge en innehållsrik identifiering där faktorer har klassificerats (Morris,
Williams, Allen & Avila, 1997). Såvitt jag känner till har det inte genomförts någon
kvantitativ studie före år 2005 där betydelsefulla faktorer för generationsskifte i familje-
företag har strukturerats med utgångspunkt från Ajzens teori (TpB). I Sverige har 
Emling (2000) gjort en kartläggning med en beskrivande ansats som kan ses som den
första viktiga stenen för ett fundament gällande generell kunskap om familjeföreta-
gande i Sverige.

Denna uppsats har den systematiska ansats som Morris, Williams, Allen och Avila 
(1997) efterfrågar. De faktorer som i tidigare studier har lyfts fram som betydelsefulla 
för generationsskiften har i denna uppsats strukturerats med utgångspunkt från Ajzens
teori.

De faktorer som anses betydelsefulla för generationsskiftesprocesser kan sorteras inom
dimensionerna attityd, normer och upplevd kontroll. Frågan är om någon av de tre 
dimensionerna i högre utsträckning än någon annan kan kopplas till uppfattningen om 
framgången dels i samband med det senaste generationsskifte och dels efter generationsskiftet. 
Planeringen nämns ofta som en viktig faktor för att ett generationsskifte ska kunna
genomföras framgångsrikt. Men frågan är om det kan finnas andra faktorer än planeringen 
som anses betydelsefulla? Vilka faktorer kan kopplas till uppfattningen om att en 
generationsskiftesprocess varit framgångsrik och att företaget har uppnått framgång efter ett 
genomfört generationsskifte? Finns det någon koppling mellan om en process uppfattas som 
framgångsrik och uppfattningen om företagets framgång efter ett genomfört generationsskifte eller 
är det olika faktorer som kan kopplas till dessa två uppfattningar? 

Enligt Ajzens teori har de tre dimensionerna attityd, norm och upplevd kontroll
betydelse för en intention. I denna studie har intentionen ersatts med begreppet vilja 
som kan kopplas till viljan att genomföra ett ledarskifte i familjeföretaget. Frågan är
vilka faktorer som kan kopplas till viljan att företaget ska leva vidare som ett 
familjeföretag. Räcker det med att hitta en intresserad efterträdare med de rätta erfarenheterna? 
Är det omgivningens förväntningar på individen som är det som har den starkaste kopplingen 
eller är det individens egen attityd och/eller upplevda kontroll inför ett framtida generationsskifte 
som är det som främst kan kopplas till viljan att företaget ska leva vidare som ett familjeföretag? 
Har en individs attityder till framtida ledarskiften något samband med uppfattningen om 
processen i samband med det senaste ledarskiftet i företaget? 

Med utgångspunkt från ovanstående diskussion kring generationsskiftets problematik 
och de frågeställningar som har kursiverats i ovanstående avsnitt konkretiseras syftet i
det följande avsnittet.
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1.4 Syfte

Denna studie har som syfte att

Förklara hur faktorer kopplade till attityder, normer och upplevd kontroll hos ledningen kan
kopplas till ett mindre familjeföretags 

- framgång i samband med och efter ett genomfört generationsskifte
- vilja att företaget ska leva vidare som ett familjeföretag.

För att skapa en förståelse för den resultatredovisning och de diskussioner som redo-
visas kring studiens syfte ges i det fjärde kapitlet en allmän bild av företagen, företags-
ledarna, ledarskapet i företaget och det framtida ledarskiftet i företaget. I detta kapitel 
görs också en jämförelse mellan familjeföretag och övriga företag. 

1.5 Centrala begrepp

I de följande avsnitten 1.5.1 – 1.5.3 belyses och definieras centrala begrepp som 
mindre företag, familjeföretag, generationsskifte och framgång.

1.5.1 Mindre företag 

Det finns inte någon enkel, exakt och allmänt accepterad definition av vad som menas
med ett litet företag och de allra flesta har en egen bild av vad ett litet företag är. Ett 
företags storlek mäts många gånger i antal anställda eller i omsättning. Inget av dessa 
två begreppspar är helt fria från problem att använda som måttstock på storlek på ett 
företag. När antal anställda används som måttstock gäller det att ta ställning till i vilken 
utsträckning enbart fast anställda på heltid ska ingå i beräkningen eller om säsongs-
anställda och eventuellt deltidsanställda också ska ingå i beräkningen. Om det är
omsättningen som används som mått på storleken för ett företag så gäller det att bland 
annat beakta gällande inflation. (Bridge, O´Neill & Cromie, 1998) 

Olika länder har sina egna definitioner av stora, medelstora, mindre och små företag. I 
ett försök att skapa en enhetlig definition har EU har utformat en definition av SME6

som kombinerar antal anställda, omsättning och balansomslutning. Enligt EU´s 
nuvarande definition har ett litet till medelstort företag färre än 250 anställda, de
omsätter mindre än 40 miljoner € per år eller har en balansomslutning som är lägre än 
27 miljoner €. Ett litet företag har enligt EU´s definition mindre än 50 anställda, en
årsomsättning som är lägre än 7 miljoner € eller en balansomslutning som är lägre än 5 
miljoner €. De allra minsta mikroföretagen har enligt EU´s definition färre än 10
anställda. EU´s nuvarande definition av små och medelstora företag har de senaste åren
blivit inaktuell och en ny definition kommer att börja gälla fr o m år 2005. Föränd-
ringen avser enbart siffrorna för omsättning och balansomslutning som har uppdaterats 
på grund av förändrade ekonomiska förhållanden. De medelstora företagen får ha en

6 Small and Medium sized Enterprises
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omsättning på högst 50 miljoner € eller en balansomslutning på högst 43 miljoner €.
Ett litet företag får ha antingen en omsättning eller en balansomslutning som uppgår 
till högst 10 miljoner €.

Då denna studie bland annat har fokus på ledaregenskaper är antalet anställda i före-
taget mer betydelsefullt som mått på företagets storlek än den omsättning företaget har. 
Ledaregenskaperna kan i större utsträckning kopplas till antalet anställda än till hur hög
omsättning företaget har.

Det finns inte någon enhetlig definition av företag som baseras på enbart antal 
anställda. Bergström och Lumsden (1993, s 21-26) redogör utförligt för begreppet 
mindre företag och de beskriver några karaktäristiska drag. De menar att en anledning
till att det finns så olika definitioner kan vara att företagsstrukturerna varierar mellan
länder.

En definition som ofta används i svenska studier och som gör en ytterligare uppdelning 
av de små företagen är den som finns i Prop/1977/78:40 bilaga 1, sid 4. 

”En i de flesta sammanhang vedertagen storleksgradering innebär att med småföretag 
avses företag med färre än 200 anställda. Inom denna grupp finns mindre företag (färre än
50 anställda) och medelstora företag (50-200 anställda)” 

Jag väljer att använda begreppet mindre företag för de företag som har färre än 50 
anställda. Jag väljer att studera företag som har 10 – 49 anställda, och som enligt
Prop/1977/78:40 benämns mindre företag. De riktigt små företagen med färre än 10 
anställda omfattas inte av denna studie då de kanske inte ens överlever så länge att det 
blir aktuellt att genomföra ett generationsskifte. Dessutom är min uppfattning att det 
behövs minst 10 anställda för att utöva de ledaregenskaper som mäts i denna studie.

1.5.2 Familjeföretag

De flesta människor har en uppfattning om vad ett familjeföretag är för något men när
de får i uppgift att definiera begreppet upptäcker de snabbt att det inte är helt enkelt. 
Det finns företag som ägs av en familj men som leds av andra än familjemedlemmar, 
det finns företag som ägs av stora multinationella företag där ledarskapet i företaget 
sköts av en familj. Andra exempel kan vara företag som ägs och leds av två parter där
vardera parten har var sitt barn som också är verksamma inom företaget. Kan dessa tre 
exempel klassificeras som familjeföretag?

Även om det inte finns någon generellt accepterad operationell definition av familje-
företag kan en teoretisk skillnad utrönas mellan vad som skiljer ett familjeföretag från 
ett företag som inte klassificeras som ett familjeföretag. Familjens förmåga och 
intention att vara delaktiga i och även påverka affärsbesluten och ageranden inom
företaget är en sak som är karaktäristiskt för de verksamheter som bedrivs i form av 
familjeföretag.  Cabrera-Suaréz, De Saá-Pérez och García-Almeida (2001) belyser
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detta med utgångspunkt från strategisk styrning och analysen har sin grund i resurs- 
och kunskapsbaserade teorier. De menar att den underförstådda kunskap som finns hos 
grundaren av ett familjeföretag kan komma att utgöra en källa till konkurrensfördelar.

Familjeföretag anses vara den mest lämpliga ägandestrukturen för att överföra grunda-
rens ursprungliga mål för att öka familjens och företagets välfärd. Dessa företag är 
många gånger ett resultat av en speciell kultur där de familjeföretag som överlevt längst
är de som har varit medvetna och anpassat sig till omvärldsförändringar. (Colli, 2002) 

Enligt Neubauer och Lank (1998) utgör familjeföretag mellan 70 – 90 % i Italien och
Spanien, i Schweiz och Tyskland omkring 80 – 85 %, i England 75 % och i Sverige
mer än 90 % i relation till samtliga företag i respektive länder. Svenskt familjeföre-
tagande har en omfattning som väl överensstämmer med observationer i andra väst-
europeiska länder (Emling, 2000).

Det har gjorts ett flertal försök för att skapa en konceptuell och operativ definition av
familjeföretag utan att något av försöken hittills har fått någon större acceptans 
(Sharma, 2004). Ett flertal av de definitioner som finns är mycket subjektiva och det
kommer förmodligen att dröja innan det finns en standardiserad definition (Colli,
2002). Traditionellt sett har familjekomponenter många gånger definierats i termer av
ägarskap – d v s att aktierna i företaget ägs av familjemedlemmar, men en möjlighet att 
styra företaget behöver inte nödvändigtvis kopplas samman med ägandet. En familj 
kan inneha röstmajoriteten i ett företag utan att de äger majoriteten av aktierna i 
företaget (Moores & Barrett, 2002). 

Det finns som tidigare nämnts både breda och snäva definitioner av begreppet familje-
företag. Den allra snävaste definition jag har noterat är en som innebär att förutom att
ägaren/ledaren ska bo tillsammans med en annan familjemedlem så ska de utöva ett
ledarskap i företaget och vara verksamma i företaget minst 6 timmar per vecka året 
runt och sammanlagt ska de arbeta minst 312 timmar per år i företaget (Danes & 
Olson, 2003; Olson, Zuiker, Danes, Stafford, Heck & Duncan, 2003; Winter, Danes,
Koh, Fredericks & Paul, 2004).

Även Emling (2000, sid 77) har en definition7 i sin studie som är att betrakta som 

7 Familjeföretag är företag som
1) Kontrolleras av en individ eller en familj/släkt. 

         Och/eller
2) Anses vara familje-/släktföretag (av respektive respondent) 

     Dessutom ska minst ett av följande krav vara uppfyllt: 
3) Nuvarande huvudägare planerar att överlåta verksamheten till familj/släkt 
4) Företaget har funnits i nuvarande huvudägares familj/släkt i minst två generationer 
5) Minst tre representanter för ägarfamilj/-släkt är aktiva i företaget (i verksamhet eller styrelse) 

        Slutligen gäller att företaget kan vara 
Fysisk person (enskild firma), handels-/kommanditbolag, aktiebolag eller stiftelse. 
Utländska ägda-, offentliga- och ideella organisationer är exkluderade 
Minst 5 miljoner i omsättning och 5 anställda i företaget/koncernen.
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relativt snäv. Han menar dock att den definition han har valt innebär att en grupp
familjeföretag har kunnat identifieras som av de flesta betraktas som familjeföretag. Ägd
andel av företaget har en central betydelse i den definition som används i Emlings 
studie samtidigt som familjerelationer ska vara ett viktigt inslag i företagets verklighet.
Emlings studie omfattar ett urval företag som representerar hela det privata näringslivet 
där de flesta företagsformer ingår och det är endast företag med en lägre omsättning än 
5 Mkr och 5 anställda som inte ingår i populationen. Studien fäster stor vikt vid att
även större företag ska ingå i urvalet då det oftast är små företag som är i fokus för 
forskning om familjeföretag. Urvalet kom därmed att omfatta samtliga företag med 
mer än 200 anställda och många företag med fler än 50 anställda.

Den definition jag har valt att använda kan karaktäriseras som bred då den innebär att

en eller flera medlemmar av en familj äger företaget samtidigt som en eller flera medlemmar 
ur samma familj aktivt deltar i att leda företagets dagliga verksamhet. 

Mitt val av definition är framförallt baserat på de möjligheter jag ansåg att det fanns att 
samla in och analysera data om denna typ av företag. Begreppet familjeföretag belyses 
ytterligare i avsnitt 2.1.

1.5.3 Generationsskifte

Begreppet generationsskifte har i likhet med begreppet familjeföretag inte någon 
allmänt vedertagen definition. Det finns individer som anser att både ägar- och ledar- 
skifte ska ha skett för att ett generationsskifte ska anses vara genomfört. Med tanke på 
den skattelagstiftning som före år 2005 inte på något sätt har underlättat för familje- 
företagen att överföra kapital mellan familjemedlemmar så har det förekommit att 
generationsskiften har skett på ledarfunktioner inom familjeföretag samtidigt som 
ägarbilden har varit densamma.

De varianter av begreppet som förekommer är bland annat följande:

Generationsskifte = Ägarskifte + Ledarskifte 

 Generationsskifte = Ägarskifte

 Generationsskifte = Ledarskifte

Denna uppsats har i större utsträckning fokus på faktorer med koppling till personliga 
faktorer än på ekonomiska faktorer vilket medför att det är ledarskiften som är i fokus.

Ledarskiften inom ett företag kan förekomma mellan syskon inom en familj om ålders-
skillnaden mellan det yngsta och det äldsta syskonet är stort. Då denna uppsats har
fokus på generationsskifte = ledarskifte så innebär det att en avgränsning har skett som
innebär att när begreppet generationsskifte används i den fortsatta texten i denna upp-
sats är det synonymt med ledarskiften mellan olika generationer inom samma familj. På 
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motsvarande sätt kommer begreppet ledarskifte i den fortsatta texten att vara synonymt 
med generationsskifte.

Den process som leder fram till skiftet pågår ofta under en längre tid och ibland är det 
svårt att urskilja exakt när det egentliga skiftet genomförs. I större företag sker många 
gånger ledarskiftet vid en tidpunkt som är bestämd i förväg och ledarskiften sker även
fler gånger under företagets livslängd. I de mindre företagen finns det många gånger 
ingen klar tidpunkt för exakt när ledarskiftet sker.

Något som är gemensamt för både stora och mindre företag är att den process som 
leder fram till ett ledarskifte är en flerstegsprocess som sker under en kortare eller
längre tid. Processen börjar ofta innan efterträdaren har tillträtt sin nya position i före-
taget. Ett flertal studier har visat att processen ofta är mycket krävande och att den tar
lång tid att genomföra i sin helhet (Hall, 2003; Moores & Barrett, 2002; Sharma,
Chrisman & Chua, 2003b). En förutsättning för att ett ledarskifte ska kunna genom-
föras på ett bra sätt är enligt Dennis (2005) att det inte genomförs under press eller allt 
för snabbt. 

I avsnitten 2.3 och 2.4 belyses generationsskiftesprocessen och det därefter följande
generationsskiftet ytterligare.
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KAPITEL 2 

STRUKTURERING AV BETYDELSEFULLA FAKTORER
FÖR GENERATIONSSKIFTEN I FAMILJEFÖRETAG

detta kapitel struktureras den teoretiska referensramen. I de inledande avsnitten i kapitlet 
belyses vad som karaktäriserar familjeföretag, mål och prestationer i mindre företag. Därefter 

följer ett avsnitt om generationsskiftesprocessen och generationsskiftet som bland annat belyser 
framgångar dels i samband med generationsskiftet och dels efter ett genomfört generationsskifte. I 
avsnitt 2.4 presenteras generationsskiftet som en planerad handling med utgångspunkt från
Ajzens teori ”Theory of Planned Behavior”. Därefter följer tre avsnitt där betydelsefulla faktorer
för generationsskiften struktureras inom de dimensioner som ingår i Ajzens teori. 

I

2.1 Familjeföretag

En sak som är karaktäristiskt för en verksamhet som bedrivs i form av familjeföretag är 
familjens delaktighet i beslutsfattande. Handler (1990) menar att när ett företag är 
nystartat är grundaren – ägaren den centrala och förmodligen enda familje-
medlemmen i företaget. När företaget successivt växer bibehålls makten inom familjen 
i de företag som förblir familjeföretag. I andra företag som växer kan det förekomma 
att makten sprids på ett antal personer från olika familjer och dessa företag är då inte att
betrakta som familjeföretag.

De konflikter som kan uppstå som en följd av att de som är delaktiga i familjeföre-
taget kan ha dubbla roller med koppling till familj och företag är något som karak-
täriserar familjeföretagen till skillnad från företag som inte är att betrakta som familje-
företag. Ägarna till det lilla företaget tycks ofta hantera det på ett bra sätt. De är med-
vetna om konflikten och de håller den på en rimlig nivå och de uppskattar de fördelar 
som de och deras företag får från familjemedlemmarna (Lee och Rogoff, 1996). 

Förmågan och intention att vara delaktiga i och även påverka beslut och ageranden
inom företaget tydliggörs på olika sätt när det gäller att hantera bland annat ledar-
skiften. (Steier, Chrisman & Chua, 2004). Förståelsen för hur viktigt det är att kunskap 
överförs i samband med ledarskiftet kan enligt Cabrera-Suaréz, De Saá-Pérez och 
García-Almeida (2001) hjälpa till att utveckla och upprätthålla konkurrensfördelar för
familjeföretaget. Den tillträdande ledaren behöver erhålla både tydlig men även under-
förstådd kunskap som grund för kommande framgångar med de uppgifter som gäller 
ledarskapet i företaget.

Familjeföretag är inte en homogen grupp av företag och det är inte lätt att generalisera 
utifrån forskningsresultat som erhålls. Enligt Morris, Williams, Allen och Avila (1997) 
är familjerelationer mångdimensionella då de kan innehålla relationer mellan olika arv-
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tagare, arvtagare och familjeföretagets ledare, arvtagare och den som är gift med
familjeföretagets ledare osv.

En faktor som kan kopplas till synen på ledarskap, familjerelationer och som även
påverkar generationsskiftesprocessen samt det slutliga generationsskiftet är i vilken 
utsträckning relationerna inom familjen är byggda på tillit. Morris et al (1997) karak-
täriserar tillit dels i form av öppenhet mellan familjemedlemmar och dels av att det 
finns ett förtroende mellan dem, deras trovärdighet och integritet. De menar att den 
tillit som finns inom en familj påverkar i vilken utsträckning familjeföretaget anses ha 
ett öppet klimat vilket i sin tur präglar inställningen till ledarskap inom företaget. Ett 
öppet klimat möjliggör diskussioner om företaget ska genomföra något ytterligare
ledarskifte och vem som i så fall är den mest lämpliga efterträdaren. Alla i familjen 
behöver inte ha likartade värderingar men om det finns en god tillit inom familjen och 
om det är ett klimat som är öppet för diskussioner så är det en god grund för att 
familjemedlemmar kan diskutera de värderingar de har. I samband med diskussionerna 
erhålls en förståelse för varandras värderingar som kan minimera antalet konflikter i 
samband med ett planerat ledarskifte.

Skillnader kan förekomma mellan de kategorier av företag som anses vara familje-
företag eller inte när det gäller ledarens attityd till frågor gällande ledarskap i företag, 
den upplevda kontrollen av ledarskapet samt omgivningens åsikter som påverkar ledar-
skapet. Det kan även förekomma skillnader mellan dessa två kategorier av företag när
det gäller målet med att bedriva verksamhet. 

I den studie som Emling (2000) har genomfört av svenskt familjeföretagande fram-
kom skillnader mellan vilka mål familjeföretag har med sin verksamhet jämfört med de 
företag som inte betraktas som familjeföretag. I det följande avsnittet belyses mål och 
prestationer inom de mindre företagen.

2.2 Mål och prestationer i mindre företag 

Mål kan delas upp dels i sådana som har ett expanderande syfte och dels i sådana som
har ett defensivt syfte (Larsson, Hedelin & Gärling, 2003). Expanderande mål karak-
täriseras av att de strävar efter att vidga företaget genom att finna nya marknader till
skillnad från de mål som har ett defensivt syfte. Exempel på mål som kan klassificeras 
som expanderande är tillväxt, ökat antal anställda och en utökad andel varor som
exporteras. De mål som har ett defensivt syfte karaktäriseras av tillfredsställelsen att låta 
det vara som det är i dagsläget, exempelvis att inkomsten från verksamheten räcker för
familjens överlevnad och att företaget är lokaliserat i närheten till hemmet. Larsson et 
al frågar sig varför en del ledare i mindre företag strävar mot mål som är inriktade på 
expansion när andra inte gör det. Det finns exempel på företagsledare i familjeföretag
som inte har någon strävan att företaget ska vara lönsamt mer än för den nuvarande
generationen. Affärsidén kan vara av en sådan karaktär att den har en så stark koppling 
till den avgående ledaren att det inte finns någon möjlighet för någon efterträdare att
leva på den förra ägarens affärsidé. I dessa fall har den avgående ägaren/ledaren inte
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någon strävan att familjeföretaget ska genomföra något generationsskifte. I den studie 
som Larsson et al har gjort visade det sig att en majoritet av de företagsledare som 
ingick i studien inte hade några mål att expandera den nuvarande verksamheten. I 
slutsatserna till studien nämner de dock att detta inte ska ses som ett mått på rädsla att 
expandera, däremot kan det ses som ett sätt att försvara de värden som företaget hittills 
har uppnått. Det finns företagare som anser att om företaget förser ledaren/familjen 
med tillräcklig avkastning så kan det vara tillräckligt för dem och varför ska de då 
försöka expandera? 

För en del ägare/ledare av mindre företag är målet med verksamheten att den ska ge så 
pass stor avkastning att familjen kan leva på den inkomst den genererar. För andra kan 
målet med verksamheten vara att den ska generera vinster så att företaget kan expan-
dera med eget kapital utan att företaget behöver vända sig till en extern finansiär om
en investering ska ske. Ytterligare exempel på mål med verksamheten kan vara att
verksamheten ska ge befolkningen på orten en anställningstrygghet. 

När det gäller en verksamhet som kan anses vara ett familjeföretag kan det karak-
täriseras av ett behov av att verksamheten utvecklas på ett sådant sätt att det skapar ett 
värde för familjen. I familjeföretag bidrar familjen till verksamheten på ett sätt som inte 
skulle vara möjligt om inte familjen vore involverad, annars skulle det inte vara någon
mening med att ha familjen involverad. De mål som finns i familjeföretag är ofta 
bredare än att ge ägaren en maximering av sin förmögenhet då ett sådant mål inte
riktar sig till familjesidan i den värld som familjeföretaget befinner sig i. (Chua, 
Chrisman & Steier, 2003) 

Tagiuri och Davis (1992) menar att de företag som är att betrakta som familjeföretag
har ett mer långsiktigt perspektiv när det gäller företagets mål och att familjeföretags 
mål ofta är att de anställda ska vara glada och produktiva. De mindre företagen kan 
enligt Tagiuri och Davis inte konkurrera prismässigt med de större företagen. De 
menar att mindre företag istället får fokusera på att skapa en god relation med sina 
kunder baserat på trovärdighet och god produktkvalitet.

I en nyligen genomförd studie av de förhållanden som gäller inom svenskt före-
tagande har det visat sig att det inte är någon större skillnad i de mål som finns i de 
företag som är att betrakta som familjeföretag respektive icke-familjeföretag. De flesta 
företag anser att långsiktig överlevnad är det högst prioriterade målet. Däremot ges 
målet att skapa en social sammanhållning inom ägargruppen och att skapa arbets-
tillfällen betydligt högre prioritet inom den kategori av svenska företag som är att 
betrakta som familjeföretag. För de företag som inte är att betrakta som familjeföretag 
är verksamhetens ökade tillväxt ett högre prioriterat mål än att skapa en social 
sammanhållning inom ägargruppen och att skapa arbetstillfällen. (Emling, 2000) 

Även Lee och Rogoff (1996) menar att det inte finns någon större skillnad mellan 
vilka mål som finns med företagets verksamhet samt attityder till varför de har startat 
och bedriver sin verksamhet när det gäller de två kategorier som kan karaktäriseras 
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som familjeföretag respektive icke-familjeföretag. I ett flertal studier finns det dock
tydliga tecken på att familjeföretag inte anser att den finansiella framgången är det 
viktigaste målet för företaget (File, Prince & Rankin, 1994; Lee & Rogoff, 1996: 
Lyman, 1991; Pitcher, Chreim & Kisfalvi, 2000; Tagiuri & Davis 1992). File et al
(1994) menar att ett mål som är viktigare än det finansiella målet för ett familjeföretag 
är att återväxten av kommande ledare finns inom familjen. 

Begreppet överlevnad inom familjeföretagsvärlden kopplas många gånger samman med
att företaget blir kvar i samma familjs ägo. (Emling, 2000; Winter, Danes, Koh,
Fredricks & Paul, 2004) Det finns dock inte någon medveten önskan eller strävan hos
alla familjeföretagare att företaget ska formas så att det kan överlåtas inom familjen.
Däremot är planering av verksamheten och familjeekonomin mer betydelsefull. 
Johansson och Lewin (1992) menar att i planeringen ingår bland annat frågor som 
gäller den egna pensioneringen samt funderingar kring om något av barnen ska ta över
verksamheten.

Ofta förutsätter vi att ledare av familjeföretag har en önskan att företaget ska leva 
vidare som familjeföretag. Malone (1989) menar dock att det inte finns någon anled-
ning att tro att alla ledare i familjeföretag strävar efter att företaget ska leva vidare som 
ett familjeföretag.   De ledare som äger ett företag som de har varit med och startat har
en lägre grad av önskan om att företaget ska leva vidare som ett familjeföretag än de 
ledare som antingen har förvärvat eller ärvt företaget.

För att uppnå ett företags mål kan det finnas ett behov av att rekrytera, socialisera och 
träna både familjemedlemmar och icke-familjemedlemmar till olika nyckelpositioner i 
företaget. Den kultur som skapas och upprätthålls av grundaren kommer att vara till 
nytta när medlemmar i företaget ska integreras och arbeta tillsammans. Grundarens
vision kan hjälpa till att skapa mening och vägleda de anställda i arbetslivet. (Dyer,
1986)

När det gäller att mäta prestationer i ett företag så tänker vi många gånger på den 
framgång ett företag har uppnått och den framtida framgångens möjlighet till före-
tagets överlevnad. De framgångsrika företagen förväntas fortsätta sin verksamhet och 
den syn ledaren har på framgång för företaget är betydelsefull när det gäller att förut-
säga något om företagets fortsatta existens.

Winter, Danes, Koh, Fredricks och Paul (2004) menar att framgång är ett mått som
oftare framhålls än företagets resultat som anses vara ett objektivt mått på framgång. 
Andra mått på framgång än företagets resultat kan relateras till hur deras marknads-
situation är. Marknadssituationen kan mätas i förhållande till konkurrenterna med
avseende på företagets lönsamhet, nivå när det gäller kundtillfredsställelse, tillväxt i 
försäljningsvolym och produktivitet. Med andra ord hur företaget presterar i för-
hållande till konkurrenterna inom sitt område. 
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Med tanke på att en del familjeföretag framhåller goda familjerelationer som ett viktigt 
mål (File, Prince & Rankin, 1994; Tagiuri & Davis, 1992) är det viktigt att förstå vilka 
faktorer som påverkar hur pass nöjda de anser att de är med den process som har lett 
fram till ledarskiftet, d v s vad som kan kopplas till att ett ledarskifte betraktas som 
framgångsrikt. Om familjemedlemmar inte anser sig vara nöjda med den genomförda
processen eller det därefter följande skiftet kan det påverka familjerelationerna negativt
(ibid) vilket i en förlängning kan innebära att företaget upphör med sin verksamhet. I 
avsnitt 2.3.1 och 2.3.2 belyses framgång i samband med och efter ett genomfört 
generationsskifte.

2.3 Generationsskiftesprocessen och generationsskiftet

Generationsskiftesprocessen kan ses som en process i flera steg som startar när
diskussionen om nuvarande ledares reträtt initieras. Processen anses vara mycket 
krävande och den tar lång tid att genomföra i sin helhet (Hall, 2003; Moores &
Barrett, 2002; Sharma, Chrisman & Chua 2003b). Processen är ingen tillfällighet eller
enskild händelse utan en avancerad process som pågår under en lång period (Handler,
1990; Le Breton-Miller, Miller & Steier, 2004). Den tidpunkt då den avgående
ledaren lämnar över verksamheten till en ny ledare betecknas ofta som den tidpunkt då 
generationsskiftet är genomfört. Generationsskiftesprocessen kan vara olika lång och
den kan starta närmare eller längre ifrån den tidpunkt då generationsskiftet genomförs. 
Det finns ett flertal olika faktorer av betydelse för hur tidigt en process startas innan 
generationsskiftet slutligen kan anses vara genomfört. Generationsskiftesprocessen och
det slutliga generationsskiftet i ett familjeföretag påverkas av faktorer som kan kopplas 
till antingen den avgående eller den tillträdande ledaren eller gemensamma faktorer för
de båda parterna.

Det är fler parter än den avgående och den tillträdande ledaren i ett familjeföretag som
är av betydelse för ett generationsskifte. (Moores & Barrett, 2002) Andra familje-
medlemmar är viktiga liksom ”externa” ledare, styrelsemedlemmar, och eventuella 
icke-familjeägare. När det gäller familjebegreppet så tänker vi många gånger på det 
gifta heterosexuella paret och deras barn. Men, tiderna har förändrats och en familj kan 
numera se ut på andra sätt. Familjen är en enhet där vi i första hand söker någon att 
tala med och skapa mening tillsammans med och då är det viktiga i sammanhanget är 
inte hur familjen har bildats utan hur relationen mellan familjemedlemmarna fungerar. 
(Gubrium & Holstein, 1990, kap 1)

När det gäller familjenivån menar Handler (1990, 1992) att här gäller det att öka 
relationen inom familjen genom att bygga upp kommunikationen både inom och 
mellan generationerna. Handler menar även att det gäller också att hantera de gränser
som finns mellan familjen och företaget. Vidare lyfter Handler även fram vikten av en 
ökad medvetenhet inom familjerna när det gäller förekomsten av ett överlappande 
system mellan familjen och företaget. Att arbeta med kommunikationen mellan
familjemedlemmar är enligt Lansberg (1988) nödvändigt för att befästa generations-
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skiftesplaneringen i familjeföretag genom att reducera risker för komplotter inom 
familjen.

De flesta studier analyserar frågor gällande problematiken med generationsskiftes-
processer och generationsskiften med utgångspunkt från en enskild grupps syn på 
saken (Le Breton-Miller, Miller & Steier, 2004) och många analyser av ledarskiftes-
problem sker med utgångspunkt från grundaren (Lansberg, 1988). Visserligen är
grundaren en viktig aktör i ledarskiftesplaneringen men det är enligt Lansberg viktigt
att inse att grundaren inte är ensam när det gäller att utgöra ett motstånd i 
planeringsprocessen.

Johansson & Lewin (1992) menar att en anledning till att svårigheter uppstår i gene-
rationsskiftesprocessen kan vara att processen innehåller inslag av både rationella och
emotionella moment och att det är många företagare som har en låg insikt om vad 
processen innebär för dem själva och även för familjen och företaget.

En faktor som brukar lyftas fram som en orsak till svårigheter att genomföra flera
generationsskiften är bristen på planering av generationsskiften (Emling, 2000; Gersick,
Davis, Hampton & Lansberg, 1997; Ward, 1987). Enligt Lansberg (1988) innebär
planering av generationsskiften att det sker nödvändiga förberedelser för att säkerställa 
att familjeharmonin och kontinuiteten av verksamheten bibehålls inom nästa gene-
ration. Dessa förberedelser behöver göras med utgångspunkt från att det finns framtida
behov både inom företaget och inom familjen.

Något som gör generationsskiftesplaneringen svår är att grundare till familjeföretag 
ibland har svårt att lämna över makten till nästa generation. Grundarna tror att om de 
lämnar över makten så måste de själva kliva åt sidan och släppa kontrollen över både
företaget och den yngre generationen (Lansberg, 1999). Ward (1987) menar att det är
viktigt att den avgående ledaren ställer in sig på att släppa greppet om familjeföretaget.
Det krävs en viss framförhållning för att livet efter tillbakadragandet ska fortsätta att 
vara lika angenämt som det har varit innan tillbakadragandet. Att vänta med
planeringen av generationsskiftet till dess att grundaren har avlidit kan innebära dels att 
det kanske är för sent att rädda företaget och dels att familjen ställs inför en enorm
stress.

Behovet av planering för ett ledarskifte kan kopplas samman med ledarens ålder 
(Handler, 1990; Lansberg 1988). När ett företag nyligen har startats är ägaren ofta 
fokuserad på verksamheten och han/hon ägnar inte mycket tid åt att fundera över om
någon annan kan vara intresserad av att ta över verksamheten i framtiden. När före-
taget och framförallt ledaren blir äldre börjar de flesta företagare fundera över vem som
kan tänkas vara intresserad av att ta över verksamheten i framtiden. En ung ledare har 
med andra ord sällan ett lika stort behov av att planera för ett framtida ledarskifte som 
en äldre ledare har. 
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Harvey och Evans (1994) menar att även om makten överförs mellan olika genera-
tioner i ett familjeföretag finns det en stor risk att familjeföretaget förlorar kompetens i
samband med ett ledarskifte. De som känner sig allt för missgynnade kan välja att
lämna företaget istället för att stanna kvar och fortsätta att verka inom företaget under
ledning av en annan familjemedlem. Harvey och Evans går till och med så långt att de 
menar att det är viktigt att planeringsprocessen för ledarskiftet startas så tidigt som 
möjligt under ett familjeföretags livslängd då konflikter och motsättningar mellan
generationer inom ett familjeföretag är bland de mest destruktiva krafter som ett
familjeföretag kan möta.

En vanlig uppfattning är att generationsskiftet till stor del kontrolleras av den som
innehar ledarfunktionen i ett familjeföretag (Lansberg, 1988; Pitcher, Chreim & 
Kisfalvi, 2000). Sharma, Chrisman och Chua (2003b) menar dock att nyckeln till 
framgång för generationsskiftet i flera fall återfinns i timingen och det generella 
ledarskapet i processen. Timing kan i detta sammanhang kopplas samman med 
överlämnandet av ledarskapet och överlämnandet av ledarskapet är något som i sin tur 
karaktäriserar vad många betraktar som ledarskiftet.

2.3.1 Framgång i samband med generationsskifte/ledarskifte

De alternativ som finns att välja på när en generation ska lämna verksamheten är att
antingen överlåta den till någon inom/utom familjen, sälja företaget eller avveckla 
verksamheten. Att låta någon inom/utom familjen överta verksamheten sker många
gånger juridiskt genom en överlåtelse i form av gåva. En försäljning är också en juri-
disk transaktion som kan ske till någon inom eller utom familjen. Att avveckla verk-
samheten i någon form anses ibland som misslyckanden, men många är det inte. 
Ledaren kan ha fullbordat allt som han eller hon ville göra i företaget och vill nu helt
enkelt gå vidare eller göra något helt annat. Winter, Danes, Koh, Fredricks och Paul
(2004) anser att det bör ske en förändring i språket som stödjer att när nedläggningar
diskuteras så sker det från ett mer neutralt ord som ”upphöra” istället för ”miss-
lyckande”. Det behöver inte vara ett misslyckande att företag upphör med sin verk-
samhet, det kan ses som en del av en fungerande marknadsekonomi. En anledning till
att ett företag läggs ned när företagsledaren slutar kan vara att verksamheten inte längre 
anses lönsam och att det inte är attraktivt för någon annan att överta verksamheten
(Nutek, 2004a). Det är de stabila och lönsamma företagen som säljs till någon utom-
stående eller som överlåts till nästa generation inom familjen (Winter et al, 2004).  Ju 
lättare och mer smidigt ett generationsskifte kan genomföras desto större chans finns 
det att företaget överlever och får en långsiktig lönsamhet.

En viktig faktor som Dyer (1986) menar påverkar i vilken utsträckning ett ledarskifte
kan betraktas som framgångsrikt är den relation som finns mellan grundaren och efter-
trädaren. Om det finns en gemensam syn hos den avgående och tillträdande ledaren är
sannolikheten stor att processen och det därefter följande skiftet kommer att betraktas 
som framgångsrikt. Harvey och Evans (1994) menar att en viktig faktor för ett 
framgångsrikt ledarskifte är att det finns en överensstämmelse mellan den erfarenhet 
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som den tillträdande ledaren har och vad företaget har för behov av ledaregenskaper 
både vid tiden för ledarskiftet men också inför den närmaste framtiden.

I en av artiklarna som ingick i den inledande litteraturstudien till denna studie analyse-
ras generationsskiftesprocessen och det slutliga generationsskiftet från mer än en grupps 
syn på saken. (Sharma, Chrisman & Chua, 2003a) Resultaten i deras studie tyder på att 
det finns ett brådskande behov för en kommunikation mellan den avgående och den
tillträdande ledaren som kan leda till en mer gemensam syn hos dem. Uppfattningen 
om att generationsskiftesprocessen har varit framgångsrik kan enligt Sharma, Chrisman,
Pablo och Chua (2001) vara påverkad av interaktionen mellan aktieägarna i företaget.

Ett hinder för att generationsskiftet inte ska uppfattas som framgångsrikt kan ha sin
grund i att företagens ägare inte har börjat förbereda generationsskiftet i tillräckligt god
tid eller att det kan vara svårt att hitta en lämplig och villig efterträdare (Nutek, 
2004a). Den avgående ledaren uppfattar många gånger att det finns förväntningar från 
omgivningen att han/hon ska lämna över ledarskapet vid en viss given tidpunkt men 
det slutliga generationsskiftet är resultatet av en process där något ska överföras. Ett sätt
att successivt lämna över ledarskapet till en ny arvtagare kan vara genom att den
avgående ledaren successivt minskar sin arbetstid i företaget. Under generationsskiftes-
processen i ett familjeföretag kan ägarna finnas kvar i familjeföretaget med ett delat 
ledarskap (Kim & de Vaney, 2003).

Generationsskiften i familjeföretag verkar kunna genomföras på ett smidigare sätt när
arvtagarna är bättre förberedda, när relationerna mellan familjemedlemmarna är mer 
baserade på tillit och vänlighet (Morris, Williams, Allen & Avila, 1997). De familjer 
där det finns en tillit har med stor sannolikhet lättare att prata med varandra och de har
därmed en öppenhet som gör att det är lättare att diskutera frågor som rör ett framtida 
generationsskifte.

Samtidigt som en försiktig växling bör ske till en ny ledare så gäller det att ta hand om
den avgående ledarens tillbakadragande på ett bra sätt. Hall (2003) anser att en faktor
av betydelse för att få ett lyckat tillträde i en ny roll är i vilken utsträckning det går att
finna en ny meningsfull roll för den som ska lämna över. Dessutom är det viktigt att
rikta uppmärksamhet till båda parters individuella behov. När en stark ledare som har 
fattat de flesta besluten på egen hand drar sig tillbaka så kan det förekomma att den 
tillträdande ledaren kommer att försöka sköta företaget i samstämmighet med ett flertal 
övriga personer i företaget. En anledning till detta kan vara att det finns en förhopp-
ning om att därigenom skapa en mer kollegial atmosfär. Enligt Dennis (2005) är det 
dock ett klent sätt att hantera en organisation då kaoset kan öka i takt med antalet 
personer som vill vara med att fatta viktiga beslut.

Generationsskiftet är som tidigare nämnts en fråga som är både svår och komplicerad.
Familjemedlemmarna behöver känna att det är meningsfullt att tillbringa mer tid med
varandra för att ta del av varandras idéer och olika perspektiv. När det gäller hur pass 
framgångsrikt ett generationsskifte i ett familjeföretag kommer att bli finns det en
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faktor som anses vara mer betydelsefull än att det finns en vilja hos den avgående leda-
ren att behålla företaget inom familjen, och det är att det finns en vilja och en kompe-
tens som är tillräcklig hos den tillträdande ledaren/efterträdaren (Sharma, Chrisman & 
Chua 2003b). 

Motsatsen till de familjeföretag som betraktas som framgångsrika är enligt Dyer (1986) 
de familjeföretag som saknar en kultur som gör att de snabbt kan anpassa sig till för-
ändringar i omvärlden. Dessa företag kväver många gånger kreativitet och innovation,
de skapar onödiga konflikter och de misslyckas med att förbereda den kommande 
generationen av ledare. Dyer menar vidare att företag som har en kultur som hämmar
planering, vilket kan utgöra ett hinder för att generations/ledarskiften ska uppfattas 
som framgångsrikt, kommer vid något tillfälle under dess livstid att komma till en 
allvarlig kris. Även de företag som har grundare som skapar kulturer som leder till att 
de betraktas som oersättliga, genom att inte vilja delegera ansvar och hålla de anställda i 
en beroendeställning till dem själva, kan ha svårigheter att överleva ett ledarskifte.

2.3.2 Framgång efter ett genomfört generationsskifte/ledarskifte 

Med tanke på att uppfattningen om processen kan förändras beroende på om företaget 
uppnår en framgång efter ett genomfört ledarskifte så menar Sharma, Chrisman, Pablo 
& Chua (2001) att det är viktigt att skilja mellan det inledande stadiet i processen och 
det efterföljande stadiet eller den tillbakablickande tillfredsställelsen. De definierar den 
inledande tillfredsställelse som en upplevd tillfredsställelse innan det är känt vilken 
framgång familjeföretaget har uppnått efter ledarskiftet. Den tillbakablickande tillfreds-
ställelsen uppnås först när det kan fastställas vilken framgång familjeföretaget har
uppnått efter ledarskiftet.

Zhang och Rajagopalan (2004) menar att ett ledarskifte som genomförs successivt i
den mening att den nuvarande och den tillträdande ledaren under en tidsperiod är 
verksamma i företaget tillsammans och där den nuvarande ledaren introducerar den 
tillträdande ledaren i den ledande rollen i företaget har en positiv påverkan på 
företagets framgång efter ledarskiftet. 

Den fortsatta framgången för företaget efter ett ledarskifte kan påverkas av vilken 
kapacitet de båda generationerna har att tänka strategiskt på ett likartat sätt, eller att de 
åtminstone har kapacitet att sälja in sina respektive idéer till den andra parten. En 
situation som kan utgöra ett hinder för att ett ledarskifte ska kunna betraktas som 
framgångsrikt är när de två nyckelspelarna misslyckas i att uppfylla varandras förvänt-
ningar. Andra exempel på hinder för att genomföra framgångsrika ledarskiften är när
nyckelspelarnas mål är i konflikt med varandra eller om dom känner sig missförstådda.
(Barach & Ganitsky, 1995)

De familjeföretag som betraktas som framgångsrika är de som lyckas skapa förutsätt-
ningar som gör att företagen överlever på längre sikt. Dessa företag är mer flexibla och 
anpassar sin kultur till vad som behövs för de förändringar som sker i omvärlden. De

21



familjeföretag som överlever på längre sikt är de som har ledare som kan förutse tren-
der i affärsvärlden och som kan förbereda sina företag och sina familjer så att de kan 
anpassa sig till en föränderlig värld. (Dyer, 1986)

I det följande avsnittet belyses frågan om vad som påverkar viljan att företaget ska leva
vidare som ett familjeföretag. 

2.3.3 Viljan att leva vidare som ett familjeföretag 

En anledning till att ledaren/ägaren kan ha som mål att företaget ska fortsätta att vara
ett familjeföretag är att denna ägarstruktur anses vara den mest lämpliga att överföra
grundarens ursprungliga mål för att öka familjens och företagets välfärd (Colli, 2002;
Olson, Zuiker, Danes, Stafford, Heck & Duncan, 2003). Vidare menar Colli att före-
tagen många gånger är ett resultat av en speciell kultur där de familjeföretag som över-
levt längst är de som har varit medvetna och anpassat sig till omvärldsförändringar.
Olsson et al ger en annan aspekt på mål för familjeföretag då de menar att en hållbar 
familj kommer att öka tryggheten för de familjer som äger dessa företag samtidigt som 
familjerna kommer att skaffa nödvändiga resurser för sina företag och de samhällen 
som de lever i. I en situation där målet är att företaget ska fortsätta att vara ett familje-
företag så kommer det att finnas en vilja att genomföra ett ytterligare generations-
skifte/ledarskifte. För att detta ska kunna genomföras finns det två andra saker som då
kommer att bli viktiga och det är att hitta en ny ledare/ägare till familjeföretaget samt 
att introducera den nya ledaren/ägaren i företaget. 

Enligt teorin om planerat beteende som presenteras i avsnitt 2.4 påverkas intentionen
att vidta en handling av den attityd individen har till handlingen, vad omgivningen har
för förväntningar på individen och vilken uppfattning individen har om sin egen
förmåga i samband med handlingen.

Som tidigare nämnts, i avsnitt 2.2, kan de mål som ett företag har med sin verksamhet 
variera. Locke, Latham och Lim (1990) använder mål som ett begrepp för att referera 
till ett önskat resultat i termer av nivå av genomförande hellre än till viljan att
genomföra en handling. De använder begreppet intention när det inte finns några
hinder som behöver övervinnas när en handling ska genomföras, medan de menar att
ett mål är ofta något vi vill uppnå men som vanligtvis ligger utanför vår direkta
påverkan (ibid). Ett exempel kan vara att om någon vill köpa ett hus så ser Locke et al
detta mer som ett mål än som en intention då det finns hinder i form av finansiering 
för att husaffären ska kunna genomföras. Om det däremot gäller inköp av mjölk till ett 
hushåll kan det ses som en intention då det är färre hinder som behöver övervinnas för
att denna handling ska kunna genomföras.

Enligt Locke et al (1990) är teorin om mål ett av de bästa sätten att skapa förståelse för
mänsklig motivation. Om de mål som sätts inte är inom den förmåga som en person 
har så kommer de inte att uppnås. Vidare menar de att mål har två huvudattribut;
innebörd och intensitet. Innebörden kopplas till det resultat som eftersträvas, ex vis att
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låta företaget leva vidare inom familjen. Innebörden av olika mål kan skilja sig åt
kvalitativt. Intensiteten kopplar Locke et al samman med sådana faktorer som omfatt-
ningen och integrationen i den process varigenom målen formas. Den ansträngning
som behövs för att formulera målen, målens placering i individens rangordning och i
vilken grad individen är knuten till målen och vikten av målen. Vidare menar Locke 
et al att mål är en funktion av vad individen dels tror att han/hon kan uppnå och vad
han/hon skulle vilja uppnå alternativt vad han/hon tycker ska uppnås. 

2.4 Generationsskiftet – en planerad handling i framtiden

Neubauer och Lank (1998) menar att ett noga övervägt och väl planerat generations-
skifte kommer att maximera möjligheterna att hitta en kompetent efterträdare och det 
säkerställer att generationsskiftet sker på ett smidigt sätt.

Generationsskiftet kan betecknas som en planerad handling oavsett vilken planerings-
grad som har förekommit i företaget eller inom familjen. Det finns sannolikt någon
person som har initierat processen. De attityder och normer som kan finnas i omgiv-
ningen gällande det slutliga skiftet påverkar utfallet av processen och det slutliga skiftet.
Ajzen (1991) menar att det kan vara svårt att förklara ett beteende om det är väldigt 
komplext. Faktorer som anses betydelsefulla för en intention att genomföra en hand-
ling påverkas enligt Ajzen av attityder, normer och förväntningar. Ju mer positiv 
attityden och den subjektiva normen är till ett planerat ledarskifte och desto större den
upplevda kontrollen är över planeringsprocessen, desto starkare kommer individens 
intention att vara när det gäller att genomföra generationsskiftet som en planerad
handling. Med utgångspunkt från Ajzens Theory of Planned Behavior (TpB) kan de 
faktorer som kan kopplas till generationsskiftesprocessen och det slutliga 
generationsskiftet struktureras. 

Teorin om planerat beteende – Theory of Planned Behavior (TpB) – är en utveckling av
Theory of Reasoned Action (TRA) 8. Anledningen till att TRA har vidareutvecklats är att 
den ursprungliga modellen ansågs innehålla begränsningar som har att göra med 
beteenden som individen inte själv har fullständig kontroll över. Det som är gemen-
samt för de båda teorierna är individens intention att genomföra en handling och det
som främst skiljer teorierna åt är den upplevda kontrollen som finns beaktad i TpB. 
(Ajzen, 1991: Ajzen & Driver, 1992)

Begreppet Behavior kan översättas som ett beteende eller en handling. I den fortsatta
beskrivningen av teorin väljer jag att se teorin ur perspektivet av en planerad handling 
då jag ser det slutliga generationsskiftet som en planerad handling och jag använder
mig därmed av begreppet handling där Ajzen använder begreppet Behavior.

8 En teori i vilken individens intention att utföra ett givet beteende är en central faktor. 
Intentionerna fångar dels in de olika motivationsfaktorer som påverkar beteendet och dels är 
intentionerna indikatorer på hur villiga människor är att försöka utföra ett visst beteende samt hur 
pass mycket de planerar att anstränga sig för att utföra ett visst beteende. (Ajzen, 1991). 
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Enligt teorin om en planerad handling påverkas handlingen av tre dimensioner av 
överväganden hos den enskilda individen:

uppfattningen om det troliga resultatet av handlingen och bedömningen av
hur det blir om handlingen genomförs (Föreställning om handling)

uppfattningen om andras förväntningar och krav och motiveringen till att
varför handlingen ska uppfyllas (Föreställning om norm)

uppfattningen om den egna förmågan av faktorer som kan underlätta eller
hämma handlingen och den märkbara kraften av dessa faktorer (Föreställning
om kontroll)

Ajzen menar att föreställningen om handlingen leder till en accepterad eller mindre 
accepterad attityd gällande handlingen; föreställningen om normen resulterar i en 
subjektiv norm med koppling till vilka förväntningar som finns från omgivningen;
föreställningen om kontroll påverkar hur individen upplever att de har kontroll över 
om de kan utföra en handling. Kombinationen av attityden till handlingen, den
subjektiva normen och den upplevda kontrollen formar intentionen hos individen.

Intentioner kan beskrivas som något som förmår en individ att bete sig på ett visst sätt,
i vilken utsträckning en individ är beredd att försöka något och vilken kraft de 
kommer att använda för att genomföra handlingen.  Enligt Ajzens teori förutsätts en 
individ att uppfylla en intention när tillfälle ges och dessutom kommer utfallet av 
handlingen att bli desto bättre ju mer en person engagerar sig för att klara av hand-
lingen. Locke, Latham och Lim (1990) menar att begreppet intention befinner sig på 
det psykologiska planet och kan visserligen sättas i relation till ett mål men att det är
mer kopplat till beslutet att agera på ett visst sätt. Den Theory of Goal Setting & Task 
Performance som utvecklats av Locke et al stödjer Ajzens teori om planerad handling 
såtillvida att även dessa forskare anser att det sätt på vilket vi avser att agera kan vara
påverkat av en norm vilket i sin tur anses vara relaterat till vad som antas vara ett 
acceptabelt beteende. 

I den schematiska figuren på nästa sida åskådliggörs Ajzens teori om en planerad
handling.

24



Föreställning
om handling

Föreställning
om norm

Föreställning
om kontroll

Attityd till handling – 
beskriver en åsikt om den
slutliga handlingen

Subjektiv norm – 
individens uppfattning om
omgivningens
förväntningar på individen

Upplevd kontroll – 
individens uppfattning om
förmågan att klara av
handlingen

Intention –
Det som förmår
en individ att
bete sig på ett
visst sätt 

Handlingen – Det
som ska genomföras

Figur 1: Schematisk bild över teorin om planerat beteende (omarbetad utifrån Ajzen,
 1991) 

En studie av Armitage och Connor (2001) har visat att Ajzens teori har använts i ett
flertal andra studier i syfte att förklara vilken påverkan olika saker har på en intention 
att genomföra en handling.

I denna studie är handlingen ett generationsskifte i familjeföretag. Med koppling till
detta begrepp blir det naturligt att den tillträdande ledarens vilja ta över ledarskapet i 
familjeföretaget kan vara påverkat av individens attityd till att ta över familjeföretaget,
vad omgivningen har för förväntningar och vilken tilltro de har till om individen 
kommer att vara en lämplig ”arvtagare” samt om individen själv tror att han/hon 
klarar av att ta över familjeföretaget. Desto mer positiv tilltro omgivningen skapar,
desto mer stärks självförtroendet hos den tillträdande ledaren och det blir en positiv
attityd hos individen att ta över företaget. Summan av dessa faktorer gör att individen 
får en ökad tilltro att han/hon kommer att klara av handlingen vilket enligt Ajzens 
teori kommer att skapa en starkare vilja hos honom/henne att genomföra den. Om det
däremot är någon av de inblandade i generationsskiftet som tycker att handlingen är
besvärlig att genomföra eller om någon av parterna som påverkas av den upplever att 
det finns en rad hinder för att utföra handlingen kan det leda till att han/hon har en 
känsla av avsaknad av kontroll. Denna avsaknad av kontroll kan enligt Ajzens teori
minska viljan hos individen att genomföra handlingen.

I de följande avsnitten 2.4.1 – 2.4.3 kommer olika faktorer relaterade till generations-
skiften att belysas som har betydelse inom dimensionerna attityd till handling – subjektiv
norm – upplevd kontroll i modellen ovan.
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2.4.1 Attityd till handling 

Attityd till handling speglar individens inställning till ett visst beteende/en handling, 
om individen anser att handlingen är viktig eller om individen tror att handlingen
kommer att leda till något önskvärt. En attityd har sin grund i individens generella
uppfattning om vad som är en trolig konsekvens av beteendet/handlingen. När det
gäller ledarskiftet kan faktorer som präglar attityden till den slutliga handlingen kopplas 
till individernas attityd till initiering och planering av ledarskifte samt till familjens 
delaktighet i ledarskiftesfrågor inför ett framtida ledarskifte.

Attityd till initiering av ledarskifte 
Att ta upp frågan om generationsskifte inom en familj kan vara ett känsligt ämne då 
det är lite av tabu att diskutera frågor som i en förlängning har sin koppling till döden. 
En del ägare till familjeföretag tycks tro att döden är något som händer andra men inte
dem själva (Kets de Vries, 1993). För den som är barn i en familj som bedriver en 
verksamhet som kan klassificeras som ett familjeföretag blir det en märklig situation när 
funderingar kommer beträffande vem de ska vända sig till då de vill diskutera gene-
rationsskiftesfrågor inom familjeföretaget. Är det föräldrarna eller eventuella syskon 
som är det mest lämpliga diskussionsforumet? 

Förutom att de som är direkt berörda av ledarskiftet ägnar den frågan stor uppmärk-
samhet kan intresset för initiering av ledarskifte uttryckas genom den attityd som 
ledare har till att betrakta ledarskiftet som en strategisk fråga i företaget.

Den attityd till initiering av ledarskifte som en ledare har omfattas även av den
medvetenhet som han/hon har till att initiera planeringen av ledarskiftet. Attityden till 
initiering av ledarskifte är mer av strategisk karaktär till skillnad mot attityden till 
planering av ledarskifte som har mer praktisk betydelse. 

Följande hypoteser får ge uttryck för hur attityden till initiering av ledarskifte har ett 
samband med uppfattningen om dels processen i samband med det senaste ledarskiftet 
och dels företagets framgång efter genomfört ledarskifte samt viljan att företaget ska
leva vidare som ett familjeföretag:

I familjeföretag där företagsledaren har en mer positiv (mer negativ) attityd till initiering 
av ledarskifte uppfattas processen vid ledarskiftet som mer (mindre) framgångsrik H1a
I familjeföretag där företagsledaren har en mer positiv (mer negativ) attityd till initiering 
av ledarskifte uppfattas företagets framgång efter genomfört ledarskifte som högre (lägre) H1b
I familjeföretag där företagsledaren har en mer positiv (mer negativ) attityd till initiering
av framtida ledarskifte finns en starkare (svagare) vilja att företaget ska leva vidare som 
 ett familjeföretag 

cH1
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Attityd till planering av ledarskifte 
Samtidigt som många företag anser att planering för ett kommande ledarskifte är en 
viktig fråga för företaget inom en nära förestående framtid visar studier på att endast ett
fåtal av dem som uttrycker sig på ett sådant sätt har någon skriftlig plan för detta 
(Dennis, 2005). 

Attityden till planering av ledarskifte kan uttryckas i form av om det finns några planer 
för hur ledarskiftet ska genomföras och i vilken utsträckning det finns några planer för
hur företaget ska drivas efter ledarskiftet. 

Klein (2004) menar att det är viktigt att planeringen genomförs som ett lagarbete där
åtminstone både den avgående och den tillträdande ledaren är delaktiga. Den yngre 
generationen undviker många gånger frågor som rör planering av ledarskiftet då det 
ger dem en känsla av föräldrarnas bortgång, separationskänsla och även att de kommer 
att bli övergivna (Lansberg, 1988). Hos dem som har syskon som också kan vara möj-
liga efterträdare kan det finnas en oro beträffande vem som kommer att bli nästa 
ledare. Alla har inte någon att diskutera detta med då det inte är alla föräldrar som är 
beredda att ta tag i frågan när den aktualiseras (Kets de Vries, 1993).

Följande hypoteser får ge uttryck för hur attityden till planering av ledarskifte har ett 
samband med uppfattningen om dels processen i samband med det senaste ledarskiftet 
och dels företagets framgång efter genomfört ledarskifte samt viljan att företaget ska
leva vidare som ett familjeföretag:

H2a I familjeföretag där företagsledaren har en mer positiv (mer negativ) attityd till 
planering av ledarskifte betraktas processen vid ledarskiftet som mer (mindre) 
framgångsrik

H2b I familjeföretag där företagsledaren har en mer positiv (mer negativ) attityd till 
planering av ledarskifte uppfattas företagets framgång efter genomfört ledarskifte som 
högre (lägre) 

cH2 I familjeföretag där företagsledaren har en mer positiv (mer negativ) attityd till 
planering av framtida ledarskifte finns en starkare (svagare) vilja att företaget ska leva 
vidare som ett familjeföretag 

Attityd till familjens delaktighet i ledarskiftesfrågor inför ett framtida ledarskifte
En annan faktor som präglar attityden till ett framtida ledarskifte/generationsskifte är i 
vilken utsträckning de inblandade parterna anser att det är viktigt att familjen är del-
aktiga i ledarskiftesfrågor. Dyck, Mauws, Starke och Mischke (2002) samt Hubler
(1999) menar att det finns ett stort behov av att öka kommunikationen mellan den av-
gående och tillträdande ledaren. Vid diskussioner gällande vilka egenskaper en till-
trädande ledare i familjeföretaget bör ha är det viktigt att både den äldre och den yngre
generationens åsikter tas till vara.
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Inom ett flertal kulturer får vi lära oss att hålla tillbaka våra känslor och vår vilja. Detta
kan leda till att familjemedlemmar inte tillräckligt tydligt uttrycker sina känslor och 
sina önskemål när det gäller familjeföretagets ledning. Det kan finnas föräldrar som har
planer för sina barn som de inte har kommunicerat till barnen samtidigt som barnen 
har förväntningar på att få ta över ledningen av företaget. När de båda parternas 
förväntningar inte är kommunicerade kan det leda till att barnen lätt kan känna att de 
inte duger då de inte ges de möjligheter de skulle vilja få.

Hubler (1999) menar att det är viktigt att familjemedlemmar talar direkt till varandra. 
Han menar att det är viktigt att familjemedlemmar lär sig att tala om de förväntningar
de har på varandra på ett känslomässigt sätt. Det är även viktigt att de lär sig att 
uttrycka sin uppskattning över varandra, att de blir sedda och älskade. Förutom att det 
är viktigt att båda parterna kommunicerar med varandra gäller det även att de är 
överens om vilken teknik som ska användas i samband med det slutliga generations-
skiftet så att det är tydligt för alla vad den avgående ledaren kommer att släppa och vad 
efterträdaren kommer att ta över (Dyck, Mauws, Starke & Mischke, 2002).

Ett uttryck för individens attityd som påverkar generationsskiftesprocessen och det
slutliga generationsskiftet är i vilken utsträckning den avgående ledaren/ägaren har en
positiv attityd till att vara delaktig i val och introduktion av en ny ledare/ägare till
familjeföretaget och även accepterar att någon annan tar över kontrollen och blir del-
aktig i planeringen av hans/hennes tillbakadragande. Moores och Barrett (2002) anser
att problem i samband med generationsskiften kan relateras till ledarskap.

Om familjebanden är starka ökar sannolikheten att det anses vara positivt med en vilja 
att dela ansvaret för företaget i framtiden. Fler familjesammankomster både inom och 
utom företaget med en viss regelbundenhet ökar möjligheterna för familjens 
medlemmar att öka förståelsen för hur de övriga tänker och känner inför olika 
situationer (Venter, Boshoff & Maas, 2003). De familjer som prioriterar denna typ av 
aktiviteter förväntas ha större möjlighet att kunna genomföra mer framgångsrika gene-
rationsskiften (Santiago, 2000). Familjefejder i samband med generationsskiftesfrågor
kan innebära att gamla syskonbråk aktualiseras och att ingifta parter kan känna sig 
utanför o s v (Beckhard & Dyer, 1983; Moores & Barrett, 2002). Ett sätt att undvika 
familjekonflikter i samband med ett generationsskifte kan vara att bygga ett familjeråd
eller att ha en professionell styrelse (Hall, 2003; Horan, 2003).

Familjens delaktighet i ledarskiftesfrågor är framförallt betydelsefullt inför ett framtida
ledarskifte och följande hypotes får ge uttryck för attitydens samband med viljan att 
företaget ska leva vidare:

H3
I familjeföretag där företagsledaren har en mer positiv (mer negativ) attityd till familjens 
delaktighet i ledarskiftesfrågor finns en starkare (svagare) vilja att företaget ska leva 
vidare som ett familjeföretag 
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En samlad bild av de hypoteser som har presenterats gällande dimensionen attityd ser 
ut enligt följande: 

ATTITYDER      UTFALL

Processen vid
ledarskiftet
betraktas som
framgångsrik
(a)

Företaget har
uppnått framgång
efter genomfört
ledarskifte
(b)

Initiering av ledarskifte (H1)

Planering av ledarskifte (H2)

Viljan att företaget
ska leva vidare som
ett familjeföretag
(c)

Familjens delaktighet i ledarskiftesfrågor
inför ett framtida ledarskifte (H3)

Figur 2: Schematisk bild över hypoteser kopplade till dimensionen attityd 

2.4.2 Subjektiv norm

En subjektiv norm återspeglar den enskilde individens uppfattning om vad framförallt
den närmaste omgivningen har för förväntningar på individen men även i vilken ut-
sträckning han/hon själv anser att omgivningens åsikter är viktiga och hur mycket 
han/hon själv anpassar sig till vad andra gör och tycker. De attityder som en individ 
har är till viss del påverkade av den norm som kan finnas inom en familj samtidigt som 
normen i sin tur är påverkad av individernas attityd. I denna studie kommer den 
subjektiva normen till uttryck i form av vad omgivningen har för syn på familjens 
delaktighet i ledarskiftesfrågor.

Gemensam syn på familjens delaktighet i ledarskiftesfrågor 
Med utgångspunkt från att den subjektiva normen återspeglar de förväntningar som
finns hos omgivningen är den gemensamma synen som kan finnas hos individerna den 
enda faktor som i denna studie återfinns inom denna dimension i Ajzens modell. I 
samband med familjesammankomster och diskussioner kommer individerna att 
uttrycka vilka förväntningar de har dels på sig själva och dels på andra individer som är 
delaktiga i generationsskiftesprocessen och det kommande generationsskiftet.

En faktor som har betydelse för en generationsskiftesprocess och ett generationsskifte
är att det är ett öppet klimat som möjliggör att diskussioner kan förekomma angående 
vem som ska ta över företaget. Det är inte säkert att alla familjemedlemmar har lik-
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artade värderingar men om den tillit som finns inom familjen är god och om det är ett
öppet klimat finns det goda förutsättningar för att familjemedlemmarna ska kunna 
diskutera sina värderingar. Även om inte alla familjemedlemmar har likartade värde-
ringar kan de i samband med familjesammankomster och andra diskussionstillfällen
uppnå en förståelse för varandras värderingar vilket kan medföra att antalet konflikter i
samband med generationsskiftet kan minimeras. 

En av de största utmaningar som en familj har när det gäller att planera strategiskt för
hur nästa generation ska involveras i familjeföretaget är att skilja mellan vad som har
varit och vad som ska ske i framtiden. Det är svårt att argumentera i denna fråga med
tanke på tidigare generationers framgångar. För samtliga generationer är det viktigt att
tänka på att de strategier som tas fram är framåtsyftande. Samtidigt som en strategi kan
ha sitt ursprung i de värderingar som finns inom familjen är det viktigt att varje ny 
generation i ett familjeföretag skapar en ny strategi med tanke på den aktuella dyna-
miken i företaget och de frågeställningar som är aktuella. Det är lättare att skapa en
strategi för hur nästa generation ska involveras i familjer som vet vad de står för och 
dessa familjer har många gånger denna typ av frågor som en del av sin kontinuerliga
planeringsprocess. (Aronoff, Astrachan & Ward, 2003)

En gemensam syn inom en familj anses underlätta det slutliga generationsskiftet. De 
parter som berörs av generationsskiftet kan fokusera på att utveckla företaget i stället 
för att tvista sinsemellan om vem som ska leda företaget.  Som ett resultat av en 
fokusering på utvecklingen av företaget förväntas familjeföretaget växa och överleva
fler generationsskiften (Santiago, 2000). Även om våra förbindelser till/inom en familj
kanske inte leder till att vi slaviskt följer interna normer och värderingar så betyder det 
att andra perspektiv kan komma att få svårt att vinna övertygelse.

Ovanstående beskrivningar kan sammantaget konkretiseras i följande hypoteser som får 
ge uttryck för hur normerna har ett samband med i vilken utsträckning processen i
samband med det senaste ledarskiftet kan uppfattas som framgångsrik, att företaget har
uppnått framgång efter genomfört ledarskifte samt att det finns en vilja att företaget ska
leva vidare som ett familjeföretag. 

I familjeföretag där det finns en högre (lägre) grad av gemensam syn på familjens
delaktighet i ledarskiftesfrågor betraktas processen vid ledarskiftet som mer (mindre) 
framgångsrik

H4a

I familjeföretag där det finns en högre (lägre) grad av gemensam syn på familjens
delaktighet i ledarskiftesfrågor uppfattas företagets framgång efter genomfört ledarskifte 
som högre (lägre)

H4b

I familjeföretag där det finns en högre (lägre) grad av gemensam syn på familjens 
delaktighet i ledarskiftesfrågor finns en starkare (svagare) vilja att företaget ska leva 
vidare som ett familjeföretag 

cH4
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En samlad bild av de hypoteser som har presenterats gällande dimensionen norm ser ut
enligt följande: 

NORM     UTFALL

Processen vid
ledarskiftet
betraktas som
framgångsrik
(a)

Företaget har
uppnått framgång
efter genomfört
ledarskifte
(b)

Gemensam syn på familjens
 delaktighet i ledarskiftesfrågor (H4)

Viljan att företaget
ska leva vidare som
ett familjeföretag
(c)

Figur 3: Schematisk bild över hypoteser kopplade till dimensionen norm 

2.4.3 Upplevd kontroll

Den tredje dimensionen som påverkar intentionen till en handling är upplevd
kontroll. Den upplevda kontrollen påverkar prestationerna både direkt och indirekt 
genom de effekter den har på intentionen. Den av olika aktörer upplevda kontrollen
kan i denna studie kort sammanfattas som den uppfattning som finns gällande ansvar,
självtillit och förmåga att överlämna ledarskapet i samband med det senaste ledarskiftet 
samt den förmåga och de förutsättningar som finns för att genomföra ett framtida
ledarskifte.

Ansvar i samband med ledarskifte
För att generationsskiftesprocessen och det slutliga generationsskiftet ska genomföras så
rationellt som möjligt är det viktigt att det finns en specifik tidtabell för generations-
skiftet, att ett ledarutvecklingssystem skapas och det framhålls även som viktigt att den
överenskomna planen följs. Det är viktigt att den avgående ledaren har varit delaktig i 
och tagit ansvar för att en generationsskiftesplan har utformats, vilket delvis kan vara 
troligt om den avgående ledaren också är den som har startat företaget. (Moores &
Barrett, 2002; Sharma, Chrisman, Pablo & Chua, 2001; Ward, 1987) Den generation
som utövar ledarskapet i företaget behöver bestämma sig för vilken nivå av förtroende 
de vill eller förväntar sig av varje syskon i relation till familjeföretaget (Harvey & 
Evans, 1994). 
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Samtidigt som det finns förväntningar att den avgående ledaren tar ansvar i valet av ny 
ledare och medverkar vid introduktionen av en ny ledare/ägare i familjeföretaget så 
gäller det att engagera den kommande generationen i planeringsprocessen för genera-
tionsskiftet då det är deras karriärer och liv som kan komma att beröras av de beslut 
som fattas gällande processen. Hur pass väl genomfört ett generationsskifte kommer att
bli påverkas av i vilken utsträckning den kommande generationen är förberedd på att
ta över verksamheten och vilken relation den har till den äldre generationen (Sharma, 
2004). Den som är tilltänkt som efterträdare bör vara väl förberedd för sin uppgift och 
det är en fördel om efterträdarna har förtroende hos övriga familjemedlemmar (Morris, 
Williams, Allen & Avila, 1997). 

Planeringsprocessen är enligt Ward (1987) ett sätt att överföra ledarskap och ägarskap 
till nästa generation. När den avgående ledaren har börjat fundera på att lämna över
ledarskapet är det viktigt att diskutera vad överföring av ledarskap och ägarskap 
kommer att innebära för de inblandade parterna. När den tillträdande ledaren så små-
ningom bestämmer sig för att ta över ledarskapet i företaget behöver en tidsplan utfor-
mas.

Följande hypoteser får ge uttryck för hur den upplevda kontrollen gällande ansvar i 
samband med ett ledarskifte har ett samband med uppfattningen om dels processen i 
samband med det senaste ledarskiftet och dels företagets framgång efter genomfört
ledarskifte:

I familjeföretag där företagsledaren har en högre (lägre) grad av upplevd kontroll 
gällande ansvar för initiering, planering och genomförande av ledarskifte betraktas 
processen vid ledarskiftet som mer (mindre) framgångsrik

H5a

I familjeföretag där företagsledaren har en högre (lägre) grad av upplevd kontroll för 
ansvaret för initiering, planering och genomförande av ledarskifte uppfattas företagets 
framgång efter genomfört ledarskifte som högre (lägre) 

H5b

Självtillit i samband med ledarskifte
Den uppfattade självtilliten kan definieras som tron på sin egen förmåga att organisera
och genomföra handlingar som behövs i en given situation (Bandura, 1995). Indivi-
ders tro på sin egen förmåga – självtilliten – påverkar den väg av agerande som olika
individer väljer att ta, hur mycket kraft de väljer att satsa i en given situation och hur 
länge de kommer att försöka genomföra en uppgift beroende på de hinder och miss-
lyckanden som kan dyka upp. Tron på den egna förmågan är med andra ord en viktig 
nyckelfaktor när det gäller individers agerande. I denna studie innebär det att om en 
individ inte tror att de har förmåga att genomföra ett generationsskifte så kommer de
inte att försöka sig på detta överhuvudtaget. Att ha den kunskap och de färdigheter 
som krävs för att prestera goda resultat hjälper inte om individerna saknar självför-
troende att hantera egenskaperna på ett bra sätt (Bandura, 1997).

Bandura (1997) menar att den upplevda självtilliten påverkar prestationerna både 
direkt och indirekt i samverkan med det förväntade resultaten och den sociala pressen.
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Av denna anledning anser Bandura att den upplevda självtilliten kan läggas till den 
ursprungliga uppsättningen av faktorer som kan förutsäga något om förväntningar. 
Upplevd kontroll ger enligt Bandura inget eget oberoende bidrag till motivationen att 
prestera.

Den mest effektiva vägen att skapa en stark känsla av självtillit menar Bandura (1995) 
är genom erfarenhet. Framgångar bygger upp den egna självtilliten medan 
misslyckanden underminerar den egna personliga självtilliten. Detta stöds av Sharma
(2004) som anser att en faktor som påverkar generationsskiftesprocessen och det
slutliga generationsskiftet är den tillträdande ledarens erfarenhet som ligger till grund
för individuella egenskaper när det gäller att skapa respekt hos anställda som inte är
familjemedlemmar, förmågan att fatta beslut och förmodligen även dess 
självförtroende. Den erfarenhet en individ har, kan ha uppnåtts antingen genom 
teoretisk utbildning eller praktisk tillämpning, antingen inom det familjeföretag som
han/hon nu kommer att gå in som ny ledare inom eller i ett annat företag.

Erfarenheterna som de tillträdande ledarna i familjeföretagen uppnår genom anställ-
ningar i andra företag är enligt Ward (1987) en tillgång för familjeföretaget. De ledare
som har varit verksamma i andra företag får antagligen både en inblick i olika ledar-
stilar och kunskap om hur dessa påverkar organisationen. De kan även skapa nya 
kontakter i företagsvärlden. Dessa nya kontakter kan utgöra värdefulla kontakter i ett
framtida nätverk som de kan ha nytta av om de i framtiden ska ta över ledarrollen i
familjeföretaget. Den erfarenhet dessa ledare uppnår breddar deras syn på världen 
vilket kan leda till att de på ett bättre sätt kan identifiera nya möjligheter för företaget.

En positiv syn på den egna graden av aktivitet mäts som en kombination av om 
ledaren anser sig ha varit drivande för att initiera ledarskiftet och dessutom haft huvud-
ansvar för planering och genomförande av detsamma.

Följande hypoteser får ge uttryck för hur den upplevda kontrollen gällande självtillit i 
samband med ett ledarskifte har ett samband med uppfattningen om dels processen i 
samband med det senaste ledarskiftet och dels företagets framgång efter genomfört
ledarskifte:

I familjeföretag där företagsledaren har en högre (lägre) grad av självtillit i samband med 
ledarskifte betraktas processen vid ledarskiftet som mer (mindre) framgångsrikH6a
I familjeföretag där företagsledaren har en högre (lägre) grad av självtillit i samband med 
ledarskifte uppfattas företagets framgång efter genomfört ledarskifte som högre (lägre) H6b

Förmåga att överlämna ledarskapet vid ledarskifte
Familjeföretag är enligt Feltham, Feltham och Barnett (2005) i hög grad beroende av 
den som har grundat företaget. De har i sin studie noterat att de minsta företagen är i
högre grad beroende av grundaren och att allt eftersom företaget växer så minskar
beroendet. Ett större familjeföretag har fler personer involverade i ledningen och
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beroendet av grundaren minskar allt eftersom företaget växer och grundaren närmar 
sig pensionsåldern. Om ingen efterträdare är utsedd eller om inte ledarskiftesprocessen 
är startad överhuvudtaget kommer företaget att vara mer beroende av ägaren. Det
gäller att det finns en tidsmedvetenhet framförallt hos den avgående ledaren som mer 
konkret innebär att individen är medveten om att processen är tidskrävande. Dessutom
bör processen startas i god tid innan det är dags att lämna över stafettpinnen till en
efterträdare. I vilken grad individerna, som är involverade i generationsskiftes-
processen och det slutliga generationsskiftet, är medvetna om att processen innehåller
ett flertal moment och att beslutet bör mogna fram under en inte allt för kort tid på-
verkar dels förväntningarna men även den upplevda kontrollen. Sharma, Chrisman 
och Chua (2003a) nämner att det är viktigt att både den avgående och den tillträdande 
ledaren är delaktiga och aktiva under planeringsfasen och genomförandefasen av 
generationsskiftet samt att de har en förståelse för att processen är tidskrävande.

Att ”släppa taget” anses vara ett speciellt slag av ledarskap då det har att göra med
planering av vilka behov som finns när den avgående ledaren inte längre finns med i 
driften (Kim & DeVaney, 2003). Handler (1990) beskriver i sin studie ledarskiftes-
processen som en process där grundaren successivt lämnar över ledarrollen till den 
kommande ledaren. Den kommande ledaren får stöd från den nuvarande ledaren som
allt mer släpper taget under tidens gång. Det som är centralt för processen är
överföringen av erfarenhet av ledarskap, auktoritet, kraft att fatta beslut och rättvishet
(ibid).

Följande hypoteser får ge uttryck för hur den upplevda kontrollen gällande förmågan 
att överlämna ledarskapet vid ledarskifte har ett samband med uppfattningen om dels 
processen i samband med det senaste ledarskiftet och dels företagets framgång efter
genomfört ledarskifte:

I familjeföretag där företagsledaren har en högre (lägre) grad av upplevd kontroll 
gällande förmågan att överlämna ledarskapet vid ledarskifte betraktas processen vid 
ledarskiftet som mer (mindre) framgångsrik

H7a

I familjeföretag där företagsledaren har en högre (lägre) grad av upplevd kontroll 
gällande förmågan att överlämna ledarskapet vid ledarskifte uppfattas företagets 
framgång efter genomfört ledarskifte som högre (lägre) 

b7H

Bandura (1997) menar att individer eftersträvar att utöva kontroll över händelser som
påverkar deras liv. Förmågan att påverka resultatet gör dem förutsägbara och förut-
sägbarhet gör att individer skapar en beredskap. Individens grad av motivation, 
påverkan och agerande baseras mer på vad de tror på än på vad som är objektivt i 
situationen (ibid). När det gäller ett planerat generationsskifte i ett mindre företag blir 
därmed individens motivation och tillit till den egna förmågan betydelsefullt. 

Grundaren eller den familjemedlem som är ledare i ett familjeföretag är generellt sett 
medveten om motiven bakom dennes planer på att dra sig tillbaka från det opera-

34



tionella i företaget. Utan en självinsikt och förmåga att acceptera att en yngre gene-
ration av ledare kommer att klara av att hantera organisationen kan grundaren komma 
att plågas en hel del.  En sådan negativ personlig erfarenhet kan även påverka familjen i
övrigt samt företaget. Dyer (1986) menar att de företagsledare som utvecklar intressen 
utanför företaget har lättare att genomföra ledarskiften.

Det gäller att den avgående ledaren har en förmåga att träda tillbaka till en ny roll i 
livet. Den som ska lämna sin post bör vara uppmärksam på vilket behov den yngre 
generationen har och tänka på att inte falla tillbaka in i sin gamla roll (Lansberg, 1988).
Förutom att en pensionering kommer att innebära en känsla av att tappa kontrollen
över företaget för den som går i pension menar Lansberg att det även kan uppfattas 
som ”det första steget mot att tappa kontrollen över själva livet” för den som går i 
pension. Generationsskiftesprocessen kommer enligt Lansberg att lyckas om grundaren 
är med om att utveckla och klargöra den framtida rollen, oavsett om grundaren har en
framtida roll inom eller utom företaget. Lansberg argumenterar även för att grundarens
rädsla för att bli helt avskuren från företaget kan hanteras genom att skapa väl 
formulerade roller som ska fungera efter generationsskiftet. Grundaren kan exempelvis
få sköta ett avgränsat projekt eller agera som konsult till den nya ledaren. I en situation
där grundaren får sköta ett avgränsat projekt eller agera som konsult är det dock
mycket viktigt att gränsdragningen är mycket klar och tydlig för både grundaren och 
övriga berörda parter. 

Följande hypotes får ge uttryck för hur den upplevda kontrollen gällande förmågan att
överlämna ledarskapet vid ett framtida ledarskifte har ett samband med viljan att 
företaget ska leva vidare som ett familjeföretag.

I familjeföretag där företagsledaren har en högre (lägre) grad av upplevd kontroll gällande
förmågan att överlämna ledarskapet finns en starkare (svagare) vilja att företaget ska leva 
vidare som ett familjeföretag 

c7H

Förutsättningar att genomföra ett framtida ledarskifte på ett bra sätt 
Ajzen och Driver (1992) menar att den upplevda kontrollen kanske inte är speciellt
realistisk när en person har relativt lite information om handlingen som ska genom-
föras, eller när de behövda eller tillgängliga resurserna har förändrats eller när nya och 
okända beståndsdelar har tillkommit till situationen.

Sharma, Chrisman och Chua (2003b) menar att det inte alltid behöver vara en känsla 
av behov att skydda familjeföretaget som är den faktor som initierar att generations-
skiftesprocessen startas. En väl så viktig faktor är att det finns en pålitlig efterträdare 
som är villig att ta över ledarskapet i familjeföretaget. Det är dock inte tillräckligt att 
det finns en individ som betraktas som en pålitlig efterträdare. En ännu viktigare faktor 
som kan komma att påverka generationsskiftesprocessen och det slutliga gene-
rationsskiftet är att den avgående ägare/ledare är medveten om vilka egenskaper som
behövs hos den tillträdande ledaren. Gersick, Davis, Hampton och Lansberg (1997) 
och Ward (1987) menar att det finns faktorer med koppling till hur kompetenta arv-
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tagare ska väljas ut och den ovilja som kan finnas hos en grundare när det gäller att 
släppa taget samtidigt som grundaren kan ha svårt att se de problem som kan för-
knippas med att verksamheten behöver förnyas. Urvalsprocessen att välja en efter-
trädare bör hellre vara kopplad till individens kompetens än till närheten till familjen 
om det är så att det är företagets bästa som är i fokus (Neubauer & Lank, 1998; Gallo
& Cappuyns, 2004). Det är en styrka att välja ”rätt” efterträdare vilket i vissa situa-
tioner kan innebära att välja någon som inte är familjemedlem men som jobbar i före-
taget eller någon som kommer utifrån. Ett sådant val kan innebära att efterträdaren 
förmodligen är äldre, kan ha mer erfarenhet och dessutom kan ha ett etablerat rykte
om sig som gör att företaget värderas högre av omvärlden till skillnad mot om en 
yngre familjemedlem väljs som efterträdare i familjeföretaget (Smith & Amoako-Adu,
1999).

Lee, Lim och Lim (2003) menar att något som är betydelsefullt i samband med gene-
rationsskiftesprocessen och det slutliga generationsskiftet i familjeföretag är i vilken 
utsträckning de som ska ta över företaget ges möjlighet att komma in i det personliga 
nätverk som finns kopplat till familjeföretaget då dessa nätverk är en stor tillgång (ibid).
Visserligen kan det tyckas att detta är något som berör båda parterna, men faktorn 
kopplas till den avgående ledaren då det är han/hon som är mest lämplig att initiera 
och introducera den tillträdande ledaren i nätverket (Goldberg, 1996).

Följande hypotes får ge uttryck för hur den upplevda kontrollen gällande förutsätt-
ningarna att genomföra ett framtida ledarskifte har ett samband med viljan att företaget 
ska leva vidare som ett familjeföretag. 

I familjeföretag där företagsledaren har en högre (lägre) grad av upplevd kontroll gällande 
sina förutsättningar att genomföra ett framtida ledarskifte finns en starkare (svagare) vilja 
att företaget ska leva vidare som ett familjeföretag 

H8:

En samlad bild av de hypoteser som har presenterats gällande faktorer som kan anses 
tillhöra dimensionen upplevd kontroll beskrivs schematiskt enligt figuren på nästa sida.
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UPPLEVD KONTROLL     UTFALL

Processen vid
ledarskiftet
betraktas som
framgångsrik
(a)

Företaget har
uppnått framgång
efter genomfört
ledarskifte
(b)

Ansvar i samband med ledarskifte (H5)

Självtillit i samband med ledarskifte (H6)

Viljan att företaget
ska leva vidare som
ett familjeföretag
(c)

Förutsättningar att genomföra ett framtida
ledarskifte på ett bra sätt (H8)

Förmåga att överlämna ledarskapet
vid ledarskifte (H7)

Figur 4: Schematisk bild över hypoteser kopplade till dimensionen upplevd kontroll 

En samlad bild av de hypoteser som har presenterats i detta kapitel gällande faktorer 
inom de tre dimensionerna attityd, norm och upplevd kontroll och dess kopplingar till 
om processen vid ledarskiftet betraktas som framgångsrik och/eller om företaget har 
uppnått framgång efter genomfört ledarskifte samt viljan att företaget ska leva vidare 
som ett familjeföretag åskådliggörs i figur 5 på nästa sida.

Figuren har delats upp i två delar då de första två beroende variablerna främst har 
anknytning till processen, skiftet och den tid som följer därefter medan den tredje 
beroende variabeln är framåtsyftande då den speglar viljan att företaget ska leva vidare 
som ett familjeföretag. Hypoteserna 1, 2, 4 och 7 innehåller faktorer som förekommer
i båda delarna och förekommer därför i båda delarna av figur 5. 
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DIMENSIONER UTFALL
ATTITYD

NORM

UPPLEVD KONTROLL

ATTITYD

i ledarskiftesfrågor

NORM

UPPLEVD KONTROLL

Processen vid
ledarskiftet
betraktas som
framgångsrik
(a)

Företaget har
uppnått framgång
efter genomfört
ledarskifte
(b)

Ansvar i samband med
ledarskifte (H5)

Självtillit i samband med
ledarskifte (H6)

Förmåga att överlämna ledarskapet
vid ledarskifte (H7)

Initiering av ledarskifte (H1)

Planering av ledarskifte (H2)

Förmåga att överlämna ledarskapet
vid ledarskifte (H7)

Förutsättningar att genomföra ett
framtida ledarskifte på ett bra sätt (H8)

Gemensam syn på familjens
delaktighet i ledarskiftesfrågor (H4)

Gemensam syn på familjens
 delaktighet i ledarskiftesfrågor (H4)

Initiering av ledarskifte (H1)

Planering av ledarskifte (H2)

Familjens delaktighet i ledarskiftesfrågor
inför ett framtida ledarskifte (H3)

Viljan att företaget
ska leva vidare som
ett familjeföretag
(c)

Figur 5: Schematisk bild över hypoteserna 1 – 8
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2.5 Kopplingen mellan uppfattningen om det senaste 
ledarskiftet och attityder till initiering och delaktighet i 
samband med ett framtida ledarskifte 

Som tidigare nämnts är tron på den egna förmågan och även goda erfarenheter något
som påverkar tilltron till den egna förmågan. När det gäller generationsskifte i familje-
företag är det intressant att reflektera över i vilken utsträckning uppfattningen om
resultatet av en tidigare process kan ha ett samband med attityden till dels att initiera 
ett framtida ledarskifte och dels att familjen ska vara delaktig i ett framtida ledarskifte.

I vilken utsträckning de två faktorerna inom dimensionen för Attityd med koppling till 
ett framtida ledarskifte har ett samband med uppfattningen om processen i samband 
med det senaste ledarskiftet kan beskrivas schematiskt enligt följande figur: 

 ATTITYD

Initieringen av det
framtida
ledarskiftet
(H9a)

Familjens
delaktighet i 
ledarskiftesfrågor
inför ett framtida
ledarskifte (H9b)

Uppfattningen om processen i
samband med det senaste ledarskiftet
i företaget

Figur 6: Schematisk bild över sambandet mellan uppfattningen om det senaste ledarskiftet och
de faktorer som ingår i dimensionen attityd 

Följande hypoteser kan konkretiseras utifrån ovanstående resonemang och figur 6:

I familjeföretag där processen i samband med det senaste ledarskiftet uppfattas som mer 
(mindre) framgångsrik har företagsledaren en mer positiv (mer negativ) attityd till 
initieringen av det framtida ledarskiftet 

H9a

I familjeföretag där processen i samband med det senaste ledarskiftet uppfattas som mer 
(mindre) framgångsrik har företagsledaren en mer positiv (mer negativ) attityd till 
familjens delaktighet i ledarskiftesfrågor inför ett framtida ledarskifte 

H9b
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2.6 Plikt eller privilegium för den yngre generationen att ta 
 över familjeföretaget

Som tidigare nämnts kan viljan att dela ansvar för företaget i framtiden uttryckas i form 
av viljan att företaget ska leva vidare som ett familjeföretag. Samtidigt som den 
enskilde individen har en uppfattning i en fråga som ger uttryck för individens attityd
så kan en summering av olika individers attityder innebära att en norm formas.

När det gäller ett generationsskifte i ett familjeföretag och vem som är den mest lämp-
liga att ta över ledningen i företaget finns det en rad förväntningar från olika håll. Det
kan finnas förväntningar från den avgående ledaren att en viss person ska ta över
ledningen/ägarskapet i familjeföretaget samtidigt som det kan finnas förväntningar från
någon i den yngre generationen att han/hon ska få överta ledarskap/ägarskap i familje-
företaget. Problemen i samband med generationsskiften anses växa i takt med antalet 
möjliga efterträdare (Colli, 2002; Hall, 2003). Om det finns mer än en ”arvtagare” kan 
det uppstå problem när en arvtagare ska utses (Hall, 2003). Val av ledare i familjeföre-
taget bör dock ske med utgångspunkt från vad som är det bästa för företagets framtid 
(ibid).

Historiskt sett har det nog ofta varit så att det har funnits en förväntning hos både den 
äldre generationen men även inom syskonskaran att det är den äldsta sonen som ska ta
över familjeföretaget. Här har det successivt skett en förändring och idag är det inte
längre ordningen i syskonskaran eller könet som avgör om ett barn tar över familje-
företaget. Birley (1986) menar att föräldrarna i allt större utsträckning tar hänsyn till
om det finns ett intresse hos barnen att ta över företaget. Hon har i en undersökning
kommit fram till att den yngre generationen anser att det är upp till dem om de 
kommer att ta över företaget och de upplever inte någon större press från föräldrarna 
att ta över företaget Det finns enligt Birley en myt att det är det äldsta barnet som 
känner det som sin plikt att ta över familjeföretaget. Ett mycket intressent resultat från
Birleys studie är att det inte alltid är det äldsta barnet i en familj som uttrycker att de 
har en ambition att ta över familjeföretaget i framtiden.

Den fråga som uppkommit under arbetet med denna studie är om uppfattningen om 
framgången i samband med det senaste ledarskiftet alternativt viljan att företaget ska 
leva vidare som ett familjeföretag främst har ett samband med uppfattningen att det 
anses vara en plikt eller ett privilegium för den yngre generationen att få ta över 
familjeföretaget.

40



Följande hypoteser får ge uttryck för vad som påverkar om det anses vara en plikt eller
ett privilegium att få ta över familjeföretaget:

I familjeföretag där processen i samband med det senaste ledarskiftet uppfattas som 
mer (mindre) framgångsrik finns en gemensam syn inom familjen att det i högre 
(lägre) utsträckning är en plikt för den yngre generationen att ta över familjeföretaget 

H10a

I familjeföretag där processen i samband med det senaste ledarskiftet uppfattas som 
mer (mindre) framgångsrik finns en gemensam syn inom familjen att det i högre 
(lägre) utsträckning är ett privilegium för den yngre generationen att ta över 
familjeföretaget

H10b

I familjeföretag där det finns en starkare (svagare) vilja att företaget ska leva vidare 
som ett familjeföretag finns en gemensam syn inom familjen att det i högre (lägre) 
utsträckning är en plikt för den yngre generationen att ta över familjeföretaget 

H11a

I familjeföretag där det finns en starkare (svagare) vilja att företaget ska leva vidare 
som ett familjeföretag finns en gemensam syn inom familjen att det i högre (lägre) 
utsträckning är ett privilegium för den yngre generationen att ta över familjeföretaget 

H11b

De samband som konkretiserats i ovanstående hypoteser kan även beskrivas 
schematiskt enligt nedanstående figur.

Uppfattningen om 
processen i samband med
det senaste ledarskiftet i
företaget (H10)

Det är en plikt för den
yngre generationen att ta
över familjeföretaget

Viljan att företaget ska
leva vidare som ett 
familjeföretag (H11)

Det är ett privilegium för
den yngre generationen att
ta över familjeföretaget

Figur 7: Plikt eller privilegium att ta över familjeföretaget
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KAPITEL 3 

METODEN

 det här kapitlet beskrivs hur studien har genomförts. Kapitlet inleds med en beskrivning av 
olika val som har skett för att uppnå resultatet med studien och därefter beskrivs hur 

referensramen har utformats. I de fyra därefter följande avsnitten beskrivs det tillvägagångssätt och 
de analysmetoder som har använts i studien. Kapitlet avslutas med två avsnitt där studiens 
metodproblem och begränsningar belyses. 

I

3.1 En rad olika val att ta ställning till 

Livet består dagligen av en rad olika val. De val som har varit aktuella att göra i denna
studie sträcker sig allt ifrån den vetenskapliga positioneringen till val av analysverktyg 
för att uppnå studiens syfte. I detta avsnitt beskrivs och motiveras dessa val med
utgångspunkt från studiens syfte, d v s att 

Förklara hur faktorer kopplade till attityder, normer och upplevd kontroll hos ledningen kan 
kopplas till ett mindre familjeföretags 
- framgång i samband med och efter ett genomfört generationsskifte 
- vilja att företaget ska leva vidare som ett familjeföretag.

Vid val av metod finns det kvantitativa och kvalitativa ansatser att välja emellan. Vilken
ansats som väljs när material ska samlas in och analyseras påverkas många gånger av det 
syfte som finns med studien (Yin, 1994). I en del fall kan flera metoder väljas för att
uppnå studiens syfte, medan det i andra fall kan vara endast en metod som är den enda 
lämpliga. När det gäller studier av generationsskiften i familjeföretag har de flesta
studier haft kvalitativa ansatser medan det finns ett fåtal studier med en kvantitativ 
ansats (Brockhaus, 2004). Bland annat Morris, Williams, Allen och Avila (1997) har
framhållit vikten av att de kvalitativa studierna inom ämnesområdet generationsskiften
i familjeföretag kompletteras med kvantitativa studier i ämnet. I Sverige har endast ett 
fåtal kvantitativa studier genomförts inom detta område före år 2005. Emling (2000) 
har genomfört en studie i avsikt att lägga en av de första viktiga grundstenarna om
familjeföretagande i Sverige som helhet. 

Val av metod påverkas bland annat av om syftet är att skapa en förståelse eller ge en
förklaring till problemet. Om målet med studien är att skapa en förståelse blir det 
väsentligt att beskriva helheten i det som studeras med utgångspunkt från en data-
insamling. Om målet däremot är att ge en förklaring till problemet innebär det att det 
finns en ambition att finna kausala samband. Ytterligare en faktor som påverkar val av 
metod är i vilken utsträckning studien har som ambition att gå på djupet i några 
enskilda fall eller att jämföra olika förhållanden på bredden vid en viss tidpunkt 
(Lekvall & Wahlbin, 2001).
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Då denna studie har som syfte att förklara hur faktorer kopplade till attityder, normer 
och upplevd kontroll hos ledningen kan kopplas till ett mindre familjeföretags fram-
gång dels i samband med och efter ett genomfört generationsskifte och dels dess vilja 
att företaget ska leva vidare som ett familjeföretag kom studien att få en kvantitativ
ansats. En styrka hos en kvantitativ metod är att det genom en sådan går att förklara
olika saker och genom statistiska bearbetningar är det också möjligt att göra generalise-
ringar vilket är i linje med det analytiska synsättet. Med stöd i Arbnor och Bjerkes
(1994) beskrivning av olika synsätt har det analytiska synsättet präglat denna studie.

3.2 Utformning av referensram

I de studier som har ett analytiskt synsätt och där ansatsen är kvantitativ är det viktigt 
att skapa en god referensram som utgångspunkt för att sedan samla in empiriskt mate-
rial (Arbnor & Bjerke, 1994). Den uppbyggnad som sker av en referensram kräver en 
omfattande genomgång av litteratur inom det ämnesområde som studien berör (Hart, 
1998). I samband med en litteraturstudie av vad som kännetecknades som det mest 
aktuella inom forskningen gällande generationsskiftesfrågan för familjeföretag sökte jag 
under oktober månad år 2003 fram en rad artiklar9 och avhandlingar som publicerats 
under år 2003. Litteraturstudien hade som syfte att se var forskningsfronten inom
ämnesområdet befann sig vid den aktuella tidpunkten och därför valdes enbart material
från år 2003. De sökverktyg som användes i den inledande litteraturstudien var
ScienceDirect och EBSCO. De sökbegrepp som framförallt användes under den 
inledande litteraturstudien var succession och family businesss antingen var för sig eller i 
olika kombinationer. Exempel på kombinationer som användes är ”Succession in family 
business” och “Succession and Family Business”. Den inledande litteraturstudien kom
slutligen att omfatta 15 artiklar, en avhandling och fyra böcker i ämnet. 

Den inledande litteraturstudien sammanfattades i ett dokument där det senaste inom 
forskningsområdet beskrevs. De artiklar, den avhandling och de böcker som ingick i 
studien innehöll en mängd olika referenser. Jag fann ett flertal källor som var gemen-
samma referenspunkter och som jag bedömde vara centrala inom området för gene-
rationsskiften i familjeföretag. Det var cirka 100 artiklar som utgjorde gemensamma
nämnare i de artiklar som ingick i den inledande litteraturstudien. De artiklar som an-
sågs mest lämpliga för studien har lästs och även i dessa återfanns ytterligare gemen-
samma referenser som bedömdes centrala för studien. I den slutliga referensramen in-
går även ett tiotal artiklar som har återfunnits i samband med litteratursökning där sök-
ord som performance och planning använts var för sig eller kombinerats med exempelvis 
family business.

Utöver de mer systematiska litteratursökningar som har skett har referenser även 
erhållits med utgångspunkt från tips från kollegor och handledare. De slutliga litte-
ratursökningarna som har bidragit till den referensram som har legat till grund för 

9 Samtliga sökningar har skett på artiklar som har genomgått ett anonymt reviewförfarande innan de 
 har publicerats.
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utformningen av enkäten genomfördes i månadsskiftet oktober/november år 2004.
Sammanfattningsvis har litteratursökningen som utgjort utgångspunkt för enkäten
genomförts under tidsperioden oktober 2003 t o m november 2004. 

3.3 Insamling av data 

I detta avsnitt beskrivs hur insamlingen av data har genomförts. Inledningsvis beskrivs 
hur data har samlats in, hur urvalets storlek har beräknats, vilket register som har ut-
gjort grund för det slumpmässiga urval av företag som har ingått i studien. Därefter 
beskrivs hur enkäten har byggts upp, hur den har distribuerats till företagen och i 
vilken utsträckning svar har erhållits. I slutet av avsnittet återfinns studiens bortfalls-
analys.

3.3.1 Metod för datainsamling 

Det finns enligt Arbnor och Bjerke (1994) två huvudgrupper av tekniker för datain-
samling, dels att nyttja redan insamlat material (sekundärinformation) och dels att samla 
in nya data (primärinformation). När en undersökning ska genomföras är det många 
gånger vanligt att båda teknikerna förekommer. I denna studie har båda teknikerna 
förekommit vilket har medfört att de olika uppgifterna har kompletterat varandra. 
Sekundärinformation som har använts är framförallt de uppgifter om företag som är 
offentligt, ex vis uppgifter av ekonomisk karaktär. Insamlingen av primärinformation 
har skett med utgångspunkt från ett klassiskt kvantitativt arbetssätt, nämligen genom 
postenkäter till företag.

Med tanke på denna studies tidsmässiga begränsning gjordes bedömningen att det 
skulle gå relativt snabbt att med hjälp av postenkäter erhålla en bild över olika faktorers
samband med uppfattningen om framgång i och efter ett generationsskifte men även 
dess vilja att företaget ska leva vidare som ett familjeföretag. Genom att använda sig av 
en enkät från vilken data kunde erhållas som underlag för multivariata analyser var det 
möjligt att studera vilka faktorer som har ett samband med hur pass framgångsrikt ett 
generationsskifte uppfattas av dem som är ledare i dessa företag. En annan fördel med 
postenkäter var att de kunde bestå av standardiserade påståenden som ställdes till en 
större grupp respondenter. Inom det analytiska synsättet är det en fördel om de 
standardiserade intervjufrågorna i så stor utsträckning som möjligt är slutna då det
förenklar resultatsammanställningen som utgör grund för den senare analysen (Arbnor
& Bjerke, 1994).

3.3.2 Urvalsbestämning 

I slutet av januari månad år 2005 funderade jag en hel del över enligt vilken metod det 
slumpmässiga valet skulle genomföras och även hur många företag som skulle ingå i 
studien för att resultatet skulle kunna vara generaliserbart. När det gäller val av metod
omfattade dessa funderingar inte enbart tekniken utan även om jag skulle köpa tjänsten
från SCB eller genomföra urvalet på egen hand med hjälp av något lättillgängligt
register över företag.
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I likhet med många andra länder så saknas det i Sverige en databas som har kodat 
verksamheter som bedrivs som familjeföretag. Det var därför inte möjligt att sända ut 
enkäten till enbart företag som kan betraktas som familjeföretag. Om SCB nyttjas för 
att genomföra urvalet är urvalet anonymiserat och det är nödvändigt att i förväg 
bestämma vilka sekundärdata som ska ingå i studien. Med tanke på den möjlighet som 
fanns att göra urval av företag via Affärsdatas databas och tillgången till sekundärinfor-
mation via det registret valde jag slutligen att använda mig av Affärsdatas10 databas vid 
mitt urval av företag. En fördel med att använda sig av Affärsdatas databas var att flexi-
biliteten i urvalsprocessen och den senare analysen ökade jämfört med om motsvaran-
de tjänst hade beställts från SCB. En annan fördel för studien är att Affärsdatas databas 
innehåller uppgifter om företaget som har gjort det möjligt att kontakta företag för
kompletterande uppgifter i de fall det har varit nödvändigt.

Enligt Affärsdatas databas 2005-02-02 fanns det totalt 28 336 aktiebolag i Sverige med
10-49 anställda. Av dessa företag var 23 864 aktiva och 4 472 inaktiva. Vid samma tid-
punkt hämtades motsvarande uppgifter om antalet aktiebolag med 10-49 anställda från 
SCB´s hemsida11 med Företagsstatistik. Enligt SCB´s statistik fanns det 18 149 företag 
som hade 10-19 anställda och 10 562 företag som hade 20-49 anställda. De två 
registren hade således totalt sett ungefär lika många företag i sina register.

Antalet företag som skulle ingå i studien fastställdes med hjälp av den beskrivning som
finns på sid 188ff i Klefsjö och Hellmer (1991). I bilaga 5 återfinns en summarisk 
beskrivning av arbetsgången vid beräkningen. För att öka generaliserbarheten av det
insamlade materialet borde urvalet enligt beräkningarna uppgå till minst 385 företag.
Denna dimensionering bygger dock på att samtliga företag besvarar enkäten vilket 
sällan brukar vara fallet. Efter dels en diskussion med kollegor som genomfört kvanti-
tativa studier och dels en återblick i de kvantitativa studier som ingick i den tidigare 
genomförda litteraturstudien framgick att en svarsfrekvens på 30 - 35 % kunde vara 
möjlig att uppnå. Med utgångspunkt från detta beslutade jag mig för att urvalet och 
utskicket skulle omfatta 1 100 slumpmässigt utvalda företag. Med hjälp av det data-
analysverk som finns i Microsoft Excel genomfördes ett obundet slumpmässigt urval
2005-02-02 där alla aktiva företag som fanns i Affärsdatas register med företagsfakta12

hade lika stor chans att komma med i urvalet.  Samtliga 23 864 aktiva företag enligt
Affärsdatas register tilldelades ett slumptal och de 1 100 företagen med de lägsta slump-
talen valdes ut att ingå i utskicket. 

Genom att rikta enkäten till företag som kunde anses representera de företag som finns 
i gruppen 10-49 anställda ökade analysmöjligheten av företagen. Det har bland annat
funnits möjlighet att se omfattningen av familjeföretag inom denna storlekskategori av

10 Affärsdata är en kombinerad fulltext- och faktadatabas inom ekonomiområdet som bland annat 
innehåller Företagsfakta.

11 SCB= Statistiska centralbyrån; hemsidans adress 
 http://www.scb.se/templates/Standard____34546.asp
12 Företagsfakta är en komplett och användarvänlig databas med fakta om samtliga aktiebolag,

handelsbolag, kommanditbolag och ekonomiska föreningar i Sverige. Där finns uppgifter om 
exempelvis de fyra senaste boksluten, adress- och branschinformation samt nyckeltal. 
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företag, om det finns skillnader mellan ledarskap och ledarskiften mellan de olika kate-
gorierna av företag och även hur dessa anser sig prestera jämfört med sina konkurren-
ter. Enkäten utformades på ett sådant sätt att den var möjlig att fylla i för alla företag 
oavsett om det var ett familjeföretag eller inte. I avsnitt 3.3.3 beskrivs enkätens utfor-
mning mer detaljerat. 

3.3.3 Utformning av enkät

Den enkät som har utgjort grund för studien utformades med utgångspunkt från den 
teoretiska referensramen (se kapitel 2) samt de samtal som genomförts med två gene-
rationer ledare i ett mindre familjeföretag. Ett utkast till enkät testades på tre olika 
personer som samtliga är involverade i tre olika mindre familjeföretag. Enkäten revi-
derades successivt med utgångspunkt från den feedback som erhölls från dessa perso-
ner till dess att den slutliga enkäten fastställdes och lämnades in för tryck 2005-02-02.

För att underlätta både för respondenten och för den som skulle bearbeta de insamlade 
svaren konstruerades de allra flesta påståendena med tanke på att respondenterna skulle
ta ställning till i vilken utsträckning de tog helt avstånd ifrån eller helt instämde till det 
påstående som uttalades. De faktorer som enligt tidigare forskning inom ämnet påver-
kar en generationsskiftesprocess och ett generationsskifte har strukturerats med ut-
gångspunkt från om faktorerna påverkar dimensionen attityd, norm eller upplevd 
kontroll enligt Ajzens modell. Vid utformningen av de olika påståendena i enkäten har
Ajzens modell för att bygga upp påståenden utgjort grund. Ajzen (2002) förordar att
en sjugradig används för påståenden där ytterligheterna utgör ändpunkter. En sjugradig 
Likertskala där endast ändpunkterna anges verbalt kan ses som en bättre skala än de 
skalor där varje punkt ges en innebörd. De skalor där varje punkt ges en innebörd kan 
enligt Lekvall och Wahlbin (2001) medföra att respondenten har svårt att se någon
skillnad mellan två punkter som ligger nära varandra. Det kan ex vis vara svårt att ange 
skillnaden mellan något som är mycket dåligt eller ganska dåligt.

De flesta företagare i mindre företag har ofta en ansträngd arbetssituation vilket har
medfört att det har funnits en ambition i denna studie dels att påståendena och dels att
enkäten i sin helhet skulle vara enkel att fylla i för att svarsfrekvensen skulle bli så hög 
som möjligt. Samtidigt som ambitionen har varit att formulera påståendena på ett 
enkelt sätt har det även funnits en önskan om att det skulle finnas en möjlighet att 
analysera de svar som erhålls från företagen på många olika sätt.

Enkätformuläret är uppbyggt i fyra avsnitt (A - D) och de olika påståendena kring 
ledarskap, ledarskifte, nuvarande ledare och föregående ledare har framförallt kopp-
lingar till den teoretiska referensramens uppbyggnad kring begreppen attityder, subjek-
tiva normer och upplevd kontroll. Inledningen och avslutningen av enkäten utforma-
des så att de skulle kunna besvaras av samtliga respondenter. Övriga avsnitt i enkäten 
besvaras av de företag som är familjeföretag och som har planer på att genomföra ett
ledarskifte och som även kan ha erfarenhet från tidigare ledarskiften.
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En schematisk bild av enkätens struktur framgår av nedanstående figur. 
 
 

  
 

A1 Allmänt om respondentens bakgrund och ägarförhållanden i företaget 
 

A2 Respondentens syn på sitt eget ledarskap och ägarnas förväntningar på respondentens ledarskap 

 
 
 

Planeras något ledarskifte i företaget? 
 

                               Ja   Vet ej Nej 
 
 Antal år till nästa möjliga ledarskifte ________ Ange den främsta anledningen till att  
  inget ledarskifte planeras 
  A3  Framtida ledarskifte  
 
  

 

                              Nej                                                Familjeföretag?                             Ja 
      
                     

                                             
                                                                                      

B1 Verksamhetens mål 
B2 Verksamhetsfrågor familjeföretag 
B3 Familjens inställning till familjeföretagsfrågor 

   

 Är det ägarnas förhoppning att företaget ska leva vidare som ett familjeföretag? 
 

 Nej           Ja 
 

  Om ja, finns någon 
  tilltänkt efterträdare? 
   

  B4 Framtida ledarskifte. 
                                                                                                                      i familjeföretaget 
  
 

 Har du blivit ledare i företaget genom ett generationsskifte? 
  

 Nej   Ja 
     

C1 Allm om senaste ledarskiftet 
C2 Markn situationen vid senaste ledarskiftet 
C3 Respondentens åsikt om föregående ledaren    

          Var det senaste ledarskiftet plötsligt eller planerat? 
 

  Plötsligt Planerat 
 
 
    
                    
 
                         
 
 
               

C4 Den egna rollen i det senaste ledarskiftet 
C5 Föregående ledares aktuella hälsotillstånd 
 

C6 Respondentens åsikt om den föregående 
ledarens roll i det senaste ledarskiftet 

 

 D Allmänna uppgifter om företaget, målet med dess verksamhet, ledningsfunktionens 
sammansättning samt företagets marknadssituation idag och år 2002. 

 
  
 Figur 8: Enkätens struktur 

 

Enkäten innehåller ett flertal frågor och påståenden som inte omfattas av den analys 
som har legat till grund för denna studie. Anledningen till detta är att det inte går att 
använda mer än ett fåtal variabler i varje analys och att det skulle bli allt för omfattan-
de att presentera alla analyser i denna studie. En mer detaljerad beskrivning av de upp-
gifter som har inhämtats via enkäten men som inte har analyserats och presenterats i 
denna studie återfinns i bilaga 6.  
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3.3.4 Utskick av frågeformulär och erhållna svar 

Det första utskicket som sändes iväg 2005-02-14 bestod av ett personligt följebrev (se
bilaga 2), en enkät (se bilaga 1), ett frankerat svarskuvert och en svarstalong för 
intresseanmälan för de som vill ta del av resultatet av studien (se bilaga 3). Det andra 
och tredje utskicket sändes iväg 2005-02-28 respektive 2005-03-18. Den enda inne-
hållsmässiga skillnaden i dessa utskick var det personliga följebrevet som reviderats 
inför varje utskick (se bilaga 4a och b). Samtliga utskick kuverterades av mig själv på 
egen hand. En fördel med att göra detta på egen hand var att kontrollen över korrekt-
heten i utskicket därigenom ökade.

En excelmodell har använts som utgångspunkt för utskicket och när svar erhölls från
företag gjorde jag en notering om detta i excelmodellen. Databasen kunde därigenom 
hela tiden hållas aktuell och användas som adressregister vid utskick 2 och 3. En del av 
de brev som sändes ut till företag kom i retur med noteringar om exempelvis att före-
taget flyttat och att adressaten var okänd. I ett flertal fall gick det att erhålla nya adress-
uppgifter med hjälp av Internet och därmed kunde enkäten sändas till rätt adress. 

Ett tjugotal svar erhölls från respondenter som exempelvis uppgav att de inte ansåg sig 
tillhöra rätt urval av företag eller att de ansåg att de saknade tid för att fylla i enkäten.
Jag bemötte i samtliga dessa fall deras kommentarer med en personlig förfrågan via 
brev eller mail där jag trots deras tidigare avvisande svar bad dem fylla i enkäten med 
motiveringen att det var viktigt för studiens resultat att just dessa respondenter besva-
rade enkäten. I hälften av fallen erhölls svar från de respondenter som av någon anled-
ning inte ansett sig vara rätt målgrupp eller saknade tid för att fylla i enkäten.

Av de totalt 1 100 företag som ingick i urvalet erhölls analyserbara svar från 343 före-
tag (34 %).  Målet var att uppnå 35 % i svarsfrekvens vilket i stort sett har uppfyllts.
Detta kan anses som en god svarsfrekvens. Den studie som genomförts av Emling 
(2000) uppnådde en svarsfrekvens på drygt 36 % och det refereras i den studien till 
liknande undersökningar som skett i andra länder där svarsfrekvenserna har uppgått till 
som högst 30 %. Som jämförelse kan även nämnas motsvarande studier som har
genomförts i USA där de många gånger har låtit sig nöjas med lägre svarsfrekvenser.

3.3.5 Bortfallsanalys 

Av de 1 100 företag som enkäten distribuerades till besvarade 224 företag det första
utskicket. Efter det andra och tredje utskicket hade svar erhållits från totalt 419 före-
tag. En beräkning av svarsfrekvensen med utgångspunkt från de inkomna svaren gav
ett resultat på 38 %. Bortfallet kan delas in olika huvudgrupper enligt Lekvall och 
Wahlbin (2001). Det kan förekomma att företag inte går att få kontakt med på grund
av att respondenten av någon anledning inte är anträffbar eller att det valda registret för
utskick innehåller en felaktig adress. En annan anledning till bortfall kan vara att de 
returnerade enkätsvaren inte är fullständigt ifyllda. Som tidigare nämnts har ett flertal
av de företag som inledningsvis av någon anledning inte ville delta i studien kommit 
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att ingå i studien tack vare ett ihärdigt detektivarbete. Nya adresser har sökts fram och 
mer personliga brev har sänts till de företag som av någon anledning svarat att de inte
anser sig vilja vara med i studien.

Av nedanstående tabell framgår en del exempel på orsaker till att företag har ansetts 
utgöra ett externt bortfall. 

Tabell 3:1 Studiens svar och bortfall

Antal
Användbara svar 343
Antal anställda < 10 eller > 49 18
Verksamheten har upphört 36
Verksamheten är vilande 9
Påbörjade men inte fullständiga svar 1
Svarat att de inte vill vara med 12
Svarade inte 681
Summa 1 100

Exempel på orsaker till bortfallskategorin som ovan har benämnts ”Verksamheten har
upphört” kan vara att företaget har uppgett att verksamheten har upphört, att företaget 
har gått i konkurs, att företaget har fusionerats eller sålts till annat företag eller att 
adressaten är okänd. 

En analys av de företag som inte har svarat visade att det bland dessa fanns 22 företag
vars namn kan kopplas samman med större koncerner och en anledning till att dessa 
företag inte har besvarat enkäten kan vara att de anser att ledarskiftesfrågan i dessa före-
tag styrs från koncernledningen.

De användbara svarens andel av den population som kan anses utgöra målet med 
studien uppgår till 33,8 % 13.

En bortfallsanalys genomfördes av de företag som inte har besvarat enkäten. Antal
anställda, omsättning, vinstmarginal samt soliditet jämfördes för den grupp av företag 
som inte besvarat enkäten med den grupp av företag som har besvarat enkäten. Av 
bilaga 7 framgår dels en mer detaljerad bild av hur det förhåller sig mellan de två 
grupperna utifrån en analys som har genomförts med hjälp av beräkningar i Excel och 
dels de statistiska uppgifter som erhölls från den analys som genomfördes med stöd av
SPSS.

Redan i den enklare analys som genomfördes med hjälp av Excel framkom att det inte
fanns någon signifikant skillnad mellan de företag som har besvarat enkäten och de 
som inte har gjort det. Detta bekräftades senare av den analys som genomfördes med
hjälp av SPSS. Med utgångspunkt från de uppgifter som erhölls från SPSS framgår
tydligt att de minsta skillnaderna finns när det gäller vinstmarginal (p=0.947) och antal

13 343 / (1100-18-36-9-1-22) = 33,82 % 
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anställda (p=0.437). Det finns en tendens till en skillnad mellan de två grupperna när
det gäller omsättning (p=0.143) och soliditet (p=0.105). Medelvärdet för omsätt-
ningen inom den grupp som har besvarat enkäten uppgår till 32 464 tkr och i den
grupp som inte har besvarat enkäten uppgår medelvärdet för omsättningen till 39 988
tkr. Däremot är medelvärdet för soliditeten något högre inom den grupp av företag 
som har besvarat enkäten (32 %) jämfört med den grupp av företag som inte har
besvarat enkäten (27 %). 

3.4 Inledande bearbetningar av det insamlade materialet 

I detta avsnitt beskrivs hur det insamlade materialet inledningsvis har bearbetats och 
analyserats. Samtliga statistiska bearbetningar och analyser som ligger till grund för
resultatet i denna studie har skett med hjälp av SPSS 11.0 för Windows. De inledande
analyserna beskrivs i avsnitt 3.4.2 och de övriga statistiska bearbetningarna beskrivs i
avsnitt 3.6.

3.4.1 Kodning och registrering av enkätsvar 

En kodningsplan upprättades för enkäten som helhet. De flesta påståenden innehöll
fasta svarsalternativ av likartad karaktär men det fanns även frågeställningar med öppna 
svarsalternativ.

De inkomna svaren från företag registrerades av mig själv. En fördel med att göra detta 
på egen hand vara att kodningen därigenom bör ha blivit mer tillförlitlig och konse-
kvent genomförd framförallt för de frågeställningar som innehöll öppna svarsalternativ. 
Under registreringsarbetet skapades en känsla för materialet, vilket bland annat ledde
till att en hel del idéer erhölls för de analyser som senare kom att göras av materialet. 

3.4.2 Inledande analyser av insamlat material 

Enkäten innehåller en hel del påståenden som inte används i analysen. Anledningen till 
detta var att enkäten utformades för att passa så många företag som möjligt i det urval 
av företag som ingick i utskicket och för att svaren skulle kunna analyseras och 
användas till fler publikationer än enbart denna uppsats. Det första och sista avsnittet i 
enkäten kunde besvaras av samtliga mindre företagare medan avsnitten B och C var
riktade till mindre familjeföretagare. Avsnitt A och D är framförallt de som har använts
till den allmänna delen som presenteras i kapitel 4. De avsnitt som huvudsakligen har 
använts för att uppfylla studiens syfte återfinns i avsnitten B, C och D. I avsnitt 3.3.3 
har enkätens uppbyggnad beskrivits mer detaljerat.

Efter att registreringen av materialet säkerställts med hjälp av den beskrivande statistik
som erhölls med hjälp av analysprogrammet genomfördes faktoranalyser av enkäten.
Med hjälp av faktoranalysen kunde antalet påståenden i enkäten reduceras till ett färre 
antal variabler. Dessa variabler kopplades samman till de hypoteser som formats i den 
teoretiska referensramen. Faktorladdningarna presenteras i bilaga 8. 
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De dimensioner som framkom med hjälp av faktoranalysen strukturerades med 
utgångspunkt från begreppen attityd, normer och upplevd kontroll enligt följande:

Avsnitt A2 – Ledarskap i allmänhet 
Faktoranalysen bekräftade den indelning i påståenden som utgjort utgångspunkten vid
konstruktionen av detta avsnitt. Tre tydliga block framkom vid analysen där de första 
fyra påståendena är ett uttryck för ledarens attityd till delaktighet i ledarskap och de 
därefter följande tre påståendena speglar den upplevda kontrollen vid utövandet av
ledarskapet. De avslutande fyra påståendena ger uttryck för de normer som omgärdar 
delaktigheten i ledarskapet. 

Avsnitt A3 – Framtida ledarskifte i företaget 
När påståendena i den första delen av detta avsnitt konstruerades fanns en tanke att de 
skulle fånga både attityd till framtida ledarskifte och upplevd kontroll inför ett framtida 
ledarskifte. Resultatet av en faktoranalys enbart för de påståenden som gäller respon-
dentens egen åsikt var att dessa påståenden tillsammans bildade en faktor. De flesta av
påståendena handlar om framtiden vilket kan vara en anledning till att de därmed
bildar en enda faktor och att påståendena kan ha uppfattats mer som attityd än upplevd 
kontroll. Vid de regressionsanalyser som genomförts som grund för kapitel 4 har dessa 
sju påståenden delats upp utifrån den ursprungliga tanken som utgjorde grund för de
påståenden som ingår i den första delen av avsnitt A3. Den andra delen av avsnitt A3 
som innehåller påståenden som ska spegla normer om framtida ledarskiften bildade en 
faktor i samband med faktoranalysen. En samlad faktoranalys visade tre faktorer och
två av dessa har använts vid de statistiska bearbetningar som redovisas i kapitel 6 
gällande ett framtida ledarskifte. Påståendena 1, 2 och 5 bildar en faktor som speglar
attityd till initiering av framtida ledarskifte. Påståendena 3, 4 och 6 bildar en faktor
som ger uttryck för den upplevda kontrollen gällande förutsättningarna att genomföra 
ett framtida ledarskifte. Den tredje faktorn innehåller påståenden gällande i vilken 
utsträckning ledaren och ägarna anser att det är viktigt att det finns planer för hur 
företaget ska drivas när nuvarande ledare inte längre vill eller kan vara aktiv i företaget. 

Avsnitt B1 – Mål med verksamhet i familjeföretag
De tre påståendena om mål bildar en gemensam faktor i den faktoranalys som har
genomförts för detta avsnitt.

Avsnitt B2 och B3 – Allmänna påståenden om att bedriva verksamhet i familjeföretag 
En faktoranalys genomfördes med samtliga påståenden som ingår i dessa två avsnitt då 
den första delen innehåller påståenden som har konstruerats för att spegla ledarens egen
inställning till att bedriva verksamhet i familjeföretag och den andra delen ska spegla
majoriteten av hans/hennes familjs inställning till att bedriva verksamhet i familjeföre-
tag. Resultatet av faktoranalysen visade tre faktorer. Det första påståendet om ledaren
anser att det är stimulerande att vara ledare i ett familjeföretag bildar den första faktorn 
tillsammans med uppfattningarna hos ledaren och de övriga i familjen om det är ett 
privilegium att ta över familjeföretaget. Den andra faktorn som bildades utgjordes av
de påståenden som skapats för att erhålla en bild över uppfattningen om att dela med 
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sig av sina värderingar inom familjen. Den tredje faktorn utgjordes av de påståenden
som speglade uppfattningen om det anses vara en plikt för en yngre generation att ta 
över ett familjeföretag från en tidigare generation.

Avsnitt B4 – Framtida ledarskifte i familjeföretag 
Avsnittet utgörs av två delar där den första delen innehåller påståenden som har kon-
struerats för att spegla ledarens egen inställning till ett framtida ledarskifte medan den 
andra delen ska spegla majoriteten av han/hennes familjs inställning till ett framtida
ledarskifte i familjeföretaget. En faktoranalys av den första delen av avsnittet resulte-
rade i två faktorer där den ena omfattar påståendena 2 och 7 och resterande påståen-
den bildar den andra faktorn. Den faktor som omfattade påståendena 2 och 7 kunde 
kopplas till den upplevda kontrollen gällande förmågan att överlämna ledarskapet i 
företaget vilket också var den ursprungliga tanken med dessa påståenden.  De övriga 
påståendena var framförallt påståenden som skapats för att ge en bild av ledarens attityd
till att genomföra ett framtida ledarskifte. Ett par av dessa har använts för att spegla 
viljan att företaget ska leva vidare som ett familjeföretag (1 och 3), medan de övriga tre 
påståendena har format ledarens attityd till familjens delaktighet i ledarskiftesfrågor.

När det gäller de påståenden som ska ge uttryck för familjens inställning till ett fram-
tida ledarskifte i familjeföretaget framkom en liknande bild som för den första delen av 
avsnittet. Påståendena 4, 5 och 6 i de två delarna i avsnittet har tillsammans bildat 
normen om den gemensamma synen på familjens delaktighet i ledarskiftesfrågor. 

Avsnitt C3 – Ledarens syn på den föregående ledarens ledaregenskaper 
Faktoranalysen av detta avsnitt resulterade i tre faktorer. Till den första faktorn hör
påståendena 8 t o m 13. Dessa påståenden konstruerades ursprungligen för att ge en
bild av den föregående ledarens attityd till initiering och planering av ett framtida 
ledarskap. Trots att de bildar en gemensam faktor enligt faktoranalysen har en delning
av dessa påståenden genomförts i de kommande analyserna för att visa om attityden till 
initiering har större (mindre) betydelse än attityden till planering när det gäller om
processen vid ledarskiftet betraktas som framgångsrik respektive om företaget har
uppnått framgång efter genomfört ledarskifte. Ett av påståendena (nr 12) hade inte
någon klar tillhörighet till någon av de två faktorerna och har därmed inte ingått i de
begrepp som bildats för attityder till initiering och planering. De två andra faktorerna
som omfattar påståendena 1 t o m 7 används inte i denna studie.

Avsnitt C4 – Ledarens syn på sin egen roll i det senaste ledarskiftet i företaget
Påståendena i detta avsnitt konstruerades för att mäta ledarens uppfattning om sin egen
roll vid det senaste ledarskiftet som genomförts i det företag han/hon är ledare för.
Faktoranalysen av de påståenden som ingår i avsnittet resulterade i två faktorer. Den 
första av faktorerna ger uttryck för den självtillit den nuvarande ledaren hade i det 
senaste ledarskiftet i företaget (3, 4, 5, 7, och 8). Den andra hade koppling till de 
påståenden som ger uttryck för den upplevda kontrollen i samband med initiering, 
planering och genomförandet av det senaste ledarskiftet (1, 2 och 6). De påståenden 
som starkast kunde kopplas till självtilliten blev påståendena 3 t o m 5. Påståendena 7 
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och 8 utgör utfallsvariabler då de har skapats för att mäta de beroende variablerna om 
processen varit framgångsrik och om ledaren anser att det senaste ledarskiftet har ökat 
företagets framgång efter genomfört ledarskifte.

Avsnitt C6 – Ledarens syn den föregående ledarens roll i det senaste ledarskiftet
De påståenden som ingick i detta avsnitt formulerades i avsikt att mäta den föregående 
ledarens attityd till att initiera och planera ledarskiftet men även om han/hon hade en
upplevd kontroll gällande förmågan att överlämna ledarskapet vid ledarskiftet. Faktor-
analysen resulterade i tre faktorer där den första faktorn i huvudsak utgjordes av
påståendena 1 t o m 6, 9 och 10. Den andra faktorn bildades av påståendena 7 och 8 
och den tredje faktorn av påståendena 11 och 12.

Då de första påståendena (1 t o m 6) inte används i denna studie och påstående 10 
utgörs av en utfallsvariabel som har använts för att mäta uppfattningen om processen i
samband med det senaste ledarskiftet betraktas som framgångsrik, har påståendena 7, 8 
och 9 formats till en gemensam variabel vid de fortsatta bearbetningarna av materialet.
Påståendena 7, 8 och 9 åskådliggör den föregående ledarens upplevda kontroll gällande
förmågan att överlämna ledarskapet. 

Ytterligare variabler som är centrala i ett flertal av de hypoteser som förekommer i den 
teoretiska referensramen är de beroende variablerna om 

processen i samband med det senaste ledarskiftet betraktas som framgångsrik 
företaget har uppnått framgång efter det senaste ledarskiftet 
det finns en vilja att företaget ska leva vidare som ett familjeföretag 

Ovanstående variabler användes i den regressionsanalys som genomfördes för att testa 
de olika hypoteser som förekommer i den teoretiska referensramen. Tillvägagångssättet
vid de statistiska bearbetningarna beskrivs närmare i avsnitt 3.6. Resultatet från de
statistiska bearbetningarna återfinns i kapitel 4, 5 och 6. 

3.4.3 Ledarbegrepp 

Begreppen avgående respektive tillträdande ledare som förekommer i ovanstående 
avsnitt är i vissa fall den ledare som utgjorde avgående ledare i det föregående ledar-
skiftet och i andra fall den ledare som kommer att utgöra avgående ledare i ett
kommande ledarskiftet i familjeföretaget. Den tillträdande ledaren är i samtliga fall den 
ledare som idag utövar ledarskapet i företaget. 

54



Ledarbegreppen åskådliggörs i nedanstående schematiska figur där studiens fokus har
ramats in. 

Förförra Senaste Framtida
ledarskiftet ledarskifte ledarskifte

Tillträdande TillträdandeAvgående Avgående

 Föregående  Nuvarande
 Ledare  ledare

Figur 9: Ledarbegrepp 

3.5 Mått och operationaliseringar 

I de kommande avsnitten presenteras vad som har utgjort utgångspunkt för de upp-
gifter och påståenden som gäller dels de allmänna uppgifterna och dels de som åter-
finns inom dimensionerna attityd, norm och upplevd kontroll som har använts i de 
resultatredovisningar som återfinns i kapitel 4 – 6. Samtliga mått grundar sig på egen-
rapporterade uppgifter som har lämnats av ledare i mindre företag.

Genomgående i enkäten har påståendena en sjugradig Likertskala. Med undantag från 
de påståenden som gäller företagets marknadssituation har ytterligheterna på den sju-
gradiga skalan utgjorts av ”Tar helt avstånd ifrån” och ”Instämmer helt”. De avsnitt
där företagets marknadsposition uppges har också sjugradiga skalor men där är ytterlig-
heterna ”Väldigt mycket under genomsnittet” och ”Väldigt mycket över genom-
snittet”. De påståenden och skalor som har använts för att mäta företagets marknads-
position har använts i tidigare studier14 där de har visat sig fungera.

3.5.1 En allmän bild av företagen (kapitel 4) 

Företagen
De allmänna uppgifter som gäller företagsledarens eget ägande och företagens medelålder
mättes med utgångspunkt från uppgifter om ledarens procentuella andel eget ägande 
och uppgifter om det år när företaget startade sin verksamhet. I båda fallen beräknades 
måtten utifrån uppgifter som lämnades av respondenten.

Indelningen av företag i olika kategorier genomfördes med utgångspunkt från den 
kategorisering som ledarna själva gjort i enkäten. Det visade sig att det fanns företag
som angett att de inte var familjeföretag men att de ägdes till mer än 50 % av individer 

14 Bland annat i ”Does the CEO Matter?”, Westerberg (1996)
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inom en och samma familj. En bearbetning av uppgifterna om ägarskap i de företag 
som inte ansåg sig vara familjeföretag resulterade i en kategori företag som i denna 
studie benämns egenföretag. En mer detaljerad beskrivning kring indelningen av före-
tag i de tre kategorierna återfinns i avsnitt 4.1. En sammanfattning av karaktäristiska 
drag, likheter och olikheter mellan olika kategorier av företag återfinns i avsnitt 4.5. 

Bilden av genomförda ledarskiften i familjeföretag konstruerades med utgångspunkt från 
de uppgifter som familjeföretagen lämnade om antalet genomförda ledarskiften.

Prestationerna mättes med utgångspunkt från företagens uppfattning om nuläget gällan-
de lönsamhet, kundtillfredsställelse, tillväxt i försäljningsvolym och produktivitet. 
Samtliga fyra mått mättes med hjälp av en sjugradig skala där ytterligheterna var att
företaget i jämförelse med konkurrenterna ansåg sig vara väldigt mycket under genom-
snittet alternativt väldigt mycket över genomsnittet. 

Det mål företag kan ha med sin verksamhet varierar. I avsnitt 2.2 i den teoretiska refe-
rensramen finns de diskussioner som ledde fram till de påståenden som resulterade i 
bilden av hur det förhåller sig mellan de olika kategorierna av företag. Ledarna har 
tagit ställning till i vilken utsträckning de tog helt avstånd ifrån eller helt instämmer, till
målen att skapa god lönsamhet, långsiktig överlevnad och trivsel för anställda.

Företagsledarna
Med utgångspunkt från uppgifter om ledarnas födelseår har beräkningar skett av dess
ålder år 2005. En gruppering har skett gällande hur många ledare som är 39 år och 
yngre, 40–49 år, 50-59 år samt 60 år och äldre. Med utgångspunkt från antalet i 
respektive kategori beräknades den procentuella fördelningen mellan åldersgrupperna utifrån 
det antal ledare som tillhörde respektive företagskategori.

Uppgifter om ledarnas utbildningsnivå mättes genom att respondenterna angav sin
högsta utbildning. De fasta alternativ som gavs var Folkskola/grundskola, Tvåårigt 
gymnasium, Tre- eller fyraårigt gymnasium, Högskola/universitet samt Annan utbild-
ning. I de fall de angett annan utbildning efterfrågades vilken det då var och i samband 
med bearbetning av de erhållna svaren kodades alternativet annan utbildning om till
det fasta alternativ som var mest likt det svar som lämnats på denna fråga. Med ut-
gångspunkt från de nya värdena för utbildningsnivå analyserades svaren inom respek-
tive företagskategori. En bild framkom över hur respektive företagskategori procen-
tuella fördelningen var mellan de olika utbildningsnivåerna.

Något genusperspektiv har inte funnits under denna studie men ledarna angav om de
var kvinnor eller män och med utgångspunkt från dessa uppgifter erhölls en bild över
hur stor andel av företagsledarna som utgjordes av kvinnor inom respektive företags-
kategori.
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Ledarens syn på ledarskap 
Med utgångspunkt från Ajzens teori konstruerades olika påståenden för att mäta leda-
rens attityd till delaktighet i ledarskap, normer om delaktighet i ledarskap och upplevd 
kontroll i ledarskap. Dessa påståenden återfinns i avsnitt A2 i enkäten (se bilaga 1) 

Påståenden som ingår i vad som formar en ledares attityd till delaktighet i ledarskap (A2_1
t o m A2_4) är allmänt formulerade för att mäta ledarskap generellt i olika företag 
oavsett om företaget är ett familjeföretag eller inte.

Företagets ägare har många gånger förväntningar på hur företagsledaren ska utöva sitt
ledarskap. De avslutande fyra påståenden som återfinns i avsnitt A2 mäter den norm
som ledaren anser att företagets ägare har gällande förväntningar kring de påståenden 
som framförallt har fokus på delaktighet i ledarskap.

De återstående påståendena i avsnittet A2 (A2_5 t o m A2_7) är allmänt formulerade
för att mäta i vilken utsträckning ledaren anser sig ha den upplevda kontroll som behövs
för att kunna utöva ett ledarskap i företaget. 

För samtliga tre dimensioner har företagsledarna fått ta ställning till i vilken utsträck-
ning de tar helt avstånd från eller instämmer helt till påståenden på en sjugradig skala
och en bild över medelvärdena för de olika kategorierna av företag kunde därmed
skapas.

Framtida ledarskifte
För att företag ska kunna leva vidare på sikt behöver ledarskiften genomföras i de flesta 
företag förr eller senare. I en rapport från Nutek (2004a) framhålls vikten av att
generationsskiften genomförs. De menar om företagen inte lyckas med detta och kan 
leva vidare kan det komma att innebära ett näringspolitiskt problem. 

I enkäten till den studie jag har genomfört fanns en text om att det är viktig att ledar-
skiften genomförs i de flesta företag. Därefter ställdes frågan om det finns några planer
på att genomföra ett ledarskifte i det aktuella företaget. Svarsalternativen var Ja, Vet ej 
och Nej. Med utgångspunkt från de erhållna svaren kunde en bild formas över den
procentuella fördelningen av hur många inom respektive företagskategori som plane-
rar, eller inte vet eller inte planerar att genomföra något framtida ledarskifte.

De ledare som har besvarat att de företag de är verksamma inom planerar att genom-
föra ett ledarskifte i framtiden har tagit ställning till påståenden i avsnitt A3. Med ut-
gångspunkt från de ställningstaganden som ledarna har gjort till om de tar helt avstånd
ifrån eller instämmer helt till påståendena på en sjugradig skala har en bild skapats över
ledarnas inställning till frågor gällande framtida ledarskiften.

Det första påståendet A3_1 speglar ledarnas inställning till om ledarskiftet anses vara en 
strategisk fråga för dem.  När det gäller normer kring ledarens delaktighet i ett framtida 
ledarskap har några påståenden konstruerats utifrån vilka förväntningar som ägarna kan 
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tänkas ha på de ledare som idag är verksamma i företagen. Dessa påståenden återfinns i
slutet av avsnitt A3 och det är ledaren som ger oss en bild över vad han/hon tror att 
ägarna har för förväntningar på nuvarande ledare i företaget. 

Påståendena A3_3 t o m A3_6 har konstruerats för att ge en bild över om ledarna kan 
anses ha en upplevd kontroll inför ett framtida ledarskifte. Dessa påstående fångar
bland annat in ledarens uppfattning om sin egen roll vid ett framtida ledarskifte när det 
gäller bland annat erfarenhet, tidsmedvetenhet för planering av ledarskifte och om 
han/hon tänker ta en aktiv del i genomförandet av ett framtida ledarskifte.

Det sista påståendet (A3_7) som ledaren har tagit ställning till när det gäller den egna 
synen på ett framtida ledarskifte har konstruerats för att erhålla en bild över hur pass 
viktigt det anses vara att det finns planer för hur företaget ska drivas när nuvarande
ledare inte längre vill eller kan vara aktiv i företaget. 

3.5.2 Ett genomfört ledarskifte i företaget (kapitel 5) 

De påståenden som kan knytas till den tidigare företagsledarens inställning och engage-
mang i olika frågor gällande ett genomfört ledarskifte i familjeföretaget återfinns i av-
snittet C3. Ledarna i familjeföretag som har genomfört ett tidigare ledarskifte har getts
möjlighet att ta ställning till samtliga påståenden i avsnitt C3 där de har fått ange i 
vilken utsträckning de helt tar avstånd eller instämmer helt till påståenden på en 
sjugradig skala. 

I avsnitt C3 har påståenden till stor del konstruerats med inspiration av vad som karak-
täriserar goda ledaregenskaper (C3_1 t o m C3_4), exempelvis att dela ansvar – 
kommunicera sina åsikter gällande strategiska företagsfrågor – men även för att mäta 
om den föregående ledaren hade förutsättningar (upplevd kontroll) för att kunna utöva
ett gott ledarskap i företaget (C3_5 t o m C3_7). Resultatet från det material som in-
hämtats gällande de nämnda påståendena har inte använts i denna studie. De övriga 
påståendena i avsnitt C3 som gäller attitydfrågor, med koppling till initiering och 
planering av ett genomfört ledarskifte och kommenteras mer nedan. 

Attityd
Attityden till delaktighet i ett redan genomfört ledarskifte präglas av inställningen till
att initiera och planera ledarskiftet. Inspirationen till påståendena C3_8 t o m C3_13 
har hämtats från tidigare forskningsresultat som lyft fram vikten av att initiera och 
planera ledarskiften (Dennis, 2005; Kets de Vries, 1993; Klein, 2004 och Lansberg,
1988).

I denna studie anses den avgående ledarens attityd till att vara aktiv främst i ett initialt 
skede i ledarskiftesprocessen vara av stor betydelse. Successivt under processens gång 
kommer den tillträdande ledaren att växa in allt mer i processen och slutligen kommer
den avgående ledaren att få allt mindre betydelse för den fortsatta processen medan den 
tillträdande ledaren får allt mer betydelse. 
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Norm
Inspirationen till de påståenden som formar normen (påståenden 4, 5 och 6 i avsnittet
B4) har framförallt hämtats från de samtal som jag genomförde med två generationer
ledare som genomfört ett ledarskifte i ett familjeföretag. Den yngre av dessa två ledare
framhöll speciellt vikten av att respektera den äldre generationens åsikter och att låta
den äldre generationen vara initiativtagare till ledarskifte i företag. Den samlade bilden 
av den gemensamma synen på delaktighet i ledarskiftesfrågor har konstruerats utifrån 
en sammanvägning av nuvarande ledares ställningstaganden till påståenden som åter-
speglar både den egna men även den yngre och den äldre generationens åsikter om 
påståenden gällande synen på delaktighet i ledarskiftesfrågor. 

Upplevd kontroll
Upplevd kontroll gällande ett genomfört ledarskifte karaktäriseras i denna studie av tre 
delar som i olika grad kan ha ett samband med inställningen till om processen vid 
ledarskiftet betraktas som framgångsrik och om företaget har uppnått framgång efter
genomfört ledarskifte. Inspirationen till de påståenden som konstruerats för att mäta
den upplevda kontrollen har hämtats framförallt från tidigare forskningsresultat som 
lyft fram vikten av att båda parter bör ta ansvar under en generationsskiftesprocess
(Moores & Barrett, 2002; Sharma, Chrisman, Pablo & Chua, 2003; Ward, 1987), att
det är viktigt att den tillträdande ledaren har de erfarenheter som behövs för att
genomföra ett generationsskifte och sedan också driva företaget vidare (Sharma, 2004). 
De påståenden som mäter det ansvar som den tillträdande ledaren i företaget tog i 
samband med det senaste ledarskiftet utgjordes av påståendena (C4_1, C4_2 och
C4_6). Påståendena C4_3, C4_4 och C4_5 skapades för att spegla den självtillit som
tillträdande ledaren hade i det förra ledarskiftet. När det slutligen gäller de påståenden 
som mäter i vilken utsträckning den tillträdande ledaren anser att han/hon har
introducerats i företaget och dess nätverk samt successivt fått ta över ledarskapet i
förtaget har formats med inspiration av Handler, 1990 och Kim och DeVaney, 2003 
(se C6_7 t o m C6_9).

Processen vid ledarskiftet betraktas som framgångsrik
I enkätens del C4 och del C6 finns två påståenden som konstruerats för att mäta dels 
den nuvarande ledarens uppfattning om processen i samband med det senaste ledar-
skiftet uppfattas som framgångsrik (C4_7) och dels den nuvarande ledarens åsikt 
gällande om den föregående ledaren betraktade processen i samband med det senaste 
ledarskiftet som framgångsrik (C6_10). Ett genomsnitt av värdena för dessa påståenden
har utgjort mått på om processen vid ledarskiftet betraktas som framgångsrik. 

Företaget har uppnått framgång efter genomfört ledarskifte
Den framgång ett företag har uppnått efter ett genomfört ledarskifte kan ha ett sam-
band med om processen vid det senaste ledarskiftet betraktas som framgångsrik men
det kan även vara andra faktorer som inverkar på om företaget uppnår framgång efter
ett ledarskifte. I denna studie har ett konkret påstående konstruerats för att mäta 
respondentens uppfattning om företagets framgång efter ett genomfört ledarskifte 
(C4_8). De värden som har erhållits från detta påstående har vägts samman med 
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värden på de subjektiva mått som finns gällande företagets marknadssituation idag (se
avsnitt D) jämfört med vid det senaste ledarskiftet (C2). 

3.5.3 Ett framtida ledarskifte i företaget (kapitel 6) 

Attityd
I likhet med attityden till delaktighet i ett redan genomfört ledarskifte präglas attityden 
till delaktighet i ett framtida ledarskifte av inställningen till att initiera ledarskiftet. Atti-
tyden till initiering av ett framtida ledarskifte har mätts med hjälp av påståenden som 
både speglar inställningen till att initiera och planera ett framtida ledarskifte. Inspira-
tionen till påståendena A3_1, A3_2 och A3_5 har hämtats från tidigare forsknings-
resultat som lyft fram vikten av att initiera och planera ledarskiften (Dennis, 2005; Kets
de Vries, 1993; Klein, 2004 och Lansberg, 1988).

Med utgångspunkt från tidigare nämnda samtal med ledare från två generationer i ett 
familjeföretag har påståenden konstruerats för att mäta den nuvarande ledarens attityd 
till att familjen är delaktig i beslut gällande ledarskiftesfrågor. Denna attityd är en del av 
det som tidigare beskrivits som den faktor som speglar norm om delaktighet i ledar-
skiftesfrågor. De påståenden som tillsammans speglar den nuvarande ledarens attityd till 
detta utgörs av B4_4, B4_5 och B4_6. 

Norm
De påståenden som mäter denna norm har tidigare beskrivits i avsnitt 3.5.2 under 
rubriken Norm om delaktighet i ledarskiftesfrågor.

Upplevd kontroll
Den upplevda kontrollen inför ett framtida ledarskifte omfattar den förmåga som finns 
hos den nuvarande ledaren när det gäller att överlämna ledarskapet till någon annan i 
framtiden och även om han/hon har förutsättningar att genomföra ett framtida ledar-
skifte på ett bra sätt. Inspirationen till de påståenden som har konstruerats för att mäta
den upplevda kontrollen inför ett framtida ledarskifte (B4_2, B4_7 och A3_3, A3_4 
och A3_6) har hämtats från bland annat Gallo och Cappuyns (2004), Goldberg (1996),
Gersick, Davis, Hampton och Lansberg (1997), Lee, Lim och Lim (2003) och Ward 
(1987).

Viljan att företaget ska leva vidare som ett familjeföretag 
För att erhålla ett mått på viljan att företaget ska leva vidare som ett familjeföretag har
påståenden konstruerats som mäter detta. Vissa av dem är tydligare än andra ett mått på 
ledarens vilja att företaget ska leva vidare som ett familjeföretag. Påståendet B1_3 är 
det som är tydligast medan påståendena B4_1 och B4_3 också har en tydlig koppling 
till viljan att leva vidare. De två senare påståendena har formulerats med inspiration 
från tidigare forskning som har visat att bristen på planering kan leda till svårigheter när 
det gäller att genomföra generationsskiften (Emling, 2000; Gersick, Davis, Hampton & 
Lansberg, 1997 och Ward, 1987) och att det kan finns en åsikt inom en familj om att 
det är bättre att välja en ledare inom familjen även om den personen har lägre kompe-
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tens än en person från en krets utanför familjen. Inspiration till det sista av dessa 
påståenden har hämtats från bland annat forskningsresultat som publicerats av Winter, 
Danes, Koh, Fredrick och Paul, (2004). En sammanvägning har skett av dessa tre mått 
som tillsammans representerar den samlade viljan att företaget ska leva vidare som ett 
familjeföretag.

Plikt eller privilegium att ta över familjeföretaget
I samband med att påståenden konstruerades för att mäta viljan att företaget ska leva 
vidare som ett familjeföretag konstruerades påståenden för att mäta i vilken utsträck-
ning det anses vara en plikt eller ett privilegium för den yngre generationen att ta över
familjeföretaget. Den gemensamma synen kring dessa två påståenden har formats
genom en sammanvägning av de ställningstaganden som ledaren har gjort till påståen-
dena B2_3 och B3_2 (plikt) respektive B2_2 och B3_1 (privilegium). För de påståen-
den som återfinns i avsnitt B3 har ledaren tagit ställning till vad både den yngre och 
den äldre generationen har för uppfattning om detta.

3.6 Statistiska bearbetningar av materialet

Som tidigare nämnts har de statistiska bearbetningarna av det insamlade materialet 
genomförts med stöd av SPSS 11.0 för Windows. I avsnitt 3.4.2 beskrivs de inledande
faktoranalyserna kortfattat. Två statistiska metoder har använts för bearbeta de resultat 
som presenteras i kapitel 4 – 6. En variansanalys har skett av det material som presen-
teras i det fjärde kapitlet, och multipel regressionsanalys har utgjort utgångspunkt för
de resultat som presenteras i kapitel 5 - 6. I de följande avsnitten 3.6.1 och 3.6.2
beskrivs de statistiska bearbetningar som genomförts som underlag för de resultatredo-
visningar som presenteras i de kapitlen 4 – 6. 

3.6.1 Statistiska bearbetningar av det material som presenteras i 
 kapitel 4

De resultat som presenteras i det fjärde kapitlet har utgångspunkt från en analys av 
varianser mellan de olika kategorierna av företag. Analyserna har genomförts med
utgångspunkt från ANOVA. Detta är en teknik som bland annat beskrivs mer 
detaljerat av Hair, Anderson, Tatham och Black (1998, sid 332ff). Resultatet från dessa 
statistiska bearbetningar visade i några fall signifikanta skillnader mellan de olika 
kategorierna av företag. Dessa skillnader redovisas med sitt p-värde15 i det fjärde 
kapitlet i de fall 0.001 < p <0.100. 

Den utgångspunkt jag har haft när jag har tolkat resultaten av analyserna har varit att
om p < 0.01 har detta fått ge uttryck för att en klar signifikant skillnad funnits mellan 
de tre kategorierna av företag. I de fall 0.01 < p < 0.05 så har uppfattningen varit att
det funnits en möjlig skillnad mellan de tre kategorierna av företag. Slutligen har det
ansetts finnas en tendens till skillnad mellan de tre kategorierna av företag om 

15 p-värdet är ett uttryck för signifikansnivån. Den anger sannolikheten för typ 1-fel, d v s att 
analysen visar att ett samband finns trots att det i verkligheten saknas.
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0.05 < p < 0.10. Där det i kapitel 4 står att inga skillnader har framkommit så innebär 
det att det inte ens finns en tendens till skillnad mellan de tre kategorierna av företag, 
det vill säga p > 0.10.

I de fall skillnader konstaterades mellan de tre kategorierna av företag gällande något av 
det som presenteras i kapitel 4 har ytterligare statistiska bearbetningar gjorts av mate-
rialet för att identifiera mellan vilka kategorier av företag skillnaderna förelåg. Dessa 
mellangruppsanalyser har genomförts med stöd i Tukey´s HSD16 och resultatet av dessa
bearbetningar återges kortfattat i det fjärde kapitlet utan att några statistiska värden 
anges. Tukey HSD beskrivs bland annat av Hair et al (1998) på sid 356 ff. 

3.6.2 Statistiska bearbetningar av det material som presenteras i 
kapitel 5 – 6 

För att testa hypoteserna har ett klassiskt tillvägagångssätt använts med utgångspunkt
från regressionsanalyser. Regressionsanalysen är en förklarande analys som hjälper oss 
att förstå ett samband där en variabel är beroende och det finns minst en oberoende
variabel. Regressionsanalyser bygger på att det är ett linjärt samband mellan de 
oberoende och den beroende variabeln. Innan regressionsanalyserna genomfördes
normalfördelningstester av variablerna som ingår i modellerna. Resultatet av dessa 
normalfördelningstester utvisade inga onormala värden för någon variabel. 

Multipel regressionsanalys är en användbar teknik för att analysera sambandet mellan
en beroende variabel och flera oberoende variabler. Multipel regressionsanalys beskrivs
mer ingående bland annat av Hair et al (1998 sid 14, 141 ff).

Kortfattat kan regressionsanalyser beskrivas som analyser som ger oss uppgifter om det 
finns ett samband dels mellan de olika variablerna som ingår i modellen och dels 
mellan de oberoende och den beroende variabeln. Sambandet/korrelationen mellan
olika variabler i denna studie framgår av de resultat som presenteras i tabellerna 5:1, 
5:3, 6:1, 6:5, 6:6 och 6:9.

Sambanden mellan de oberoende variablerna och de beroende variablerna i de olika 
modellerna presenteras i tabellerna 5:2, 5:4, 6:2, 6:3, 6:4, 6:7, 6:8 och 6:10.

De samband mellan de oberoende variablerna och de beroende variablerna som 
presenteras i tabellerna 6:3, 6:4, 6:7, 6:8 och 6:10 har sin utgångspunkt från linjära
regressionsanalyser.

De samband som presenteras i tabellerna 5:2, 5:4 och 6:2 har sin utgångspunkt från
fyra olika bearbetningar av materialet. Inledningsvis genomfördes linjära regressions-
analyser i syfte att se vilka samband som fanns mellan variabler inom en dimension och 
den beroende variabeln i modellen. Dessa analyser genomfördes för samtliga tre
dimensioner (attityd, norm och upplevd kontroll) och har presenterats i de första tre

16 HSD = Honestly Significant Difference 
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kolumnerna i tabellerna 5:2, 5:4 och 6:2. Ytterligare en bearbetning genomfördes i 
syfte att se vilka samband som fanns mellan samtliga oberoende variabler i modellen 
och den beroende variabeln i modellen med utgångspunkt från en hierarkisk
regressionsanalys där de tre dimensionerna utgjorde var sitt block. Resultatet från den
hierarkiska regressionsanalysen där samtliga tre block ingår presenteras i den fjärde 
kolumnen i tabellerna 5:2, 5:4 och 6:2. Tekniken för en hierarkisk regressionsanalys 
har beskrivits i ett flertal statistiska läroböcker. Se bland annat Cohen och Cohen 
(1983, sid 120 ff) 

Som utgångspunkt för att avgöra om en hypotes bekräftats eller förkastats har de 
regressionskoefficienter som presenteras dels för den totala modellen i tabellerna 5:2,
5:4 och 6:2 och dels de som presenteras i tabellerna 6:3, 6:4, 6:7, 6:8 och 6:10 använts.

3.7 Metodproblem 

I detta avsnitt belyses framförallt två saker som kan påverka kvaliteten av studiens
resultat, validiteten och reliabiliteten. Enligt Arbnor och Bjerke (1994) är validiteten 
den viktigaste faktorn för att bedöma olika resultats giltighet inom det analytiska
synsättet.

3.7.1 Att mäta rätt saker - validiteten

Validiteten berör kärnan i kopplingen mellan den teoretiska referensramen och det
insamlade datamaterialet. Enligt Arbnor och Bjerke (1994) är det viktigt att successivt 
under studien validera mätresultaten för att bedöma om det är den objektiva verklig-
heten som mäts.

Arbnor och Bjerke menar att validiteten kontinuerligt kan förbättras i en studie genom
en anpassning av den teori och de undersökningsmetoder som används i en studie. De 
nämner tre olika slag av validitet som kan kombineras när som helst under studien: 

1 Ytvaliditet
2 Intern validitet 
3 Extern validitet 

Ytvaliditeten kan kopplas till acceptansen av studiens resultat. De resultat som erhålls i
studien kan valideras av den som genomför studien. Ett annat sätt att validera studiens 
resultat är att be någon respondent eller någon utomstående expert att rimlig-
hetsbedöma resultaten. Med utgångspunkt från Arbnor och Bjerkes förslag att höja 
studiens acceptans har resultaten från denna studie diskuterats med en revisor som är
väl insatt i generationsskiftesfrågor i mindre företag både genom sin profession och
även privat som barn till en numera pensionerad familjeföretagare.

63



Den interna validiteten kan betecknas som synonym med studiens relevans och speglar i 
vilken utsträckning en studie logiskt kan kopplas samman med den teorin som ligger 
till grund för studien. I denna studie, som har som övergripande syfte att förklara hur 
faktorer kopplade till attityder, normer och upplevd kontroll hos ledningen kan
kopplas till ett mindre familjeföretags framgång i samband med och efter ett
genomfört generationsskifte och dess vilja att företaget ska leva vidare som ett 
familjeföretag, har hypoteserna baserats på teorier kring betydelsefulla faktorer för 
generationsskiften i familjeföretag. Detta är enligt Arbnor och Bjerke ett sätt att stärka
den interna validiteten. 

Den externa validiteten kan kopplas till möjligheten att generalisera resultaten från 
studien. Om resultaten är generaliserbara så är de tillämpbara för andra liknande
företag. Med utgångspunkt från att ett obundet slumpmässigt urval har skett av de 
företag som ingått i studien ökar generaliserbarheten av studiens resultat.

3.7.2 Studiens tillförlitlighet – dess reliabilitet 

Arbnor och Bjerke (1994) menar att när det analytiska synsättet har präglat en studies
uppbyggnad och genomförande är reliabiliteten en förutsättning för god validitet i en 
studie.

Några källor som kan leda till mätfel i kvantitativa studier och som kan komma att 
påverka en studies tillförlitlighet kan kopplas till respondenten och till studiens mät-
instrument (i detta fall enkäten) och även till hur resultatet av studien har presenterats.

Olika situationer som kan medföra att tillförlitlighet i en studie inte kan anses vara 
tillräckligt god kan exempelvis kopplas till om respondenten: 

inte kan eller inte vill ge riktiga uppgifter 
känner sig trött i samband med att enkäten fylls i 
har allt för bråttom i samband med att enkäten fylls i
kommer på att något ska ändras i den enkät som redan har postats till den som 
genomför studien 

För de studier som har ett verktyg i form av en enkät är det många gånger svårt att
kontrollera om ett mätfel kan ha påverkat studiens tillförlitlighet. En annan risk till 
lägre tillförlitlighet i studien är om det inte är ”rätt” person som besvarar enkäten.
Även om enkäterna i denna studie har adresserats till en viss person alternativt Före-
tagsledaren/VD i det utvalda företaget så går det inte att vara helt säker på att det är 
rätt person som har besvarat enkäten. En konkret åtgärd som har vidtagits för att öka 
tillförlitligheten i denna studie är exempelvis att det i enkäten har understrukits att det 
i vissa avsnitt (se C3) är respondentens åsikter om den tidigare ledaren som efterfrågas.

Enkätens utformning har också en påverkan på studiens tillförlitlighet. Som tidigare 
nämnts har enkäten i denna studie utformats med utgångspunkt från den teoretiska 
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referensramen och enkäten har testats på ett par olika personer innan den slutligen
trycktes och distribuerades. Dessa ”testpersoner” fick bland annat haft i uppgift att 
kommentera ifall något påstående eller någon fråga inte var tillräckligt tydligt formu-
lerad. De ombads även att komma med synpunkter på om de ansåg att det var svårt att 
följa i vilken ordning enkäten skulle fyllas i. Innan enkäten slutligen fastställdes
genomfördes en rad olika revideringar med utgångspunkt från de synpunkter som
erhölls från dem som testade enkäten. Revideringarna gjordes i syfte att skapa en enkel
men ändå omfattande enkät som kunde ligga till grund för både denna studie och även 
fler analyser som kan publiceras i ett senare skede.

I de allra flesta påståenden är skalorna som respondenten ska ta ställning till väldigt lik-
artade för att underlätta för respondenten. I de fall en fråga inte ansågs ha ett tillräck-
ligt uttömmande svarsalternativ konstruerades ett öppet svarsalternativ för att öka 
möjligheten för respondenten att besvara frågeställningen.

Inför kodningen av enkäten upprättades en kodplan och ett par enkäter kodades i syfte 
att se om kodplanen gick att följa. För att kontrollera tillförlitligheten i registreringen 
av enkäter analyserades det registrerade materialet med hjälp av SPSS där en beskrivan-
de statistik erhölls för varje variabel/påstående som förekommer i enkäten. Här visade
det sig att ett par enkäter hade kodats med svarsalternativ som inte var möjliga för 
några av variablerna/påståendena i enkäten. Detta medförde att ett par enkäter kodades 
om innan den fortsatta analysen av materialet kunde påbörjas.

I samband med bearbetningen av materialet upptäcktes att enkäten inte innehöll några 
påståenden som mäter normer gällande delaktighet i ledarskiftesfrågor i samband med 
det senaste ledarskiftet. Detta har medfört att den norm som kunde mätas beträffande
familjens delaktighet i frågor gällande ett framtida ledarskifte har kopplats samman både
till uppfattningen om ett tidigare och ett kommande ledarskifte.

För att öka möjligheten för läsaren att själv göra sina tolkningar av resultatet har
ambitionen varit att försöka presentera resultaten på ett tydligt sätt. 

3.8 Studiens begränsningar

En begränsning med denna studie är att den endast har omfattat de företag som var
aktiva och hade ”överlevt” vid tidpunkten för när urvalet genomfördes. Det finns med
stor sannolikhet även ytterligare företag som har genomfört både ett och kanske även
flera generationsskiften men som inte längre är aktiva företag.

I enkäten fanns möjligheten för ledarna att ta ställning till om de ansåg att det företag
de var ledare i var ett familjeföretag eller inte. Här bedömde jag att det kunde finnas 
en risk att någon har besvarat frågan med nej eller vet inte för att på så sätt kunna gå 
direkt vidare till den avslutande del D i enkäten. I syfte att ta reda på om de som be-
svarat frågan med nej men trots allt hade kontrollen över ägandet av företaget genom-
fördes analyser för att fånga upp om det kunde finnas några som borde ha ansetts till-
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höra familjeföretagen men som klassificerat sig själva som icke-familjeföretagare. I 
slutet av kapitel 4 återfinns en analys av denna kategori företag – egenföretagen – som
visar på i vilka avseenden denna kategori av företag kan anses tillhöra antingen 
familjeföretag eller icke-familjeföretag.
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KAPITEL 4 

EN ALLMÄN BILD AV FÖRETAGEN

ör att skapa en bättre förståelse för den resultatredovisning och den diskussion som följer i 
kapitlen 5 – 7 presenteras i detta kapitel en allmän bild av företagen, företagsledarna, 

ledarskapet i företaget samt det framtida ledarskiftet i företaget. Kapitlet avslutas med en 
avslutande diskussion kring de resultat som har presenterats i kapitlet, där speciellt skillnader 
mellan familjeföretag och övriga företag belyses.

F

4.1 Företagen

Med utgångspunkt från denna studies definition av begreppet familjeföretag som 
anknyter till ägande, ledarskap och familjens delaktighet i ledarskapet (se kap 1, sid 2) 
har respondenterna själva fått ange om de anser sig vara familjeföretag eller inte. Andra 
uppgifter som har erhållits i denna studie är företagsledarens ägda andel av företaget
samt hur pass stor delaktighet i ledarskapet i företaget som finns från andra medlemmar
ur en och samma familj.  Knappt hälften av företagen anser sig vara familjeföretag 
medan resterande del har uppgett att de är icke-familjeföretag.

I samband med att enkäterna registrerades noterades att det fanns företag som angett att 
de inte anser sig vara familjeföretag samtidigt som ägandet till mer än 50 % återfinns 
inom en familj. Efter en genomförd analys av ägarbilden i de företag som ansåg sig 
höra till kategorin icke-familjeföretag framkom en kategori som fortsättningsvis
kommer att benämnas egenföretag då ägandet i denna kategori till stor del är 
koncentrerat till en person. En diskussion kring begreppet återfinns i slutet av detta 
kapitel, avsnitt 4.5.

Tabell 4:1 Antal företag, medelvärdet av företagsledarens ägande samt företagets medelålder
inom respektive kategori av företag 

 N 
Medelvärde
Företagsledarens
eget ägande (%)

Företagens
medelålder

Familjeföretag 156 56,8 36

Egenföretag 49 89,7 24

Icke-
familjeföretag

133 18,7 26

Summa 338 

Av ovanstående tabell framgår att det fanns 49 företag i studien som kunde klassificeras
som egenföretag då de ägs till mer än 51 % av en person samtidigt som ägandet var 
koncentrerat till en familj. Dessa företag utgör 14 % av den totala gruppen som har
besvarat enkäten. Tillsammans med familjeföretagen utgör de 60 % av företagen som 
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har ingått i studien. Det finns en klar skillnad i andelen eget ägande mellan de tre olika
kategorierna av företag.  Andelen eget ägande är störst bland de företag som i denna
studie benämns som egenföretag medan medelvärdet17 för eget ägande inom kategorin
familjeföretag är lägre och klart lägst bland icke-familjeföretagen.

Fortsättningsvis i detta kapitel kommer egenföretagen att redovisas som en egen
kategori av företag. I den avslutande diskussionen (avsnitt 4.5) presenteras hur
kategorin egenföretag i olika avseenden förhåller sig till familjeföretag och icke-
familjeföretag.

Åldersstrukturen på de företag som har ingått i studien varierar beroende på om före-
taget är ett familjeföretag, ett egenföretag eller ett företag som inte är familjeföretag. 
De statistiska bearbetningarna av materialet resulterade i en klar signifikant skillnad 
(p=0.004) mellan de tre kategorierna av företag när det gällde företagens ålder. 
Medelåldern för familjeföretagen, 36 år, skiljer sig avsevärt från medelåldern för båda 
de övriga två kategorier av företag. Det finns däremot ingen skillnad i medelålder
mellan kategorierna egenföretag och icke-familjeföretag. Dessa två kategorier av före-
tag har en medelålder på 24 respektive 26 år (se tabell 4:1). Procentuellt sett har nästan 
60 % av familjeföretagen funnits i minst 25 år.

De företag som ansåg sig vara familjeföretag har bland annat fått ta ställning till 
påståenden och frågor gällande genomförda ledarskiften i företaget. Nedanstående 
diagram visar hur många ledarskiften familjeföretagen i studien har genomfört.
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Figur 10: Antal genomförda ledarskiften i familjeföretag

Av de 156 familjeföretagen som har deltagit i studien har nästan 100 företag ännu inte
genomfört något ledarskifte i företaget. Det är 60 företag som har genomfört ett eller 
flera ledarskiften. Av de företag som har genomfört ledarskiften har de flesta genomfört 
ett ledarskifte. Endast ett fåtal företag har genomfört mer än tre ledarskiften.

17 Standardavvikelserna till de statistiska medelvärden som presenteras i detta kapitel återfinns i
tabell 4:2 på sid 76. 
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Företagens uppfattning om sina prestationer i förhållande till sina konkurrenter kan 
delas in i fyra grupper; lönsamhet, kundtillfredsställelse, tillväxt i försäljningsvolym 
samt produktivitet. Av nedanstående diagram framgår skillnader mellan de tre 
kategorierna av företag för de olika prestationsmåtten. 
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Figur 11: Företagens uppfattning om sina prestationer i förhållande till sina konkurrenter 

När det gäller företagens uppfattning om sina prestationer i förhållande till sina kon-
kurrenter finns det inga statistiska skillnader mellan de tre kategorierna av företag när
det gäller kundtillfredsställelse, tillväxt i försäljningsvolym och produktivitet. Däremot 
visar de statistiska bearbetningarna en skillnad (p=0.019) mellan de tre kategorierna av
företag när det gäller dess uppfattning om företagets lönsamhet jämfört med ko-
kurrenterna. Kategorin familjeföretag har en uppfattning som skiljer sig från jämfört 
med de övriga två kategorierna av företag. Familjeföretag är den kategori av företag
som anser sig vara mest lönsamma jämfört med sina konkurrenter. Det finns däremot
ingen skillnad i uppfattningen om sin egen lönsamhet jämfört med sina konkurrenter
mellan de övriga två kategorierna av företag. Det är intressant att notera att alla ligger
över 0, vilket innebär att medelföretagen anser sig vara något bättre än sina 
konkurrenter.

Som framgår av diskussionen i den teoretiska referensramen kan ett företags mål med
sin verksamhet variera. I denna studie har respondenterna fått ange i vilken 
utsträckning de håller med om att målet med verksamheten är att ge ägarna avkastning
på sitt satsade kapital, långsiktig överlevnad eller att de anställda ska trivas.
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Av nedanstående diagram framgår i vilken utsträckning de tre kategorierna av företag
anser att tre olika mål är viktiga.
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Figur 12: Företagens uppfattning om hur pass viktiga olika mål med företagets verksamhet är

För samtliga tre olika mål har företagen angett värden som gör att de i hög utsträck-
ning håller med om att samtliga mål är viktiga. På den sjugradiga skalan är medelvärdet
som lägst 5,9. Enligt diagrammet i figur 12 finns en antydan att familjeföretagen har en
högre ambition att målet med verksamheten är att den ska vara lönsam och att
kategorin egenföretag skulle vara den kategori av företag som anser att det är viktigast
med en långsiktig överlevnad. Det finns dock ingen statistisk skillnad mellan de tre 
kategorierna av företag när det gäller dessa två mål (p=0.444 respektive p=0.682). Det 
tredje målet, trivsel för anställda, uppvisar däremot en klar signifikant skillnad
(p=0.003) mellan de tre kategorierna av företag. Kategorin familjeföretag har ett högt
medelvärde (6,43) som skiljer sig avsevärt från medelvärdena för de övriga två
kategorierna av företag (6,08 och 6,02). Det finns med andra ord ingen skillnad i 
uppfattning mellan de andra två kategorierna av företag. Kategorierna egenföretag och
icke-familjeföretag anser visserligen också att trivsel för de anställda är ett viktigt mål 
men inte i lika hög utsträckning som familjeföretagen.

4.2 Företagsledarna

Företagsledarna har i enkäten angett sin egen ålder och av följande diagram framgår 
hur respektive företagskategori är procentuellt fördelad mellan de olika ålders-
grupperna.
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Figur 13: Procentuell fördelning av de tre företagskategoriernas ledare inom olika 
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Det finns ingen statistisk skillnad när det gäller medelåldern för dem som är ledare i de
olika företagskategorierna (p=0.940). Medelåldern för samtliga tre kategorier av
företag ligger omkring 50 år. Enligt figuren på föregående sida framgår dock att mer 
än hälften av ledarna i familjeföretag (58 %) och icke-familjeföretag (59 %) är äldre än 
50 år och att mer än hälften av ledarna i egenföretagen (54 %) är yngre än 50 år.

I enkäten har företagsledarna angett sin utbildningsnivå. Av det följande diagrammet
framgår hur respektive företagskategori är procentuellt fördelad mellan de olika 
utbildningsnivåerna.
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Figur 14: Procentuell fördelning av de tre företagskategoriernas ledare med avseende på
utbildningsnivå

När det gäller ledarnas högsta utbildningsnivå framkom en klar signifikant skillnad 
(p=0.003) mellan de tre kategorierna av företag vid de statistiska bearbetningarna av 
materialet. Som framgår av ovanstående figur har hälften av dem som är ledare i icke-
familjeföretag en akademisk utbildning. Det är färre ledare i familjeföretag och egen-
företag som har en akademisk utbildning jämfört med dem som är ledare i icke-
familjeföretag. Av ledarna i icke-familjeföretag är det 50 % som har en akademisk 
utbildning och det är endast 20 % av dem som har en utbildningsnivå som är lägre än 
treårigt gymnasium. Inom kategorin familjeföretag har ledarna en utbildningsnivå som
är mer jämnt fördelad mellan de fyra utbildningsnivåer som presenterats i ovanstående
figur. Det är dock färre ledare inom kategorin familjeföretag som har en akademisk 
utbildning jämfört med ledarna inom kategorin icke-familjeföretag. Den lägsta andelen
ledare som har akademisk utbildning återfinns inom gruppen egenföretag. Inom denna 
kategori av företag har endast 31 % av ledarna en akademisk utbildning medan det är
46 % av dem som har en utbildningsnivå som är lägre än treårigt gymnasium. 
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Denna studie har visserligen inget genusperspektiv men det fanns ändå ett intresse att 
analysera hur stor del av ledarna som är kvinnor inom de olika kategorierna av företag. 
Av nedanstående diagram framgår skillnaderna mellan de tre olika kategorierna av 
företag.
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Figur 15: Procentuell könsfördelning av ledare inom de olika företagskategorierna 

I samtliga tre företagskategorier är de allra flesta företagsledare män. Det finns en ten-
dens till skillnad (p=0.095) mellan de olika kategorierna av företag när det gäller an-
delen kvinnliga ledare i företaget. Tendensen till skillnad är mellan kategorierna 
familjeföretag och icke-familjeföretag. De flesta kvinnliga företagsledare återfinns i 
kategorin familjeföretag där det finns 15 % kvinnliga företagsledare till skillnad mot 
kategorin icke-familjeföretagare där andelen kvinnliga företagsledare endast uppgår till 
7 %.

4.3 Ledarens syn på ledarskap 

Ledarna har i enkäten tagit ställning till påståenden som ger uttryck för deras attityd till
delaktighet i ledarskap, de förväntningar som finns från ägarna på ledarens delaktighet i 
ledarskap som bildar en norm samt slutligen den upplevda kontroll som ledaren anser
sig ha i sitt ledarskap. Begreppen attityd och norm är starkt knutna till ledarens delak-
tighet i frågor gällande ledarskapet medan begreppet upplevd kontroll framförallt har 
fokus på ledarens färdigheter när det gäller att utöva ledarskapet i företaget.

Den samlade bilden över attityder, normer och upplevd kontroll i ledarskapet i före-
taget återfinns diagrammet på nästa sida. 
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Figur 16: Medelvärden för de tre företagskategoriernas ledares attityd till delaktighet i
ledarskap, den norm som finns gällande ledarens delaktighet i ledarskap samt den 
upplevda kontroll de anser sig ha i ledarskapet

Det finns inte någon statistisk skillnad mellan kategorierna av företag för något av det
som speglar ledarens attityd (p=0.135) och norm (p=0.920) till delaktighet i ledarskap 
samt den upplevda kontrollen (p=0.317) i ledarskapet.

4.4 Framtida ledarskifte

En analys gällande företagens planer för ledarskifte i företaget i framtiden ger följande 
diagram över de tre olika företagskategoriernas intention att genomföra ett ledarskifte i
framtiden.
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Figur 17: Procentuell fördelning av de tre företagskategoriernas intention att genomföra ett 
ledarskifte i framtiden

Inom samtliga tre kategorier av företag finns en tydlig intention att genomföra ett 
ledarskifte i framtiden. Det finns inte någon signifikant skillnad (p=0.555) mellan de 
tre kategorierna av företag när det gäller i vilken utsträckning de planerar att
genomföra ledarskiften i framtiden. 

Med anledning av att en så pass stor del av företagen planerar att genomföra ledar-
skiften i framtiden var det även intressant att sammanställa en bild över i vilken 
utsträckning ledarskiftet anses vara en strategisk fråga i företaget, hur pass viktigt 
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företagen anser att det är att det finns planer för företaget efter nästa ledarskifte, vilka 
normer som påverkar inställningen till att genomföra ett kommande ledarskifte i före-
taget och vilken upplevd kontroll som finns inför ett kommande ledarskifte i företaget. 

Av nedanstående diagram framgår inställningen till frågor gällande framtida ledarskiften 
inom respektive kategori av företag. 
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Figur 18: Ledares inställning till frågor gällande framtida ledarskiften 

De statistiska bearbetningarna resulterar i en tendens till skillnad (p=0.073) mellan de 
tre kategorier av företag när det gäller i vilken utsträckning de anser att ledarskiftet är 
en strategisk fråga. Ledare i familjeföretag anser i högre utsträckning än ledare i 
egenföretag att ledarskiften i företaget är en viktig strategisk fråga. 

Det finns en klar signifikant skillnad (p<0.001) mellan de tre kategorierna av företag 
både när det gäller den upplevda kontrollen inför ett framtida ledarskifte och de 
normer beträffande ledarens delaktighet i ett framtida ledarskifte. De som är ledare i 
familjeföretag och egenföretag har både en högre upplevd kontroll inför ett framtida 
ledarskifte och påverkas i högre utsträckning av normer som finns gällande nuvarande
ledares delaktighet i ett framtida ledarskifte till skillnad från dem som är ledare i icke-
familjeföretag.

Med utgångspunkt från ovanstående diagram kan det skönjas att samtliga tre kategorier 
av företag anser att det är ganska viktigt att planera för företagets verksamhet när nu-
varande ledare inte längre kan eller vill vara aktiv i företaget. Det finns dock ingen 
statistisk skillnad i inställning till denna frågeställning mellan de tre kategorierna av 
företag (p=0.136).
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4.5 Diskussion kring resultat som har presenterats i kapitel 4 

I detta avsnitt, som avslutar det fjärde kapitlet, ges en bild av vad som karaktäriserar 
familjeföretagen men även i vilken utsträckning egenföretagen påminner om familje-
företag alternativt icke-familjeföretag. 

Den ursprungliga tanken med att kategorisera företagen som familjeföretag respektive 
icke-familjeföretag visade sig inte vara tillräcklig. Vid analysen av de besvarade
enkäterna framkom en tredje kategori av företag som inte beaktats vid utformningen
av enkäten. Denna kategori präglas av att ledarna inte anser att företaget är ett familje-
företag då de själva kategoriserar företaget som familjeföretag eller inte. Som tidigare 
nämnts finns det inte någon allmänt vedertagen definition av begreppet familjeföretag. 
Även om definitionen i denna studie kan betraktas som relativt bred så fanns det
företag som trots detta inte ansett sig vara familjeföretag även om de i flera fall ägs av
en enda person. Ungefär samtidigt som de inkomna enkäterna registrerades och
begreppet egenföretag skapats i min begreppsvärld upptäckte jag att det i en annan
studie uppkommit ett begrepp benämnt ensamägda företag. Tre olika ägarkategorier 
av företag - Ensamägda företag, familjeägda företag och kompanjonägda företag - 
utkristalliserades i den studie av Ägarskiften och ledarskiften i företag som har genom-
förts i Jönköpings län med Leif Melin som projektledare. I den studien definieras 
ensamägda företag som företag som ägs till 100 % av en enda person. (Nutek, 2004b)

Begreppet egenföretag skiljer sig något från begreppet ensamägda företag då egenföre-
tag karaktäriseras av att ägarbilden till mer än 50 % finns inom en familj men att leda-
ren trots detta inte betraktar företaget som ett familjeföretag. Kategorin egenföretag i 
denna studie har i vissa avseenden varit mest lika familjeföretagen och i andra analyser
mest liknat kategorin icke-familjeföretag. I några avseenden finns värden som tyder på
att de tre kategorier som förekommer i denna studie klart skiljer sig från varandra och 
ett sådant exempel är ledarnas andel eget ägande av företaget. I andra avseenden finns
det saker som är lika mellan de tre olika kategorierna och ett sådant exempel är före-
tagsledarens medelålder.

I tabellen på nästa sida (tabell 4:2) sammanfattas medelvärden och standardavvikelser 
för de uppgifter som presenteras i detta kapitel. I direkt anslutning till tabellen följer en 
analys där ett par av de karaktäristiska dragen jämförs med de övriga två kategorierna
av företag som har ingått i denna studie. De variabler som belyses i den efterföljande
texten har markerats med fet stil i tabellen.
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Tabell 4:2 En samlad bild av medelvärden för variabler gällande företagen, företagsledarna
ledarskapet i företaget samt det framtida ledarskiftet i företaget 

Medelvärde Standard- Medelvärde Standard- Medelvärde Standard-
avvikelse avvikelse avvike

Ledarnas andel eget ägande (%) 57 34 90 17 19 19

Företagens medelålder 36 27 24 36 26 28

Prestationer
Lönsamhet 4.8 1.0 4.4 1.3 4.5 1.2
Kundtillfredsställelse 5.5 0.8 5.5 0.8 5.4 0.9
Tillväxt i försäljningsvolym 4.7 1.1 4.9 1.1 4.7 1.1
Produktivitet 5.0 1.0 4.9 0.9 4.9 0.9

Mål
Lönsamhet 6.1 1.1 5.9 1.2 5.9 1.4
Långsiktig överlevnad 6.5 0.9 6.6 0.8 6.5 0.8
Anställdas trivsel 6.4 0.8 6.1 1.1 6.0 1.2

Företagsledarnas ålder 50 9.4 50 8.9 50 8.1

Företagsledarnas utbildningsnivå (% per nivå)
Folkskola 14 35 15 35 10 30
Tvåårigt gymnasium 21 41 31 47 10 30
Tre/fyraårigt gymnasium 27 44 23 42 30 46
Högskola/Universitet 38 48 31 47 50 50

SUMMA 100 100 100

Andel kvinnliga företagsledare (%) 15 40 10 30 7 30

Attityd till delaktighet i ledarskap 6.0 0.8 6.0 0.8 6.2 0.7
Norm gällande delaktighet i ledarskap 5.8 1.0 5.7 0.9 5.8 0.9
Ledarens upplevda kontroll över ledarskapet 5.6 1.0 5.4 1.1 5.7 0.8

Planerade ledarskiften (% per nivå)
Ja 58 50 57 50 52 50
Vet ej 25 43 29 46 27 45
Nej 17 38 14 35 20 40

SUMMA 100 100 100

Frågan om ett framtida ledarskifte
 - strategisk fråga 5.0 1.7 4.3 1.7 4.8 1.7
Upplevd kontroll
inför ett framtida ledarskifte 5.6 1.0 5.5 1.3 5.0 1.2
Normer om nuvarande ledares
delaktighet i ett framtida ledarskifte 6.4 0.8 6.4 0.5 5.3 1.4
Vikten av planering för företaget
efter nästa ledarskifte 6.0 1.3 5.5 1.9 5.6 1.6

N = 133N = 156 N = 49
Familjeföretag Egenföretag Icke-familjeföretag

lse

Företagen
Familjeföretag har i denna studie visat sig vara den kategori av företag som är de äldsta 
företagen och de företag som i hög utsträckning håller med om att det är viktigt att de 
anställda ska trivas inom företaget. Inget av dessa två resultat är direkt häpnadsväckande
med tanke på tidigare forskning inom ämnet. Bland annat Tagiuri och Davis (1992) 
samt Emling (2000) har lyft fram resultat som tyder på att familjeföretag i högre ut-
sträckning än andra företag har mål som i högre utsträckning kan anses vara av social 
karaktär än finansiell karaktär.
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Med tanke på att tidigare forskning har visat att familjeföretag ofta har ett mer långsik-
igt perspektiv och att deras mål ofta är bredare än att maximera ägarens förmögenhet
(Chua, Chrisman & Steier, 2003) var det något mer häpnadsväckande att notera att 
familjeföretag i högre utsträckning än de andra kategorierna ansåg sig vara mer lönsamma 
än sina konkurrenter. En tänkbar förklaring till att familjeföretag både är den kategori av 
företag där de äldsta företagen återfinns och den kategori av företag som anser sig vara 
mest lönsamma i förhållande till sina konkurrenter kan kopplas till vad Dyer (1986) har 
kommit fram till. Nämligen, att det är de framgångsrika företagen som överlever på 
längre sikt. En annan möjlig förklaring kan finnas i att den kunskap som finns hos
ledare/grundare i familjeföretag kan utgöra en källa till konkurrensfördelar (Cabrera-
Suaréz, De Saá-Pérez & García-Almeida, 2001)

Företagsledarna
Vad som är anledningen till att en större andel ledare i egenföretag har en lägre akademisk 
utbildning jämfört med ledare i de övriga två kategorierna av företag framgår inte av 
studien. En möjlig förklaring kan vara att de som är ledare i egenföretag är en speciell 
kategori av företagare och att de inte behöver ha en lika hög akademisk utbildning för
att bedriva verksamheten i företaget. En annan anledning kan vara att ledare i egen-
företag kan ha startat verksamheten innan de har avslutat sin teoretiska utbildning.

Med bakgrund från de resultat som presenterades för några år sedan av Emling (2000) 
var det något förvånande att andelen kvinnliga ledare var högre i kategorin familje-
företag jämfört med i de övriga två kategorierna i denna studie. Enligt den studie som
Emling genomfört (2000, sid 57) finns det ingen skillnad mellan andelen män och 
kvinnor på nivån VD/högsta chef mellan kategorierna familjeföretag och icke-familje-
företag. Emling menar att det är endast mellan fem och sex procent av företagsledarna
i de olika företagstyperna som är kvinnor. Emlings studie omfattar både mindre och 
större företag än denna studie. Hans studie har även en mer snäv definition av familje-
företag samtidigt som det nu har gått något år sedan den studien genomfördes.
Skillnader i resultaten mellan denna studie och Emlings studie kan bero på att antalet 
kvinnliga ledare i stora företag är väldigt få och att detta har medfört att medelvärdet 
för andelen kvinnliga ledare i familjeföretag är lägre än i hans studie. En annan förkla-
ring kan vara att det har blivit vanligare med kvinnliga ledare inom familjeföretag 
medan det fortfarande inte är lika vanligt med kvinnliga ledare inom de företag som 
kan kategoriseras som icke-familjeföretag.

Ledarens syn på ledarskap 
Delaktighet är något som anses vara ett karaktäristiskt drag för de företag som katego-
riseras som familjeföretag (Cabrera-Suaréz, De Saá-Pérez & García-Almeida 2001.) 
Därmed är det något förvånande att resultatet av denna studie visar att det inte ens
finns en tendens till skillnad mellan de tre kategorier av företag som har ingått i denna 
studie när det gäller ledarnas attityd till delaktighet i ledarskap, normer samt upplevd 
kontroll i ledarskap.
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Framtida ledarskifte
En stor del av företagen har en intention att genomföra ledarskifte i framtiden. Det finns
ingen skillnad mellan de olika kategorierna när det gäller deras intentioner att
genomföra ledarskiften i framtiden. 

Jämfört med kategorin egenföretag anser familjeföretagen att ledarskiftet är en mer
strategiskt viktig fråga. En möjlig förklaring till detta kan vara att familjeföretagen många
gånger är äldre än de företag som kategoriserats som egenföretag. Ett äldre företag 
kommer antagligen att genomföra ett ledarskifte inom en snarare framtid än ett yngre
företag (Handler, 1990). En annan möjlig förklaring till detta kan vara att andelen 
ledare som är äldre än 60 år är något högre inom kategorin familjeföretag jämfört
kategorin egenföretag. Dessutom kan det finnas en tradition inom familjeföretaget som
har skapat en norm att jobba med generationsskiftesfrågan vilket medför att denna 
kategori av företag anser att detta är en viktig strategisk fråga.

De som är ledare i familjeföretag och egenföretag uppfattar sig ha både en hög upplevd
kontroll inför ett framtida ledarskifte samt vara påverkade av normer inför ett framtida
ledarskifte. Häckner och Nilsson (1999) menar att i situationer som kan karaktäriseras
som ostrukturerade kan tidigare erfarenheter vara till hjälp när problem ska lösas. 
Framtida ledarskiften i företag kan säkert betraktas som något ostrukturerade och då 
kan tidigare erfarenheter skapa en trygghet. Antagligen är det fler ledare i kategorin 
familjeföretag som har erfarenhet från det senaste ledarskiftet i företaget till skillnad
från ledare i de övriga kategorierna. Denna erfarenhet kan skapa en trygghet som
bidrar till en ökad upplevd kontroll inför ett framtida ledarskifte Som tidigare har 
nämnts har kategorierna egenföretag och familjeföretag en tydligare koppling mellan 
ägare och ledare i företaget vilket kan vara en trolig anledning till den skillnad i 
uppfattning om attityder och normer som finns mellan de olika kategorierna av
företag.

Av tabell 4.2 framgår ingen tydlig bild när det gäller egenföretagens tillhörighet till 
kategorin familjeföretag eller icke-familjeföretag. Kategorin egenföretag är i vissa 
avseenden mest lika familjeföretagen och i andra avseenden mest lika icke-familje-
företagen.

I den följande tabellen (tabell 4:3) framgår i vilka avseenden egenföretag kan liknas vid
någon av de två andra kategorierna av företag. De variabler där resultaten visat 
signifikanta skillnader (p<0.05) mellan de tre kategorierna ingår i tabellen.
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Tabell 4:3 Egenföretagens tillhörighet till familjeföretag respektive icke-familjeföretag

Familjeföretag Egenföretag Icke-familjeföretag
N = 156 N = 49 N = 133

Medelvärde Medelvärde Medelvärde

Företagens medelålder 36 24 26

Prestationer
Lönsamhet 4.8 4.4 4.5

Mål
Anställdas trivsel 6.4 6.1 6.0

Företagsledarnas utbildningsnivå (% per nivå)
Tvåårigt gymnasium 21 31 10
Högskola/Universitet 38 31 50

Upplevd kontroll
inför ett framtida ledarskifte 5.6 5.5 5.0
Normer om nuvarande ledares
delaktighet i ett framtida ledarskifte 6.4 6.4 5.3

När det är en signifikant skillnad (p<0.05) mellan medelvärdena är det (de) medelvärde 
(medelvärden) som är markerat (markerade) med fet stil det (de) högsta. Det (de) medelvärde 
(medelvärden) som är markerat (markerade) med fet stil är högre än det (de) som har
kursiverats. Av de skuggade fälten framgår likheter mellan kategorierna. 

Egenföretagen liknar familjeföretagen framförallt när det gäller ledarnas 
utbildningsnivå, upplevd kontroll inför ett framtida ledarskifte och den påverkan som 
normer har när det gäller nuvarande ledares delaktighet i ett framtida ledarskifte. På de 
övriga punkterna är egenföretagen mer lika kategorin icke-familjeföretag.

En möjlig förklaring till att ledaren i egenföretaget inte betraktar företaget som ett 
familjeföretag kan vara att familjens delaktighet i ledarskapet i företaget är lågt och att 
ledaren i många fall utövar ledarskapet på egen hand. Familjens förmåga och intention 
att vara delaktiga i företaget är ju något som bland annat Cabrera-Suaréz, De Saá-Pérez 
och García-Almeida (2001) framhåller som ett karaktäristiskt drag för familjeföretag.
En annan förklaring kan vara att det inte har genomförts något ledarskifte i företaget 
ännu och att företaget inte kommer att betraktas som ett familjeföretag förrän efter att 
skiftet är genomfört. Bland annat Brunåker (1996) menar att företag inte startas i syfte 
att vara familjeföretag men att de så småningom kan komma att kategoriseras som 
sådana beroende på hur vi definierar begreppet.

Av denna sammanfattning av resultaten från bearbetningarna av de inkomna enkäterna 
framgår att det inte finns en konsekvens när det gäller egenföretagens tillhörighet till
någon av de andra kategorierna i denna studie. Kanske är detta en egen kategori av
företag som ska ses som unik och som bör studeras mer ingående i framtiden. 
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KAPITEL 5 

ETT GENOMFÖRT LEDARSKIFTE I FÖRETAGET

det här kapitlet presenteras resultatet av de statistiska bearbetningar som har skett för att 
klargöra vilka samband som finns mellan olika variabler när det gäller dels i vilken 

utsträckning processen i samband med ett ledarskifte betraktas som framgångsrik och dels 
uppfattningen om den framgång som ett företag har uppnått efter att ett ledarskifte har 
genomförts. Avslutningsvis presenteras resultatet av om det finns något samband mellan om 
processen betraktas som framgångsrik och om företaget har uppnått någon framgång efter det 
senaste ledarskiftet.

I

5.1 Framgång i processen och efter ledarskiftet 

För att klargöra om någon av dimensionerna Attityder, Normer och Upplevd kontroll 
är mer betydelsefull än någon annan när det gäller i vilken utsträckning en process i 
samband med ett ledarskifte betraktas som framgångsrik har ett antal analyser av sam-
band mellan olika variabler genomförts. I detta sammanhang kan det även vara 
intressant att klargöra om det kan finnas ett likartat samband mellan de ovan nämnda
dimensionerna och uppfattningen om företagets framgång efter ett genomfört 
ledarskifte.

I de följande två avsnitten redovisas resultaten från de statistiska bearbetningarna som
har utgjort utgångspunkt för att bedöma vilka samband som finns mellan de variabler 
som ingår i följande schematiska bild. De två beroende variablerna (a) och (b) har 
testats i två av varandra fristående modeller och resultaten presenteras i avsnitt 5.1.1
och 5.1.2.

DIMENSIONER UTFALL

ATTITYD

   NORM

UPPLEVD KONTROLL

Processen vid
ledarskiftet
betraktas som
framgångsrik
(a)

Företaget har 
uppnått framgång
efter genomfört
ledarskifte
(b)

Ansvar i samband med ledarskifte
(H5)

Självtillit i samband med
ledarskifte (H6)

Förmåga att överlämna ledarskapet
vid ledarskifte (H7)

Initiering av ledarskifte (H1)

Planering av ledarskifte (H2)

Gemensam syn på familjens
delaktighet i ledarskiftesfrågor (H4)

Figur 19: Hypotessamband gällande ett genomfört ledarskifte 
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5.1.1 Processen betraktas som framgångsrik 

Antalet företag som har ingått i de olika analyserna som ligger till grund för det resultat 
som presenteras i detta avsnitt varierar. I den totala analysen som omfattar samtliga 
variabler ingår knappt fyrtio företag till skillnad från det femtiotal företag som ingår i 
de enskilda analyser av variabler som beskriver attityder och upplevd kontroll. Den
förklaring som finns till denna skillnad är att den totala analysen även omfattar
ställningstaganden till påståenden som beskriver en norm gällande ett framtida
ledarskifte. Det är inte alla företag som har för avsikt att genomföra ett framtida 
ledarskifte och det är därmed färre som har tagit ställning till dessa påståenden än de
som har tagit ställning till de påståenden som gäller det senaste ledarskiftet vilket har
lett till att den totala analysen innehåller färre företag än när block 1 och 3 analyseras
separat.

I de följande två tabellerna återges resultat från de statistiska bearbetningar där den 
beroende variabeln är om processen vid ledarskiftet betraktas som framgångsrik. 

Tabell 5:1 Korrelationsmatris för de variabler som ingår i analyser med avseende på om
processen betraktas som framgångsrik

x omf 1 2 3 4 5 6

1 Processen betraktas som 
framgångsrik

5.77 1.08 3-7

2 Initiering av ledarskifte 
4.68 1.51 1-7 0.53***

3 Planering av ledarskifte
4.64 1.51 1-7 0.68*** 0.87***

4 Gemensam syn på 
familjens delaktighet i 
ledarskiftesfrågor

4.58 1.16 1-7 0.46*** 0.12 0.19

5 Ansvar i samband med
ledarskifte 4.20 1.15 2-7 0.24* 0.05 0.11 0.03

6 Självtillit i samband med 
ledarskifte 5.15 1.20 2-7 0.70*** 0.42*** 0.41*** 0.30* 0.52***

7 Förmåga att överlämna 
ledarskapet vid ledarskifte 5.57 1.17 3-7 0.67*** 0.68*** 0.67*** 0.26* 0.09 0.53***

= medelvärde,  = standardavvikelse, omf = omfattningen av ställningstaganden till de olika påståenden,
*p<0,10, **p<0,05, ***p<0,01, two-tailed tests

Av tabell 5:1 framgår hur de studerade variablerna korrelerar med varandra. Självtillit i 
samband med ledarskifte, attityd till planering av ledarskifte och även den upplevda 
kontrollen när det gäller förmåga att överlämna ledarskapet vid ledarskifte är de variabler
som har den högsta korrelationen med den beroende variabeln då de har de högsta 
korrelationskoefficienterna (0.70, 0.68 och 0.67). Av kolumnen för medelvärden i 
tabell 5:1 framgår att variabeln ansvar i samband med ledarskifte har det lägsta 
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medelvärdet medan förmåga att överlämna ledarskapet vid ledarskifte har det högsta 
medelvärdet.

Det finns en mycket hög korrelation mellan initiering av ledarskifte och planering av 
ledarskifte. Detta konstaterades redan vid faktoranalysen (se bilaga 8) som genom-
fördes inför regressionsanalyserna men det bedömdes trots allt vara intressant att sär-
skilja dessa två variabler från varandra även om de tycks tangera varandra väldigt 
mycket.

Tabell 5:2 Resultat från regressionsanalyser med den beroende variabeln processen betraktas 
som framgångsrik.

 *p<0,10, **p<0,05, ***: p<0,01, Regressionskoefficienter presenteras som ostandardiserade koefficienter. 
Standard errors inom parentes aPå gränsen till att visa en tendens till signifikant (10, 6 %) 

Processen betraktas som framgångsrik
Block 1 (A) Block 2 (N) Block 3 (UK) Total

N 51 41 52 37

Initiering av ledarskifte 
 0.10 
(0.16)

-0.11
(0.13)

Attityder
(A)

Planering av ledarskifte
      0.61*** 
     (0.15) 

0.40***
(0.12)

Norm
(N)

Gemensam syn på 
familjens delaktighet i 
ledarskiftesfrågor

   0.48*** 
     (0.15) 

 0.14 a 

(0.08)

Ansvar i samband med
ledarskifte

- 0.06
  (0.10) 

-0.14*
(0.08)

Självtillit i samband med 
ledarskifte

 0.48*** 
     (0.11) 

0.35***
(0.09)Upplevd

kontroll
(UK) Förmåga att överlämna

ledarskapet vid ledarskifte
 0.36*** 
 (0.10) 

 0.20** 
(0.09)

F-ratio   21.52 10.62 26.61 25.02
R square   0.47 0.21 0.62 0.83
R square adj   0.45 0.19 0.60 0.80
Significance <0.001   <0.001   <0.001 <0.001

De regressionskoefficienter som presenteras i tabell 5:2 visar relationen mellan 
variablerna. Koefficienterna kan användas för att förklara hur den beroende variabeln 
förväntas förändras för varje enhet som en oberoende variabel förändras. Av tabell 5:2
framgår exempelvis att attityd till planering av ledarskifte har en regressionskoefficient 
som är 0.61. Detta innebär att om ställningstagandet till de påståenden som format
attityden till att planera ledarskiftet ökar med ett steg (på den sjugradiga skalan) 
kommer processen att betraktas som 0.61 steg mer framgångsrik (0.61 x 1 steg). Vid en
jämförelse mellan en person som har väldigt svag attityd till planering (1 på den
sjugradiga skalan) och en person med en mycket stark attityd till planering (7 på den 
sjugradiga skalan), kommer dessa i medeltal att skilja sig åt med 3,66 (6 x 0,61) när det
gäller den beroende faktorn.
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Modellen med samtliga variabler har en förklaringsgrad på 83 % (r2=0.83). Modellens 
F-värde uppgår till 25.02 och signifikansnivån p <0.001. Samtliga dessa värden ger 
uttryck för en mycket stark förklaringsmodell.

Hypotes H1a som uttrycker att en mer positiv attityd till initiering av ledarskifte skulle 
kunna kopplas till att processen vid ledarskiftet skulle uppfattas som mer framgångsrik
har inte erhållit något stöd i denna studie. Trots den höga korrelation som finns mellan
begreppen initiering och planering visar denna analys att en positiv attityd till plane-
ring har ett större samband med uppfattningen om att processen vid ledarskiftet varit 
mer framgångsrik.

Resultatet av de statistiska bearbetningarna tyder på att det finns stöd för hypoteserna 
H2a, H6a och H7a. Dessa hypoteser ger uttryck för att en mer positiv attityd till 
planering av ledarskifte, en högre grad av självtillit i samband med ledarskifte och en 
högre grad av upplevd kontroll gällande förmågan att överlämna ledarskapet vid ledarskifte 
medför att processen i samband med det senaste ledarskiftet uppfattas som mer 
framgångsrikt. Resultaten av de statistiska bearbetningarna visar ett tydligt samband
mellan dels en mer positiv attityd till planering av ledarskifte och dels en högre grad av
självtillit i samband med ledarskifte samt att processen i samband med det senaste 
ledarskiftet uppfattas som mer framgångsrik. Den tredje av de variabler som nämndes
ovan, upplevd kontroll gällande förmågan att överlämna ledarskapet vid ledarskifte, har ett 
något svagare samband med att processen i samband med det senaste ledarskiftet 
betraktas som mer framgångsrik.

Hypotesen 4a som uttryckte att det kunde finnas ett samband mellan en högre grad av
gemensam syn på familjens delaktighet i ledarskiftesfrågor och att processen i samband
med det senaste ledarskiftet betraktas som mer framgångsrik har inte ens uppnått en 
tendens till ett samband.

Hypotesen 5a som uttryckte att det kunde finnas ett samband mellan en högre grad av
upplevd kontroll gällande ansvar i samband med genomförandet av ledarskiftet och en 
uppfattning om att processen i samband med det senaste ledarskiftet betraktas som mer 
framgångsrik har inte erhållit något stöd i denna studie.

I detta sammanhang är det värt att notera att det starka samband som finns mellan 
normen och uppfattningen om processens framgång vid den enskilda analysen av block 
2 inte kvarstår vid den totala analysen.

De variabler som kan kopplas till uppfattningen om processen kan betraktas som 
framgångsrik har presenterats i detta avsnitt. Frågan är nu om det är samma variabler
som kan kopplas samman med uppfattningen om företaget har uppnått framgång efter
ledarskiftet. I det följande avsnittet presenteras motsvarande analyser med den beroen-
de variabeln om företaget har uppnått framgång efter det senaste ledarskiftet.
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5.1.2 Framgång efter genomfört ledarskifte 

I likhet med de analyser som genomfördes för hypoteser med koppling till om pro-
cessen i samband med det senaste ledarskiftet betraktas som framgångsrik är det färre
företag som ingår i den totala analysen beroende på att de företag som inte har för 
avsikt att genomföra något framtida ledarskifte inte omfattas av denna analys då blocket 
för normer ingår i den totala analysen. 

I de följande tabellerna återges resultat från de analyser där den beroende variabeln är 
om företaget har uppnått framgång efter ledarskiftet. 

Tabell 5:3 Korrelationsmatris för de variabler som ingår i analyser med avseende på om
företaget har uppnått framgång efter genomfört ledarskifte

x omf 1 2 3 4 5 6

1 Framgång efter genomfört 
ledarskifte

0.71 0.94 -1  2 

2 Initiering av ledarskifte 
4.68 1.51 1-7  0.03 

3 Planering av ledarskifte
4.64 1.51 1-7 -0.08 0.87***

4 Gemensam syn på 
familjens delaktighet i 
ledarskiftesfrågor

4.58 1.16 1-7 -0.04 0.12 0.19

5 Ansvar i samband med
ledarskifte 4.20 1.15 2-7 -0.06 0.05 0.11 0.03

6 Självtillit i samband med 
ledarskifte 5.15 1.20 2-7  0.01 0.42*** 0.41*** 0.30* 0.52***

7 Förmåga att överlämna
ledarskapet vid ledarskifte 5.57 1.17 3-7  0.23 a 0.68*** 0.67*** 0.26* 0.09 0.53***

= medelvärde,  = standardavvikelse, omf = omfattningen av ställningstaganden till de olika påståenden,
*p<0,10, **p<0,05, ***p<0,01, two-tailed tests a På gränsen till tendens till signifikant (10, 9 %) 

Av de koefficienter som presenteras i tabell 5:3 framgår att den enda av variablerna
som har en tendens till korrelation med om företaget anses ha uppnått framgång efter 
genomfört ledarskifte är den upplevda kontrollen gällande förmåga att överlämna 
ledarskapet vid ledarskifte. Den korrelation som konstaterats redan tidigare mellan 
variablerna initiering och planering av ledarskifte återfinns även i denna analys. 
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I tabell 5:4 nedan presenteras relationen mellan variablerna.

Tabell 5:4 Resultat från regressionsanalyser med den beroende variabeln 
 framgång efter det senaste ledarskiftet 

Framgång efter genomfört 
ledarskifte

Block 1 (A) Block 2 (N) Block 3 (UK) Total

N 47 36 46 35

Initiering av ledarskifte 0.22
  (0.20)

0.15
   (0.26)Attityder

(A)
Planering av ledarskifte

-0.24
  (0.19)

-0.35
(0.24)

Norm
(N)

Gemensam syn på 
familjens delaktighet i 
ledarskiftesfrågor

-0.04
  (0.15)

-0.02
  (0.16)

Ansvar i samband med
ledarskifte

-0.01
 (0.14)

0.06
 (0.15)

Självtillit i samband med 
ledarskifte

-0.13
 (0.16)

-0.05
 (0.18)

Upplevd
kontroll
(UK) Förmåga att överlämna

ledarskapet vid ledarskifte
0.30*

  (0.15)
  0.33* 
 (0.19)

F-ratio   0.78 0.07 1.35 0.83
R square   0.03   <0.01 0.09 0.15
R square adj   -0.01 -0.03 0.02 -0.03
Significance   0.47 0.80 0.27 0.56
*p<0,10, Regressionskoefficienter presenteras som ostandardiserade koefficienter. Standard errors inom parentes

Det finns enbart en tendens till stöd för att hypotes 7b med utgångspunkt från resul-
taten av de analyser som har genomförts för att se vilka variabler som kan kopplas till i 
vilken utsträckning företaget uppfattas som mer eller mindre framgångsrikt efter ett 
genomfört ledarskifte. Vid de enskilda regressionsanalyserna av blocken 1, 2 och 3 
finns det en tendens till att en högre grad av upplevd kontroll gällande förmågan att 
överlämna ledarskapet vid ledarskifte kan kopplas samman med att företagets framgång
efter det senaste ledarskiftet uppfattas som högre. Även resultatet från den totala 
analysen som har genomförts med samtliga variabler visar att det endast är denna 
variabel som har en tendens till koppling till uppfattningen om företaget framgång 
efter det senaste ledarskiftet. Detta är dock ett väldigt svagt resultat då modellen som
helhet har en signifikansnivå på 56 %. De övriga hypoteser (H1b, H2b, H4b, H5b, 
H6b) som formulerats gällande kopplingar mellan variabler inom dimensionerna
attityd, norm och upplevd kontroll som beskrivits schematiskt i figur 19 har inte 
erhållit något stöd i denna studie.

Med utgångspunkt från de ovan presenterade resultaten av regressionsanalyserna är det
intressant att analysera om det finns någon koppling mellan om processen betraktas
som framgångsrik och att det finns en uppfattning om att företaget har uppnått fram-
gång efter genomfört ledarskifte.
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5.2 Koppling mellan om processen betraktas som 
framgångsrik och framgång efter det senaste ledarskiftet

En tanke som har funnits under arbetets gång är om det kan finnas ett samband mellan 
uppfattningen om ledarskiftesprocessens framgång och den framgång som företaget har
uppnått efter det senaste ledarskifte. Leder en väl genomförd process till att företaget 
uppnår framgång med sin verksamhet efter ett genomfört ledarskifte?

En schematisk bild av dessa tankar kan åskådliggöras på följande sätt: 

Figur 20: En framgångsrik process vid det senaste ledarskiftet påverkar företagets framgång
 efter ledarskiftet

I den följande tabellen sammanfattas resultaten från de analyser som har genomförts där 
den beroende variabeln har varit företagets framgång efter det senaste ledarskiftet.

Tabell 5:5 Resultat från analyser gällande uppfattningen om processens framgång och företagets 
framgång efter det senaste ledarskiftet 

Processen betraktas som 
framgångsrik

Företagets framgång 
efter ledarskiftet

N = 47 

Medelvärde 0.71
Standardavvikelse 0.94
Korrelationskoeff 0.08

B
(Std error) 

0.07
(0.13)

F-ratio 0.30
R square 0.01
R square adj   - 0.02
Significance 0.59

Processen i samband 
med det senaste
ledarskiftet var 
framgångsrik

Företagets framgång 
efter genomfört 
ledarskifte har varit god 

Regressionskoefficienter  presenteras som ostandardiserade koefficienter.

Analysen av detta samband tyder på att det inte finns något som visar att den framgång
företaget har uppnått efter det senaste ledarskiftet skulle kunna kopplas till om pro-
cessen i samband med det senaste ledarskiftet har varit framgångsrik.
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5.3 Sammanfattning av kapitel 5 

I detta kapitel presenteras resultat från de statistiska bearbetningar som har skett med 
fokus på variabler som kan kopplas samman med om det senaste ledarskiftet i företaget 
uppfattas som mer framgångsrikt och att företaget har uppnått en högre framgång efter 
det senaste ledarskiftet. En analys görs även när det gäller i vilken utsträckning uppfatt-
ningen om processen i samband med det senaste ledarskiftet har något samband med
uppfattningen om att företaget har uppnått framgång efter det senaste ledarskiftet. 

Av tabell 5:6 på nästa sida framgår en sammanställning av de hypotestester som ligger
till grund för de resultat som har presenterats i detta kapitel. Denna tabell har utgjort
utgångspunkt för den schematiska bild som återfinns i figur 21. 
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Tabell 5:6 Sammanställning hypotestester med koppling till ett genomfört ledarskifte 

Hypotes
Koefficient

 (B) 
Resultat

H1a
I familjeföretag där företagsledaren har en mer positiv (mer negativ)
attityd till initiering av ledarskifte uppfattas processen vid
ledarskiftet som mer (mindre) framgångsrik

Förkastad

H1b
I familjeföretag där företagsledaren har en mer positiv (mer negativ)
attityd till initiering av ledarskifte uppfattas företagets framgång 
efter genomfört ledarskifte som högre (lägre) 

Förkastad

H2a
I familjeföretag där företagsledaren har en mer positiv (mer negativ)
attityd till planering av ledarskifte betraktas processen vid 
ledarskiftet som mer (mindre) framgångsrik

0.40
Bekräftad
p<0.01

H2b
I familjeföretag där företagsledaren har en mer positiv (mer negativ)
attityd till planering av ledarskifte uppfattas företagets framgång 
efter genomfört ledarskifte som högre (lägre) 

Förkastad

H4a
I familjeföretag där det finns en högre (lägre) grad av gemensam syn
på familjens delaktighet i ledarskiftesfrågor betraktas processen vid
ledarskiftet som mer (mindre) framgångsrik

Förkastad

H4b
I familjeföretag där det finns en högre (lägre) grad av gemensam syn
på familjens delaktighet i ledarskiftesfrågor uppfattas företagets 
framgång efter genomfört ledarskifte som högre (lägre) 

Förkastad

H5a

I familjeföretag där företagsledaren har en högre (lägre) grad av 
upplevd kontroll gällande ansvar för initiering, planering och
genomförande av ledarskifte betraktas processen vid ledarskiftet som 
mer (mindre) framgångsrik

Förkastad

H5b

I familjeföretag där företagsledaren har en högre (lägre) grad av 
upplevd kontroll för ansvaret för initiering, planering och 
genomförande av ledarskifte uppfattas företagets framgång efter 
genomfört ledarskifte som högre (lägre) 

Förkastad

H6a
I familjeföretag där företagsledaren har en högre (lägre) grad av 
självtillit i samband med ledarskifte betraktas processen vid 
ledarskiftet som mer (mindre) framgångsrik

0.35
Bekräftad
p<0.01

H6b
I familjeföretag där företagsledaren har en högre (lägre) grad av 
självtillit i samband med ledarskifte uppfattas företagets framgång
efter genomfört ledarskifte som högre (lägre) 

Förkastad

H7a

I familjeföretag där företagsledaren har en högre (lägre) grad av 
upplevd kontroll gällande förmågan att överlämna ledarskapet vid 
ledarskifte betraktas processen vid ledarskiftet som mer (mindre)
framgångsrik

0.20
Bekräftad
p<0.05

H7b

I familjeföretag där företagsledaren har en högre (lägre) grad av 
upplevd kontroll gällande förmågan att överlämna ledarskapet vid 
ledarskifte uppfattas företagets framgång efter genomfört ledarskifte 
som högre (lägre) 

0.33
Bekräftad
p<0.10

De två dimensioner som innehåller variabler av betydelse för att processen i samband 
med det senaste ledarskiftet ska uppfattas som framgångsrik är attityd och upplevd
kontroll. De variabler inom dessa dimensioner som främst kan kopplas till i vilken 
utsträckning processen i samband med det senaste ledarskiftet uppfattas som 
framgångsrik är planering av ledarskifte och självtillit i samband med ledarskifte. En 
annan variabel som också kan kopplas till om processen i samband med det senaste 
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ledarskiftet uppfattas som mer framgångsrik är upplevd kontroll gällande förmågan att 
överlämna ledarskapet vid ledarskifte. 

Dimensionen norm som kan ha ett samband med ledarens uppfattning om processen 
betraktas som framgångsrik har en variabel som speglar delaktighet i ledarskiftesfrågor 
vid ett framtida ledarskifte. Denna variabel tycks inte ha något samband med uppfatt-
ningen om processen vid det senaste ledarskiftet uppfattas som framgångsrik.

Den enda variabel som har visat sig ha något samband med uppfattningen om företaget 
har uppnått en högre framgång efter genomfört ledarskifte är en variabel som hör till 
dimensionen Upplevd kontroll. En högre grad av uppfattad kontroll gällande förmågan
att överlämna ledarskapet vid ledarskifte har visat en tendens till ett samband med att 
företagets framgång efter ledarskiftet uppfattas som högre.

Av nedanstående schematiska bild framgår de samband som kan bekräftas med 
utgångspunkt från resultatet av de statistiska bearbetningar av de hypoteser som har 
koppling till ett genomfört ledarskifte.

DIMENSIONER UTFALL

ATTITYD

0.40 ***

   NORM

UPPLEVD KONTROLL 0.35***

0.20**

 0.33*

Processen vid
ledarskiftet
betraktas som
framgångsrik
(a)

Företaget har
uppnått framgång
efter genomfört
ledarskifte
(b)

Ansvar i samband med ledarskifte
(H5)

Självtillit i samband med
ledarskifte (H6)

Förmåga att överlämna ledarskapet
vid ledarskifte (H7)

Initiering av ledarskifte (H1)

Planering av ledarskifte (H2)

Gemensam syn på familjens
delaktighet i ledarskiftesfrågor (H4)

 Starkt samband   Samband Tendens till samband

Figur 21: Resultat av genomförda analyser kring samband gällande ett genomfört ledarskifte 

En diskussion kring de resultat som presenterats i detta kapitel återfinns i avsnitt 7.1. 
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KAPITEL 6 

ETT FRAMTIDA LEDARSKIFTE I FÖRETAGET

det här kapitlet presenteras inledningsvis resultatet av de statistiska bearbetningar som har 
genomförts för att klargöra vilka samband som finns mellan olika variabler när det gäller 

viljan att genomföra ett ledarskifte i framtiden. Därefter följer ett avsnitt som speglar om attityder 
till ett framtida ledarskifte har något samband med uppfattningen om det senaste ledarskiftet. I de 
avslutande avsnitten presenteras resultatet från analysen om det anses vara en plikt eller ett 
privilegium att få ta över familjeföretaget i framtiden samt en bild över vad som främst har ett
samband med företagets intention att genomföra ett ledarskifte i framtiden. 

I

6.1 Viljan att företaget ska leva vidare som ett familjeföretag

Som utgångspunkt för de resultat som återges i detta kapitel har ett flertal analyser
genomförts i syfte att förklara om någon av de variabler som ingår i dimensionerna, 
Attityder, Normer och Upplevd kontroll har ett större samband än någon av de andra 
dimensionerna till en starkare vilja att företaget ska leva vidare som ett familjeföretag. 
En skillnad finns mellan de analyser som har genomförts som utgångspunkt för de 
resultat som presenteras i detta kapitel jämfört med de resultat som presenterades i det 
förra kapitlet. Med utgångspunkt från faktoranalysens starka indikation på att
begreppen initiering och planering av ett ledarskifte många gånger är nära knutna till
varandra har begreppen slagits samman till ett begrepp vid analysen där den beroende 
variabeln har varit viljan att företaget ska leva vidare som ett familjeföretag.

Av tabell 6:1 och 6:2 framgår resultaten från de statistiska sambanden som har utgjort
utgångspunkt för att bedöma vilka kopplingar som finns mellan de variabler som ingår
i följande schematiska bild.

ATTITYD

UTFALL
   NORM

UPPLEVD KONTROLL

Förmåga att överlämna ledarskapet
vid ledarskifte (H7)

Förutsättningar att genomföra ett
framtida ledarskifte på ett bra sätt (H8)

Gemensam syn på familjens
delaktighet i ledarskiftesfrågor (H4)

Initiering/Planering av ledarskifte (H1/H2)

Familjens delaktighet i ledarskiftesfrågor
inför ett framtida ledarskifte (H3)

Viljan att företaget
ska leva vidare som
ett familjeföretag
(c)

Figur 22: Hypotessamband gällande ett framtida ledarskifte i företaget
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6.1.1 Viljan att företaget ska leva vidare som ett familjeföretag 

Antalet företag som ingår i de olika analyserna som ligger till grund för det resultat 
som presenteras i detta avsnitt varierar. Det är ett sjuttiotal företag som ingår i analyser-
na för block 1, 3 och även i den totala analysen. I analysen för block 2 (Normer) ingår
103 företag. Anledningen till att det är färre företag som ingår i de först nämnda
analyserna är att det är inte alla 103 företag som har tagit ställning till de påståenden 
som ingår i dessa variabler. Det är därmed färre företag som ingår i dessa analyser och 
som en följd av detta är det inte mer än ett sjuttiotal företag som ingår i den totala 
analysen.

I de följande två tabellerna presenteras resultat från de statistiska bearbetningarna där 
den beroende variabeln är viljan att företaget ska leva vidare som ett familjeföretag. 

Tabell 6:1 Korrelationsmatris för de variabler som ingår i analyser med avseende på viljan att 
företaget ska leva vidare som ett familjeföretag

x omf 1 2 3 4 5

1 Viljan att företaget ska leva 
vidare som ett familjeföretag 

4.55 1.46 1-7

2 Initiering/Planering av ett
framtida ledarskifte 5.16 1.36 1-7 0.18

3 Familjens delaktighet i
ledarskiftesfrågor inför ett 
framtida ledarskifte

4.52 1.44 1-7 0.69*** 0.25**

4 Gemensam syn på 
familjens delaktighet i 
ledarskiftesfrågor 4.58 1.16 1-7 0.64*** 0.19* 0.90***

5 Förmåga att överlämna 
ledarskapet vid ett framtida 
ledarskifte

6.01 1.04 2-7 0.30*** 0.37*** 0.39*** 0.36***

6 Förutsättningar att genomföra 
ett framtida ledarskifte
på ett bra sätt 

5.33 1.24 1-7 0.12 0.63*** 0.30*** 0.27** 0.40***

*p<0,10, **p<0,05, ***p<0,01, two-tailed tests

I tabell 6:1 åskådliggörs hur de studerade variablerna korrelerar med varandra. Av de 
presenterade koefficienterna framgår att familjens delaktighet i ledarskiftesfrågor inför ett 
framtida ledarskifte och den gemensamma synen inom familjen på dess delaktighet i 
ledarskiftesfrågor är de två variabler som är mest korrelerade till viljan att företaget ska 
leva vidare som ett familjeföretag. Dessa variabler har de högsta korrelationskoeffi-
cienterna (0.69 respektive 0.64). I detta sammanhang är det även värt att notera att 
dessa två variabler i stort sett överlappar varandra då de har ett korrelationsvärde som 
uppgår till 0.9. Anledningen till detta är antagligen att en av grunderna för utform-
ningen av den gemensamma synen är en variabel som åskådliggör individens syn på 
familjens delaktighet i ledarskiftesfrågor.
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En annan variabel som har god korrelation med viljan att företaget ska leva vidare som
ett familjeföretag är förmåga att överlämna ledarskapet som har ett korrelationsvärde som 
uppgår till 0.3. Av kolumnen för medelvärden i tabell 6:1 framgår att denna variabel
har det högsta medelvärdet (6.01) medan familjens delaktighet i ledarskiftesfrågor inför 
ett framtida ledarskifte och den gemensamma synen inom familjen på dess delaktighet i 
ledarskiftesfrågor är de två variabler som har de lägsta medelvärdena (4.52 respektive 
4.58).

I den följande tabellen presenteras regressionskoefficienterna som åskådliggör rela-
tionen mellan variablerna. Dessa koefficienter kan användas för att förklara hur den 
beroende variabeln förväntas förändras för varje enhet som en oberoende variabel 
förändras. Se beskrivande exempel i anslutning till tabell 5:2 i föregående kapitel.

Tabell 6:2 Resultat från regressionsanalyser med den beroende variabeln viljan att företaget ska 
leva vidare som ett familjeföretag

*** p<0,01, Regressionskoefficienter presenteras som ostandardiserade koefficienter. Standard errors inom
parentes

Viljan att företaget ska leva vidare 
som ett familjeföretag Block 1 (A) Block 2 (N) Block 3 (UK) Total

N 78 103 78 72

Initiering/Planering av ett 
framtida ledarskifte

0.04
   (0.10)

 0.21 
   (0.14)

Attityder
(A) Familjens delaktighet i

ledarskiftesfrågor inför ett
framtida ledarskifte

0.69***
   (0.09)

0.84***
   (0.20)

Norm
(N)

Gemensam syn på familjens
delaktighet i ledarskiftes-
frågor vid ett framtida
ledarskifte

0.80***
(0.10)

-0.16
   (0.23)

Förmåga att överlämna 
ledarskapet vid ett
framtida ledarskifte

0.52***
  (0.17)

0.01
 (0.14)

Upplevd
kontroll
(UK) Förutsättningar att genom-

föra ett framtida ledarskifte
på ett bra sätt 

 0.01 
  (0.17)

-0.13
   (0.19)

F-ratio   34.37 71.67 5.36 15.33
R square   0.48 0.41 0.12 0.53
R square adj   0.46 0.41 0.10 0.50
Significance <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

Den enskilde individens attityd till familjens delaktighet i ledarskiftesfrågor inför ett 
kommande ledarskifte är den variabel som ensam har den starkaste kopplingen till 
viljan att företaget ska leva vidare som ett familjeföretag både vid den totala analysen 
där samtliga variabler ingår och även vid regressionsanalysen av block 1 enskilt.

Resultatet av de statistiska bearbetningarna tyder på att det inte finns något stöd för de 
hypoteser som kan kopplas till initiering och planering inför ett framtida ledarskifte
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(H1c/H2c). Däremot finns det stöd för hypotes H3 som ger uttryck för ett samband 
mellan en mer positiv attityd till familjens delaktighet i ledarskiftesfrågor och en starkare 
vilja att företaget ska leva vidare som ett familjeföretag.

Regressionskoefficienterna för de enskilda regressionsanalyserna av de tre olika dimen-
sionerna visar att den gemensamma synen på familjens delaktighet i ledarskiftesfrågor vid 
ett framtida ledarskifte och förmåga att överlämna ledarskapet vid ett framtida ledarskifte 
vardera hade höga koefficienter som kunde kopplas till en starkare vilja att företaget
ska leva vidare som ett familjeföretag. Ingen av dessa variabler har någon tydlig
koppling till viljan att företaget ska leva vidare som ett familjeföretag vilket framgår av
koefficienterna som presenteras för den totala analysen av samtliga variabler. Vid en 
regressionsanalys där enbart dimensionen norm analyseras med viljan att företaget ska 
leva vidare som ett familjeföretag är förklaringsgraden för modellen lägre18 än när 
enbart ledarens attityd till familjens delaktighet om detta ingår i analysen19. Dessutom
visar den totala analysen att den gemensamma synen på familjens delaktighet inte har 
något direkt samband med viljan att företaget ska leva vidare som ett familjeföretag 
vilket medför att hypotesen 4c förkastas. 

Den upplevda kontrollen i samband med ett framtida ledarskifte som formulerats i 
hypoteserna H7c och H8 har inte erhållit något stöd i den totala analysen där samtliga 
variabler har ingått. Med utgångspunkt från resultatet av den regressionsanalys där 
enbart dessa två hypoteser har testats tillsammans med viljan att företaget ska leva 
vidare framgår att det finns ett samband mellan den upplevda kontrollen gällande
förmågan att överlämna ledarskapet och viljan att företaget ska leva vidare. Denna
modell har dock en låg förklaringsgrad vilket gör att det inte går att finna något stöd
för denna hypotes.

Modellen med samtliga variabler har en förklaringsgrad på 53 % (r2=0.53). Modellens 
F-värde uppgår till 15.33 och signifikansnivån är mycket hög (p<0.001).

I detta avsnitt har resultaten från analysen av vilka variabler som framförallt kan
kopplas till viljan att företaget ska leva vidare som ett familjeföretag belysts. Den
variabel som framförallt har visat sig ha en koppling är attityden till familjens delaktighet i 
ledarskiftesfrågor inför ett framtida ledarskifte. 

Här är det nu intressant att gå vidare och analysera om det finns något samband mellan 
uppfattningen om det senaste ledarskiftet och de variabler som ingår i dimensionen 
attityd när det gäller ett framtida ledarskifte.

18 block 2, förklaringsgrad 41 % 
19 block 1, förklaringsgrad 48 % 
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6.2 Finns det någon koppling mellan uppfattningen om 
det senaste ledarskiftet och attityden till ett framtida

 ledarskifte ?

Två separata regressionsanalyser har genomförts för att se i vilken utsträckning de två
variablerna i dimensionen för Attityd har något samband med uppfattningen om 
processen i samband med det senaste ledarskiftet. En schematisk bild av de analyser
som har genomförts ser ut enligt följande: 

Uppfattningen om
processen i samband med
det senaste ledarskiftet i 
företaget

Familjens delaktighet i ledarskiftesfrågor inför
ett framtida ledarskifte (H9b )

Initiering av det framtida ledarskiftet (H9a)

Figur 23: Hypotessamband gällande kopplingen mellan attityd till ett framtida ledarskifte och
uppfattningen om det senaste ledarskiftet. 

I de följande två tabellerna presenteras resultaten från de separata regressionsanalyser 
där de beroende variablerna har varit dels attityden till initieringen av ett framtida
ledarskifte och dels attityden till familjens delaktighet i ledarskiftesfrågor vid ett 
framtida ledarskifte. 

Attityd till initieringen av ett
framtida ledarskifte

N=34 N=43

Medelvärde 5.47 Medelvärde 4.38
Standardavvikelse 1.17 Standardavvikelse 1.35
Korrelationskoeff 0.19 Korrelationskoeff   0.42***

B 0.23 B   0.55***
(Std error) (0.21) (Std error) (0.19)

F-ratio 1.29 F-ratio 8.89
R square 0.04 R square 0.18
R square adj 0.01 R square adj 0.16
Significance 0.27 Significance 0.01

Tabell 6:3 Attityd till initieringen av ett framtida
ledarskifte

Tabell 6:4 Attityd till familjens delaktighet i
ledarskiftesfrågor vid ett framtida ledarskifte

Attityd till familjens delaktighet i
ledarskiftesfrågor vid ett framtida
ledarskifte

Processen betraktas
som framgångsrik

Regressionskoefficienter presenteras som
ostandardiserade koefficienter.

***p<0,01, Regressionskoefficienter presenteras som
ostandardiserade koefficienter.

Processen betraktas
som framgångsrik
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När det gäller sambandet mellan uppfattningen om processen i samband med det 
senaste ledarskiftet betraktas som framgångsrik och attityden till initieringen av ett 
framtida ledarskifte har det inte gått att påvisa något samband mellan dessa variabler.

Av de resultat som har erhållits från de statistiska bearbetningarna framgår däremot att
det finns ett stöd för hypotes 9b som innebär att om processen i samband med det 
senaste ledarskiftet betraktas som framgångsrik har ledaren en mer positiv attityd till 
familjens delaktighet i ledarskiftesfrågor inför ett framtida ledarskifte (se tabell 6:4).

Modellens förklaringsgrad uppgår enligt tabell 6:4 till 18 %. Modellens F-värde är 8.89 
och signifikansnivån 0.01. 

Av detta avsnitt har vi sett att det i viss utsträckning kan finnas ett samband mellan 
attityden till att genomföra ett framtida ledarskifte och uppfattningen om hur pass
framgångsrik processen i samband med det senaste ledarskiftet var. När det gäller de 
framtida ledarskiften som planeras i företag kan det vara intressant att förklara dels om 
det uppfattas som en plikt eller ett privilegium att få ta över ett familjeföretag och dels 
vilka variabler som framförallt har ett samband med intentionen att genomföra ett
ledarskifte i framtiden. I de två följande avsnitten presenteras resultaten från de analyser
som har genomförts i syfte att förklara dessa två möjligheter.

6.3 Plikt eller privilegium att ta över ett familjeföretag

Uppfattningen om det är en plikt eller ett privilegium att få ta över familjeföretaget 
kan variera beroende på vilken generation som tillfrågas. Vad som utgör grund för en 
åsikt om det anses vara en plikt eller ett privilegium är inte klarlagt. I detta avsnitt pre-
senteras resultaten från de regressionsanalyser som har genomförts för att belysa om 
uppfattningen att det är en plikt eller ett privilegium främst kan kopplas till att pro-
cessen i samband med det senaste ledarskiftet betraktas som framgångsrik eller den 
gemensamma viljan att företaget ska leva vidare som ett familjeföretag.

Inledningsvis presenteras de två korrelationsmatriser där det framgår hur de studerade 
variablerna korrelerar med varandra. Den första tabellen har plikt som beroende 
variabel och den andra tabellen har privilegium som beroende variabel. 

Tabell 6:5 Korrelationsmatris för de variabler som ingår i analysen med avseende på om
det inom familjen anses vara en plikt för den yngre generationen att ta över 
familjeföretaget

x omf 1 2

1 Gemensam syn inom familjen att det 
är en plikt för den yngre generationen
att ta över familjeföretaget 

2.55 1.43 1-7

2 Processen betraktas som framgångsrik 5.74 1.03 3-7 0.09

3
Gemensam vilja att företaget ska leva
vidare som ett familjeföretag 4.50 1.38 1-7 0.36** 0.49***

N=40; **p<0,05, ***p<0,01, two-tailed tests
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Tabell 6:6 Korrelationsmatris för de variabler som ingår i analysen med avseende på om det 
inom familjen anses vara ett privilegium för den yngre generationen att ta över
familjeföretaget

x omf 1 2

1 Gemensam syn inom familjen att det 
är ett privilegium för den yngre gene-
rationen att ta över familjeföretaget

5.00 1.70 1-7

2 Processen betraktas som framgångsrik 5.76 1.03 3-7 0.32**

3 Gemensam vilja att företaget ska leva
vidare som ett familjeföretag 4.49 1.36 1-7 0.49** 0.48***

N= 41; **p<0,05, ***p<0,01, two-tailed tests

Av tabellerna framgår att den gemensamma viljan inom familjen att företaget ska leva 
vidare som ett familjeföretag i båda modellerna korrelerar med de två variabler som
har varit beroende i de två modeller som har utgjort utgångspunkt för regressions-
analyserna. Den skillnad som går att utläsa av de två tabellerna är att när det gäller upp-
fattningen om att det är ett privilegium för den yngre generationen att få ta över 
familjeföretaget så finns det en positiv korrelation till variabeln som speglar om 
processen i samband med det senaste ledarskiftet betraktas som framgångsrik. Det finns 
däremot inte någon motsvarande korrelation när det gäller synen på om det anses vara
en plikt för den yngre generationen att ta över familjeföretaget.

I tabellerna nedan presenteras regressionskoefficienterna som åskådliggör relationen 
mellan variablerna. Dessa koefficienter kan användas för att förklara hur den beroende 
variabeln förväntas förändras för varje enhet som en oberoende variabel förändras. Se 
beskrivande exempel i anslutning till tabell 5:2 i föregående kapitel.

Tabell 6:7 Gemensam syn inom familjen
att det är en plikt för den yngre
generationen att ta över familjeföretaget

Att ta över familjeföretaget i framtiden
uppfattas som en plikt

Att ta över familjeföretaget i framtiden
uppfattas som ett privilegium

N=39 N=40

  -0.16 0.19

  (0.24) (0.27)

  0.44** 0.54**

  (0.18)   (0.20)

F-ratio    3.08 F-ratio  6.18
R square    0.14 R square 0.25
R square adj    0.10 R square adj 0.21
Significance    0.06 Significance 0.01

Tabell 6:8 Gemensam syn inom familjen
att det är ett privilegium för den yngre
generationen att ta över familjeföretaget

Processen betraktas som framgångsrik

**p<0,05, Regressionskoefficienter presenteras som
ostandardiserade koefficienter. Standard errors inom parentes

**p<0,05, Regressionskoefficienter presenteras som
ostandardiserade koefficienter. Standard errors inom parentes

Processen betraktas som framgångsrik

En vilja att företaget ska leva vidare som ett
familjeföretag

En vilja att företaget ska leva vidare som ett
familjeföretag

Av de två tabellerna 6:7 och 6:8 framgår att den variabel som kan kopplas till båda de 
beroende variablerna är viljan att företaget ska leva vidare som ett familjeföretag. 
Resultatet av de genomförda analyserna visar att det saknas stöd för både att en positiv 
uppfattning om processen vid ledarskiftet skulle ha någon koppling till en gemensam
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syn inom familjen att det i högre utsträckning uppfattas som en plikt eller som ett 
privilegium för den yngre generationen att ta över familjeföretaget (se H10a och 
H10b). Däremot finns det ett stöd för hypoteserna H11a och H11b som innebär att
viljan att företaget ska leva vidare som ett familjeföretag har ett samband med både en 
gemensam syn inom familjen att det i högre utsträckning uppfattas som en plikt och 
ett privilegium för den yngre generationen att ta över familjeföretaget. Sambandet är
något starkare mellan uppfattningen att det är i högre utsträckning är ett privilegium
för den yngre generationen att få ta över familjeföretaget och en starkare vilja att före-
taget ska leva vidare som ett familjeföretag.

De två modellernas förklaringsgrader är 14 % respektive 25 % (r2= 0.14; r2= 0.25).
Modellernas F-värden är 3.08 respektive 6.18 och signifikansnivåerna är 0.06 respek-
tive 0.01.

6.4 Intention att genomföra ett ledarskifte i företaget i 
 framtiden 

I detta avsnitt presenteras resultaten från analyserna av korrelationer och samband 
mellan variabler när det gäller kopplingen till företagets intention att genomföra ett 
ledarskifte i framtiden. Det är 65 företag som ingår i denna analys. I tabell 6:9 presen-
teras korrelationsmatrisen och i tabell 6:10 presenteras regressionskoefficienterna som 
åskådliggör relationen mellan variablerna. 

Tabell 6:9 Korrelationsmatris för de variabler som ingår i analyser med avseende på
intentionen att genomföra ett ledarskifte i framtiden 

x 1 2 3 4

1 Intentionen att genomföra ett 
ledarskifte i företaget i framtiden

1.55 0.73

2 Medalantal anställda år 2004
21.51 12.23   0.02 

3 Antal ledarskiften i företaget 1.68 1.26   0.19*   -0.15 

4 Ledarens ålder 48.97 10.28  0.56***    0.02    0.10 

5 Företagets ålder 54.49 34.78   0.22**   -0.09    0.76***   0.37*** 

*p<0,10, **p<0,05, ***p<0,01, two-tailed tests

Av ovanstående tabell framgår att ledarens ålder är den variabel som är starkast
korrelerad (0.56) till intentionen att genomföra ett ledarskifte i framtiden. Vi ser även 
att företagets ålder samt antal ledarskiften som har genomförts i företaget har en viss 
korrelation med intentionen att genomföra ett ledarskifte i framtiden. Av kolumn tre 
framgår att det finns en stark korrelation (0.76) mellan företagets ålder och det antal
ledarskiften som har genomförts i företaget vilket inte är speciellt förvånande.
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I tabellen nedan presenteras regressionskoefficienterna som åskådliggör relationen
mellan variablerna. Dessa koefficienter kan användas för att förklara hur den beroende 
variabeln förväntas förändras för varje enhet som en oberoende variabel förändras. Se 
beskrivande exempel i anslutning till tabell 5:2 i föregående kapitel.

Tabell 6:10 Variablers samband till intentionen att genomföra ett ledarskifte i framtiden. 

Intentionen att genomföra ett ledarskifte i företaget i
framtiden?

N=65

Medeltal anställda år 2004
0.002
(0.01)

Antal tidigare ledarskiften i företaget
  0.19** 
  (0.10) 

Ledarens ålder  0.04*** 
   (0.01)

Företagets ålder    0.005
  (<0.001)

F-ratio 8.24
R square 0.36
R square adj 0.31
Significance   <0.001 

**p<0,05, ***p<0,01, Regressionskoefficienter presenteras som ostandardiserade koefficienter. Standard errors
inom parentes 

Med utgångspunkt från ovanstående tabell framgår att ledarens ålder har det starkaste 
sambandet med intention att genomföra ett ledarskifte i framtiden. Det finns även ett 
klart samband mellan antalet tidigare ledarskiften i företaget och intentionen att genomföra
ett ledarskifte i företaget i framtiden. Antalet anställda är den variabel som inte tycks ha 
någon som helst betydelse för intentionen att genomföra ett ledarskifte i företaget i
framtiden.

Modellens förklaringsgrad är 36 % (r2= 0.36). Modellens F-värde är 8.24 och 
signifikansnivån är mycket hög (p<0.001) 

6.5 Sammanfattning av kapitel 6 

I detta kapitel presenteras resultat från de statistiska bearbetningar som har skett med 
fokus på variabler som kan kopplas samman med vad som har betydelse för viljan att 
genomföra ett ledarskifte i framtiden.

Av tabell 6:11 på nästa sida framgår en sammanställning av de hypotestester som ligger
till grund för de resultat som har presenterats i detta kapitel. Denna tabell har utgjort
utgångspunkt för den schematiska bild som återfinns i figur 24. 
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Tabell 6:11 Sammanställning hypotestester med koppling till ett framtida ledarskifte 

Hypotes
Koefficient

(B)
Resultat

H1c
I familjeföretag där företagsledaren har en mer positiv (mer negativ)
attityd till initiering av framtida ledarskifte finns en starkare 
(svagare) vilja att företaget ska leva vidare som ett familjeföretag 

Förkastad

H2c
I familjeföretag där företagsledaren har en mer positiv (mer negativ)
attityd till planering av framtida ledarskifte finns en starkare 
(svagare) vilja att företaget ska leva vidare som ett familjeföretag 

Förkastad

H3
I familjeföretag där företagsledaren har en mer positiv (mer negativ)
attityd till familjens delaktighet i ledarskiftesfrågor finns en starkare 
(svagare) vilja att företaget ska leva vidare som ett familjeföretag 

0.84
Bekräftad
p<0.01

H4c
I familjeföretag där det finns en högre (lägre) grad av gemensam syn
på familjens delaktighet i ledarskiftesfrågor finns en starkare 
(svagare) vilja att företaget ska leva vidare som ett familjeföretag 

Förkastad

H7c

I familjeföretag där företagsledaren har en högre (lägre) grad av 
upplevd kontroll gällande förmågan att överlämna ledarskapet finns
en starkare (svagare) vilja att företaget ska leva vidare som ett 
familjeföretag

Förkastad

H8

I familjeföretag där företagsledaren har en högre (lägre) grad av 
upplevd kontroll gällande sina förutsättningar att genomföra ett
framtida ledarskifte finns en starkare (svagare) vilja att företaget ska 
leva vidare som ett familjeföretag

Förkastad

H9a

I familjeföretag där processen i samband med det senaste ledarskiftet 
uppfattas som mer (mindre) framgångsrik har företagsledaren en 
mer positiv (mer negativ) attityd till initieringen av det framtida 
ledarskiftet

Förkastad

H9b

I familjeföretag där processen i samband med det senaste ledarskiftet 
uppfattas som mer (mindre) framgångsrik har företagsledaren en 
mer positiv (mer negativ) attityd till familjens delaktighet i
ledarskiftesfrågor inför ett framtida ledarskifte

0.55
Bekräftad
p<0.01

H10a

I familjeföretag där processen i samband med det senaste ledarskiftet 
uppfattas som mer (mindre) framgångsrik finns en gemensam syn
inom familjen att det i högre (lägre) utsträckning är en plikt för den 
yngre generationen att ta över familjeföretaget 

Förkastad

H10b

I familjeföretag där processen i samband med det senaste ledarskiftet 
uppfattas som mer (mindre) framgångsrik finns en gemensam syn
inom familjen att det i högre (lägre) utsträckning är ett privilegium
för den yngre generationen att ta över familjeföretaget

Förkastad

H11a

I familjeföretag där det finns en starkare (svagare) vilja att företaget
ska leva vidare som ett familjeföretag finns en gemensam syn inom 
familjen att det i högre (lägre) utsträckning är en plikt för den 
yngre generationen att ta över familjeföretaget 

0.44
Bekräftad
p<0.05

H11b

I familjeföretag där det finns en starkare (svagare) vilja att företaget 
ska leva vidare som ett familjeföretag finns en gemensam syn inom 
familjen att det i högre (lägre) utsträckning är ett privilegium för 
den yngre generationen att ta över familjeföretaget 

0.54
Bekräftad
p<0.05
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När det gäller viljan att företaget ska leva vidare som ett familjeföretag finns ett sam-
band med attityden till familjens delaktighet i ledarskiftesfrågor vid ett framtida ledar-
skifte. Här var då en given följdfråga i vilken utsträckning de två variabler som ingick i 
den dimension som omfattade attityder hade någon koppling till uppfattningen om 
processen i samband med det senaste ledarskiftet i företaget. Av de två analyser som
genomfördes för att pröva detta visade det sig att uppfattningen om processen i
samband med det senaste ledarskiftet inte hade något direkt samband med attityden till 
initieringen av ett framtida ledarskifte. Däremot framkom att ju mer positiv 
uppfattningen är om processen i samband med det senaste ledarskiftet desto mer 
positiv är attityden till familjens delaktighet i ledarskiftesfrågor vid ett framtida 
ledarskifte.

I följande schematiska figur återges de huvudsakliga resultat som presenterats i detta 
kapitel.

ATTITYD

NORM UTFALL

 UPPLEVD KONTROLL

Starkt samband

Uppfattningen om 
processen i samband med
det senaste ledarskiftet i 
företaget

Viljan att företaget ska
leva vidare som ett 
familjeföretag
(c)

Gemensam syn på familjens
delaktighet i ledarskiftesfrågor (H4)

Förmåga att överlämna ledarskapet
vid ledarskifte (H7)

Förutsättningar att genomföra ett
framtida ledarskifte på ett bra sätt (H8)

Initiering/Planering av ledarskifte (H1/H2)

Familjens delaktighet i ledarskiftesfrågor
inför ett framtida ledarskifte (H3)

Figur 24: Koppling mellan uppfattningen om processen i samband med det senaste ledarskiftet 
och variabler som har ett samband med viljan att företaget ska leva vidare som ett 

 familjeföretag

I ovanstående figur har de tydliga samband som kunnat påvisas med hjälp av de statis-
tiska bearbetningar som ligger till grund för detta kapitel markerats med pilar. En 
positiv uppfattning om processen i samband med det senaste ledarskiftet har ett klart 
samband med attityden till familjens delaktighet i ledarskiftesfrågor inför ett framtida 
ledarskifte. Vidare så finns resultat som tyder på att det är just attityden till familjens 
delaktighet i ledarskiftesfrågor inför ett framtida ledarskifte som har ett samband med 
viljan att företaget ska leva vidare som ett familjeföretag.
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Vad som inte framgår av figuren är det resultat som tyder på att en starkare vilja att
företaget ska leva vidare som ett familjeföretag har ett samband med både att det i 
högre utsträckning ses som ett privilegium och en plikt för en yngre generation att få 
ta över familjeföretaget.

Avslutningsvis visar en analys, där de fyra variablerna antal anställda, antal genomförda
ledarskiften i företaget, ledarens och företagets ålder som ingår i analysen i syfte att
förklara vilken/vilka som har den starkaste kopplingen till intentionen att genomföra 
ett ledarskifte i företaget i framtiden, att ledarens ålder har det starkaste sambandet med
intentionen att genomföra ett ledarskifte i företaget i framtiden.

En diskussion kring de resultat som presenterats i detta kapitel återfinns i avsnitt 7.2. 
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KAPITEL 7 

DISKUSSIONER OCH SLUTSATSER

det här kapitlet belyses inledningsvis de resultat som har presenterats i kapitlen 5 – 6 och en 
återkoppling sker till den teoretiska referensramen som har beskrivits i kapitel 3. Därefter 

följer en diskussion kring studiens möjligheter och begränsningar innan slutsatserna från studien 
lyfts fram. I det avslutande avsnittet i kapitlet ges förslag på fortsatt forskning.

I

7.1 Ett genomfört ledarskifte i företaget 

I detta avsnitt analyseras de resultat som har presenterats i uppsatsens femte kapitel med 
koppling till ett genomfört ledarskifte i företaget. Analyserna har inledningsvis fokus på
i vilken utsträckning faktorer har ett samband med dels uppfattningen om processen 
vid ledarskiftet betraktas som framgångsrik och dels om företaget har uppnått framgång 
efter genomfört ledarskifte. Därefter belyses i vilken utsträckning det finns någon 
koppling mellan uppfattningen om att processen vid det senaste ledarskiftet varit fram-
gångsrik och uppfattningen om att företagets framgång efter genomfört ledarskifte har 
varit god.

Framgång i processen och efter ledarskiftet
Den modell ur vilken resultaten som presenteras gällande samband till om processen 
betraktas som framgångsrik har en mycket hög förklaringsgrad på 83 %. Det var inte 
speciellt förvånande att resultaten visar att en mer positiv attityd till planering har ett sam-
band med att processen betraktas som framgångsrik. Planering har nämligen lyfts fram 
som en orsak till svårigheter att genomföra flera generationsskiften (Emling, 2000; 
Gersick, Davis, Hampton & Lansberg, 1997; Ward, 1987). Samtidigt som ett flertal
studier (enligt Wijewardena, De Zoysa, Fonseka & Perera, 2004) har visat att många 
små företag inte har någon form av skrivna planer så ska vi vara medvetna om att
planering inte behöver innebära att det finns formella planer. Lyman (1991) menar
planering i mindre företag kan förekomma i andra former än formellt skrivna sådana. 
Resultaten i denna studie visar på en hög korrelation mellan begreppen attityd till 
initiering och attityd till planering av ledarskifte. Vid regressionsanalyser där de två 
begreppen har skiljts åt framgår att planering har ett starkare samband med i vilken 
utsträckning processen i samband med ett ledarskifte har varit framgångsrik. Detta 
resultat tyder på att planeringsaspekten är viktigare än initieringsaspekten vid ett 
ledarskifte. En förklaring till det starka sambandet mellan attityden till planering och 
uppfattningen om att processen i samband med ledarskiftet uppfattas som framgångsrik
kan vara att det i enkäten inte fanns någon definition av vad som avsågs med
planering. Bland annat Dennis (2005) menar att även om företag anser att planering är 
viktigt inför ett framtida ledarskifte är det få som har skriftliga planer för skiftet. Om 
det i denna studie hade uttryckts tydligt att det var en formell skriftlig plan som avsågs 
är det inte säkert att ett lika starkt samband hade erhållits.
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Två andra saker som inte heller var direkt förvånande var att en högre grad av upplevd
kontroll gällande förmåga att överlämna ledarskapet vid ledarskiftet och en högre självtillit i 
samband med ledarskifte visade sig ha samband med i vilken utsträckning processen
uppfattas som framgångsrik. Både upplevd kontroll gällande förmåga att överlämna
ledarskapet och självtillit vid ledarskiftet kan kopplas till det praktiska genomförandet 
under processen. Sharma, Chrisman och Chua (2003a) och även Handler (1990) 
menar att en viktig förutsättning för en framgångsrik process är att både den avgående 
och den tillträdande ledaren är aktiva under processen och att ledarskapet bör över-
lämnas successivt. De ledare som har en positiv uppfattning om sin egen förmåga och 
delaktighet under ledarskiftet har en större möjlighet att skapa en bra process. 

Resultaten av de samband som presenteras i det femte kapitlet ger ingen vägledning 
om kausaliteten i sambandet. Det är därmed svårt att fastställa att det är en positiv atti-
tyd till planering och en högre grad av upplevd kontroll vid det senaste ledarskiftet 
som påverkar uppfattningen om processen vid det senaste ledarskiftet i mer positiv
riktning. Bandura (1995) menar att en effektiv väg att skapa en stark känsla av självtillit
är genom erfarenhet. Framgångar bygger upp självtilliten och därmed kan det inte
hållas helt osannolikt att det är en omvänd kausalitet när det gäller vad som påverkar 
vad. Det kan således finnas en möjlighet att om processen i samband med det senaste 
ledarskiftet uppfattas som mer framgångsrik så kan det ha påverkat ledarens attityd och 
upplevda kontroll. 

Något förvånande var att det inte fanns något statistiskt säkerställt samband20 mellan en
högre grad av att gemensam syn på familjens delaktighet i ledarskiftesfrågor och att 
processen vid det senaste ledarskiftet betraktas som mer framgångsrik. Signifikansnivån 
för denna hypotes var på gränsen till signifikant. Sharma, Chrisman, Pablo och Chua
(2001) menar att uppfattningen om att generationsskiftesprocessen har varit framgångs-
rik kan vara påverkad av interaktionen mellan aktieägarna i företaget. Även Dyer 
(1986) menar att om det finns en gemensam syn hos den avgående och tillträdande 
ledaren är sannolikheten stor att processen betraktas som framgångsrikt. En möjlig 
förklaring till avsaknaden av samband som uppkommit i denna studie kan bero på att 
uppfattningen om den gemensamma synen har koppling till ett framtida ledarskifte och 
inte till det senaste ledarskiftet som uppfattningen om processen är kopplad till.

När det gäller vad som kan kopplas till uppfattningen om företaget har uppnått fram-
gång efter ett genomfört ledarskifte finns det inte några liknande samband mellan de 
faktorer som hade ett samband med om processen vid det senaste ledarskiftet uppfattats 
som framgångsrik. Förklaringsgraden i den modell som innehåller samtliga variabler 
uppgår inte till mer än 15 % jämfört med den betydligt högre förklaringsgraden (83 %) 
som fanns i motsvarande modell gällande uppfattningen om processen vid det senaste
ledarskiftet varit framgångsrik. Den enda tendens till samband som framkommit vid de 
analyser som har skett med avseende på om företaget har uppnått framgång efter 
genomfört ledarskifte gäller den upplevda kontrollen gällande förmåga att överlämna 
ledarskapet vid ledarskifte. En möjlig förklaring till att det endast är denna variabel som 

20 P=0,106 (se tabell 5:2)
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har visat en tendens till samband är att överlämnandet kan vara det som är starkast
förknippat med ledarskiftet. 

I likhet med tidigare analyser av resultatet i detta kapitel är det svårt att veta i vilken 
riktning påverkan sker. Med utgångspunkt från de erhållna resultaten går det inte att
uttala sig om det är den upplevda kontrollen gällande förmågan att överlämna ledar-
skapet i samband med det senaste ledarskifte som påverkar uppfattningen om hur pass 
framgångsrikt företaget har blivit efter det senaste ledarskiftet. Det kan även vara så att 
en positiv framgång efter det senaste ledarskiftet har lett till en uppfattning om en god
förmåga att överlämna ledarskapet i samband med det senaste ledarskiftet.

Koppling mellan om processen vid det senaste ledarskiftet har varit framgångsrik och att 
företagets framgång efter genomfört ledarskifte har varit god 
Det finns inga resultat som tyder på att en positiv uppfattning om framgången i sam-
band med det senaste ledarskiftet har något samband med uppfattningen om att före-
taget har uppnått en hög framgång efter det senaste ledarskifte.  Det är med andra ord 
annat än uppfattningen att processen har varit framgångsrik som gör att företagets
framgång efter det senaste ledarskiftet uppfattas som god. Detta är förstås inte så
konstigt då det finns mycket annat än en bra process som leder till framgång för ett 
företag.

7.2 Ett framtida ledarskifte i företaget 

I detta avsnitt analyseras de resultat som har presenterats i uppsatsens sjätte kapitel med 
koppling till viljan att företaget ska leva vidare som ett familjeföretag. Analyserna har 
inledningsvis fokus på vilka faktorer som kan kopplas till viljan att företaget ska leva 
vidare som ett familjeföretag. Därefter analyseras om attityden till ett framtida ledar-
skifte har något samband med uppfattningen om processen i samband med det senaste 
ledarskiftet i företaget. Uppfattningen om det är en plikt eller ett privilegium att ta 
över ett familjeföretag analyseras därefter innan det avslutningsvis finns en analys 
gällande samband mellan intentionen att genomföra ett ledarskifte i företaget i fram-
tiden och variabler som speglar företagets storlek, antal genomförda ledarskiften, 
ledarens och företagets ålder.

Viljan att företaget ska leva vidare som ett familjeföretag
När det gäller de analyser som har skett i syfte att erhålla en bild av vilka faktorer som
kan kopplas till viljan att företaget ska leva vidare som ett familjeföretag har den analys 
där samtliga variabler ingår en förklaringsgrad på 53 % vilket kan ses som en god för-
klaringsgrad.

Det var något förvånande att attityden till initiering/planering av ledarskifte inte visade
ett lika starkt samband som attityden till Familjens delaktighet i ledarskiftesfrågor när det
gäller viljan att företaget ska leva vidare som ett familjeföretag. Även om planering är
något som ofta brukar lyftas fram som betydelsefullt för ett generationsskifte (Emling,
2000; Gersick, Davis, Hampton & Lansberg, 1997; Ward, 1987) kan det vara så som
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denna studie visar att attityden till familjens delaktighet i ledarskiftesfrågor är mer bety-
delsefullt.  Bland annat Dyck, Mauws, Starke och Mischke (2002) menar att delaktig-
het i ledarskiftesfrågor är något som är betydelsefullt för familjeföretags vilja att
genomföra ledarskiften i framtiden. Av de två faktorerna som ingår i dimensionen 
attityd är delaktigheten i ledarskiftesfrågor gällande ett framtida ledarskifte den av de 
två attityderna som har större koppling till ledarskap och detta kan därmed vara 
förklaringen till att den attityden har ett starkare samband med viljan att företaget ska 
leva vidare som ett familjeföretag.

De analyser som har genomförts ger dock ingen vägledning till om det är en positiv 
attityd till delaktighet i ledarskiftesfrågor som skapar en starkare vilja att företaget ska 
leva vidare som ett familjeföretag eller om situationen är den omvända. Det finns ju en
möjlighet att en starkare vilja att företaget ska leva vidare som ett familjeföretag leder
till att individen har en mer positiv attityd till att familjen ska vara delaktig i
ledarskiftesfrågor. Det är rimligt att anta att dessa två aspekter är ömsesidiga, d v s att 
de stärker eller försvagar varandra.

Något som var förvånande var att familjens gemensamma syn på delaktighet i 
ledarskiftesfrågor inför ett framtida ledarskifte inte har något samband med viljan att
företaget ska leva vidare i familjeföretag. Santiago (2002) menar att en gemensam syn
inom familjen underlättar ledarskiften. I denna studie har det dock visat sig att indivi-
dens attityd till familjens delaktighet är starkare än vad normen inom familjen är. Av
tabell 6:2 framgår att vid en regressionsanalys av sambandet mellan normen och viljan
att företaget ska leva vidare som ett familjeföretag finns ett signifikant samband (0.80). 
Däremot så visar den totala modellen inte något signifikant samband mellan familjens 
syn på delaktighet i ledarskiftesfrågor inför ett kommande ledarskifte och viljan att 
företaget ska leva vidare som ett familjeföretag.  Den enskilde individens attityd till 
familjens delaktighet i ledarskiftesfrågor är en variabel som dels ingår som en egen 
variabel i den enklare regressionsanalysen men även i den variabel som familjens 
gemensamma syn på delaktighet i ledarskiftesfrågor. Det är dessutom den enskilde 
individen som har besvarat enkäten och gett sin syn på den yngre och den äldre gene-
rationens syn på familjens delaktighet i ledarskiftesfrågor. Dessa två nämnda förhållan-
den kan vara en möjlig förklaring till att den enskilda variabeln som speglar individens
attityd till delaktighet i ledarskiftesfrågor på ett så pass starkt sätt tar hand om den unika
variansen i den totala regressionsmodellen.

Ett resultat motsvarande vad som erhölls vid den ovan nämnda enskilda analysen av 
den variabel som gett uttryck för dimensionen norm uppkom även för variabeln 
upplevd kontroll gällande förmåga att överlämna ledarskapet vid ett framtida 
ledarskifte.Vid den enskilda analysen av de två variabler som ingår i dimensionen
upplevd kontroll framkom ett klart signifikant samband (0.52) för den variabeln.
Visserligen har den enskilda regressionsanalysen en förhållandevis låg förklaringsgrad
(12 %) men variabeln visar i stort sett inte något positivt samband överhuvudtaget med
viljan att företaget ska leva vidare som ett familjeföretag i den totala regressions-
modellen där samtliga variabler ingår. Det är förmodligen samma anledning till detta 
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som nämndes i föregående stycke. Det vill säga att den enskilde individens attityd till 
familjens delaktighet i ledarskiftesfrågor är en så pass stark variabel att den släcker ut de 
övriga variablerna i den totala regressionsmodellen.

Påverkas attityden till ett framtida ledarskifte av uppfattningen om det senaste 
ledarskiftet?
Resultatet av de analyser som presenteras i avsnittet 6.2 visar att det finns ett samband 
mellan om processen i samband med det senaste ledarskiftet uppfattas som framgångs-
rik och attityden till familjens delaktighet i ledarskiftesfrågor inför ett framtida ledar-
skifte. Däremot finns det inget signifikant samband mellan att processen vid det senaste 
ledarskiftet har uppfattats som framgångsrik och attityden till initiering av ett framtida
ledarskifte.

Attityder påverkas många gånger av vad som har hänt tidigare och det är därmed rim-
ligt att kausaliteten följer den riktning som hypotesen visar. Processen vid det senaste
ledarskiftet är något som redan har inträffat och uppfattningen om denna är antagligen
rätt klar. Den uppfattning som finns om denna process har ett starkare samband med 
attityden till familjens delaktighet i ledarskiftesfrågor vid ett framtida ledarskifte än ini-
tieringen av ett framtida ledarskifte. En anledning till de resultat som har analyserats
ovan kan vara att oavsett om ledaren har varit delaktig i den process som föregick det 
förra ledarskiftet i företaget kan ledaren ha en positiv attityd till att familjen ska vara
delaktig i ledarskiftesfrågor. Familjeföretag karaktäriseras ju bland annat av delaktighet. 
Det är däremot inte lika säkert att ledaren anser att bara för att processen vid det 
senaste ledarskiftet var framgångsrikt så behöver det innebära en positiv attityd till att 
initiera det framtida ledarskiftet. Andra faktorer som påverkar attityden till att initiera 
ett framtida ledarskifte kan dels vara sådant som inte har ett direkt samband med att 
företaget är ett familjeföretag, exempelvis marknadssituation och dels sådant som är
familjerelaterat, exempelvis valet av vem som ska ta över företaget.

Plikt eller privilegium att ta över ett familjeföretag
De resultat som presenteras i avsnitt 6.3 tyder på att det enda samband som kan 
bekräftas är att en starkare vilja att företaget ska leva vidare som ett familjeföretag har 
ett samband med att det är dels en plikt och dels ett privilegium att ta över familje-
företaget. Koefficienten är något högre och modellen har också en högre förklarings-
grad när det gäller begreppet privilegium. Det finns däremot inga resultat som 
bekräftar att det skulle finnas ett samband mellan en uppfattning om att processen
betraktas som mer framgångsrik och att det ses som en plikt eller ett privilegium att ta 
över familjeföretaget. I detta sammanhang är det även intressant att lyfta fram de 
medelvärden som beräknats för de variabler som mäter i vilken utsträckning det ses
som en plikt alternativt ett privilegium att ta över familjeföretaget. Det är ett betydligt 
högre medelvärde för den variabel som mäter begreppet privilegium (5.00) än mot-
svarande medelvärde för uppfattningen om det ses som en plikt att ta över familje-
företaget (2.55).
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En möjlig förklaring till detta kan vara att begreppet privilegium uppfattas som mer 
positivt än begreppet plikt. Viljan att företaget ska leva vidare som ett familjeföretag 
kan betraktas som positiv och det blir därmed troligt att detta kan resultera i ett 
starkare samband med det mer positivt laddade begreppet - privilegium.

Intention att genomföra ett ledarskifte i företaget i framtiden
De resultat som presenteras i avsnitt 6.4 visar att ledarens ålder har det starkaste
sambandet med intentionen att genomföra ett ledarskifte i företaget i framtiden. Detta 
är i linje med tidigare studier av bland annat Handler (1990) och Lansberg (1988). När
det gäller denna analys är kausaliteten klar. Intentionen påverkas i detta fall av ledarens 
ålder. Någon omvänd kausalitet är inte möjlig i detta avseende.

7.3 Sammanfattande diskussion

Den teoretiska referensram som har presenterats i kapitel 2 har utgjort grund för den
enkät som har använts för att samla in material till grund för den studie som presen-
teras i denna uppsats. Resultaten från bearbetningen av det insamlade materialet bygger 
på tre skilda analyser som presenteras i kapitel 4 – 6. Det fjärde kapitlet som utgör en 
allmän del innehåller både resultat och diskussion kring de presenterade resultaten 
medan kapitel 5 och 6 enbart innehåller resultat från de bearbetningar som har skett av 
det insamlade materialet. Det sjunde kapitlet har inledningsvis innehållit diskussioner
med koppling till de resultat som har presenterats i kapitlen 5 och 6. Det är nu dags att
knyta samman diskussionerna i kapitel 4 och 7 till en sammanfattande diskussion innan 
slutsatserna lyfts fram i nästa avsnitt. 

I avsnitt 4.4 i den allmänna delen har ledarnas syn på ett framtida ledarskifte analyse-
rats. Resultaten kan sammanfattas med utgångspunkt från figur 18. En skillnad har
noterats mellan ledare i familjeföretag och egenföretag. Ledare i familjeföretag anser i 
högre utsträckning än ledare i egenföretag att ledarskiften i företaget är en viktig 
strategisk fråga. Däremot så anser både ledare i familjeföretag och egenföretag att de till 
skillnad från ledare i icke-familjeföretag har en högre upplevd kontroll inför ett fram-
tida ledarskifte. De anser sig också var mer påverkade av normer jämfört med kate-
gorin icke-familjeföretag. Det finns däremot ingen skillnad mellan de tre kategorierna
av företag när det gäller i vilken utsträckning de anser att det är viktigt att planera för 
hur verksamheten ska bedrivas när nuvarande ledare inte längre kan eller vill vara 
verksamma i företaget. Dessa resultat tyder på att planering inför framtiden är viktigt
för familjeföretag. Om detta jämförs med de resultat som har presenterats i de femte 
och sjätte kapitlen framkommer att när det gäller uppfattningen om processen vid det 
senaste ledarskiftet betraktas som mer framgångsrikt finns ett starkt samband med en
positiv attityd till planering. När det däremot gäller viljan att genomföra ett framtida
ledarskifte finns inte något motsvarande starkt samband mellan attityden till initiering/ 
planering av ett framtida ledarskifte och viljan att företaget ska leva vidare som ett
familjeföretag. I detta fall är det ett starkare samband med attityden till familjens 
delaktighet i ledarskiftesfrågor.
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En möjlig förklaring till att ledare visserligen tycker att det är viktigt att det bör plane-
ras inför framtiden men att det är annat än planering som har ett starkare samband med 
viljan att företaget ska leva vidare som ett familjeföretag i framtiden kan vara indivi-
dens rädsla att ta tag i generationsskiftesfrågan. Kets de Vries (1993) menar att det finns
individer som tycker att det är känsligt att initiera frågor gällande ett framtida ledar-
skifte då det kan tolkas som en fråga som har koppling till döden. Attityden till delak-
tighet är mindre känsloladdad och det kan vara en anledning till att den har ett starkare
samband med viljan att företaget ska leva vidare som ett familjeföretag. En annan 
möjlig förklaring till att planering anses vara mer knutet till uppfattningen om pro-
cessen varit framgångsrik än viljan att företaget ska leva vidare som ett familjeföretag 
kan vara att processen sträcker sig över en längre tid och att det därmed är något som 
kräver mer planering. Viljan att företaget ska leva vidare som ett familjeföretag är
däremot något som inte ses som något som sträcker sig över en längre tid utan det är 
en händelse av annan betydelse. Viljan att företaget ska leva vidare som ett familje-
företag har en närmare koppling till själva skiftet av ledare och nuvarande ledare är 
många gånger positivt inställda till att fler är delaktiga i diskussioner gällande ledar-
skiftesfrågor i företaget.

Något förvånande var att dimensionen norm inte har mer än en tendens till samband
med någon av de beroende variablerna. Ledare i familjeföretag är ju de som, enligt 
resultaten som har presenterats i det fjärde kapitlet, i hög utsträckning påverkas av 
normer. En anledning till avsaknaden av samband mellan dimensionen norm och 
någon av de beroende variablerna kan vara att begreppet norm som använts i de 
analyser som ligger till grund för de resultat som presenteras i det sjätte kapitlet är en 
sammanvägning av ledarens syn, den yngre och den äldre generationens syn på frågor 
gällande ledarens delaktighet i ledarskiftesfrågor medan den syn på ledarskap som pre-
senteras i det fjärde kapitlet är ledarens uppfattning i normbildande frågor. Ledarens 
uppfattning i normbildande frågor kan avvika från vad ledaren bedömt att den yngre 
och den äldre generationen har för uppfattning i frågan vilket kan vara en möjlig för-
klaring till de skilda resultat som har erhållits gällande normer.

7.4 Styrkor, begränsningar och slutsatser 

Styrkor
Studien bygger på ett urval av svenska företag med 10 – 49 anställda. Bortfallsanalysen
som har genomförts visar inte några betydande skillnader mellan de företag som har
besvarat enkäten och de som inte har gjort det. Därigenom är det möjligt att anta att 
de resultat som har erhållits i denna studie gäller relativt generellt för hela den grupp av 
företag som har 10 – 49 anställda.

Begränsningar
Den valda signifikansnivån är ett mått på risken att felaktigt dra en slutsats som inte är 
rätt. Med en vald signifikanssnivå på 0.05 innebär det en risk att 5 % av de undersökta
sambanden visar signifikans även om de grundar sig på slumpmässigt framtagen data.
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Det är därmed viktigt att använda de resultat som enbart har uppvisat en svag signifi-
kans med stor försiktighet.

Dessutom är detta en studie som ger oss en ögonblicksbild av situationen för de ledare
som har besvarat enkäten. Då det inte är någon longitudinell studie är det därmed svårt 
att dra några generella slutsatser kring kausaliteten i sambanden.

Slutsatser
Denna uppsats inleddes med en problematisering i det första kapitlet som utmynnade i 
syftet att förklara hur faktorer kopplade till attityder, normer och upplevd kontroll hos 
ledningen kan kopplas till ett mindre familjeföretags 

- framgång i samband med och efter ett genomfört generationsskifte
- vilja att företaget ska leva vidare som ett familjeföretag.

En viktig slutsats från de analyser som har skett i syfte att förklara hur olika faktorer
kan kopplas till uppfattningen om ett mindre familjeföretags framgång i samband med 
ett genomfört generationsskifte är att attityd till planering och självtillit i samband med 
ledarskifte är de faktorer som har det starkaste sambandet med uppfattningen om 
processen vid ledarskiftet betraktas som framgångsrik. Även en hög grad av upplevd 
kontroll gällande förmågan att överlämna ledarskapet vid ledarskiftet är en faktor som kan
kopplas till om processen uppfattas som framgångsrik.

En slutsats från de analyser som har skett i syfte att förklara hur olika faktorer kan 
kopplas till uppfattningen om ett mindre familjeföretags framgång efter ett genomfört
generationsskifte är den tendens till samband som finns gällande upplevd kontroll 
beträffande förmågan att överlämna ledarskapet vid ledarskifte. En kompletterande analys 
av om det finns något samband mellan uppfattningen om framgång i samband med 
processen och uppfattningen om företagets framgång efter skiftet visar inte på något 
samband. En möjlig slutsats från detta kan vara att det är annat än faktorer som kan 
kopplas till ledarskiftesprocessen och ledarskiftet som gör att företagets framgång efter
det senaste ledarskiftet uppfattas som framgångsrikt.

En viktig slutsats när det gäller vilka faktorer som kan kopplas till viljan att företaget 
ska leva vidare som ett familjeföretag är att ledarens attityd till Familjens delaktighet i 
ledarskiftesfrågor är den enda faktor som har visat sig betydelsefull i denna modell. 
Detta resultat tyder på att det finns en positiv inställning hos ledare i mindre
familjeföretag när det gäller att ta till sig synpunkter från flera inblandade parter och 
generationer när företagets framtid ska diskuteras. Den variabel som har visat det
starkaste sambandet med intentionen att genomföra ett ledarskifte i företaget i
framtiden är ledarens ålder.

Normer och delaktighet som många gånger lyfts fram som något som karaktäriserar 
familjeföretag har i denna studie visat sig vara mindre betydelsefull än andra faktorer 
när det gäller uppfattningen om processer och viljan att företaget ska leva vidare. En 
slutsats från detta är att den enskilde individens uppfattning om delaktighet är mer 
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betydelsefull än den gemensamma norm som familjen tillsammans bildar bland annat
kring delaktighet i frågor gällande ledarskiften.

7.5 Förslag på fortsatt forskning

Under tiden som denna studie har vuxit fram allt mer, analyser har genomförts och
slutsatser har formulerats har ytterligare frågeställningar vuxit fram.

Ett flertal idéer har uppkommit som gäller ytterligare analyser som skulle vara möjliga 
att göra med utgångspunkt från de tre kategorier av företag som ingår i denna studie. 
En sådan idé är att gå ett steg vidare och genomföra de analyser som har presenterats i 
det fjärde kapitlet (en allmän bild av företagen) med fyra olika grupper.

Familjeföretag som har genomfört ett eller flera ledarskiften 
Familjeföretag som inte har genomfört något ledarskifte 
Egenföretag
Icke-familjeföretag

Vid en jämförelse mellan de ovan nämnda statistiska bearbetningarna och de resultat
som har presenterats i det fjärde kapitlet skulle det då vara möjligt att analysera vilken 
betydelse erfarenheter från att ha genomfört ledarskiften kan ha på resultaten.

En annan idé som har uppkommit under arbetets gång är i vilken utsträckning olika
faktorer anses vara mer eller mindre betydelsefulla för att genomföra ett framtida ledar-
skifte beroende på i vilken utsträckning nuvarande ledare varit delaktig i det tidigare
ledarskiftet i företaget.

Ett annat möjligt spår för den framtida forskningen kan vara att göra en studie där de
karaktäristiska dragen för egenföretag och familjeföretag i Sverige kan utkristalliseras. 

Slutligen, den för mig kanske mest intressanta idén är nog att välja ut fyra stycken
företag som har ingått i denna studie och som har genomfört ledarskiften med följande 
urvalskriterium och genomföra en kvalitativ studie utifrån dessa företag. 

Vilja att företaget ska leva vidare som 
ett familjeföretag ? 

Ja Nej
JaProcessen vid det senaste ledarskiftet 

betraktas som framgångsrik ? Nej

Figur 25: Urvalskriterier för kvalitativ studie av familjeföretag 

En kvalitativ studie skulle kunna ske med dessa fyra företag som bas i syfte att skapa en
djupare förståelse för vad det är som är kan kopplas till uppfattningen om processen 
varit framgångsrik men även vad som kan kopplas till viljan att företaget ska leva vidare 
som ett familjeföretag. I den mån det vore möjligt skulle det vara intressant att 
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genomföra intervjuer både med den nuvarande, men även med den föregående, 
ledaren i familjeföretaget.

Denna studie indikerar att kategorin familjeföretag i flera avseenden är unik. Oavsett
vad som studeras i framtiden gällande denna kategori av företag är det viktigt att vi 
fortsätter att studera dem och deras unikhet för att förstå vad det är som gör dem så 
unika och så betydelsefulla för näringslivet.
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A 1 

Inledningsvis ber vi dig fylla i uppgifter om dig själv och ägarförhållanden i företaget. Dessa uppgifter
används bara för klassificeringen och behandlas, i likhet med enkäten som helhet, konfidentiellt.

Födelseår    19 Kvinna Man

Ange din högsta utbildning
Folkskola/Grundskola Tvåårigt gymnasium Tre- eller fyraårigt gymnasium
Högskola/Universitet Annan utbildning, (ange vilken) _________________

Ägarförhållande i företaget:

Din egen andel (%)

Föräldrars/Barns/Syskons sammanlagda andel (%)

Övrig släkts andel (%)

Externa intressenters andel (%)
A 2 

Läs följande påståenden och " :a" det alternativ du finner lämpligast när det gäller din personliga syn
på ditt eget ledarskap och även vilka förväntningar det kan finnas på ditt ledarskap från företagets ägare. 

Tar helt Instämmer
 avstånd från helt

Jag … 1 2 3 4 5 6 7
1. har som ambition att skapa förutsättningar för ett öppet kommunikationsklimat i 

företaget
2. gillar att dela ansvar med andra medarbetare i företaget
3. gillar att kommunicera mina åsikter i olika strategiska företagsfrågor till mina

medarbetare
4. gillar att ta del av andras åsikter i olika strategiska företagsfrågor
5. har den utbildning som behövs för att vara ledare i detta företag
6. har goda förutsättningar för att leda detta företag
7. kan lära mig nästan vad som helst bara jag bestämmer mig för det

Företagets ägare förväntar sig att jag… 1 2 3 4 5 6 7

1. skapar förutsättningar för ett öppet kommunikationsklimat i 
företaget

2. delar ansvar med andra medarbetare i företaget
3. tar del av andras åsikter i olika strategiska företagsfrågor
4. skaffar mig de förutsättningar som behövs för att leda företaget på

ett bra sätt

Ej möjligt att 
besvara då jag
själv är ensam
ägare/ledare

För att företag ska kunna leva vidare på sikt behöver ett ledarskifte genomföras i de flesta företag förr 
eller senare. Finns det planer på att genomföra ett ledarskifte (ex vis byte av verkställande ledning) i ditt 
företag i framtiden?

 Nej 

Om nej, markera det av nedanstående fyra påståenden som 
du tycker stämmer bäst in på ert företags situation
Den främsta anledningen till att något ledarskifte inte 
planeras är att…

det är inte lönsamt att fortsätta med denna
 verksamhet längre

det saknas en intresserad köpare som kan ta över
 verksamheten 

vi har beslutat oss för att lägga ner verksamheten 
annan; ange anledning 

Ja

Om ja,
hur många år uppskattar 
du att det är till dess att
nästa ledarskifte ska
genomföras i företaget

Ange antal år

Fortsätt till avsnitt A 3 
på nästa sida

Vet ej

Om det skulle bli aktuellt
att genomföra ett ledarskifte
i företaget. Uppskatta hur
många år det är till ett
eventuellt ledarskifte

Ange antal år
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och fortsätt sedan till 
avsnitt B på nästa sida Fortsätt till avsnitt B på nästa sida
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A 3 

Här vill vi nu att du tar ställning till en rad påståenden som gäller ett framtida ledarskifte.  Läs följande 
påståenden och " :a" det alternativ du finner lämpligast. 

Tar helt  Instämmer 
 avstånd från helt 

Jag … 1 2 3 4 5 6 7
1. anser att ledarskiftet är en av de vikigaste strategiska frågorna i vårt företag 
2. anser att det är viktigt att de som är direkt berörda av ledarskiftet ägnar den frågan 

stor uppmärksamhet 
3. kommer att ha en avgörande betydelse för att genomförandet av det framtida 

ledarskiftet i detta företag ska bli framgångsrikt 
4. har den erfarenhet som behövs för att det kommande ledarskiftet i detta företag ska 

bli lyckat
5. är medveten om hur lång tid i förväg planeringen av nästa ledarskifte i detta företag 

behöver initieras
6. har för avsikt att ta en aktiv del i genomförandet av nästa ledarskifte i detta företag 
7. anser att det är viktigt att det finns planer för hur detta företag ska drivas när jag inte 

längre vill eller har möjlighet att vara aktiv i företaget 

Företagets ägare förväntar sig att jag… 
1. kommunicerar mina tankar om ett framtida ledarskifte med 

företagets ägare
2. är med vid planeringen av det nästa ledarskiftet i detta företag
3. tar en aktiv roll i nästa ledarskifte i detta företag 
4.  anser att det är viktigt att det finns planer för hur detta företag ska 

drivas när jag inte längre vill eller har möjlighet att vara aktiv i 
företaget

Ej möjligt att 
besvara då jag 
själv är ensam 
ägare/ledare

Markera vilket av följande påstående som du tycker stämmer bäst in på ditt företags situation. 
I vårt företag …
har vi redan nu upprättat 
planer för det kommande 
ledarskiftet 

planerar vi inom kort att ta 
fram planer för det 
kommande ledarskiftet 

kommer vi att ta fram 
planer inför det 
kommande ledarskiftet när 
tidpunkten för ledarskiftet 
närmar sig 

tror vi inte att det går att i 
förväg planera ett 
kommande ledarskifte 

Del B
Den andra delen av enkäten har fokus på familjeföretag och de ledarskiften som i framtiden kommer att 
ske i det familjeföretag du kan vara ledare i. 

Det finns i dagsläget ingen allmänt accepterad definition av begreppet familjeföretag. En del definitioner baseras på 
ägande och andra på att ledande funktioner i ett företag innehas av en familj. Den definition som används i denna 
studie är en kombination av ägande och ledande och innebär att ett familjeföretag är ett företag där en eller flera 
personer med familjeband innehar ägar- och röstmajoriteten i företaget samtidigt som en eller flera personer ur denna 
familj ska vara aktivt delaktiga i företagets dagliga verksamhet.  

Med utgångspunkt från ovanstående 
beskrivning av begreppet familjeföretag 
vill vi nu att du tar ställning till om det 
företag du är ledare för kan betraktas som 
ett familjeföretag

Nej
Om nej,
gå vidare till avsnitt D Ja

Om ja,
fortsätt att besvara frågorna nedan 

Hur många är involverade i företagsledningen? Ange antal    Varav familjemedlemmar    

Hur många är verksamma i företagets dagliga verksamhet? Ange antal    Varav familjemedlemmar    

Förekommer det att ytterligare familjemedlemmar (utöver de som angetts i de två tidigare frågorna) anlitas i samband 
med produktionstoppar i företaget               Nej               Ja, sporadiskt 

Ja, i viss omfattning  
Ja, betydande
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B 1 

Läs följande påståenden och " :a" det alternativ du finner lämpligast gällande verksamhetens mål.
Tar helt  Instämmer 

 avstånd från helt 
I vårt familjeföretag är det viktigt att verksamheten… 1 2 3 4 5 6 7
1. kan bidra till en långsiktig ekonomisk trygghet för den nuvarande generationen när 

de inte längre är verksamma i företaget 
2.  kan ge nästa generation en bra ekonomisk start i livet  
3. ska fortsätta att bedrivas i form av familjeföretag

B 2 

" :a" det alternativ du finner lämpligast gällande påståenden om din syn på att bedriva verksamheten i 
ett familjeföretag. 

Tar helt  Instämmer 
 avstånd från helt 

Jag anser att … 1 2 3 4 5 6 7
1. det är stimulerande för mig att vara ledare i ett familjeföretag 
2.  det är ett privilegium för en yngre generation att ta över ett familjeföretag från en 

tidigare generation 
3. det är en plikt för en yngre generation att ta över ett familjeföretag från en tidigare 

generation 
4. inom vår familj delar vi gärna med oss av våra enskilda värderingar 

B 3 

Vad tror du att majoriteten av din familj har för inställning i frågor gällande familjeföretag? Om du 
tillhör en generation där det finns en yngre generation kan du ta ställning till både vad din egen och den 
äldre generationen samt den yngre generationen har för åsikter i nedanstående påståenden. I annat fall 
lämnar du den högra spalten obesvarad.  

Majoriteten av de övriga i 
min egen generation och den 
generation som är äldre än jag 
i min familj anser att … 

Majoriteten av den generation 
som är yngre än jag i min familj
anser att …

Tar helt  Instämmer 
avstånd från helt

Tar helt  Instämmer 
avstånd från helt

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
1.  det är ett privilegium för en yngre generation att ta 

över ett familjeföretag från en tidigare generation 
2. det är en plikt för en yngre generation att ta över 

ett familjeföretag från en tidigare generation 
3. inom vår familj delar vi gärna med oss av våra 

enskilda värderingar 

Är det ägarnas förhoppning att företaget 
ska leva vidare som ett familjeföretag? 

Nej

Fortsätt nu till avsnitt C 

Ja

Om ja, finns det någon tilltänkt  
efterträdare?

Ja Nej

Fortsätt nu till avsnitt B 4 
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B 4

" :a" det alternativ du finner lämpligast gällande påståenden om ett framtida ledarskifte i det familje-
företag du nu är verksam i. 

Tar helt  Instämmer 
 avstånd från helt 

Jag anser att … 1 2 3 4 5 6 7
1. det är viktigt att det finns planer för hur företaget kan leva vidare som ett 

familjeföretag när jag inte längre kan utöva ledarskapet i företaget  
2. jag ska vara delaktig när det gäller att utse en lämplig efterträdare med de rätta 

kvalifikationerna 
3. det är viktigare att den kommande ledaren är någon från den närmaste familjen än att 

personen i fråga är bäst kvalificerad att utöva ledarskapet i företaget i framtiden 
4. det är viktigt att respektera den äldre generationens åsikter när ledarskiftesfrågan 

diskuteras 
5. det är viktigt att låta den äldre generationen ta initiativ till ett eventuellt ledarskifte i 

företaget
6. familjen tillsammans ska komma fram till vilka egenskaper den kommande ledaren i 

familjeföretaget bör ha 
7.  det är viktigt att den kommande ledaren ges möjlighet att ”skolas in” i verksamheten 

samtidigt som jag successivt lämnar företaget 
Vad tror du att majoriteten av din familj har för inställning i frågor gällande ett framtida ledarskifte i 
företaget? Om du tillhör en generation där det finns en yngre generation kan du ta ställning till både 
vad din egen och den äldre generationen samt den yngre generationen har för åsikter om ett framtida 
ledarskifte. I annat fall lämnar du den högra spalten obesvarad. 

Majoriteten av de övriga i min 
egen generation och den 
generation som är äldre än jag 
i min familj anser att … 

Majoriteten av den generation 
som är yngre än jag i min familj
anser att …

Tar helt  Instämmer 
avstånd från helt

Tar helt  Instämmer 
avstånd från helt

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
1. det är viktigt att det finns planer för hur företaget 

kan leva vidare som ett familjeföretag när jag inte 
längre kan utöva ledarskapet i företaget 

2. jag ska vara delaktig när det gäller att utse en 
lämplig efterträdare med de rätta kvalifikationerna 

3. det är viktigare att den kommande ledaren är 
någon från den närmaste familjen än att personen i 
fråga är bäst kvalificerad att utöva ledarskapet i 
företaget i framtiden 

4. det är viktigt att respektera den äldre 
generationens åsikter när ledarskiftesfrågan 
diskuteras 

5. det är viktigt att låta den äldre generationen ta 
initiativ till ett eventuellt ledarskifte i företaget 

6. familjen tillsammans ska komma fram till vilka 
egenskaper den kommande ledaren i 
familjeföretaget bör ha 

7.  det är viktigt att den kommande ledaren ges 
möjlighet att ”skolas in” i verksamheten samtidigt 
som jag successivt lämnar företaget 
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Del C 
Den tredje delen av enkäten har fokus på de familjeföretag som har genomfört ett eller flera 
generationsskiften. Fyll i tomrummen alternativt " :a" det alternativ som passar bäst nedan. 
Har du tidigare varit delaktig i ett ledarskifte i 
ett annat företag? Nej Ja,       om ja ange årtal  ; ; 

C 1 

Ett generationsskifte i ett familjeföretag behöver inte innebära att ägarskapet överförs till en kommande generation i 
samband med ett ledarskifte. I denna studie likställs generationsskifte med ledarskifte och något ägarskifte behöver 
således inte ha genomförts för att ett generationsskifte ska anses ha skett.  

Har du blivit ledare i det företag du är 
ledare i för närvarande genom ett 
generationsskifte? 

Nej
Om nej, gå vidare till avsnitt D 

Ja, ange årtal       
Om ja, fortsätt att besvara frågor och 
ta ställning till påståenden på nästa sida 

Hur många ledarskiften/generationsskiften har genomförts i det företag du är ledare i för närvarande? 
(inkl det du var delaktig i)    Ange antal  

Vid det senaste ledarskiftet i familjeföretaget tog jag över ledarskapet efter … 
 Mor  Far   Syskon  Annan släkting, ange släktskap   

Hur många syskon har du? 
Ange antal

Ungefär vilken omsättning och hur många årsanställda hade företaget det år du tog över ledarskapet i företaget? 
Ungefärlig omsättning (Tkr)      Ungefärligt medeltal årsanställda   

C 2 

" :a" det alternativ du finner lämpligast gällande företagets marknadssituation vid tidpunkten för när du tog 
över ledarskapet i företaget.  

Väldigt Väldigt 
Betraktande tidpunkten när du tillträdde som ledare i företaget och mycket under mycket över
i jämförelse med konkurrenterna var företagets…. genomsnittet genomsnittet 

1 2 3 4 5 6 7
1. lönsamhet
2. nivå när det gäller kundtillfredsställelse  
3. tillväxt i försäljningsvolym 
4. produktivitet  

C 3 

" :a" det alternativ du finner lämpligast gällande Din syn på den föregående ledaren

Tar helt  Instämmer 
avstånd från helt

De sista åren som min företrädare var företagsledare i detta företag … 1 2 3 4 5 6 7
1. tyckte han/hon att det var stimulerande att vara ledare i ett familjeföretag 
2. gillade han/hon att dela ansvar med andra medarbetare 
3. gillade han/hon att kommunicera sina åsikter i olika strategiska företagsfrågor till 

sina medarbetare 
4. gillade han/hon att ta del av andras åsikter i olika strategiska företagsfrågor 
5. hade han/hon den utbildning som behövdes för att vara ledare i detta företag  
6. hade han/hon goda förutsättningar för att leda detta företag 
7. kunde han/hon lära sig nästan vad som helst bara han/hon bestämde sig för det 
8. ansåg han/hon att ledarskiftet var en av de viktigaste strategiska frågorna i företaget 
9. ansåg han/hon att det var viktigt att de som var direkt berörda av ledarskiftet ägnade 

den frågan stor uppmärksamhet 
10.  var han/hon medveten om hur lång tid i förväg planeringen av det förra ledarskiftet 

i företaget behövde initieras 
11. ansåg han/hon att det var viktigt att det fanns planer för hur företaget skulle drivas 

när han/hon inte längre kunde eller hade möjlighet att vara aktiv i företaget 
12. ansåg han/hon att det var viktigare att den kommande ledaren var någon från den 

närmaste familjen än att personen i fråga var bäst kvalificerad att utöva ledarskapet i 
företaget i framtiden 

13. hade han/hon en plan för hur det förra ledarskiftet i företaget skulle genomföras 
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Ledarskiften/generationsskiften kan betraktas som mer eller mindre planerade. I de fall de är planerade föregås det slutliga 
ledarskiftet av en process som pågår under en viss tid. I en sådan situation upprätthålls många gånger en s k 
inskolningsprocess där både den föregående och den efterträdande ledaren är verksamma i företaget. Den föregående ledaren 
fungerar då som en mentor för den tillträdande ledaren. 
Det finns även ledarskiften som kan betraktas som plötsliga där den föregående ledaren av en eller annan anledning plötsligt 
slutar som ledare och lämnar över ledarskapet till sin efterträdare utan att det sker någon överlappande process (inskolning).
Kan det senaste ledarskiftet i ditt företaget betraktas som ett plötsligt ledarskifte eller planerat ledarskifte? 

Plötsligt     
   

Gå vidare till den avslutande del D i enkäten  

Planerat 
        

Ungefär hur lång tid tog det från det att det bestämdes att du skulle 
ta över till dess att du på egen hand fungerade som ledare i företaget?    
Antal år             mån  
Fortsätt att fylla i enkäten nedan

C 4 

" :a" det alternativ du finner lämpligast gällande din egen roll i det senaste ledarskiftet i företaget.  
Tar helt  Instämmer 

 avstånd från helt 
Jag  … 1 2 3 4 5 6 7
1. var den som var drivande för att få igång ledarskiftet
2. var den som i huvudsak ansvarade för planeringen och genomförandet av det förra 

ledarskiftet i företaget 
3. anser att den avgående ledaren och jag hade en ömsesidigt stödjande relation under 

ledarskiftesprocessen 
4. hade den erfarenhet som behövdes för att det förra ledarskiftet i företaget skulle bli 

lyckat
5. tog en aktiv roll i processen som föregick det senaste ledarskiftet i företaget 
6. hade en avgörande betydelse för genomförandet av det senaste ledarskiftet i företaget 
7. betraktar processen i samband med det senaste ledarskiftet i familjeföretaget som 

framgångsrik
8. anser att det senaste ledarskiftet i familjeföretaget ökade företagets konkurrenskraft  

C 5 

Den föregående ledaren i familjeföretaget  … (markera ett av nedanstående tre alternativ) 
 har avlidit  lever men är inte längre arbetsför  lever och är arbetsför

Om du valt detta alternativ, besvara nedanstående två frågor
Den föregående ledaren i familjeföretaget  …

är fortfarande aktiv i företagets  
dagliga verksamhet Ja Nej

är fortfarande aktiv i företagets 
strategiarbete (ex vis styrelseledamot) Ja Nej

C 6 

" :a" det alternativ du finner lämpligast gällande den föregående ledaren i familjeföretaget. 
Tar helt  Instämmer  

 avstånd från helt 
Den föregående ledaren i familjeföretaget  … 1 2 3 4 5 6 7
1. var den som var drivande för att få igång ledarskiftet
2. var den som i huvudsak ansvarade för planeringen och genomförandet av det förra 

ledarskiftet i företaget 
3. hade den erfarenhet som behövdes för att det förra ledarskiftet i företaget skulle bli 

lyckat
4. tog en aktiv roll i processen som föregick det senaste ledarskiftet i företaget 
5. hade en avgörande betydelse för genomförandet av det senaste ledarskiftet i företaget 
6. visade förtroende för att jag skulle klara av att leda företaget i framtiden 
7. introducerade mig i företaget 
8. introducerade mig i företagets nätverk 
9. hade förmåga att träda tillbaka och låta mig utöva ledarskapet i företaget efter 

ledarskiftet 
10. betraktade processen i samband med det senaste ledarskiftet i familjeföretaget som 

framgångsrik
11. var engagerad i fritidsaktiviteter utanför företaget under sin yrkesverksamma tid 
12. såg fram emot att få ägna sig åt sina fritidsaktiviteter efter sin pension 



Del D 
Avslutningsvis ber vi dig fylla i uppgifter om företaget. Uppgifterna används bara för klassificeringen
och behandlas, i likhet med enkäten som helhet, konfidentiellt.

Företaget bildades år
Ungefärlig
omsättning år 2004   (TSEK) Medelantal årsanställda år 2004

Tar helt Instämmer
 avstånd från helt

Målet med vårt företag är att … 1 2 3 4 5 6 7
1. skapa god lönsamhet som ger ägarna bra avkastning på det satsade kapitalet
2. se till att företaget överlever på lång sikt
3. bedriva en verksamhet som gör att de anställda trivs

Läs följande påståenden och " :a" det alternativ du finner lämpligast. 
Ledningsfunktionen i 
företaget består av 

mig själv
mig själv och personer jag är släkt med antal personer totalt
mig själv och personer jag inte är släkt med antal personer totalt
mig själv i kombination med dels personer jag är antal släktingar
släkt med och dels personer jag inte är släkt med antal övriga

Vad är Din uppfattning när det gäller företagets marknadssituation idag och år 2002.
Läs följande påståenden och " :a" det alternativ du finner lämpligast.

Väldigt Väldigt
mycket under mycket över 
genomsnittet genomsnittet

Betraktande nuläget och i jämförelse med konkurrenterna är företagets…. 1 2 3 4 5 6 7

1. lönsamhet
2. nivå när det gäller kundtillfredsställelse
3. tillväxt i försäljningsvolym
4. produktivitet
Betraktande kalenderåret 2002 och i jämförelse med konkurrenterna var 
företagets…. 1 2 3 4 5 6 7
1. lönsamhet
2. nivå när det gäller kundtillfredsställelse
3. tillväxt i försäljningsvolym
4. produktivitet

Ett STORT TACK för att du tog dig tid att besvara enkäten. Lägg nu enkäten i det bifogade 
svarskuvertet och returnera det så snart som möjligt för sammanställning.
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Löpnummer: (För statistisk bearbetning) 



Bilaga 2 

2005-02-11

«Företagsnamn»
«Företagsledare/VD»
«Utdelningsadress»
«Postnummer, Ort»

Till företagsledaren,

Små företag i likhet med det du driver står för en stor del av det svenska näringslivets
utveckling. Vår kunskap om småföretagen är bristfällig, speciellt när det gäller hur 
ledarskiften genomförs i dessa.  För att kartlägga vad som karaktäriserar ledarskap och 
ledarskiften i mindre företag genomförs ett projekt om detta vid Luleå tekniska 
universitet under år 2005. Det övergripande syftet med studien är att samla erfarenheter
och erhålla en ökad förståelse för hur småföretagare som du resonerar kring ledarskiften.
Ditt företag finns med i det slumpmässiga urval vi har gjort av samtliga mindre företag
(10-49 anställda) i Sverige. För att öka kunskapen om ledarskiften i mindre företag är det 
av stor vikt att just du tar dig tid att fylla i enkäten. Resultaten bedöms ge stor nytta till 
såväl företagare, forskare och näringslivsorganisationer.

Frågorna handlar om dina uppfattningar i frågor som gäller ledarskap och ledarskiften i 
mindre företag. Det är genomgående din åsikt som efterfrågas även om det ibland
handlar om påståenden som gäller din företrädare, företagets ägare eller någon annan.
Även om du uppfattar att ett påstående kan likna något annat uppskattar vi att du fyller i 
enkäten så långt det är möjligt eftersom alla frågor behövs för att forskningen ska bli
meningsfull. Vi är väl medvetna om att du som företagare ofta har en pressad
arbetssituation men vi är övertygade om att den tid det tar att fylla i enkäten är viktig för 
att uppmärksamma din situation. Det är därför vi är intresserade av att genomföra 
undersökningen.  Den tid du använder för att besvara frågeformuläret är av mycket stor 
betydelse för oss. Dina svar kan inte ersättas av någon annans, och undersökningen står
och faller med antalet besvarade enkäter.

Det ifyllda enkätformuläret returnerar du enklast i det bifogade portofria svarskuvertet.
När vi har fått ditt formulär noterar vi att du har svarat (så att du inte behöver erhålla 
någon påminnelse). Samtliga svar som du ger i enkäten kommer att behandlas 
konfidentiellt och de kommer endast att användas för olika statistiska sammanställningar
och analyser. Några enskilda svar kommer inte att kunna spåras. Om du har frågor eller 
funderingar kring enkäten är du välkommen att kontakta Anna Vikström på telefon 
0920 – 49 23 63, eller via e-post: Anna.k.vikstrom@ltu.se

Tack på förhand för din medverkan!

IES, Luleå tekniska universitet
POSTADRESS/POSTAL ADRESS: SE-971 87 Luleå, Sweden

BESÖKSADRESS/VISITING ADDRESS: Alfa-huset, Porsön, Luleå 
TELEFON/PHONE: +46 (0)920 49 10 00 TELEFAX/FAX +46 (0)920 49 21 44

mailto:vikstrom@ltu.se


Om du eller någon annan på företaget vill ta del av resultatet (som beräknas vara klart i december månad år 
2005) kan du välja mellan att meddela detta per mail eller skicka in nedanstående talong till oss.  Talongen 
kan du antingen skicka in tillsammans med frågeformuläret i det portofria kuvertet, eller så skickar du in den 
i ett annat kuvert adresserat till: 

Luleå tekniska universitet Om du vill maila mig är min mail-adress
IES/Ekonomistyrning Anna.k.vikstrom@ltu.se
Anna Vikström 
971 87 LULEÅ

Bilaga 3 

Ja tack, jag vill gärna ha ett exemplar av resultatet av studien gällande ledarskap 
och ledarskiften i mindre företag 

Namn

Företag

Gatuadress

Postadress

mailto:vikstrom@ltu.se


Bilaga 4a 

2005-02-28

«Företagsnamn»
«Företagsledare/VD»
«Utdelningsadress»
«Postnummer, Ort»

Till företagsledaren,

För en tid sedan fick du en enkät om ledarskap och ledarskiften i mindre företag. Detta brev är 
en påminnelse med en förhoppning om att du vill bidra med dina synpunkter i frågan. Om du 
har postat ditt svar någon av de senaste dagarna kan du bortse från denna påminnelse.

Samtidigt som små företag i likhet med det du driver står för en stor del av det svenska
näringslivets utveckling så vet vi också att kunskapen om dessa företag är kan förbättras. För att 
kartlägga vad som karaktäriserar ledarskap och ledarskiften i mindre företag genomförs just nu
ett projekt om detta vid Luleå tekniska universitet. Det övergripande syftet med studien är att 
samla erfarenheter och erhålla en ökad förståelse för hur småföretagare som du resonerar kring
ledarskiften.

Ditt företag finns med i det slumpmässiga urval vi har gjort av samtliga mindre företag (10-49 
anställda) i Sverige. För att öka kunskapen om ledarskiften i mindre företag är det av stor vikt 
att just du tar dig tid att fylla i enkäten.Vi är väl medvetna om att du som företagare ofta har en 
pressad arbetssituation men vi är övertygade om att den tid det tar att fylla i enkäten är viktig 
för att uppmärksamma din situation. Resultaten bedöms ge stor praktisk nytta till såväl 
företagare, forskare och näringslivsorganisationer. Det är därför vi är intresserade av att 
genomföra undersökningen.  Den tid du använder för att besvara frågeformuläret är av mycket
stor betydelse för oss. Dina svar kan inte ersättas av någon annans, och undersökningen står och 
faller med antalet besvarade enkäter.

Frågorna handlar om dina uppfattningar i frågor som gäller ledarskap och ledarskiften i mindre
företag. Det är genomgående din åsikt som efterfrågas även om det ibland handlar om 
påståenden som gäller din företrädare, företagets ägare eller någon annan.  Även om du 
uppfattar att ett påstående kan likna något annat uppskattar vi att du fyller i enkäten så långt det 
är möjligt eftersom alla frågor behövs för att forskningen ska bli meningsfull.

Det ifyllda enkätformuläret returnerar du enklast i det bifogade portofria svarskuvertet. När vi 
har fått ditt formulär noterar vi att du har svarat (så att du inte behöver få någon påminnelse).
Samtliga svar som du ger i enkäten kommer att behandlas konfidentiellt och de kommer endast 
att användas för olika statistiska sammanställningar och analyser. Några enskilda svar kommer
inte att kunna spåras. Om du har frågor eller funderingar kring enkäten är du välkommen att 
kontakta AnnaVikström på telefon 0920 – 49 23 63, eller via e-post: Anna.k.vikstrom@ltu.se

Tack på förhand för din medverkan!

IES, Luleå tekniska universitet
POSTADRESS/POSTAL ADRESS: SE-971 87 Luleå, Sweden

BESÖKSADRESS/VISITING ADDRESS: Alfa-huset, Porsön, Luleå 
TELEFON/PHONE: +46 (0)920 49 10 00 TELEFAX/FAX +46 (0)920 49 21 44

mailto:vikstrom@ltu.se
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2005-03-18

«Företagsnamn»
«Företagsledare/VD»
«Utdelningsadress»
«Postnummer, Ort»

Till företagsledaren,

Den senaste månaden har du fått två utskick gällande en enkät om ledarskap och ledarskiften i 
mindre företag.Vi hoppas nu med denna sista påminnelse att du ska göra din röst hörd i denna 
så viktiga fråga. Om du har postat ditt svar någon av de senaste dagarna kan du bortse från 
denna påminnelse.Vi vill poängtera att det är viktigare att du svarar på det du känner att
du kan svara på än att du inte svarar överhuvudtaget. Det är också viktigt att du 
svarar även om du upplever att du inte passar in i studien. Vi ber dig i så fall sända in 
enkäten i det bifogade svarskuvertet med en notering om varför ditt företag inte passar in i 
studien.

Studien behandlar ledarskap och ledarskiften i mindre företag och har som övergripande syfte
att samla erfarenheter och erhålla en ökad förståelse för hur småföretagare som du resonerar
kring ledarskiften. Samtidigt som små företag i likhet med det du driver står för en stor del av
det svenska näringslivets utveckling så vet vi också att kunskapen om dessa företag är låg. Det är 
därför vi är intresserade av att genomföra undersökningen. För att öka kunskapen och
påverka de mindre företagens förutsättningar är det viktigt att du gör din röst hörd.
Resultaten bedöms ge stor praktisk nytta till såväl företagare, forskare och näringslivs-
organisationer.

Ditt företag finns med i det slumpmässiga urval vi har gjort av samtliga mindre företag (10-49 
anställda) i Sverige. Även om vi är väl medvetna om att du som företagare ofta har en pressad
arbetssituation så är vi övertygade om att den tid det tar för dig att fylla i enkäten är väl 
använd tid för att uppmärksamma din situation. Den tid du använder för att besvara
frågeformuläret är av mycket stor betydelse för oss. Dina svar kan inte ersättas av någon annans,
och undersökningen står och faller med antalet besvarade enkäter. Frågorna handlar om dina 
uppfattningar i frågor som gäller ledarskap och ledarskiften i mindre företag. Det är 
genomgående din åsikt som efterfrågas även om det ibland handlar om påståenden som gäller 
din företrädare, företagets ägare eller någon annan.

Det ifyllda enkätformuläret returnerar du enklast i det bifogade portofria svarskuvertet. Samtliga
svar som du ger i enkäten kommer att behandlas konfidentiellt och de kommer endast att 
användas för olika statistiska sammanställningar och analyser. Några enskilda svar kommer inte 
att kunna spåras. Om du har frågor eller funderingar kring enkäten är du välkommen att 
kontakta AnnaVikström på telefon 0920 – 49 23 63, eller via e-post: Anna.k.vikstrom@ltu.se

Tack på förhand för din medverkan!

IES, Luleå tekniska universitet
POSTADRESS/POSTAL ADRESS: SE-971 87 Luleå, Sweden

BESÖKSADRESS/VISITING ADDRESS: Alfa-huset, Porsön, Luleå 
TELEFON/PHONE: +46 (0)920 49 10 00 TELEFAX/FAX +46 (0)920 49 21 44 

mailto:vikstrom@ltu.se


Bilaga 5 

Med utgångspunkt från att en 95-procentig konfidensgrad eftersträvats, vilket 
innebär att det sanna värdet med 95 % säkerhet ligger inom intervallet och en 
felmarginal på 0,02 har en beräkning av storleken på stickprovet skett med 
utgångspunkt från följande formel (Klefsjö & Hellmer, 1991, s 190) 

1.96 < 0.02 

I den ovanstående formeln tas ingen hänsyn tas till ändlighetskorrektion och en
provisorisk stickprovsstorlek erhålls som betecknas n0. I denna studie blev den
provisoriska stickprovsstorleken 384,16. 

Med utgångspunkt från nedanstående formel kunde en mer detaljerad beräkning av
stickprovets storlek beräknas.

            n0

n =             n0

p (1-p)
n

1 – n
 N

         1 +    N 

där n är stickprovet storlek, N är totalpopulationens storlek och n0 är en provisorisk 
stickprovsstorlek.

n0 =     385 
N = 23 846

            n0

n =             n0

         1 +    N 

Stickprovets storlek, n, beräknades till 378,05 
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Följande påståenden och frågeställningar som ingår i enkäten har inte analyserats i
denna studie.

Avsnitt A 
- Den främsta anledning till att något ledarskifte inte planeras
- Inställningen till att planera för ett framtida ledarskifte 

Avsnitt B 
- Uppgifter om andel familjemedlemmar som är involverade i företagsledning,

företagets dagliga verksamhet och även uppgifter om i vilken utsträckning
 ytterligare familjemedlemmar anlitas i samband med produktionstoppar 
- Mål med verksamheten i familjeföretag (B1_1 t o m B1_3) 
- B2_1, B2_4 och B3_3 som gäller synen på att bedriva verksamhet i familje- 
 företag 
- Ägarnas förhoppning att företaget ska leva vidare som ett familjeföretag 

Avsnitt C 
- Uppgifter om respondenten har varit delaktig i ett ledarskifte i ett annat 

företag, om ledaren har varit med om ett generationsskifte i det företag 
han/hon nu är ledare i. 

- Från vem han/hon övertog ledarskapet i företaget efter, antal syskon 
- Omsättning och antal anställda i samband med ledarskiftet 
- C3_1 t o m C3_7, C3_12 
- Uppgift om det senaste ledarskiftet i företaget var plötsligt eller planerat 
- C6_1 t o m C6_6
- C6_11 och C6_12 

Avsnitt D 
- Allmänna uppgifter om ungefärlig omsättning år 2004 och medeltalet

årsanställda år 2004.
- Uppgifter om sammansättningen av företagsledningen med avseende på
 släktrelationer. 
- Uppgifter om företagets marknadssituation år 2002. 
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De som har besvarat att de inte har några planer på att genomföra ett ledarskifte i 
företaget i framtiden har getts möjlighet att ange Den främsta anledningen till att något 
ledarskifte inte planeras. Efter avsnitt A3 i enkäten fanns även möjlighet för företaget
att precisera i vilken utsträckning de har, planerar eller inte tror att det behövs några 
planer för ett framtida ledarskifte. Resultatet av svaren på dessa frågeställningar har
inte analyserats och presenterats i denna studie då fokus framförallt har varit att 
presentera resultat för åsikter gällande generationsskiften som antingen har 
genomförts eller som kommer att genomföras.

Statistik gällande andelen familjemedlemmar som är involverade i företagsledning,
företagets dagliga verksamhet och även uppgifter om i vilken utsträckning ytterligare 
familjemedlemmar anlitas i samband med produktionstoppar har inhämtats
inledningsvis i del B men någon presentation av resultatet av det insamlade
materialet har inte genomförts i denna studie.

Del B i enkäten har besvarats av de som anser sig vara ledare i familjeföretag.
Resultaten från svaren gällande målet med verksamheten i avsnitt B1 har inte
presenterats i denna studie istället har motsvarande frågeställningar gällande målen 
som återfinns i avsnitt D använts i denna studie.

I anslutning till att uppgifter om målet med verksamheten har uppgifter om synen på 
att bedriva verksamheten i familjeföretag inhämtats. I vilken utsträckning det anses
vara stimulerande att vara ledare i familjeföretag (B2_1) och om det förekommer att 
de inom familjen delar med sig av sina enskilda värderingar (B2_4 och B3_3) har 
inte analyserats och presenterats i denna studie.

Uppgifterna om det är ägarnas förhoppning att företaget ska leva vidare som ett 
familjeföretag har inte analyserats och presenterats i denna studie.

Inledningsvis i avsnitt C har en rad bakgrundsfakta samlats in gällande tidigare 
ledarskiften som respondenten kan ha varit involverad i. Av de uppgifter som 
återfinns inför och i avsnitt C1 är det endast statistik gällande antalet genomförda 
ledarskiften i företaget som har presenterats i denna studie. Övriga uppgifter 
kommer att presenteras i kommande studier gällande ledare i familjeföretag.

De uppgifter som samlats in gällande företagets marknadssituation för kalenderåret
2002 (avslutningsvis i del D) har inte analyserats och presenterats i denna studie.
Marknadssituationen i dagsläget (näst sist i avsnitt D) jämfört med tidpunkten vid det 
senaste ledarskiftet har utgjort utgångspunkt för presentationen i denna studie.
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Resultaten från de ställningstaganden som skett för de påståenden som berör den
föregående ledarens attityd till ledarskap och upplevd kontroll gällande sitt ledarskap 
(C3_1 t o m C3_7) har inte analyserats och presenterats i denna studie då de främst
avser ledarskapet generellt och inte bedöms vara centralt i denna studie. 

Andra grunduppgifter som inte har analyserats och presenterats i denna studie är dels 
om det senaste ledarskiftet kan betraktas som ett plötsligt eller ett planerat ledarskifte 
och dels om den föregående ledaren i familjeföretaget har avlidit/lever. I de fall den 
föregående ledaren fortfarande lever har uppgifter inhämtas om han/hon är arbetsför 
och aktiv i företagets dagliga verksamhet och/eller strategiarbete.

De påståenden som gäller den föregående ledarens aktivitet i samband med det
senaste ledarskiftet (C6_1 t o m C6_6) har inte analyserats och presenterats i denna 
studie. Ett generationsskifte är som tidigare nämnts beroende av både den avgående 
och den tillträdande ledarens aktivitet i processen. De antaganden som har gjort i 
denna studie är att det dels är den avgående ledarens attityd till att initiera och 
planera det senaste ledarskiftet och även dennes självtillit och upplevda kontroll i 
samband med ledarskiftet och dels den nuvarande ledarens upplevda kontroll i 
samband med det senaste ledarskiftet som tillsammans med den gemensamma 
normen påverkar uppfattningen om processen i samband med det senaste ledarskiftet
betraktas som framgångsrik och om företaget har uppnått framgång efter det senaste
ledarskiftet. Bakgrunden till dessa antaganden är att det många gånger är den 
avgående ledaren som initierar och planerar upp ledarskiftet och att det är denna 
person som tar upp diskussionen med möjliga efterträdare. När den tillträdande 
ledaren är utsedd kommer han/hon successivt att ta över ledarskapet i företaget och 
ansvaret för genomförandet av processen och det slutliga generationsskiftet i
företaget.

De statistiska uppgifterna om ungefärlig omsättning år 2004 och medeltalet års-
anställda år 2004 som har erhållits i enkätens avslutande del D har inte använts i 
studiens resultatdel. De uppgifter som har inhämtats om hur företagets 
ledningsfunktion är uppbyggd med avseende på släktrelationer har inte heller
analyserats och presenterats i dennas studie.
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Bortfallsanalys – Excel 

Antal anställda 
En jämförelse har skett mellan de två grupperna med avseende på hur stor andel av 
de två grupperna som finns inom företag med 10-19 anställda respektive 20-
49 anställda. Ingen nämnvärd skillnad finns mellan de två grupperna av företag som
har besvarat enkäten respektive de som inte har gjort det. De flesta företagen inom
respektive grupp, d v s de som har svarat respektive inte svarat har mellan 10 – 19 
anställda.

Bortfallsanalys ant anst
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ANTAL ANSTÄLLDA Bortfall %
ANTAL ANSTÄLLDA Svarat %

Omsättning
En mer detaljerad bild av fördelningen av omsättningen inom de två grupperna visar 
att det finns stora likheter mellan de företag som har besvarat enkäten och de som 
inte har svarat på enkäten. Den procentuellt största andelen av företag har en
omsättning som är mellan 10-20 Mkr. I de respektive grupperna är det 76 % av 
företagen i vardera grupp av företag som har en omsättning som är lägre än 40 Mkr. 

Bortfallsanalys omsättning
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Vinstmarginal
Den detaljerade bilden av fördelningen av företag inom olika nivåer av
vinstmarginal visar följande bild. Det finns ingen större skillnad mellan de två 
grupperna av företag som har besvarat enkäten och de som inte har svarat på 
enkäten. De flesta företag har en positiv vinstmarginal och cirka 60 % av företagen
inom respektive grupper har vinstmarginaler mellan 0 och 9 %.

Bortfallsanalys Vinstmarginal
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Soliditet
Soliditeten i båda grupperna av företag, d v s de som har besvarat enkäten och de 
som inte har besvarat enkäten är positiv. Det finns en tendens till att de företag som 
har besvarat enkäten har en något högre soliditet. Den genomsnittliga soliditeten 
inom respektive grupper är 32 % för de företag som har besvarat enkäten och 27 %
för de företag som inte har besvarat enkäten. Av nedanstående diagram framgår att 
de procentuellt sett största grupperingarna av företag är inom intervallen 20-29 %
respektive 30-39 %. Totalt sett är det 30 % av företagen i respektive grupper som 
finns inom dessa två nivåer av soliditet. 

Bortfallsanalys Soliditet
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Bortfallsanalys - SPSS 

Descriptives

343 19,51 9,341 ,504 18,52 20,50 10 49
755 19,03 9,511 ,346 18,35 19,71 10 49

1098 19,18 9,456 ,285 18,62 19,74 10 49
343 32464,23 39095,694 2110,969 28312,11 36616,35 0 345356
755 39987,81 91430,375 3327,492 33455,56 46520,06 0 1750742

1098 37637,55 78958,358 2382,851 32962,09 42313,01 0 1750742
342 -2,9379 125,82218 6,80368 -16,3204 10,4446 -2296,63 154,73
752 -2,3966 123,26060 4,49485 -11,2206 6,4273 -1524,74 2143,21

1094 -2,5659 124,00967 3,74927 -9,9224 4,7907 -2296,63 2143,21
343 31,9708 21,82688 1,17854 29,6527 34,2889 -54,64 99,04
755 27,0593 54,13455 1,97016 23,1917 30,9269 -921,79 96,94

1098 28,5936 46,56140 1,40516 25,8365 31,3507 -921,79 99,04

1
2
Total
1
2
Total
1
2
Total
1
2
Total

antal anställda

omsättningen

vinstmarginalen

soliditeten

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

ANOVA

53,982 1 53,982 ,603 ,437
98044,951 1096 89,457
98098,934 1097
1,34E+10 1 1,335E+10 2,144 ,143
6,83E+12 1096 6227929819
6,84E+12 1097

68,868 1 68,868 ,004 ,947
16808520 1092 15392,418
16808589 1093
5689,382 1 5689,382 2,628 ,105
2372567 1096 2164,751
2378257 1097

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

antal anställda

omsättningen

vinstmarginalen

soliditeten

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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Faktorladdningar

Allmänt
Den metod som genomgående har använts är principalkomponentanalys. I de fall 
påståenden har laddat till båda komponenterna har en roterad lösning prövats i syfte att 
få mer tydliga komponenter. I dessa fall har Varimax med Kaiser Normalisation valts. 
För de olika avsnitten nedan presenteras i vissa fall en vanlig Component matris och i 
vissa fall en roterad Component matris.

Då en tumregel (Hair, Anderson, Tatham & Black, 1998 sid 112) är att laddningar
över 0.3 är de som är signifikanta har modellerna byggts utifrån att enbart värden över 
0.3 ska framgå av komponentmatriserna.

Faktorladdningar A2 

Rotated Component Matrix 
Component

Jag… 1 2
1. har som ambition att skapa förutsättningar för ett öppet 

kommunikationsklimat i företaget ,620

2. gillar att dela ansvar med andra medarbetare i företaget ,703
3. gillar att kommunicera mina åsikter i olika strategiska företagsfrågor till 

mina medarbetare ,822

4. gillar att ta del av andras åsikter i olika strategiska företagsfrågor ,837
5. har den utbildning som behövs för att vara ledare i detta företag ,816
6. har goda förutsättningar för att leda detta företag ,855
7. kan lära mig nästan vad som helst bara jag bestämmer mig för det ,561
a. Rotation converged in 3 iterations.

Component Matrix 
Component

Företagets ägare förväntar sig att jag … 
1. skapar förutsättningar för ett öppet kommunikationsklimat i företaget ,857
2. delar ansvar med andra medarbetare i företaget ,868
3. tar del av andras åsikter i olika strategiska företagsfrågor ,870
4. skaffar mig de förutsättningar som behövs för att leda företaget på ett 

bra sätt 
,591

1 component extracted.
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Faktorladdningar A3 

Rotated Component Matrix 
Component

Jag… 1 2 3
1. anser att ledarskiftet är en av de vikigaste strategiska frågorna i 

vårt företag ,810

2. anser att det är viktigt att de som är direkt berörda av 
ledarskiftet ägnar den frågan stor uppmärksamhet ,852

3. kommer att ha en avgörande betydelse för att genomförandet 
av det framtida ledarskiftet i detta företag ska bli framgångsrikt ,630 ,491

4. har den erfarenhet som behövs för att det kommande 
ledarskiftet i detta företag ska bli lyckat ,349 ,598

5. är medveten om hur lång tid i förväg planeringen av nästa
ledarskifte i detta företag behöver initieras ,775

6. har för avsikt att ta en aktiv del i genomförandet av nästa 
ledarskifte i detta företag 

,743 ,336

7. anser att det är viktigt att det finns planer för hur detta företag 
ska drivas när jag inte längre vill eller har möjlighet att vara 
aktiv i företaget 

,908

Företagets ägare förväntar sig att jag …
1. kommunicerar mina tankar om ett framtida ledarskifte med 

företagets ägare ,784

2. är med vid planeringen av det nästa ledarskiftet i detta företag ,926
3. tar en aktiv roll i nästa ledarskifte i detta företag ,907
4. anser att det är viktigt att det finns planer för hur detta företag 

ska drivas när jag inte längre vill eller har möjlighet att vara 
aktiv i företaget 

,368 ,838

a. Rotation converged in 5 iterations.

Faktorladdningar B1 

Component Matrix 

I vårt familjeföretag är det viktigt att verksamheten … Component

1. kan bidra till en långsiktig ekonomisk trygghet för den nuvarande
generationen när de inte längre är verksamma i företaget 

,746

2. kan ge nästa generation en bra ekonomisk start i livet ,882
3. ska fortsätta att bedrivas i form av familjeföretag ,751

1 component extracted.
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Faktorladdningar B2/B3 

Rotated Component Matrix 
Component

Jag anser att … 1 2 3
1. det är stimulerande för mig att vara ledare i ett familjeföretag ,534
2. det är ett privilegium för en yngre generation att ta över ett 

familjeföretag från en tidigare generation ,897

3. det är en plikt för en yngre generation att ta över ett 
familjeföretag från en tidigare generation ,877

4. inom vår familj delar vi gärna med oss av våra enskilda 
värderingar ,864

Majoriteten av de övriga i min egen generation och den generation 
som är äldre än jag i min familj anser att … 
1. det är ett privilegium för en yngre generation att ta över ett 

familjeföretag från en tidigare generation 
,831

2. det är en plikt för en yngre generation att ta över ett 
familjeföretag från en tidigare generation 

,856

3. inom vår familj delar vi gärna med oss av våra enskilda 
värderingar

,911

Majoriteten av den generation som är yngre än jag i min familj 
anser att …

1. det är ett privilegium för en yngre generation att ta över ett 
familjeföretag från en tidigare generation ,814 ,325

2. det är en plikt för en yngre generation att ta över ett 
familjeföretag från en tidigare generation ,814

3. inom vår familj delar vi gärna med oss av våra enskilda 
värderingar ,905

a. Rotation converged in 5 iterations.
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Faktorladdningar B4 

Rotated Component Matrix 
Component

Jag anser att …
1 2

1. det är viktigt att det finns planer för hur företaget kan leva vidare som 
ett familjeföretag när jag inte längre kan utöva ledarskapet i företaget ,626 ,356

2. jag ska vara delaktig när det gäller att utse en lämplig efterträdare med 
de rätta kvalifikationerna ,894

3. det är viktigare att den kommande ledaren är någon från den närmaste 
familjen än att personen i fråga är bäst kvalificerad att utöva ledarskapet 
i företaget i framtiden 

,777

4. det är viktigt att respektera den äldre generationens åsikter när 
ledarskiftesfrågan diskuteras

,870

5. det är viktigt att låta den äldre generationen ta initiativ till ett 
eventuellt ledarskifte i företaget ,770

6. familjen tillsammans ska komma fram till vilka egenskaper den 
kommande ledaren i familjeföretaget bör ha ,643 ,337

7. det är viktigt att den kommande ledaren ges möjlighet att ”skolas in” i 
verksamheten samtidigt som jag successivt lämnar företaget ,881

a. Rotation converged in 3 iterations.

Rotated Component Matrix 
ComponentMajoriteten av de övriga i min egen generation och den generation som är 

äldre än jag i min familj anser att … 1 2
1. det är viktigt att det finns planer för hur företaget kan leva vidare som 

ett familjeföretag när jag inte längre kan utöva ledarskapet i företaget ,543 ,536

2. jag ska vara delaktig när det gäller att utse en lämplig efterträdare med 
de rätta kvalifikationerna ,908

3. det är viktigare att den kommande ledaren är någon från den närmaste 
familjen än att personen i fråga är bäst kvalificerad att utöva ledarskapet 
i företaget i framtiden 

,824

4. det är viktigt att respektera den äldre generationens åsikter när 
ledarskiftesfrågan diskuteras ,675 ,377

5. det är viktigt att låta den äldre generationen ta initiativ till ett 
eventuellt ledarskifte i företaget ,837

6. familjen tillsammans ska komma fram till vilka egenskaper den 
kommande ledaren i familjeföretaget bör ha ,665

7. det är viktigt att den kommande ledaren ges möjlighet att ”skolas in” i 
verksamheten samtidigt som jag successivt lämnar företaget ,896

a. Rotation converged in 3 iterations.
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Faktorladdningar B4, forts

Component Matrix 
Majoriteten av den generation som är yngre än jag i min familj anser att … Component
1. det är viktigt att det finns planer för hur företaget kan leva vidare som 

ett familjeföretag när jag inte längre kan utöva ledarskapet i företaget ,824

2. jag ska vara delaktig när det gäller att utse en lämplig efterträdare med 
de rätta kvalifikationerna 

,793

3. det är viktigare att den kommande ledaren är någon från den närmaste 
familjen än att personen i fråga är bäst kvalificerad att utöva ledarskapet 
i företaget i framtiden 

,682

4. det är viktigt att respektera den äldre generationens åsikter när 
ledarskiftesfrågan diskuteras

,787

5. det är viktigt att låta den äldre generationen ta initiativ till ett 
eventuellt ledarskifte i företaget 

,791

6. familjen tillsammans ska komma fram till vilka egenskaper den 
kommande ledaren i familjeföretaget bör ha 

,799

7. det är viktigt att den kommande ledaren ges möjlighet att ”skolas in” i 
verksamheten samtidigt som jag successivt lämnar företaget ,803

1 component extracted.

Faktorladdningar C2

Component Matrix 
Betraktande tidpunkten när du tillträdde som ledare i företaget och 
i jämförelse med konkurrenterna var företagets….

Component

1. lönsamhet ,707
2. nivå när det gäller kundtillfredsställelse ,682
3. tillväxt i försäljningsvolym ,806
4. produktivitet ,752

1 component extracted.
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Faktorladdningar C3 

Rotated Component Matrix 
Component

De sista åren som min företrädare var företagsledare i detta företag 
…

1 2 3

1. tyckte han/hon att det var stimulerande att vara ledare i ett 
familjeföretag ,740 ,402

2. gillade han/hon att dela ansvar med andra medarbetare ,375 ,821
3. gillade han/hon att kommunicera sina åsikter i olika strategiska 

företagsfrågor till sina medarbetare ,811

4. gillade han/hon att ta del av andras åsikter i olika strategiska 
företagsfrågor ,450 ,748

5. hade han/hon den utbildning som behövdes för att vara ledare i 
detta företag ,749

6. hade han/hon goda förutsättningar för att leda detta företag ,493 ,748
7. kunde han/hon lära sig nästan vad som helst bara han/hon 

bestämde sig för det ,368 ,665

8. ansåg han/hon att ledarskiftet var en av de viktigaste strategiska
frågorna i företaget 

,731

9. ansåg han/hon att det var viktigt att de som var direkt berörda 
av ledarskiftet ägnade den frågan stor uppmärksamhet 

,803 ,323

10. var han/hon medveten om hur lång tid i förväg planeringen 
av det förra ledarskiftet i företaget behövde initieras 

,852

11. ansåg han/hon att det var viktigt att det fanns planer för hur 
företaget skulle drivas när han/hon inte längre kunde eller hade 
möjlighet att vara aktiv i företaget 

,855

12. ansåg han/hon att det var viktigare att den kommande ledaren 
var någon från den närmaste familjen än att personen i fråga var 
bäst kvalificerad att utöva ledarskapet i företaget i framtiden 

,559 ,590

13. hade han/hon en plan för hur det förra ledarskiftet i företaget 
skulle genomföras ,841

a. Rotation converged in 8 iterations.
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Faktorladdningar C4 

Rotated Component Matrix 
Component

Jag  … 1 2
1. var den som var drivande för att få igång ledarskiftet ,921
2. var den som i huvudsak ansvarade för planeringen och genomförandet av det 

förra ledarskiftet i företaget 
,886

3. anser att den avgående ledaren och jag hade en ömsesidigt stödjande relation 
under ledarskiftesprocessen

,769

4. hade den erfarenhet som behövdes för att det förra ledarskiftet i företaget 
skulle bli lyckat 

,759

5. tog en aktiv roll i processen som föregick det senaste ledarskiftet i företaget ,646 ,553
6. hade en avgörande betydelse för genomförandet av det senaste ledarskiftet i 

företaget
,388 ,493

7. betraktar processen i samband med det senaste ledarskiftet i familjeföretaget 
som framgångsrik

,853

8. anser att det senaste ledarskiftet i familjeföretaget ökade företagets 
konkurrenskraft

,608

a. Rotation converged in 3 iterations.

Faktorladdningar C6 

Rotated Component Matrix 
Component

Den föregående ledaren i familjeföretaget  … 1 2 3
1. var den som var drivande för att få igång ledarskiftet ,668 ,336
2. var den som i huvudsak ansvarade för planeringen och 

genomförandet av det förra ledarskiftet i företaget
,801

3. hade den erfarenhet som behövdes för att det förra ledarskiftet i 
företaget skulle bli lyckat 

,841

4. tog en aktiv roll i processen som föregick det senaste ledarskiftet i 
företaget

,923

5. hade en avgörande betydelse för genomförandet av det senaste 
ledarskiftet i företaget 

,915

6. visade förtroende för att jag skulle klara av att leda företaget i 
framtiden

,700 ,475

7. introducerade mig i företaget ,935
8. introducerade mig i företagets nätverk ,914
9. hade förmåga att träda tillbaka och låta mig utöva ledarskapet i 

företaget efter ledarskiftet
,783

10. betraktade processen i samband med det senaste ledarskiftet i 
familjeföretaget som framgångsrik 

,733 ,408

11. var engagerad i fritidsaktiviteter utanför företaget under sin 
yrkesverksamma tid 

,794

12. såg fram emot att få ägna sig åt sina fritidsaktiviteter efter sin 
pension

,883

a. Rotation converged in 5 iterations.
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Faktorladdningar D 
Component Matrix 
Målet med vårt företag är att … Component
1. skapa god lönsamhet som ger ägarna bra avkastning på det satsade 

kapitalet
,621

2. se  till att företaget överlever på lång sikt ,696
3. bedriva en verksamhet som gör att de anställda trivs ,825

1 component extracted.

Component Matrix 
Betraktande nuläget och i jämförelse med konkurrenterna är 
företagets….

Component

1. lönsamhet ,765
2. nivå när det gäller kundtillfredsställelse ,665
3. tillväxt i försäljningsvolym ,795
4. produktivitet ,798

1 component extracted.

Component Matrix 
Betraktande kalenderåret 2002och i jämförelse med 
konkurrenterna var företagets….

Component

1. lönsamhet ,820
2. nivå när det gäller kundtillfredsställelse ,755
3. tillväxt i försäljningsvolym ,830
4. produktivitet ,866

1 component extracted.








